
Horsens Museums
døre  skal nu åbnes
Museumsinspektør Ole Schiørring tiltrådt i dag - forbereder et væld af
udstillinger og gravhøj-udgravninger ved Bygholm sø

I gar tog kolleger pa Ar-
hus Universitet og pa
Moesgaard ved en recep-
tion afsked med den 36-a-
rige lektor og arkæolog  Ole
Schiørring - i dag tiltrådte
han yderst stilfærdigt som
ny inspektør pa Horsens
Museum. Men stilfærdigt
bliver der ikke i den kom-
mende tid i den 70-årige
bygning ved Sundvej. En
hel række udstillinger er
forberedt, siden Ole
Schiørring i december af
byrådet blev udpeget til at
varetage

inspektørgerningen, og de første mødte al-
lerede i formiddag for at
ønske ham velkommen til
forhåbentligt mange års
virke i Horsens og omegn.

Men en egentlig
præsentationaf den nye
museumsie-dervil kommunen førstind-
byde til i forbindelse med
åbningen i næste mimed af
en udstilling. Blandt de
kommende arrangementer
på museet bliver også  en
lang række fund, gjort under
arbejdet med anlæg af
naturgasledningen  vest for Hor-
sens. De er gjort af arkæolo-
ger fra Vejle Museum, som i
Vejle amt hidtil har været de
nærmeste med den fornodne
arkæologiske viden og der-
med kvalifikationer til at
tage sig af den slags. For
fremtiden vil udgravninger
på egnen blive ledet af
museumsinspektør  Ole
Schiørringog fundene kunne ses
ikke på Nationalmuseet, på
Vejle Museum og Moesgård
men på Horsens Museum.

- Jeg glæder mig til arbej-
det i Horsens, siger Ole

Schiørring . - Jeg kender
mest byen fra undergrunden
fra mit arbejde som leder og
koordinator af det histori-
sk-arkæologiske forsknings-
projekt »Middelalderbyen«
under Statens humanistiske
Forskningsråd - her indgår
Horsens som en af de ti dan-
ske provinsbyer, hvis ud-
vikling beskrives. På dette
felt har jeg ved udgravnin-
ger specielt ved anlægget af
Schou-Epa-bygningen haft
et fortrinligt samarbejde
med min forgænger, Bent
Ousager.

- Nu er det i sig selv en
lykke som arkæolog at blive
museumsinspektør  i netop
Horsens. Egnen er nemlig et
af landets allerbedste områ-
der med hensyn til den
yngre stenalder.

- I mange år har man
vidst, at der nord for Byg-
holm so findes i alle tilfælde
seks overpløjede  gravhøje -
eller jættestuer - men der har
aldrig været foretaget en
egentlig arkæologisk
undersøgelse  af dem. Jeg har alle-
rede sendt en ansøgning  til
rigsantikvaren om bevilling
til en udgravning, som i gi-
vet fald kan indledes efter
hosten i år.

- Højenes randsten er for-
længst forsvundet, så der
kan ikke bagefter skabes et
anlæg som det eksisterende
omkring »Grønhøj« ved
Rugballegaard. Men mulig-
hederne for at gore lignende
fund nord for seen er abso-
lut til stede, siger Ole
Schiørring.

- Også i Hansted ådal er der
af Palle Eriksen fra Vejle
Museum gjort mange fund af
bl.a. hyttetomter fra yngre
stenalder. Disse fund vil
indgå i de mange udstillin-
ger. som forberedes på Hor-

sens Museum i de kom-
mende måneder.

- I det hele taget vil jeg
sætte mange kræfter ind
at åbne museets døre ud til
of offentligheden , siger Ole
Schiørring . - Det skal ske
ved en lang række udstillin-
ger. Forst og fremmest skal
der i de lokaler, som tidli-
gere var helliget maleren
Mogens Zieler, skabes en
permanent udstilling om
byens kulturhistoriske ud-
vikling - her har vi mange
ting at hente frem fra mu-
sects magasiner, og udstil-
lingen skal udbygges etape-
vis i de kommende tir og
kunne bevares i en årrække.

- Men dernæst skal der la-
ves en lang række særudstil-
linger. En af den har jeg fak-
tisk »overtaget« på forhånd
- den holdes i forbindelse
med 40-året for befrielsen. I
samarbejde med Byarkivet
bliver der også en særudstil-
ling i Beringugen omkring 1.
august. Vi vil gerne her
koble os på den udstilling
om danske udvandrere, som
allerede har været vist i ho-
vedstadsområdet og som nu
overflyttes til Moesgaard.

