
 

 
  

                            

                   

 

                 

 

 

 

 

ÅRSBERETNING 2016  

MUSEUM MIDTJYLLAND 
 

 

 

 

  



2 
 

Museum Midtjylland, Tlf.: 9626 1920.  
E-mail: museummidtjylland@museummidtjylland.dk 
Web: www.museummidtjylland.dk  
Museumsdirektør: ph.d. Laura Liv Weikop  
 
Frilandsmuseet Herning 
Museumsgade 32, 7400 Herning 
Tlf.: 9626 1900 
 
Herningsholm Museum 
Viborgvej 72, 7400 Herning 
Tlf.: 9626 1900 
 
Tekstilmuseet 
Vestergade 20, 7400 Herning 
Tlf.: 9626 1920 
 
Klosterlund Museum 
Kragelundvej 6A, 7442 Engesvang 
Tlf.: 9626 1930 
 
Vester Palsgaard Skovmuseum 
Palsgaardvej 9, 7362 Hampen 
Tlf.: 9626 1940 
  



3 
 

Indhold 
1.0 INDLEDNING ................................................................................................................................... 5 

2.0 INDSAMLING, ERHVERVELSER, UNDERSØGELSER, FORSKNING .................................................... 8 

2.1 Nyere tid ..................................................................................................................................... 8 

2.1.1 Hjemtaget til samlingen ...................................................................................................... 8 

2.2 Arkæologi ................................................................................................................................. 10 

2.2.1 Hjemtagne genstande: ...................................................................................................... 10 

2.2.2. Oversigt over udgravninger ............................................................................................. 10 

2.2.3 Sager med detektorfund fra forhistorisk og nyere tid ...................................................... 24 

2.2.4 Geomagnetik ..................................................................................................................... 25 

2.2.5 Sager givet som gave ........................................................................................................ 26 

2.2.6. Udenfor museet ............................................................................................................... 26 

2.2.7. Byggesager ....................................................................................................................... 27 

3.0 SAMLINGER, ARKIVER, BIBLIOTEK ................................................................................................ 29 

3.1 Bibliotek ................................................................................................................................... 29 

3.2 Magasiner ................................................................................................................................. 29 

4.0 BEVARING ..................................................................................................................................... 30 

4.1 Konservering ............................................................................................................................ 30 

5.0 FORMIDLING ................................................................................................................................ 31 

5.1 Permanente udstillinger........................................................................................................... 31 

5.2 Særudstillinger ......................................................................................................................... 32 

5.3 Programsat formidling ............................................................................................................. 33 

5.3.1 Undervisning ..................................................................................................................... 35 

5.3.2 Rekvirerede omvisninger, byvandringer og foredrag ....................................................... 36 

5.3.3 Skriftlige og mundtlige forespørgsler ............................................................................... 39 

5.4 PR-virksomhed ......................................................................................................................... 40 

5.5 Publikationer ............................................................................................................................ 41 

6.0 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION ....................................................................... 43 

6.1 Ejerforhold ............................................................................................................................... 43 

6.2 Styrelsen ................................................................................................................................... 43 

6.3 Foreninger ................................................................................................................................ 43 

6.4 Frivillige .................................................................................................................................... 43 

7.0 MUSEETS ØKONOMI .................................................................................................................... 45 

8.0 MUSEETS PERSONALE .................................................................................................................. 46 

8.1. Personaleforhold ..................................................................................................................... 46 

8.2 Udvalg, puljer og andre netværk ............................................................................................. 46 



4 
 

8.3. Faglige møder og seminarer ................................................................................................... 47 

9.0 BYGNINGS- OG UDENDØRSAREALER ........................................................................................... 52 

9.1. Bygnings- og arealændringer .................................................................................................. 52 

9.3 Udendørsarealer ...................................................................................................................... 52 

10.0 INVENTAR OG MATERIEL ........................................................................................................... 54 

10.5 Magasinindretning og -udstyr ................................................................................................ 54 

11.0 BESØGSTAL ................................................................................................................................. 55 

 



5 
 

1.0 INDLEDNING 
Museum Midtjylland er en selvejende institution med status som statsanerkendt kulturhistorisk 
museum. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling – de fem 
museumssøjler – virke for at sikre kulturarven i sit ansvarsområde, som dækker Herning og Ikast-
Brande kommuner. 

Museum Midtjylland blev kvalitetsvurderet ultimo 2015 af Kulturstyrelsen. Det var deres samlede 
vurdering, at museet løser sine opgaver tilfredsstillende. Museet er dog stadig midt i en 
omfattende transformationsproces, hvilket også er kommet til udtryk i den opfølgningsplan for 
kvalitetsvurderingen, som blev indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen. Slots- og Kulturstyrelsen har 
den 11. maj 2016 efterfølgende meddelt, at de godkender Museum Midtjyllands skriftlige 
opfølgning på kvalitetsvurderingen. Herefter vil styrelsen et år fra denne dato indkalde museets 
leder og styrelsesformand til et møde om status for museets arbejde med opfølgningsplanen.  

Museet arbejder aktivt på at højne niveauet for forskningen, forbedre og udvikle dets formidling 
og indhente efterslæb på registrerings- og bevaringsområdet. Det er især bevaringsområdet, som 
har fyldt meget i 2016. I forlængelse af kvalitetsvurderingen er der udarbejdet en kassationspolitik, 
så genstande, som ikke er bevaringsværdige, kan udskilles fra museets samlinger. Museet har i 
løbet af 2016 tømt de gamle magasiner og studiesamlinger på Museumsgade, og genstandene er 
overflyttet til magasinet i Kollund.  

Parallelt med dette er det midlertidige magasin og værksted i vådappreturen på Tekstilmuseet 
ryddet. Værktøj og maskiner er flyttet tilbage til Museumsgade 32, og der er nu indrettet et 
værksted i kælderen til Landsbylauget. Alle genstande er enten flyttet til tekstilmagasinet i 
Væveribygningen eller flyttet til Kollund.  

I 2016 blev ombygningen af Klosterlund Museum færdig takket være en stor indsats fra de frivillige 
tilknyttet museet, og ibrugtagningstilladelsen blev givet fra Ikast-Brande Kommune. Det har 
betydet en stor forbedring af publikumsfaciliteter og en fordobling af udstillingsarealet, som 
allerede i 2016 blev taget i brug til to arkæologiske udstillinger. Klosterlund har også fået et helt 
nyt varmeanlæg finansieret af Ikast-Brande Kommune. Desuden har der været fokus på en 
gennemgang af magasinerne på Klosterlund for at få et overblik over, hvad der skal bevares, og 
hvad der kan kasseres. Dette arbejde fortsætter i 2017. 

I sidste halvdel af 2016 har der været fokus på at få ryddet det utidssvarende magasin på 
Skolegade i Nr. Snede. Magasinet blev tømt med udgangen af 2016. Museet har valgt at opbevare 
en del af genstandene i en skibscontainer på Vester Palsgaard Skovmuseum for her enten at 
registrere dem eller kassere de genstande, som ikke skal bevares. Museet har været så heldig at få 
en bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen til at fortsætte denne samlingsrevision i 2017.  

I forbindelse med fraflytningen fra Skolegade har museet søgt Ikast-Brande Kommune om midler 
til at opføre ny driftsbygning på Vester Palsgaard Skovmuseum som erstatning for lokalerne i Nr. 
Snede. Denne driftsbygning skal dels give de frivillige tilknyttet Vester Palsgaard bedre 
arbejdsvilkår og samtidig give mulighed for at få flere af de store skovmaskiner under tag. Både 
Naturstyrelsen, som ejer Vester Palsgaard, og Ikast-Brande Kommune har været velvilligt indstillet 
over for planerne, og Ikast-Brande Kommune har bevilget 1 mio. kr., som frigives i 2017, til 
byggeriet.  
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I løbet af året faldt salget af Museumsgade 32 også på plads. Den sydligste del af grunden er solgt 
til en privat investor. Bygningerne og området med Frilandsmuseet er solgt til Herning Kommune, 
og Museum Midtjylland har indgået lejekontrakter omkring brugen af bygningerne dels til 
udstillinger dels til værkstedsfaciliteter for Landsbylauget. Der er desuden tegnet en lejekontrakt 
for hele Frilandsmuseet med huse og omgivende have. 

På Herningsholm Museum lykkedes det i 2015 at etablere en ny frivilliggruppe, der er organiseret 
som Herningholmlauget. Det har også i 2016 været muligt at holde Herningholm åbent hver 
onsdag og lørdag eftermiddag. Hertil kommer, at der har været afholdt forskellige arrangementer 
som foredrag, sangaftner, workshop og aktiviteter for børn i løbet af året. Med støtte fra Herning 
Kommune og HIHI har det desuden været muligt at renovere varmesystemet på den gamle 
herregård. I 2016 lykkedes det også at få støtte fra Aarhus 2017 og flere private fonde til at 
etablere en ny udstilling på Herningholm med titlen: Når Trådene bindes – fra kriger til kræmmer. 
Udstillingen åbner i marts 2017. 

I begyndelsen af 2016 blev det besluttet at igangsætte 1. fase af transformationen af Herning 
Klædefabrik. I den forbindelse er der indgået en ny lejeaftale med Ejendomsselskabet Textilforum. 
Udgifterne til 1. fase løber op i 4 mio. kr., som er bevilget af Herning Kommune. Det har betydet, 
at bygningen kunne renoveres og gøres tætte, således at der ikke længere vil være indtrængende 
fugt gennem utætte mure og sokler. Der er opsat et helt nyt klimaanlæg i hele Textilmuseet. 
Derudover har det været muligt at renovere kedelrum, våd- og tørappretur indvendigt, hvilket har 
medført, at halvdelen af Tekstilmuseet blev ryddet og lukket for publikum. Da den gamle 
spinderihal, uldkamre og Vanggårdfløjen stadig har været åben, har Tekstillauget heldigvis kunnet 
arbejde med de gamle maskiner og i systuen. Renoveringen er næsten afsluttet med udgangen af 
2016, dog mangler der en mindre del af genbeplantningen uden for ved Gl. Skolevej. Parallelt med 
renovering af bygningen har en udstillingsgruppe arbejdet på at udvikle materiale til den nye 
udstilling, som forventes at åbne i 2018.  

