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Kære alle frivillige på Holstebro Museum
Så er vi kommet solidt ind i det nye år, og vi kan virkelig mærke, at fremtiden presser sig
på. Nedpakning, flytning, lukning og så videre fylder utroligt meget i vores daglige arbejde
og ikke mindst i vores bevidsthed. Men det er virkelig godt at være kommet i gang, og nu
glæder vi os bare til, at det ny museum står klar, men der går jo dog en rum tid endnu.
Personale
 1. februar startede Nadja Ragna Damgaard i café, kustode og rengøring. Nadja
afløser Katrine, som stoppede d. 1. februar.
 20. februar startede Pernille Thorup. Hun er arkæolog og skal deltage i
arkæologiske gravninger.
 1. marts starter Mathilde Veland. Hun er ligeledes arkæolog, og hun skal primært
behandle indsamlede jordprøver fra vore arkæologiske undersøgelser.
 Kasper Skaarup Sparvath har fået andet arbejde, så vi annoncerer efter en ny
marinarkæolog, som forhåbentligt tiltræder til april.
Ombygningsplaner
 Udbudsmateriale for ombygning af museet er i øjeblikket ude ved fem indbudte
entreprenører, og i starten af april skulle der gerne kunne indgås endelig aftale
med entreprenør.
 Vi er begyndt at arbejde sammen med udstillingsarkitekterne Thøgersen & Stouby
fra Aarhus om udviklingen af vores kommende udstillinger. Thøgersen & Stouby
har bl.a. været med til at lave udstillingerne om ”De hvide busser” på
Nationalmuseet og istidsudstillingen på Naturhistorisk Museum.
 Lokalhistorisk arkiv er nu pakket ned, og Jannie, Ida, Ib og Michael er flyttet ned i
to lokaler i Sønderlandscentret. Vi fortsætter snart med at pakke de øvrige
kontorer ned, og d. 6. april flyttes alt til Danmarksgade 14.

Nyere tid
 Esben Graugaard er i gang med at gennemgå alle vore genstande på vores
fjernmagasin, inden de bliver flyttet til vort nye magasin.
 Den bageste del af nyere tids magasingang her på museet er ved at blive
nedpakket og flyttet til vort nye fjernmagasin, da der skal laves teknikrum for det
ombyggede museum der.
Arkæologi
 I efterår og vinter indkom der flere hundrede metaldetektorfund, som Astrid Skou
Hansen er i færd med at registrere. En meget stor del af fundene skal sendes til
Nationalmuseet til danefæbedømmelse.
 Vi undersøger stadig eltraceet fra Idomlund til Salling. Vi har nu undersøgt de
første 21 km og mangler ca. 11 km. Vi har fundet et par fine jernalderbopladser på
strækningen.
 Vi har forundersøgt et område til vindmøller ved Gedmose. Der blev ikke fundet
noget.
 Vi har forundersøgt kommunens kommende område til udstykning ved Hornshøj.
Der er fundet boplads og grav fra jernalderen. Vi forventer at skulle udgrave de
væsentlige kulturhistoriske spor i foråret.
 Vi er i færd med at forundersøge kommunens kommende område til udstykning
ved Halgaard.
 Til marts går vi i gang med at nedpakke de arkæologiske genstande i
magasingangen i museets kælder. Alle arkæologiske genstande skal flyttes på vort
nye fjernmagasin.
Diverse
 Vi har jo haft gratis adgang til vores del af museet siden den 1. februar, og det
bliver der ved med at være, til vi lukker d. 17. april. Vi kan tydeligt mærke, at det
betyder flere gæster på museet, og særligt i vinterferien var der rigtig mange
gæster. Det er den bedst besøgte vinterferieuge på museet i så lang tid, vi kan
huske tilbage.
 Vi har så også skruet op for markedsføringen i de sidste måneder inden, vi lukker.
Mange har forhåbentligt set vores annoncer på byens reklamestandere eller på
skærmene ved byens indfaldsveje – eller måske endda hørt annonce for os i Radio
Holstebro. Og så har vore frivillige i pr-gruppen som sædvanlig været flinke til at få
hængt plakater op.
 Som I jo nok har bemærket blev kampvognen flyttet fra museet d. 18. januar. Den
fortsætter sin pension hos forsvaret. Det var desværre nødvendigt for os at skille







os af med den, så vi kan komme til at lave det nødvendige anlægsarbejde ved
ombygningen.
Hvis I er på Facebook, må I endelig besøge Holstebro Museums profil – vi har
allerede mange, som følger os, og Mette og Sandie er ganske flittige med at lægge
forskelligt op.
Vi er så småt begyndt at skrive på artiklerne til årets årsskrift, og jeg er da sikker
på, at I som altid vil finde interessant læsestof deri.
Vi arbejder i øjeblikket på efterårsprogrammet, og da vi ikke har udstillinger at
tilbyde, planlægger vi en del ”ud af huset”-arrangementer, men mere herom, når vi
har fået det hele på plads.
Særligt til kustodegruppen: Ole Melthin har hængt en nødprocedure ved
elevatorstop op på døren til den store vareelevator. Den bedes man orientere sig i,
når man har vagt.
Der er jo generalforsamling i Museumsforeningen d. 8. marts. I år bliver det Ann
Bodilsen, der fortæller om det ny museum samt Astrid Skou Hansen, som fortæller
om indkomne fund (især detektorfund) fra museet.
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