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Kære alle frivillige på Holstebro Museum
Så er lukningen af museet blevet en realitet. Vi er så småt ved at have fundet os en
fornuftig dagligdag i de midlertidige kontorer, og vi kan se, at nedbrydningen af museet
tager fart. Så nu glæder vi os bare til, at håndværkerne giver os bygningen tilbage, så vi
kan gå i gang med at nyindrette museet.
I ønskes alle en dejlig sommer.
Personale
 30. april sluttede Nadja Ragna Damgaards, Dorthe Pedersens, Heidi Lund
Abrahamsens og Otto Ydings ansættelser på museet.
 Ulla Poulsen er pr. 1. maj rykket fra Holstebro Museum til det nyåbnede
Strandingsmuseum.
 30. juni slutter Pernille Thorups, Mathilde Velands og Tune Clausens ansættelser
på museet.
 Tine Verner Karlsen er ansat som ny marinarkæologisk inspektør på
Strandingsmuseet.
Ombygningen
 Vi forsøgte os med gratis entre på museet i perioden 1. februar, til vi lukkede d. 17.
april, og det var en stor succes. I de to en halv måneder havde vi næsten det
samme besøgstal, som vi havde på ni måneder i 2016. Der var rigtig mange, som
gerne ville tage afsked med museet inden lukningen.
 Onsdag d. 17. maj afholdt vi 1. spadestik for byggeriet af museet. Det var et fint
arrangement med taler fra borgmester H.C. Østerby, Annemette Færch, Holger
Hedegaard og Jens Kjær Larsen. Der blev i talerne især lagt vægt på et tydeligere
samarbejde mellem det kulturhistoriske museum og kunstmuseet, og det er
bestemt et meget vigtigt element for os i udviklingen af det museum, vi åbner igen
i 2019.

 Mandag d. 12. juni blev vi færdige med at nedpakke museet. Det har været et
kæmpe arbejde, som har involveret en meget stor del af museets personale. Det
har jo stået på igennem mange måneder, hvor vi først tømte forskellige af vore
magasinafsnit, men efter lukningen d. 17. april, har vi leveret en meget fokuseret
indsats på hele museet. Alle udstillinger og alle andre berørte områder er nu
fuldstændig tømte – aldrig har der været så ryddeligt på museet.
 Nedbrydningen af museet er igangsat – hvis man går forbi dernede, vil man opleve,
at man nærmest kan kigge direkte igennem hele bygningen. Nedbryderne skulle
gerne være færdige, inden de går på sommerferie.
 Herefter vil håndværkerne så gå i gang med at bygge op, og de vil lægge ud med
støbearbejdet, som gerne skal være afsluttet inden jul.
 Håndværkerne skal aflevere bygningen til os d. 1. oktober 2018. Dog forventes 1.
etape – indgang, café, butik og foredragssal at blive afleveret i sommeren 2018.
 Efter sommerferien går vi i gang med at udvikle de nye udstillinger sammen med
arkitektfirmaet Thøgersen og Stouby samt med Martin Rauff.
 I lukkeperioden vil vi orientere om udviklingen i museumsbyggeriet og
udstillingsudviklingen på museets hjemmeside og især på Facebook.
Nyere tid
 Esben Graugaard er nu nået langt i arbejdet med bogen om Villemoes-slægten.
Den forventes at udkomme sidst i november i år.
 Michael Christensen skriver videre på bind 2 om Holstebro under besættelsen. Vi
ved desværre endnu ikke, hvornår den udkommer.
Arkæologi
 Vi har lavet forundersøgelser af 1. etape af kommunens nye område til udstykning
ved Alstrupvej. Der er kommet flere områder med væsentlige fortidsminder, og vi
forventer at skulle lave reelle arkæologiske undersøgelser derude.
 Mathias Christiansen Broch, Esben Schlosser Mauritsen og Lis Helles Olesen skriver
på en bog om resultaterne af de sidste fire års arbejde indenfor
luftfotoarkæologiprojektet.
 Flere af vore arkæologer er i gang med den store opgave, det er at efterbearbejde
resultaterne af motorvejsundersøgelserne. Vi forventer, at dette arbejde afsluttes i
2019.
Diverse
 19. juni pakkede frivillige efterårets halvårsprogram og årskriftet til udsending til
Museumsforeningens Medlemmer. Selvom museet har lukket, har vi alligevel et
ganske aktivt efterår med en del aktiviteter uden for museet – Ud over en række
foredrag, kan man også få sig rørt på en kanotur, eller man kan f.eks. tage med på
busturen til det snart nyåbnede Tirpitz Museum.

 Årsskriftet er udkommet med i alt ni faglige artikler skrevet af Kira Jørstad Klinkby,
Helle Henningsen, Astrid Toftdal Jensen, Esben Graugaard, Klaus Højbjerg, Astrid
Skou Hansen, Michael Christensen og Niels Terkildsen. Vi håber, at I vil tage godt
imod årets skrift.
 Onsdagsforedragene vil i både efteråret 2017 og foråret 2018 blive afholdt i
Aktivitetscentret, Danmarksgade 13A.
 Holstebro Kunstmuseum søger ny direktør, da Folke Kjems går på pension til
oktober. Vi glæder os til at arbejde sammen med personalet og den ny direktør på
Kunstmuseet i fremtiden efter genåbningen af Holstebro Museum.
 Der er blevet spurgt, om de frivillige kustoder skal aflevere nøglerne til museet
under ombygningen. Det er ikke nødvendigt, da alle låse på museet bliver
udskiftet. Men vil man gerne aflevere dem alligevel, er man selvfølgelig
velkommen til at kigge ind i Danmarksgade 14, 1. sal og se, hvordan vi har fået os
indrettet i vore midlertidige kontorer.
 Danaweb, som administrerer vores hjemmeside, har redesignet hjemmesiden. De
er desværre kommet til at bruge en gammel version af hjemmesiden til indholdet.
Det betyder, at det er forældede oplysninger, som fremgår af hjemmesiden. Vi
arbejder på at få de korrekte oplysninger lagt ind – men det tager desværre lidt tid,
for det er rigtig mange ting, som skal skiftes ud.
 Sæt et kryds i kalenderen ved d. 26. september. Årets middag for museets frivillige,
Museumsforeningens bestyrelse og museets personale bliver nemlig afholdt denne
dato i Aktivitetscentret. Indbydelse sendes ud af Ingeborg Svennevig på et senere
tidspunkt.
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