Sammen med virksomheden Konceptas er der udviklet en ny hjemmeside, som lanceres først i 
2017. 

Som det fremgår af denne årsberetning afspejles museets forskning i både publikationer, foredrag, 
udstillinger, rundvisninger og ture ud af huset. Desuden indgår medarbejderne i regionale, 
nationale og internationale netværk og deltager i og er medarrangør af seminarer og konferencer. 
Flere af museets medarbejdere har deltaget i internationale konferencer bl.a. ved Femern på 
Lolland og i York i England i 2016. Museets medarbejdere har desuden deltaget i projekter 
omkring den midtjyske tekstilindustri, Center for Herregårdsforskning, Middelalderborge i Region 
Midtjylland samt projekter under Aarhus 2017.  

Museum Midtjylland har samlet set haft en omsætning på 25.9 mio. kr., heraf udgør den 
arkæologiske afdelings omsætning 6.9 mio. Museet har været udfordret i 2016 med flere skift på 
økonomisiden, men heldigvis har det ikke betydet problemer med årsregnskabet, hvor museet 
kommer ud med 0 kr. i årets resultat, og kan hensætte midler til den fortsatte transformation, 
videreuddannelse af medarbejdere, samt udvikling af forskning og formidling (se museets 
årsregnskab). 

Der blev i løbet af 2015 indført en ny strategi- og organisationsplan, som museets ledergruppe har 
arbejdet videre med og justeret i 2016. Hovedparten af det faglige personale er samlet i 
administrationen bag Tekstilmuseet, Vestergade 20, 7400 Herning. Den arkæologiske afdeling er 
reduceret, da de store undersøgelser i forbindelse med motorvejen mellem Holstebro og Herning 
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er ved at være afsluttet. Museet har dog stadig haft en del projektansatte medarbejdere i 
forbindelse med transformationen og samlingsrevision. Der er knyttet en stor gruppe frivillige til 
alle museets udstillingssteder, og det vurderes, at deres indsats udgør omkring 12 årsværk.  

Da jeg fratrådte som direktør for Museum Midtjylland med udgangen af 2016, vil jeg gerne 
benytte lejligheden til at takke alle, som har været med til at yde en kæmpestor indsats for 
museet. Derfor skal der lyde stor tak til repræsentanter fra Herning og Ikast-Brande kommune, 
Slots- og Kulturstyrelsen, fonde og private sponsorer, alle museets øvrige samarbejdspartnere, 
museets styrelse, alle museets frivillige og ikke mindst hele personalet på Museum Midtjylland, 
som har bevaret optimismen og bakket mig op gennem de knap 5 år, jeg har været direktør. 

Tinna Møbjerg 
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2.0 INDSAMLING, ERHVERVELSER, UNDERSØGELSER, 
FORSKNING 

2.1 Nyere tid 

Al indsamling inden for nyere tid på Museum Midtjylland er koordineret i én person, Jesper Meyer 
Christensen, der har det overordnede ansvar i samråd med de enkelte faginspektører.  

Nyere tids forskningsindsats koordineres af Kristine Holm-Jensen. Der er i årets løb arbejdet med 
projektbeskrivelser og opbygning af forskningsnetværk. Det sker inden for følgende tre 
forskningsområder:  

Jesper Meyer Christensen arbejder på et forskningsprojekt, der med udgangspunkt i herregården 
Herningsholm som centrum for liv, produktion og salg skal undersøge forekomsten og udviklingen 
af den organiserede tekstilproduktion i Midtjylland i 1600- og 1700-tallet.  

Brit Vestergaard arbejder med forskningsprojektet Skov som arbejdsplads. Der ønskes en 
undersøgelse af Palsgaard Skovdistrikts historie og driftsmæssige udvikling. Denne er delvist belyst 
i andre skriftlige kilder, og derfor skal fokus lægges på driften af planteskolen og dets personale og 
derigennem belyse det levede liv for egnens folk og distriktets ansatte. 

Kristine Holm Jensen har i 2016 arbejdet på at udvikle et projekt, der undersøger udflytningen af 
den arbejdsintensive del af tekstil- og beklædningsindustriens produktion i 1980’erne og 
1990’erne. Udgangspunktet er syerskerne i Midtjylland, der udgjorde den største samlede gruppe 
af arbejdere. Deres funktioner, syarbejdet, var det første, der blev flyttet til udlandet. 

 

2.1.1 Hjemtaget til samlingen 

Følgende sager er oprettet i 2016: 

4668 Fritz Schröder, malerier    1661 - 

4669 Inge Lis Jørgensen, maleri    1946 - 

04670 Karl F. Bichler, maleri    1946 - 

4671 Porcelænsplatter, Nr. Snede   1946 - 

4672 Porcelænsplatter, Ejstrupholm   1946 -  

4673 Klovborg Pensionistforening, fane, klokke, foreningsarkiv 1946 - 

4674 Nr. Snede Varmeværk – Indsamlingstaske, erhvervsarkiv 1946 – 

 

5508 Lommebog 
5509 Børneforklæder    1926-1929 
5510 Elastik i æske 
5511 Dame- og herretøj 
5512 Nyco Konfektionsfabrik   1950-1968 
5513 Egetæpper    1950-1975 
5514 Stuepigeforklæde/Serveringsforklæde  Efter 1900 
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5515 To kjoler     1946-1949 
5516 Midtbank    1870-1977 
5517 Projekt Uld 
5518 Materiale af og om Inge Faurtoft   1965-1967 
5519 Danmarks Lærerhøjskole 
5520 Gunner Larsen, plakater og magasiner  1983-1989 
5521 Herning Museum    1936-1977 
5522 Kjoler     1900-1910 
5523 Tytex A/S     Efter 1971 
5524 Zacho Strik 
5525 Dansk Tekstilarbejder Forbund 
5526 H. P. Hansen    1915-1961 
5527 Herningsholm tegninger, kort 
5528 Bedriftssundhedstjenesten Midtjylland 
5529 Cronhammer, oplæg 
5530 Håndskrevne hæfter    1920’erne 
5531 Navneklud    1754 
5532 Breve Moesgaard 
5533 Skudsmålsbøger    1830’erne 
5534 Skattekvitteringsbog 1904-1926    
5535 Malermester Peder Jensen   1878-1918 
5536 Klicheer, postkort, Herning Museum 
5537 Knevelstokke    1800-tallet 
5538 Registre Blicher 
5539 Nål, snøre 
5540 Syskruer, sytilbehør 
5541 Gulvtæppe, håndtuftet   1952 
5542 Posedragt, dåb    Før 1750 
5543 Forklæde     1700’erne 
5544 Rok fra Vildbjerg    1900-2016 
5545 Syerskernes Fagforening, DBTF 
5546 Sanita træsko 
5547 Quimo      
5548 Anne Brodersen, genstande   Efter 1940 
5549 Arkivalier fra Gunnar Jespersen 
5550 Underkjole    1910-1920 
5551 Bog – Herremændene på Herningsholm  1975 
5552 Beklædning, 1960’erne til 1970’erne  1960-1975 
5553 Herning Dagblad    1889-1902 
5554 Undervisningsmaterialer, Dansk Tekstilinstitut  Efter 1959 
5555 Garnprøve 
5556 Nørgaard Frandsen Trikotage Forretning 
5557 Arbejdstegninger    1988 
5558 Sutsko 
5559 Arwill a/s og Carwex    1946-1979 
5560 Lany Strik    1976-1978 
5561 Kørefrakker 
5562 Høsterkøb 
5614 Damesko     1700’erne 
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5615 Carl Ellerbæk – Trikotage- og kniplingefabrik  1919-1985 
5616 Mannequin-dukke    1950’erne 
5617 Jakke, 1800-tallet    1800’erne 
5618 Crimo og Kloster Kjoler     
5619 Hosekræmmer i træ    1981 
5620 Askebæger 
5621 Tørklæde 
5622 2 billeder af fodboldhold   1968 
5623 Kørefrakke og nederdel   1900 
5624 Jarit Strik 
5625 Chiki Kjoler 
5626 Micha 
5627 Stregtegninger fra Herning Museum 
5628 Ivan Lyhne 

 

2.2 Arkæologi 

Med udgangspunkt i museets forskningsstrategi, som vedrører bronzealderens landskab er der 
blandt andet gennemført en omfattende forskningsudgravning ved Boest i samarbejde med 
universitetet i Leiden. Det har kastet både foredrag og arrangementer af sig. Vibeke Juul Pedersen, 
Constanze Rassmann og Søren Timm Christensen har skrevet artikler om bronzealderbebyggelse 
og -landskab. 

Vedrørende implementeringen af geofysiske metoder er der gennemført omfattende opmålinger 
blandt andet ved Boest, hvor der også er afprøvet forskellige metoder. Der er desuden arbejdet 
med afrapportering af forskningsprojektet Isbjerg ved Mikkel Fuglsang. 

I forbindelse med forskningsprojektet ældre stenalder er der afholdt en række foredrag og oplæg i 
faglige fora af blandt andre Ditte Skov Jensen, Lone Ritchie Andersen og Søren Timm Christensen. 
Der er yderligere foretaget naturvidenskabelige undersøgelser og teknologiske analyser. 

Med udgangspunkt i jernalderprojektet er der afholdt flere indlæg i både nationale og 
internationale faglige fora (Jonas Helt og Martin W. Olesen). Der er desuden lavet forarbejde til 
ansøgninger og etableret samarbejdsnetværk.  

