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Initiativrig og udadvendt
Om den 36-årige lektor ved 

Århus Universitet, Ole 
Schiørring, er det blevet 
sagt, at han er mere prak-
tiker end undervisende 
universitetsmand. Men 
begge egenskaber får han 
brug for, når han den 1. 
marts tiltræder stillingen 
som inspektør på Horsens 
Museum.
Som arkæolog har han et 

godt kendskab til den by, 
hvor han i de kommende år 
får sit virke - han har væ-
ret med i samarbejde om 
projekter vedrørende kul-
turhistoriske aspekter i 
Horsens og omegn og har 
tillige som led i udgivelsen 
af bøger om ti danske mid-
delalderbyer deltaget i ud-
gravninger i Horsens. Det 
har givet et rigt kendskab 
til byens ældste historie.
Ole Schiørring er født i 

Haderslev og student fra 
Ribe Katedralskole i 1968 -
i skoletiden deltog han i 
arbejdet på den lokale an-
tikvariske samling. Han 
arbejdede et årstid på Win-
chester Exvacations og ud-
dannedes derefter på År-
hus Universitet som mid-
delalder-arkæolog med ho-
vedfagseksamen i 1977 ef-
ter allerede i 1971 at have 
bestået forhistorisk ar-
kæologi. Han er nu lektor 
på universitetet og har det 
sidste årstid været beskik-
ket af kulturministeren 
som medlem af Det arkæo-
logiske Nævn frem til 1988. 
Han er daglig leder og 
koordinator af det histo-
risk-arkæologiske forsk-
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ningsprojekt »Middelal-
derbyen« under Statens 
humanistiske Forsknings-
råd - og har på dette felt 
sikret sig en række admi-
nistrative erfaringer.

Den kommende mu-
seumsinspektør har delta-
get i en lang række danske 
og fællesnordiske projek-
ter, deriblandt udgravnin-
ger i Tamdrup kirke, Øm 
Kloster og Vitskøl Kloster 
samt undersøgelser  af  
Voer Kloster. Gennem sit 
virke har han fået et godt 
samarbejde med fagfolk 
både herhjemme og i ud-
landet, og disse kontakter 
vil nok smitte af i hans 
kommende v irke i  Hor-
sens.

I hans planer for den

kommende t id  v i l  nok 
indgå ønsker om, at der på 
Horsens Museum bliver en 
permanent udstilling, som 
viser byens og egnens hi-
storie, og at et af rummene 
skal forbeholdes perioden 
1600-1850 - perioden deref-
ter belyses jo ganske for-
trinligt på byens industri-
museum. Ole Schiørring 
lægger desuden vægt på 
betydningen af en forbin-
delse til skolerne og deres 
elever.  Samlingerne af  
sølvtøj, skabt af horsen-
sianske mestre, vil nok 
også få en fremtrædende 
placering. Men også spe-
cialudstillinger indgår i de 
fremtidige planer.
At det er en arkæolog og 

ikke en historiker, der an-
sættes som museumsin-
spektør, betyder, at fund 
ved udgravninger omkring 
Horsens automatisk tilgår 
Horsens Museum og ikke i 
stort omfang - som gennem 
de senere år - placeres i 
Vejle eller på Moesgaard.
Ole Schiørrings viden og 

evner vurderes højt blandt 
dem, som har smarbejdet 
med ham i en årrække. 
Han har initiativ, er ener- 
gisk og udadvendt og går 
til opgaven med næb og 
kløer, og hans faglige kva- 
lifikationer er helt i top 
fremhæves det.
Ole Schiørring er bosat 

iOdder, hvor fru Lisbeth er 
lærer - nu går turen sam- 
men med børnene på syv 
og fem år til forhåbentlig 
mange års inspirerende 
gerning i Horsens. (pj)
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