- Derudover omfatter ud-
stillingsplanerne de fund,
der er gjort under naturgas-
arbejdet - og det er mange
også på denne egn - og sidst
i oktober en i anledning af
Horsens Museumsforenings
80 års-fødselsdag. For ja-
nuar næste år er jeg langt
inde i planlægningen af en
ganske særlig udstilling,
hvis art jeg ikke vil robe.
Den vil ikke - med hensyn til
aktualitet - kunne gentages i
min levetid, siger Ole
Schiørring med et smil.

- I samarbejde med en
række af byens foreninger
vil jeg næste vinter søge gen-

nemført en række foredrag
for dem, som interesserer
sig for historie og arkæologi.

- Det er i forbindelse med
udstillingerne hensigten at
indlede et mart samarbejde
med skolerne i Horsens og
omegn. Den 10. april
gennemføres en »lokalhistorisk
dag« i skolerne, og jeg har
allerede indledet et samar-
bejde med konsulent i orien-
teringsfagene, Jens Hou-
mann. Skoleeleverne skal
wages inddraget i aktivite-
terne på museet med for-
hands orientering, så udstil-
lingerne kan inddrages i
undervisningen.

- Det er, siger Ole
Schiørring, en ønskestilling, jeg er
gået ind til. Horsens Mu-
seum rummer så mange gen-
stande og så mange mulighe-
der, som giver basis for at
skabe noget godt. Jeg glæ-
der mig til om nogle mane-
der at se den udvendige
kunstneriske udsmykning
tage form - inden for murene
skal der også skabes nyt
ikke alene med udadvendte
udstillinger men også  med
bibliotek og møderum .
Dørene  skal åbnes, så der ska-
bes kontakt mellem os på
museet - jeg vil satse på at få
jævnaldrende og effektive
medarbejdere, for det ska-
ber spændende og sjove ar-
bejdsbetingelser - og dem,
som søger  os.

- Der skal også knyttes
forbindelse til og tæt samar-
bejde med egnens mange
dygtige amatørarkæologer  -
deres arbejdskraft bliver der
også brug for i den kom-
mende tid, og jeg er klar til
at gennemføre  en række kur-
ser på dette felt til gavn for
alle parter.

- Og så skal jeg da lige
tilføje, at en af de kommnende

opgaver bliver at forestå ud-
arbejdelsen af en publika-
tion vedrorende Vejle Mu-
seums udgravningfer af kir-
ken på Raackmann-grunden
- den har jeg fulgt neje, og de
mange fund er uhyre interes-
sante.

- Her kom man under
grundudgravning til en fa-
briksudvidelse ud for, at der
afdækkedes begravelser, og
en virksomhedsledelse  og en
arkitekt, som viste enorm
velvilje ved at udsætte ar-
bejdet, så der af arkæolo-
gerne fra Vejle Museum
kunne gennmemføres  en ud-
gravning. Næsten 600 grave
og resterne af ikke alene en
sten- men også en trækirke
blev afdækket. Det er sjæl-
dent, man som her på bag-
grund af fundene er blevet i
stand til at beskrive et helt
sogn og dens kirke, som har
eksisteret fra årene 1100-
1110 frem til en gang i
1300-tallet.

- Kong Valdemars jorde-
bog viser, at efter Ribe og
Viborg var Horsens i sin tid
den vigtigste by i Jylland. I

den by vil jeg gerne også i de
kommende år were med til
af jorden at fremdrage ting,
der vidner om byens fortid,
og til at skildre den enorme
udvikling siden da.

Godt samarbejde
med amtets museer

- Jeg kan glæde mig over
et godt forhold til de øvrige
museer i Vejle amt. Tilsam-
men repræsenterer vi alle
områder på dette specielle
felt - der mangler rent fak-
tisk kun en etnolog - men det
savn dækkes forhåbentlig
indenfor ikke så lang tid
med en ansættelse på Glud
Museum.

- Endnu bor min familie og
jeg i Odder - men man skal
bo, hvor man har sit virke,
og jeg har med glæde konsta-
teret, at boligmæssigt er
Horsens en af de billigste
byer, man kan slå sig ned i.
Så det varer ikke længe, in-
den vi alle fire flytter til den
by, hvor vi nu skal have vort
virke, siger Ole Schiørring .
(jeffer)
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