 

2.2.1 Hjemtagne genstande:  

910 genstandsnumre inklusiv jordprøver. 

 

2.2.2. Oversigt over udgravninger 

 

Navn Faktureret med 
moms 

Bygherre Felttimer Maskintimer 
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HEM 2917 Kærgård 262.617,34 Statslig 0 0 

HEM 3220 Norgesvej 148.338,09 Privat 174 46 

HEM 3729 Holdflod Øst 43.826,11 HK 8 8 

HEM 4291 Ørskovvej 1.102.458,48 Hk 1114,5 456 

HEM 4300 Emil Ernsts Vej 30.336,04 Privat 16 16 

HEM 4315 Velhustedparken 60.021,21 Hk 33 32,5 

HEM 4358 Tommestokken 111.643,64 Hk 56 63,5 

HEM 4365 Hjortehøj 56.300,90 Hk 36 28,5 

HEM 4513 Fejerskovparken 3.669,80 HK 0 0 

HEM 5230 Thyregodvej 88 8.159,88 Privat 9 0 

HEM 5264 Holing NV 32.502,46 Privat 0 0 

HEM 5319 Trindtoft 523.288,17 Statslig 78 0 

HEM 5328 Bøgildvej 193.053,57 IKB 126,5 97,5 

HEM 5390 Sindinggård 164.009,40 Statslig 0 0 

HEM 5396 Troelstrupvej 970.887,56 Statslig 517,5 0 

HEM 5401 Tykskov 32.380,11 Privat 22,5 15,5 

HEM 5414 Tranehøj 29.714,16 Privat 2 0 

HEM 5415 Arildskov 310.274,23 Selvbetalt 329 87 

HEM 5417 Letlandsvej 32.262,00 Privat 20 16 

HEM 5462 Agervænget 12.027,27 Privat 14,5 0 

HEM 5463 Aulum grusgrav 10.542,89 Privat 15,5 0 

HEM 5470 Poulsgård II 67.086,25 Selvbetalt 99,5 12 

HEM 5472 Åbjerg 279.893,92 HK 184,5 100 

HEM 5477 Mosegårde 31.807,08 Privat 25 12 

HEM 5478 Hedegård 77.400,00 Selvbetalt 144 0 

Hem 5479 Jernbanegade 22.668,20 Privat 11 12,5 

HEM 5481 Messecenter 85.690,85 Privat 60 43,5 

HEM 5482 Rind Å 10.212,5 Selvbetalt 19 0 

HEM 5483 Vind Kirke 4.837,5 Selvbetalt 9  0 

HEM 5484 Kirkegade 28.113,22 Privat 13 15 

HEM 5494 Solvænget 39 88.452,59 Privat 42,5 47 

HEM 5496 Næstholtvej 75.946,54 Statslig 33 45,5 

HEM 5500 Borup VI 687.611,97 IBK 305 437,5 

HEM 5564 Mylius-
Erichsensvej  

28.657,75 Privat 18 15 

HEM 5568 Rørkærvej 25.729,34 Privat 20,5 0 

HEM 5570 Vision 
Vestergade 

83.613,58 IBK 27,5 51,5 

HEM 5571 Hyvildvej 21.518,83 Privat 12 11,5 

HEM 5090 Motorvej  3.250.731,05 Statslig 2.587,57 493,5 

     

Geofysik     

     

Department og Geoscience 9.136,03    

Sydjyske Museer 28.250,93    

     



12 
 

Andre projekter     

Udlejning af soldeanlæg: 
Museum Østjylland 

5.500,00    

Udlejning af soldeanlæg: 
Museum Silkeborg 

28.250,93    

 

HEM 5090 Motorvej Herning-Holstebro. Sagsoversigt til årsberetning 2016 

Vejdirektoratet skal anlægge ny motorvej mellem Herning og Holstebro. Cirka 23 km af denne vej 
løber gennem Museum Midtjyllands ansvarsområde, hvilket svarer til VD etape 6717 og den 
sydlige del af VD etape 6714. Anlægsarbejdet omfatter i alt cirka 4.000.000 m². I 2016 har fokus 
været at færdiggøre forundersøgelsen af områderne på strækningen Herningsholm Å til Løven Å 
og nærliggende arealer. 

I det følgende beskrives de udskilte sager. 

HEM 4932 Ljørringvej 42, Aulum Sogn 

Museum Midtjylland har d. 8. april 2016 gennemført en mindre forundersøgelse på matrikel 2a, 
Ljørring By, Aulum Sogn. Der blev afgravet et felt på i alt 350 m2 beliggende umiddelbart syd for 
middelalderhuset, der fremkom ved forundersøgelsen i 2015, men også beliggende op til det felt, 
hvor der i 2010 bl.a. fremkom en tuegrav samt en urne fra førromersk jernalder. Ved den nye 
forundersøgelse fandtes enkelte anlægsspor i form af to gamle vejgrøfter samt et stolpehul, der 
ikke kan dateres nærmere. 

HEM 5390 Sindinggård, Ørre-Sinding Sogn.  

Museum Midtjylland har i perioderne d. 1.-14. december 2015 og d. 31. maj til d. 17. juni 2016 
gennemført en udvidet forundersøgelse af et tracéstykke beliggende på matrikel 1ec, Nyby By, 
Ørre-Sinding Sogn langs østsiden af hovedvejen overfor Sindinggård. På Sindinggård-siden af vejen 
blev der ved undersøgelser i både 2014 og 2015 fundet massive bebyggelsessporspor fra både 
ældre og yngre jernalder, hvor den ældste del af bebyggelsen primært fandtes på den sydlige del 
af arealet og den yngre bebyggelse lå nord herfor, omtrentligt adskilt af en viadukt, der går under 
hovedvejen. Ved forundersøgelsen nordøst for hovedvejen i 2016 blev tracéet de fleste steder 
åbnet op i fuld bredde, således at der samlet set blev afgravet cirka 8200 m². Herved fremkom der 
bebyggelsesspor fra både ældre og yngre jernalder, hvis udbredelse ganske svarer til 
bebyggelsessporene på den modsatte side af vejen. Der er tydeligvis tale om samme bebyggelse, 
der blot er afbrudt af vejen. På de første ca. 150 meter fra Rosmosevej og mod nordvest fremkom 
der kun enkelte, spredtliggende anlæg. Herefter fremkom mere regulære bopladsspor i form af 
gruber, stolpehuller i flere hegnsforløb samt et firstolpeanlæg og fire treskibede huse, heraf to 
med væggrøfter, der tilskrives førromersk jernalder samt to med sektionsopdeling, der tilskrives 
yngre jernalder. På nordsiden af viadukten fremkom der massive bebyggelsesspor i form af 
stolpehuller fra mindst seks treskibede huse samt hegn, der stammer fra flere, delvist 
overlappende gårdsanlæg, som dateres til germanertid. Cirka 200 meter nordvest for denne 
bebyggelse fremkom spredtliggende anlæg, heriblandt stolpehuller, gruber, kogestensgruber samt 
større områder med bevarede ardspor i flyvesand. Flere steder overlejrede ardsporerne 
anlæggene, hvilket viser, at dyrkningen her er påbegyndt efter bosættelsesaktiviteternes ophør. 
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Desuden blev der allernordligst i grøften, på overgangen til mere våd bund ned mod Herningsholm 
Å, registeret et udsmidslag med en del spredte kogesten og en enkelt kværnsten. Marksystemet 
og udsmidslag kan foreløbigt ikke dateres nærmere, men skal formentligt tilknyttes 
jernalderbebyggelsen. 

HEM 5395 Ljørringvej 52, Ørre-Sinding Sogn 

Museum Midtjylland har i perioden d. 10.-12. maj 2016 afsluttet undersøgelsen af to middelalder-
grubehuse, der blev afdækket ved forundersøgelsen i efteråret 2015. Da det ene lå relativt lavt i et 
vådt område og var cirkulært i formen, blev det anset som en mulig brønd og blev derfor snittet 
med maskine. Der viste sig dog at være tale om et grubehus, som desværre var helt fundtomt. Der 
blev dog fundet to mulige stolpespor under fylden i sænkningen. Det andet grubehus blev 
udgravet på samme måde som det første. Det blev snittet med maskine, men det absolutte 
bundlag – gulvlaget – fik lov at stå tilbage og blev udgravet med ske og skovl. I dette grubehus blev 
der heller ikke gjort fund, men i kanten af gulvlaget fandtes en bræmme af fingertykke, forkullede 
pinde, som kan være rester efter fletværk, ligesom der blev fundet flere anlæg, der tolkes som 
stolpehuller tilhørende konstruktionen. Fletværket lå lige oven på gulvlaget og tolkes som rester af 
en væg som er kollapset i forbindelse med brand. 

HEM 5399 Kærgård II, Aulum Sogn 

Museum Midtjylland har d. 30. maj gennemført en forundersøgelse af et mindre tillægsareal på 
matrikel 3a, Ljørring by, Aulum Sogn. Her blev afgravet fire nord-sydvendte søgegrøfter med et 
samlet areal på i alt 989 m². I den østligste søgegrøft fremkom der ardspor i en lille lavning. Selve 
ardsporsområdet blev indmålt med gps ligesom også enkelte ardfurer, for at dokumentere 
pløjeretningen. Marksystemet kan ikke umiddelbart dateres nærmere med skal muligvis ses i 
sammenhæng med det bronzealderhus (med samme journalnummer), der blev fundet cirka 100 
meter nordvest herfor, ved forundersøgelsen af hovedtracéet i 2015. 

