
Museet søger
ny inspektør
Inspektør Bent Ousager afskediget med samarbejds-
vanskeligheder som motivering

Horsens Museum skal 
snarest have ny inspektør. 
Den nye inspektør skal ef-
terfølge den 56-årige Bent 
Ousager, som efter 24 års 
virke i Horsens er blevet 
afskediget med samar-
bejdsvanskeligheder som 
motivering.

Sti l l ingen er  opslået  i
i »Magisterbladet« - fagblad 

for Dansk Magisterforening 
- af Horsens kommune. Der 
ønskes en mag. art eller 
cand. mag., som på faglig 
forsvarlig måde og indenfor 
budgetrammerne kan påtage 
sig gerningen, så museet 
kommer til at virke inspire

rende, spændende og le-
vende.

Vedtaget med 
stort flertal

- Jeg ønsker ikke at kom-
mentere en beklagelig per-
sonsag som denne, siger 
borgmester Holger Søren-
sen.

- Afskedigelsen er vedta-
get af et stort flertal i et luk-
ket byrådsmøde efter en-
stemmig indstilling fra øko-
nomiudvalget.

Det har ikke været muligt at 
få kommentarer fra den 
afskedigede Bent Ousager, 
der er medlem af Dansk Ma-
gisterforening og i Horsens 
ikke har været tjenestemand 
men overenskomstansat. 
Det må imidlertidig formo-
des, at han har indbragt af-
skedigelsen for Dansk Magi-
sterforening.

Ansat i 1960
Bent Ousager ansattes 

som inspektør for Horsens 
Museum i 1960 af bestyrel-
sen for den da selvejende in-
stitution. Den gang eksiste-
rede der et ganske tæt sam-
arbejde mellem museet og 
arkæolog-ægteparret, Inger 
og Bent Sylvest, som foretog 
mange udgravninger på 
Horsens-egnen og lod de ud-
gravede ting tilflyde museet. 
De arrangerede spændende 
udstillinger, som illustre-
rede udgravningsteknik 
m.v. - men dette ophørte 
brat. Med det resultat, at 
ægteparret optog et samar-
bejde med Forhistorisk Mu-
seum i Horsens.

God administrator
Samarbejdet med mu-

seumsbestyrelsen fungerede

udadtil gnidningsfrit men si-
ges at have været ikke helt 
uden problemer. I 1968 blev 
Horsens Museum en kom-
munal institution, og de for-
løbne 16 år har - oplyses det 
- afsløret Bent Ousager som 
en fortrinlig administrator, 
som altid har kunnet over-
holde det fastlagte budget til 
punkt og prikke.
Men evnen til samarbejde 
synes det at have været van-
skeligere at administrere. 
Det har for et par år siden 
givet anledning til skriftlig 
tilkendegivelse af, at hvis 
der ikke skete en ændring på 
dette område, måtte ansæt-
telsesforholdet tages op til 
overvejelse. Det blev det så 
for nogle uger siden med det 
resultat, at byrådet vedtog 
at afskedige Bent Ousager 
med seks måneders varsel.

Sidste arbejdsdag
Han havde den sidste ar-

bejdsdag på Horsens 
Museum den 13. september 
og den officielle 
fratrædelsesdag er den 31. 
marts.
Som hans efterfølger sø-

ger kommunen nu en mag. 
art. eller en cand. mag. i et 
museumsrelevant fag - kul-
turhistorie. Den pågældende 
skal indenfor budgetram-
merne og museets arbejds-
plan kunne klare en fagligt 
forsvarlig ledelse, så museet 
kommer til at virke som et 
inspirerende, spændende og 
levende museum og desuden 
søge at styrke dets faglige 
placering ved kontakt med 
landets hovedmuseer, mu-
seerne i nabobyerne og an-
dre relevante, kulturelle in-
stitutioner. Ansøgningsfri-
sten udløber 5. november. 
(jeffer)
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