HEM 5423 Jersild VII, Aulum Sogn 

Museum Midtjylland har d. 15. september 2016 gennemført en forundersøgelse af et tracé til en 
vandledning beliggende på matriklerne 1n og 2l, Jersild By, Aulum Sogn. Vandledningen er omlagt 
på grund af forurenet jord i forbindelse med den oprindelige placering af tracéet umiddelbart vest 
herfor, hvor der i 2015 fremkom spredtliggende fund fra jernalderen. Ved den nye undersøgelse 
blev der afgravet én lang søgegrøft med et samlet areal på 2674 m². I den nordlige ende af grøften 
fremkom flere områder med ardspor i et lyst, gråhvidt sandlag. Ved undersøgelsen af det 
oprindelige tracé blev der også observeret ardspor i dette område. Længere mod syd fandtes et 
par kogestensgruber og en lille grube med små stykker slagge, enkelte stykker brændt ler og et 
sideskår. I den sydligste ende af grøften fremkom et eroderet lag med to afslag og små stykker 
keramik. Fundene dateres bredt til bronzealder-jernalder. 

HEM 5430 Eggersgård III, Ørre-Sinding Sogn 

I perioden d. 1.-2. februar 2016 blev der på matrikel 1n, Eggersgård, Ørre-Sinding Sogn, 
forundersøgt et tillægsareal til et depotområde, hvor der i slutningen af 2015 fremkom 
spredtliggende bopladsspor, som formentligt skal dateres til bronzealder (samme 
journalnummer). Ved forundersøgelsen af tillægsarealet blev der afgravet otte søgegrøfter med et 
samlet areal på 1404 m². Her fandtes flere spredtliggende bopladsspor i form af mindre gruber, 
kogestensgruber og stolpehuller, men intet der kunne udskilles til egentlige konstruktioner eller 
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datere anlæggene nærmere. Desuden fremkom fortsættelsen af en gruberække, der også sås i 
første del af forundersøgelsen i 2015, og som dateres til nyere tid på baggrund af fyldens 
beskaffenhed. Der er eventuelt tale om en form for lertagningsgruber. 

HEM 5431 Foldager III, Ørre-Sinding Sogn 

I perioden d. 29. marts til d. 7. april afsluttede Museum Midtjylland den udvidede forundersøgelse 
af et depotområde beliggende på matrikel 2m, Foldager Gde., Ørre-Sinding Sogn, som blev 
påbegyndt i november af 2015. Der blev afgravet flere større og mindre felter med et samlet areal 
på cirka 3760 m2. 

Der fremkom en del spredtliggende anlæg i form af stolpehuller og kogestensgruber samt 
fortsættelsen på den store, stenfyldte lavning beliggende på arealet ned mod Ljørringvej. Der er 
tilsyneladende ikke tale om en egentlige stensat konstruktion men blot sten, som er smidt ud i en 
større lavning. Der blev fundet enkelte spredtliggende genstande mellem stenene men intet, der 
kan datere fænomenet nærmere. Langs Ljørringvej blev der afgravet et bredt felt for at afdækket 
de anlæg, der blev erkendt men ikke færdigundersøgt ved de indledende undersøgelser i 2015. 
Herved genfandtes det førromerske hus, der nu blev afdækket i sit hele. Under udgravningen af 
dette fandtes desuden spor af endnu et treskibet og formentligt ældre hus, som delvist lå inde i 
det førromerske. Huset bestod af fire sæt tagbærende stolper, og henføres foreløbig til yngre 
bronzealder. Dette stemmer godt overens med fundet af en større grube syd herfor, som bl.a. 
indeholdt bearbejdet flint og keramik fra yngre bronzealder.  

HEM 5465 Bakgård, Ørre-Sinding Sogn 

Museum Midtjylland har i perioden d. 4.-5. januar 2016 gennemført en forundersøgelse af et ca. 
2135 m² stort tracéstykke beliggende på matrikel 16a, Nyby By, Ørre-Sinding Sogn. Der blev gravet 
enkelt, lang søgegrøft på i alt 797 m². Heri fremkom en grube, en kogestensgrube og to 
stolpehuller, der ikke kan dateres nærmere end oldtid. Fundene udskilles til den allerede 
eksisterende sag HEM 5465 Bakgård, der omfatter tre mindre områder med ardspor. 

HEM 5466 Nordmark, Ørre-Sinding Sogn 

I perioden d. 4.-11. januar 2016 har Museum Midtjylland gennemført en udvidet forundersøgelse 
af et ca. 5100 m² stort tracéstykke beliggende på matrikel 2ac, Eggersgård, Ørre-Sinding Sogn. Der 
blev afgravet en lang søgegrøft samt seks udvidelser med et samlet areal på i alt 4310 m². I to 
områder fremkom der spredtliggende bopladsspor, som uden tvivl fortsætter på marken øst for 
det undersøgte område. I det sydligste område fremkom spor efter et lille treskibet hus bestående 
af tre tagbærende stolpepar. I det nordlige område kunne anlæggene ikke udskilles til egentlige 
konstruktioner, men der fandtes et større kulturlag, der kan have været et gulvlag i et hus. 
Endvidere fremkom to gruber med en del keramik, der lige som bopladsområderne dateres bredt 
til bronze- eller jernalder. Muligvis skal bebyggelsessporerne sættes i forbindelse med 
bebyggelsessporene fra samme periode beliggende ca. 500 længere mod sydøst (journaliseret som 
HEM 5431 Foldager III) eller ses i relation til den fredede gravhøj (sb.nr. 180312-18), som ligger på 
den modsatte side af motortrafikvejen.  

HEM 5468 Ørrevej II, Ørre-Sinding Sogn 

Museum Midtjylland har i perioden d. 10.-16. marts 2016 gennemført en udvidet forundersøgelse 
af tracestykker langs østsiden af hovedvejen ved Sinding by. Syd for Ørrevej blev der på matrikel 
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2eh, Den vestlige Del, Ørre-Sinding Sogn, afgravet ni søgegrøfter og udvidelser med et samlet areal 
på 1891m² således, at traceet på denne strækning har været afgravet i fuld bredde. På hjørnet 
mellem hovedvejen og Ørrevej blev der opsamlet ildskørnet flint i mulden, og herunder fremkom 
et blegsandslag med enkelte stykker bearbejdet flint, som dateres bredt til stenalder. På den 
sydlige del af arealet, ned mod engen ved Herningsholm Å, fremkom en mindre grube med et 
dårligt bevaret tragtbæger, og syd herfor et område med ardspor. I kanten af engområdet fandtes 
desuden en digegrøft, der dels kan ses på de høje målebordsblade, men også er erkendt i 
udgravningen, der blev foretaget på den anden side af hovedvejen (HEM 5424 Ørrevej). Længere 
oppe ad terrassekanterne, omtrent midt på arealet, fremkom der spor efter et førromersk hus 
med bevarede væggrøfter, og på cirka samme kote fandtes endnu et førromersk hus på arealet 
langs Ørrevej. På den højere liggende del af arealet fandtes desuden spor efter et middelalderhus. 

Nord for Ørrevej blev der på matrikel 2fc, Den vestlige Del, Ørre-Sinding Sogn afgravet en bane 
langs hovedvejen med et samlet areal på 571 m². Parallelt med Ørrevej fremkom to vejgrøfter fra 
Ørrevejs tidligere forløb, som kan ses på de høje målebordsblade. Under det gamle vejforløb 
fandtes en gammel, intakt markoverflade med enkelte stykker bearbejdet flint. Mellem de to 
vejgrøfter fandtes i undergrundsniveau en del stolpehuller, som formentligt er spor efter en 
treskibet huskonstruktion, som dateres bredt til oldtid. 

HEM 5485 Ljørringvej 52 haven, Ørre-Sinding Sogn 

I perioden d. 9.-13. maj 2016 har Museum Midtjylland gennemført en udvidet forundersøgelse af 
et smalt tracé igennem skoven bagved ejendommen Ljørringvej 52. Her blev afgravet to 
sammenhængende, cirka 2 meter brede søgegrøfter med et samlet areal på 226 m². Mellem to 
mindre forhøjninger i terrænet, fremkom der et lag, der øverst indeholdt flint fra 
Maglemosekultur samt enkelte stykker keramik og en kogestensgrube, der formentligt skal 
dateres til neolitikum/bronzealder. Der er tale om naturligt opfyld af en gammel ravine, hvor der 
formentligt har løbet et vandløb i bunden. Det fundførende lag blev overlejret af en gammel 
væksthorisont. Fundene lå dybt og blev først konstateret ca. 1,5 m under overfladeniveau, men lå 
konsistent indenfor en 10-15 cm tyk horisont lige under det gamle vækstlag. Da keramikken lå i 
samme niveau og i nogle tilfælde under flinten kan det konstateres, at laget er forstyrret og 
fundene ikke ligger in situ, selvom flinten ellers er skarpkantet og upatineret – indlejringen må 
være sket hurtigt. Der kan muligvis være tale om materiale, der er eroderet ned i ravinen fra 
nærliggende bopladsområder, hvorfor det må forventes, at der ligger en maglemoseplads og en 
neo-/bronzealderboplads i den umiddelbare nærhed. Kogestensgruben viser dog også, at der må 
have været aktiviteter på stedet før væksthorisonten blev dannet.  

HEM 5486 Ljørringvej 48, Ørre-Sinding Sogn 

Museum Midtjylland har i perioderne d. 9.-13. maj og 9.-10. juni 2016 gennemført en 
forundersøgelse af et tracéstykke beliggende langs hovedvejen på matrikel 2m og 2f Ljørring By, 
Aulum Sogn. Der blev afgravet i alt 1060 m² fordelt på fem søgegrøfter og tre mindre udvidelser. 
Der fremkom spredtliggende anlæg og fund i form af lavninger med kogesten og lidt keramik, som 
dateres til ældre bronzealder. Derudover fandtes der enkelte stolpehuller, som muligvis skal 
dateres til middelalder. På den nordlige del af arealet fremkom der spor af et gammelt vejforløb, 
som kan ses på de høje målebordsblade.  

HEM 5487 Vesterager, Aulum Sogn 
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Museum Midtjylland har i perioden d.17.-19. maj 2016 gennemført en forundersøgelse af et smalt 
tracé på matrikel 3f, Ljørring by, Aulum Sogn. Her blev der langs læhegnet, der afgrænser 
matriklen mod hovedvejen mod vest, afgravet én ca. 350 meter lang søgegrøft med et samlet 
areal på 631 m². Der fremkom spredtliggende anlæg både nordligt og centralt i søgegrøften. Cirka 
midt i grøften, på kanten af et plateau, der falder mod syd og sydvest, fremkom et lille område 
med en del stolpehuller og kogestensgruber. To af disse stolpehuller tolkes som et tagbærende 
stolpepar i en treskibet huskonstruktion. I mellem disse to fandtes flere kogestensgruber, som må 
have ligget inde i huset. På baggrund af denne konstellation dateres huset til (yngre) bronzealder. 
Det passer dateringsmæssigt godt sammen med den bebyggelse, som er fundet umiddelbart på 
den anden side af motortrafikvejen (journaliseret som HEM 5340 Troelstrupvej 2 og HEM 5350 
Hovedvejen 26). Nordligt i grøften, længe oppe på plateauet, blev der over en ca. 30 meter lang 
strækning fundet fem urner, hvoraf to var stort set intakte. De sidste tre var kun repræsenteret 
ved den allernederste del af urnen. En af de intakte urner dateres på bagrund af keramiktypologi 
til yngre bronzealder. Cirka 170 meter nordvest for urnerne er der på den anden side af 
hovedvejen undersøgt en overpløjet gravhøj med en jordfæstegrav, som dateres til ældre 
bronzealder (journaliseret som HEM 5350 Hovedvej 26). På både Original 1-kort og de høje 
målebordsblad er der indtegnet endnu en høj (Sb. 18.03.03-93) beliggende kun 30 meter sydvest 
for de nyopdagede urner. Denne høj blev ikke fundet ved udgravninger på den modsatte side af 
motortrafikvejen (hvor der dog også blev fundet en bronzealderurne), så den må være fjernet ved 
anlæggelsen af vejen. Urnerne på begge sider af vejen er formentligt tilknyttet et gravfelt i 
forbindelse med denne høj.  

HEM 5488 Vesterager II, Aulum Sogn 

Museum Midtjylland har i perioden d. 3.-4. november 2016 gennemført en forundersøgelse af et  

mindre areal ved Aulum beliggende på hjørnet, hvor Ljørringvej støder til hovedvej 18. På matrikel 
1ao, Ljørring By, Aulum Sogn blev der gravet tre mindre prøvehuller langs Ljørringvej, mens der på 
matrikel 1rr, Kirkeby By, Aulum Sogn dels blev gravet en lang søgegrøft langs hovedvejen, dels blev 
gravet to søgegrøfter og en udvidelse på den bredeste del arealet mod syd. Der blev afgravet i alt 
726 m². I søgegrøften langs hovedvejen fremkom der allernordligst en mindre klynge 
kogestensgruber samt spredtliggende stolpehuller. På den sydlige del af arealet fremkom der 
endnu en klynge kogestensgruber beliggende indenfor et treskibet hus, bevaret som tre sæt 
tagbærende stolpehuller med spor efter to indgangsstolper. Huset dateres til yngre bronzealder.  

 

Motorvejssager med eget budget 

HEM 2917 Kærgård, Aulum Sogn 

Afslutning af beretning og naturvidenskabelige analyser. 

 

Øvrige sager 

HEM 3220 Norgesvej, Vildbjerg 
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Museum Midtjylland har i perioden 11. – 26. april 2016 gennemført arkæologisk udgravning på det 
ca. 4.000 m2 store areal i den nordlige del af Vildbjerg, hvor Kvik A/S i Vildbjerg skal opføre ny 
administrationsbygning. 

Ved undersøgelsen udgravedes omfattende anlægsspor, som kan knyttes til den omkringliggende, 
tidligere undersøgte bebyggelse. Der blev registreret i alt fem treskibede langhuse, hvoraf et var 
delvist undersøgt ved udgravningen i 2006-07, et muligt firestolpehus, en mulig ovn, syv 
hegnsforløb samt et antal større og mindre lertagningsgruber. Anlæggene kan dateres til 
førromersk og yngre romersk/ældre germansk jernalder.  I alt blev der undersøgt ca. 3.200 m2. 
Der er i alt hjemtaget 80 fundnummer. 

Daglig leder: Vibeke Juul Pedersen 

HEM 4291 Ørskovvej etape III, Snejbjerg Sogn 

I perioden 11. januar til 24. november 2016 har Museum Midtjylland, med enkelte afbrydelser, 
foretaget forundersøgelse og udgravning på et ca. 83.000 m2 stort område i Snejbjerg foranlediget 
af Herning Kommune. Forundersøgelserne er afsluttet og ligeså udgravningerne på den østlige 
halvdel af arealet. Denne del er således stillet til bygherres disposition. Udgravningerne på den 
vestlige del er påbegyndt, men blev stoppet pga. af sne og hård frost. Undersøgelserne forventes 
at blive genoptaget primo marts 2017. 

Indtil videre er der blevet afgravet ca. 39.000 m2 fordelt på 30 søgegrøfter og syv større og mindre 
felter. 

Foreløbigt er der ved undersøgelserne fremkommet massive bopladsspor fra yngre romersk/ældre 
germansk jernalder i form af flere gårdsanlæg bestående af langhuse og økonomibygninger 
omkranset af hegnsforløb. Endvidere er der fundet flere aktivitetszoner med gruber, 
grubekomplekser og kogestensgruber samt indtil videre ni jernudvindingsovne (slaggegrubeovne), 
ved de påbegyndte udgravninger af den vestlige del af området.  

På forundersøgelserne og udgravningerne er der hjemtaget 207 fundnummer.  

Daglig leder: Jonas Helt 

HEM 4300 Emil Ernstvej, Engesvang Sogn 

Museum Midtjylland har i perioden 10. – 14. december 2015, (først afsluttet i 2016), gennemført 
arkæologisk forundersøgelse på det ca. 7.700 m2 store areal i den nordlige del af Engesvang, hvor 
Bomidtvest skal opføre fem almene dobbelthuse samt carporte med udhuse, i forbindelse med 2. 
fase af udstykningen. 

Ved forundersøgelsen udlagdes i første omgang 6 søgegrøfter af ca.4 m’s bredde og med ca. 15 – 
20 m’s afstand. Søgegrøfterne var orienteret nordnordøst-sydsydvest. I forbindelse med 
fremkomne anlæg blev der lavet udvidelser. Efterfølgende blev der udlagt en ca. 2 m bred 
søgegrøft i det kommende vejforløb. Denne søgegrøft var orienteret ca. vestnordvest-østsydøst, 
figur 1. Undergrunden i området var generelt meget stenet og ud over stenspor kunne også 
registreres en del rodvælter. Der blev ved afrensningen i de anlagte søgegrøfter registreret et 
enkelt stolpehul samt fire ikke nærmere bestemte fyldskifter. Omkring stolpehullet, som fremkom 
i søgegrøft 221, og to af fyldskifterne, søgegrøft 217, blev der lavet udvidelser. Ved stolpehullet 
fremkom yderligere et stolpehul samt et stolpehuls-lignende fyldskifte. Derfor blev feltet udvidet 
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yderligere, men uden resultat. Ved udvidelsen omkring de to fyldskifter fremkom ikke yderligere 
anlæg. Alle registrerede anlæg udgravedes. Der ikke fundet daterende genstande ved 
forundersøgelsen.   

I alt undersøgtes 1.385 m2. 

HEM 4315 Velhustedparken, Kibæk Sogn 

Museum Midtjylland har i perioden 3. til 9. februar 2016 foretaget arkæologisk forundersøgelse på 
et ca. 21.000 m2 stort areal i den nordligste del af Kibæk (fig. 1) forud for en parcelhusudstykning 
foranlediget af Herning Kommune. Der blev i alt afgravet 4856 m2 fordelt på syv søgegrøfter. Der 
fremkom intet af kulturhistorisk interesse, og det undersøgte areal kan frigives til videre 
anlægsarbejde. 

Daglig leder: Jonas Helt 

HEM 4358 Tommestokken, Sunds Sogn 

Museum Midtjylland har i perioden mellem d. 04.-15. august 2016 lavet en forundersøgelse på et 
udstykningsområde Tommestokken ved Øster Linåvej i den nordvestlige del af Sunds på matr.nr. 
2r, Sunds Præstegård. Der blev i alt gravet 12 søgegrøfter med ca. 20 meters mellemrum. I alt blev 
der afgravet 10.501 m2. Der fremkom intet af kulturhistorisk interesse. Der er hjemtaget 1 stk. 
flint. 

Daglig leder: Ditte Skov Jensen 

HEM 4365 Hjortehøj, Sinding Sogn 

Museum Midtjylland har i perioden 28. oktober til 3. november 2016 foretaget forundersøgelse af 
et ca. 14.000 m2 stort areal ved Hjortehøj i Sinding.  

Ved undersøgelsen fremkom der 14 kogestensgruber samt spredte stolehuller i udstykningens 
nordlige del. Disse er sammenhørende med et større område med kogestensgruber kendt fra de 
tidligere udgravninger på stedet. Lidt mere centralt i udstykningsområdet blev der fundet 4 
jordfæstegrave der ud fra fyld må formodes at tilhører vikingetid eller tidlig middelalder. Den 
sydligste blev tømt men der blev ikke fundet gravgaver heri. Der er hjemtaget 1 skår. 

Daglig leder: Søren Timm Meltvedt Christensen 

HEM 4513 Fejerskovparken 

Arkæologisk beretning og kulturhistorisk rapport. 

HEM 5230 Thyregodvej 88, Ejstrupholm 

Forundersøgelsen fandt sted i perioderne 10. 14. og 17. december 2015. Ved forundersøgelsen 
blev det aftalt, at entreprenøren afgravede muldlaget, hvorefter museet besigtigede det 
muldafrømmede areal. I første omgang blev arealet for den kommende hal med tilstødende 
arbejdsarealer afrømmet og siden vejarealet i alt ca. 7.860 m2. Endvidere blev der i et område øst 
for den sydlige del af den kommende bygning gravet sand til byggeriet. Området udgjorde omkring 
xx m2, der ligeledes blev besigtiget. I alt blev xx m2 muldafrømmet areal besigtiget. Der blev ved 
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forundersøgelsen ikke registreret forhistoriske anlæg, og undersøgelsen afsluttedes med 
forundersøgelsen.  

Daglig leder: Søren Timm Meltvedt Christensen 

HEM 5264 Holing NV 

Arkæologisk beretning og kulturhistorisk rapport. 

HEM 5328 Bøgildvej, Ikast Sogn 

I perioden 9. – 26. februar 2016 har Museum Midtjylland forundersøgt et areal på ca. 50.600 m2 i 
den sydvestlige del af Ikast by, hvor Ikast-Brande Kommune skal opføre et plejecenter. Ved 
forundersøgelsen blev der registreret i alt 11 lertagningsgruber og et treskibet langhus. Hus og 
gruber dateres til tidlig førromersk jernalder, dvs. ca. 500-300 f.Kr.  Der er hjemtaget 7 
fundnummer. 

Daglig leder: Vibeke Juul Pedersen 

HEM 5401 Tykskov, Ejstrup skov 

I perioden 8. - 12. juli 2016 har Museum Midtjylland i forbindelse med opsætningen af to store 
vindmøller ved Tykskovvej 13, Ejstrupholm lavet forundersøgelse på et i alt ca. 6.500 m2 stort 
areal. Der fremkom ingen anlæg eller genstande ved undersøgelsen, der således afsluttedes med 
forundersøgelsen. 

Daglig leder: Vibeke Juul Pedersen 

HEM 5415 Arildskov, Nørre Snede Sogn 

Museum Midtjylland har i perioden 20. juni til 6. juli 2016 gennemført arkæologisk udgravning, 
som opfølgning på depotfund med randlisteøkser og guldringe fundet med detektor fra 2015. På 
fundstedet for depoterne blev der registreret et stolpeanlæg som har været opført som led i 
deponeringen af økserne og guldringene. Stolperækken, der bestod af fem rækker af stolper, kan 
nu med sikkerhed følges over en uafsluttet afstand på 340 meter. Udover stolpeanlægget blev der 
udgravet hustomter fra fire senneolitiske huse. Samlet blev der afgravet 4.319 kvadratmeter 
fordelt på et felt og ni søgegrøfter.  

Daglig leder: Constanze Rassmann 

HEM 5417 Letlandsvej, Vildbjerg Sogn 

Herning Vand A/S ønskede at lave et nyt regnvandsbassin ved Letlandsvej lidt nordøst for 
Vildbjerg. Bassinet omfatter omtrent 8.500 m2, inklusiv en mindre moderne sø samt opgravede 
arealer hvor der er anlagt kloakrør. Der blev udlagt fire søgegrøfter hvor der var plads på arealet, 
men de var alle tomme. I alt blev der afrømmet 268 m2. Arealet er frigivet til anlægsarbejde. Ingen 
fund. 

Daglig leder: Thomas Booker Nielsen 

HEM 5456 Cykelsti Sandvadvej-Hærvejen, Nr. Snede Sogn 
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I forbindelse med anlæggelsen af cykelsti på den sydlige side af hovedvej 13 mod Sandvad, kom 
museet ud fra at besigtige afgravningen d. 26 oktober 2016, Da der skulle graves af forbi den 
fredede gravhøj (SB nr. 160605-455). Ved besigtigelsen blev der ikke registreret forhistoriske 
anlæg eller genstande, og undersøgelsen afsluttedes således med forundersøgelsen. I alt 
besigtigedes ca. 82 m2.  

Daglig leder: Vibeke Juul Pedersen 

HEM 5462 Agervænget, Bording Sogn 

I perioden 18. januar - 4. maj 2016 har Museum Midtjylland i forbindelse med en 
parcelhusudstykning lavet forundersøgelse/overvåget afgravning på et ca. 20.000 m2 stort areal 
på Agervænget i den nordlige del af Bording by. Ingen fund. 

Daglig leder: Vibeke Juul Pedersen 

HEM 5463 Aulum Grusgrav, Kronborgvej, Aulum Sogn 

I forbindelse med tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 2ac Lergrav Hgd., Aulum, har Museum 
Midtjylland den 26. oktober 2016 dels besigtiget og dels lavet forundersøgelse på størstedelen af 
arealet. Ved forundersøgelse og besigtigelsen blev der ikke registreret forhistoriske anlæg eller 
genstande, og undersøgelsen afsluttedes med forundersøgelsen og arealet kunne frigives til 
grusindvinding. I alt besigtigedes ca. 6885 m2.  

Daglig leder: Vibeke Juul Pedersen 

HEM 5470 Poulsgård II, Tjørring Sogn 

Den 27. december 2015 finder fire detektorførere en sølvskat ved Tjørring. De kontaktede 
umiddelbart efter fundet af den første mønt Museum Midtjylland. Området blev afsøgt med 
detektor i perioden 27. december 2015 til 2. januar 2016. Herved blev det fundet 50 sølvmønter 
fra 1650’erne. Efter den midlertidige afslutning af feltarbejdet 2. januar blev det aftalt at foretage 
en maskinafgravning af muldlaget kombineret med detektorafsøgning, for at sikre at hele fundet 
er opsamlet – og for eventuelt at lokalisere et primært fundsted.  

Den 17. marts 2016 blev der fortaget en maskinafgravning af fladen omkring fundstedet. Herved 
blev der fundet yderligere tre sølvmønter, to halvdalere og en heldaler, så der i alt er 53 
sølvmønter. Desuden blev der fundet tre bronzegenstande og en mulig mønt af ældre datering, 
samt flintafslag og to keramikskår. Under pløjelaget kunne der iagttages fyldskifter i form af 
kogestensgruber, stolpehuller, agerrender og digegrøfter. Der er hjemtaget 60 fundnummer.  

Daglig leder: Thomas Booker Nielsen 

HEM 5472 Åbjerg, Vildbjerg Sogn 

Udgravning af areal til udstykning ved Åbjerg på den vestlige side af Vildbjerg i perioden 17 til 30 
maj 2016. Det berørte areal omfatter omtrent 16.950 m2, hvoraf de 5.000 m2 blev indstillet til 
udgravning på baggrund af den arkæologiske forundersøgelse. 

Ved udgravningen i maj 2016 blev der fundet bopladsspor spredt ud på arealet. Centralt blev der 
fundet fire treskibede langhus fra ældre førromersk jernalder. Der var tre huse på omkring 8 meter 
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– det ene med væggrøft i østenden. Det fjerde hus var noget længere, omtrent 14 meter med 
delvist bevaret væggrøft. Omkring husene lå der spredte stolpehuller og enkelte gruber. Syd for 
husene blev der fundet flere større gruber fra overgangen mellem bronze- og jernalder. Der blev 
også fundet hjulspor fra et vejforløb der ses på de høje maalebordsblade. Nordvest for husene 
blev der fundet et større område med ardspor. I området mod sydvest blev der fundet to 
kogestensgruber og en lille stenforet grube med et nedsat lerkar. Lerkarret dateres til sen yngre 
bronzealder-ældre førromersk jernalder og kogestensgruberne er muligvis samtidige. Gruberne lå i 
kanten af et mindre vådområde. Sagen betragtes som afsluttet og arealet frigives til 
anlægsarbejde. Der er hjemtaget 48 fundnummer. 

Daglig leder: Thomas Booker Nielsen 

HEM 5477 Mosegårde, Timring Sogn 

Herning Vand A/S ønskede at lave et jorddepot i de lavtliggende områder ved Birkmosevej 42 lidt 
syd Timring. Museet lavede et tilbud vedr. et areal på cirka 8.000 m2, men de udleverede planer 
dækkede et areal på cirka 20.000 m2. Arealet var udlagt i to områder kaldet ”primært” og 
”sekundært”. Det primære område nær vejen omfattede omtrent 5.000 m2. Det sekundære 
område omtrent 15.000 m2. Ved forundersøgelsen i perioden 22-24 februar 2016, blev der fundet 
to treskibede langhuse med væggrøft fra førromersk jernalder. Nær ved disse blev der fundet et 
formodet tredje hus fra samme periode, men det er kun delvist frilagt. I de to huse blev der fundet 
bevaret træ i de tagbærende stolpehuller og flere steder på indersiden af væggrøften. Såfremt at 
arealerne ønskes benyttet til jorddepot skal området udgraves eller friholdes for jordbearbejdning. 
Der er hjemtaget 9 fund. 

Daglig leder: Thomas Booker Nielsen 

HEM 5479 Jernbanegade-Birkevej, Engesvang Sogn 

I perioden 12. maj – 20. september 2016 har Museum Midtjylland i forbindelse med etablering af 
nyt vejafvandingssystem på dele af Jernbanegade og Birkevej i Engesvang dels lavet 
forundersøgelse og dels besigtiget afgravningen på et i alt ca. 7.300 m2 stort areal. Der fremkom 
ingen anlæg eller genstande ved undersøgelsen, der således afsluttedes med forundersøgelsen.  

Daglig leder: Vibeke Juul Pedersen 

HEM 5481 Messecenter, Herning 

Museum Midtjylland har i perioden mellem d. 29-06 til d. 13-07 2016 lavet en forundersøgelse på 
indenfor Messecenterets område på matr.nr. 2f, 2y og 2h, Baggeskær, Herning Jorder.  

Der blev i alt gravet spredte 43 prøvehuller og 6 søgegrøfter. Af de 43 prøvehuller, blev 27 lavet 
ned igennem asfalt, som derfor først måtte brækkes op.  

I alt blev der gravet 1.067,21 m2.  

I prøvehul A1 og A10, som lå på det vestligste stykke under den gamle Lind Hovedvej, blev der 
under opfyldet fundet resterne af et flyvesandslag med enkelte ardspor og spredte trækulsnister. 
Desuden blev der i prøvehul A15 fundet et enkelt afslag i en recent grøft. Derudover var det fleste 
huller og søgegrøfter kraftigt forstyrret af grøfter, kabler og opfyld.  
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Efter denne del af undersøgelse anses det berørte område for færdigundersøgt, og frigives til 
bygherrer. Der er hjemtaget 1 flintafslag. 

Daglig leder: Ditte Skov Jensen 

HEM 5482 Rind Å, Engen, Arnborg Sogn 

Området blev undersøgt fredag den 15. april 2016, en overskyet dag med mindre regnbyger af 
Cand.mag. Mikkel Fuglsang. Marken var våd og udstyret sank en smule i jorden ved 
undersøgelsen, hvilket kan have mindsket støj fra udstyrets bevægelser over marken. Den 19. april 
2016 er det samme areal rekognosceret af Søren Tim M. Christensen. Der er hjemtaget 1 
flintafslag. 

Daglig leder: Søren Timm Meltvedt Christensen 

HEM 5483 Vind Kirke, Vind Sogn 

I forbindelse med anlæggelsen af en ny parkeringsplads på matrikel 1u, Vind Sogn kontaktede 
bygherre museet. Entreprenørerne havde afgravet et mindre felt på 282 m2 som blev undersøgt. 
Forundersøgelsen  foretaget den 20. april 2016. Der blev fundet et 15,5 meter langt forløb af 
nitten stolpehuller der tolkes som et nord-sydgående stolpesat hegn. På baggrund af 
konstruktionen dateres hegnet til yngre jernalder eller middelalder. Arealet er frigivet til 
anlægsarbejde. Ingen genstande fundet. 

Daglig leder: Thomas Booker Nielsen 

HEM 5484 Kirkegade, Aulum Sogn 

Museum Midtjylland har i perioden 13.-15. juni 2016 foretaget forundersøgelse på et ca. 5.700 m2 
stort område omkring præstegården på matr.nr. 1 i Aulum lige vest for kirken. Der fremkom ingen 
skjulte fortidsminder. Særligt den sydlige og vestlige del af arealet var forstyrret af tidligere 
bygninger (firelænget gård) på stedet. Mod nord kunne der observeret enkelte hjulspor. Ingen 
fund. 

Daglig leder: Søren Timm Meltvedt Christensen 

HEM 5494 Solvænget 39, Vildbjerg Sogn 

Museum Midtjylland har i perioden 17.-25. august 2016 foretaget forundersøgelse på et areal 
udlagt til bebyggelse og regnvandsbassiner i Vildbjerg. Der fremkom ingen skjulte fortidsminder og 
hele arealet er frigivet. Ingen fund. 

Daglig leder: Søren Timm Meltvedt Christensen 

HEM 5496 Næstholtvej, DNV Gødstrup, Snejbjerg Sogn 

Museum Midtjylland har i perioden fra d. 26 august til d. 02. september 2016 lavet en 
forundersøgelse på et 26.250 m² stort areal nordvest for det nye supersygehus i Gødstrup på 
matr.nr. 1t, Næstholt Gde, Snejbjerg. På matriklen var der registeret to overpløjede gravhøje i 
forbindelse med berejsninger i midten af 1800 tallet. 
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Der blev i alt gravet syv søgegrøfter og herefter otte udvidelser. I alt blev der afgravet 4.545,05 m².  
Der blev i første omgang fundet spredte anlæg, som efter gravning, samt flere udvidelser blev 
tolket som recente anlæg. De kan blandt andet være gravet i forbindelse med markhegn i nyere 
tid.  

De fleste øvrige udvidelser blev lavet i forsøg på at finde resterne af to overpløjede gravhøje, som 
der dog ikke fremkom nogen spor af.  Der blev både lavet udvidelser, der hvor de to gravhøje var 
afsat, og derudover blev der lavet udvidelser, hvor der kunne anes forhøjninger, som kunne være 
rester af overpløjede høje. Den ene høj formodes at være helt bortgravet af et større område med 
grusgrav fra nyere tid. Denne grusgrav blev også delvist registreret i både søgegrøfter og 
udvidelser. Den anden høj kunne heller ikke lokaliseres under mulden, og formodes ligeledes at 
være fuldstændig bortpløjet. Området anses for færdigundersøgt, og er frigivet til bygherrer. 
Ingen fund. 

Daglig leder: Ditte Skov Jensen 

HEM 5500 Borup VI, Brande Sogn 

Museum Midtjylland udførte i perioden 22. september og frem til d 21. december 2016 en 
arkæologisk forundersøgelse af et 205.080 m2 stort areal beliggende i området ved Dørslundvej 
og Søvej, nordøst for Brande by. Arealerne indbefattede matr.nr. 10k, Borup By, Brande og 
matr.nr. 10b, Borup By, Brande. I alt blev der forundersøgt og udgravet 48.258,50 m2 

Ved forundersøgelse fremkom der fortidsminder i form af bebyggelse fra ældre middelalder, 
spredte flintfund fra neolitikum, fire kogestensgruber og ti områder med ardspor, som dateres til 
oldtid. Middelalderbebyggelsen bestod af fire huse, to økonomibygninger, gruber, hegn og en 
hegnsgrøft. Da anlægssporene ikke var massive, kunne registeringen af bebyggelsen afsluttes i 
forundersøgelsen. Arealet anses herved for afsluttet, og er frigivet til bygherre. 30 fund hjemtaget. 

Daglig leder: Vibeke Juul Pedersen  

HEM 5564 Mylius-Erichsensvej 41, Brande Sogn 

Museum Midtjylland har i perioden mellem d. 24.-28. november 2016 lavet en forundersøgelse på 
et byggeområde på adressen Mylius-Erichsensvej 41 i Brande på matr.nr. 3ar og 3ax. Det 
undersøgte areal er på i alt ca. 13700 m².  Der fremkom ingen forhistoriske anlæg ved 
undersøgelsen, der således afsluttedes med forundersøgelsen. 

Daglig leder: Vibeke Juul Pedersen 

HEM 5568 Rørkærvej, Aulum Sogn 

Museum Midtjylland har i perioden 28. og 29. november 2016 foretaget forundersøgelse på et ca. 
14.500 kvadratmeter stort areal udlagt til parcelmæssig bebyggelse ved Rørkærvej i Aulum. Der 
fremkom ingen skjulte fortidsminder på det berørte areal. Dog blev der i områdets østlige del ud 
mod Rugbjergvej hen imod den på modsatte side af vejen beliggende gård fundet flere recente 
stolperækker. Her blev der desuden fundet spor efter vejforløb der også findes på de høje 
målebordsblade. Stolperækkerne tolkes som hegn/markeringer i forbindelse med vejforløbet der 
ender i gården. Ingen fund. 

Daglig leder: Søren Timm Meltvedt Christensen 
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HEM 5570 Vision Vestergade, Ikast Sogn 

I perioden 3.  – 11. januar 2017 har Museum Midtjylland i forbindelse med etablering af et 
multihus, ”Hjertet”, som er første del af det store Vision Vestergade-projekt, lavet forundersøgelse 
på et i alt ca. 35.500 m2 stort areal. Området er placeret i den vestlige del af Ikast. Der fremkom 
ingen forhistoriske anlæg ved undersøgelsen. I nordenden af søgegrøft 4 registreredes dog enkelte 
moderne nedgravninger, som må tilskrives en tidligere ejendom, der har ligget på stedet. En del af 
arealet blev afsøgt med metaldetektor. Ved afsøgningen fremkom i søgegrøft 2 en enkelt 
metalgenstand (hylster/beholder?) af nyere dato. Ellers blev der ikke fundet genstande ved 
forundersøgelsen.  

Det afgravede areal udgjorde i alt 5.450 m2. Undersøgelsen afsluttedes med forundersøgelsen. 

Daglig leder: Vibeke Juul Pedersen 

HEM 5571 Hyvildvej 36A, Brande Sogn 

Museum Midtjylland har i perioden mellem d. 19.-20. december 2016 lavet en forundersøgelse på 
et byggeområde på adressen Hyvildvej 36A i Brande på matr.nr. 6hl og 6mv. Det undersøgte areal 
er på i alt ca. 6800 m². Der fremkom ingen forhistoriske anlæg ved undersøgelsen, der således 
afsluttedes med forundersøgelsen. 

Daglig leder: Vibeke Juul Pedersen 

 

2.2.3 Sager med detektorfund fra forhistorisk og nyere tid 

HEM 1671 Ørregård, Ørre Sogn 

I 2016 fundet i alt 122 genstande. 

HEM 5473 Hagebrogård, Haderup Sogn 

I 2016 fundet i alt 26 genstande. 

HEM 5480 Løvigvej 3, Haderup Sogn 

I 2016 fundet i alt 3 genstande. 

HEM 5563 Feldborg Nord, Haderup Sogn 

I 2016 fundet i alt 65 genstande. 

HEM 5565 Feldborg Bæk, Haderup Sogn 

I 2016 fundet i alt 6 genstande. 

HEM 5566 Ørre Nord, Ørre Sogn 

I 2016 fundet i alt 21 genstande. 
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HEM 5573 Ravnsgård, Ravnsvad, Ikast Sogn 

I 2016 fundet i alt 1 genstande. 

 

2.2.4 Geomagnetik 

4291 Ørskovvej, Snejbjerg Sogn. 

I løbet af november 2016 blev et større område undersøgt ved Snejbjerg. Her kunne 
geomagnetikken påvise stor aktivitet, både af huse og jernproduktion.   

4358 Tommestokken, Sunds Sogn 

I forbindelse med udstykning i den nordvestlige del af Sunds blev der foretaget en Geomagnetisk 
undersøgelse. Undersøgelsen kunne ikke påvise nogen aktivitet. 

5226 Agerfeldvej 16, Vinding Sogn. 

I maj 2016 lokaliserede en medarbejder ved Museum Midtjyllands arkæologiske afdeling en mulig 
rækkelandsby fra jernalderen ved hjælp af luftfotos på en mark tæt ved Sørvad. For at danne et 
bedre billede af denne nye lokalitet blev museets geomagnetiske udstyr sendt på opgaven. 

Dette har givet os mere information om pladsen som vi nu kan beskrive som en øst-vest orienteret 
rækkelandsby, i tre rækker. På vores luftfotos af området kan to rækker ses mens på det 
geomagnetiske data kan der ses en yderligere række, syd for de to oprindelige rækker. De to 
metoder har vist sig på denne lokalitet at kunne supplere hinanden i vores afdækning af 
lokaliteten. Det er især den østlige del af landsbyen der står kraftigt frem i det geomagnetiske data 
hvilket kunne indikere at det er i denne del vi skal finde smedje og jernproduktion. På vores 
luftfotos kan vi tydeligt se at rækkerne er over hele markens bredde, hvilket betyder at hver række 
strækker sig over cirka 100 meter.  

5470 Poulsgård II, Tjørring Sogn 

I forbindelse med at der blev fundet en møntskat i julen 2015, undersøgte Museum Midtjylland 
marken fundet blev gjort på i starten af januar 2016. Dette var et forsøg på at finde nedgravningen 
hvori skatten kom fra. Dette lykkedes ikke, muligvis da hele nedgravningen kan have været pløjet 
op. 

5478 Hedegård, Ejstrup Sogn 

Over en længere periode i starten af marts 2016 foretog Museum Midtjylland en geomagnetisk 
undersøgelse af lokaliteten Hedegård tæt ved Nørre Snede. Her blev den kendte plads udvidet 
med et større indhegnet område, hvor den tætteste sammenligning er de befæstede romerske 
villaer fra samme periode i England. Dertil kunne der findes aktivitetsområder med mulige 
bygninger udenfor de gamle udgravningsområder.  

5482 Rind å, Engen, Arnborg Sogn 
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Den 15. april 2016 blev der undersøgt cirka en hektar syd for Arnborg. Dette blev gjort på 
opfordring fra Herning Kommune i forbindelse med klargøring til boligudstykning.  

Der er flere magnetiske anomalier på marken, heraf en del lineære udslag. De fleste af disse 
udslag er muligvis naturlige udslag, og kan være smeltevandskanaler eller lignende naturlige 
fænomener. Der er et enkelt lineær anomali i områdets nordvestlige hjørne der kan tolkes som 
ældre veje eller grøfter fra historisk eller forhistorisk periode.  

Der findes flere anomalier der kan være kogestensgruber, deres placering i forhold til de naturlige 
linjer kan dog indikere dette kan være større sten.  

Magnetiske udslag er primært placeret langs markens nordlige ende, hvilket kan være rester fra 
vejen, eller en ophobning af sten under landbrugsbearbejdning.  

5500 Borup VI, Brande Sogn 

I forbindelse med udstykning ved Brande blev der foretaget en mindre geomagnetisk 
undersøgelse. Der blev ikke fundet aktivitet i det undersøgte område.  

5563 Feldborg Nord, Haderup Sogn. 

I forbindelse med flere detektor fund i området påbegyndte Museum Midtjylland i september 
2016 en undersøgelse nær Feldbord i forsøget på at lokalisere en mulig gravplads eller bebyggelse. 
Flere mulige aktivitetsområder er fundet, og flere undersøgelser af nærliggende marker er i 
støbeskeen. 

5418 Boest Mose 

I juni 2016 blev endnu et større område ved Boest undersøgt. Dette blev foretaget i forbindelse 
med den udgravning der blev foretaget på stedet. Der kunne lokaliseres en ældre vej, samt flere 
aktivitetsområder. Geologisk blev der lokaliseret en tidligere å eller smeltevandsrende. 

2.2.5 Sager givet som gave 

5567 Åboesvej 24, Engesvang Sogn 

Museum Midtjylland har d. 16. oktober 2016 modtaget en mindre oldsagssamling, der stammer 
fra gården beliggende på Åboesvej 24, 7442 Engesvang og dennes jorde, der i sin tid dækkede det 
nuværende Emil Ernsts Vej og Peter Svinths Vej, en matrikel op mod Karupvej samt en moseparcel 
ud mod Klode Mølle. 

19 forskellige stykker, 16 stk. flint, 1 hvæssesten, 1 netsynk og 1 slibesten.  

  

2.2.6. Udenfor museet 

Hobro Ødekirke – Nordjyllands Historiske Museum 

I november 2016 blev Museum Midtjylland hyret til at undersøgte et område nær Hobro. Området 
der blev undersøgt var en fredet mark, hvor der et sted havde været en ødekirke. Der blev ikke 
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fundet noget på den mindre mark, men kirkegårdens sydlige grænse blev fundet. Dertil flere 
bygninger syd for. Området kirken menes at være i var desværre ikke til at undersøge da der var et 
bredt levende hegn over stedet, hvilket gjorde det umuligt at køre vognen rundt ved, samt bevare 
gps forbindelse. 

Malling – Moesgård Museum 

I forbindelse med en større udstykning blev Museum Midtjylland og Moesgård Museum engageret 
til at foretage en geomagnetisk undersøgelse på udvalgte områder. Der blev påvist stor aktivitet 
både geologisk og kulturhistorisk. På området blev der lokaliseret flere huse samt en mindre 
område med jernudvindingsovne. Området er endnu ikke færdig bearbejdet. 

AU Geoscience forskningsprojekt 

I april 2016 hjalp Museum Midtjylland ved et forskningsprojekt for Geoscience. Her blev der 
undersøgt en større mark ved Videbæk og forsøgt at lokalisere drænrør. Museum Midtjylland 
foretog kun undersøgelsen, men har intet med projektet at gøre udover dette. 

Samsø – Moesgård Museum 

I forbindelse med Moesgård Museums arbejde på at lokalisere vikingetid på Samsø, blev Museum 
Midtjylland hyret til at hjælpe med at afdække en plads. Området der blev undersøgt viste sig ikke 
at være optimalt da det var nogle mindre indhegnede områder med heste. Dette gav mere støj på 
undersøgelsen. 

Sneum SJM455 – Sydvestjyske Museer 

I april 2016 foretog Museum Midtjylland en undersøgelse af en mark ved Sneum hvor en større 
gravplads var blevet fundet efter et detektorfund. Der kunne vises stor aktivitet, her blandt andet 
en stor koncentration af grubehuse i markens østlige ende, samt den ringgrøft der var blevet 
fundet i forbindelse med detektorfundet.  

I august 2016 vendte Museum Midtjylland tilbage til området for at foretage yderligere 
undersøgelse på vegne af Sydvestjyske Museer der var ved at foretage en uddannelsesudgravning 
af gravpladsen. På de omkring liggende marker blev der fundet yderligere grubehuse, mulige veje, 
højagret marker, samt i det nordvestligste hjørne der blev undersøgt blev der fundet en større 
landsby der muligvis kan have direkte forbindelse til gravpladsen. 

 

2.2.7. Byggesager 

Museet gennemgår lokalplaner og diverse byggesager og tilladelser, hvilket er meget 
tidskrævende. Det drejer sig om små og store byggerier samt sager vedr. blandt andet jordvarme, 
solfangeranlæg, nedsivningsanlæg, vindmøller, etablering af søer, råstofudnyttelser, 
vandløbsreguleringer, læhegn, miljøgodkendelser, zonetilladelser, naturpleje, skovrejsninger samt 
dispensationer vedr. byggelinjer og fredningslinjer. Mange af disse sager er uden interesse og 
medfører intet arbejde ud over at se dem igennem. Men i en række sager er det nødvendigt at 
foretage arkivalsk kontrol for at afklare, om der er tidligere fund fra området, bevaringsværdige 
huse eller andet af lokalhistorisk interesse. I en del tilfælde bliver ejeren kontaktet, eller der 
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foretages besigtigelse, inden der kan tages stilling til sagen. Desuden udfører museet den 
lovpligtige registrering og afregistrering af gravminder. 

I Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune er der i 2015 gennemgået henved 2244 
byggesager. 
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3.0 SAMLINGER, ARKIVER, BIBLIOTEK 

3.1 Bibliotek 

Biblioteket gennemgås løbende.  

3.2 Magasiner 

I forbindelse med rømning af magasiner er der foretaget omfattende genstandsrevision, som har 
omfattet magasinerne i Museumsgade 32, Herning og i Nr. Snede. Begge magasiner er nedlagt, og 
genstandene er overført til det nyindrettede magasin i Kollund. 
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4.0 BEVARING 

4.1 Konservering 

Museet har et formaliseret samarbejder med Konserveringscenter Vest i Ølgod. 
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5.0 FORMIDLING 
Museum Midtjylland formidler bredt og varieret på alle afdelinger, som det fremgår af 
programmet for 2016, den fælles aktivitetskalender for alle museets udstillingssteder. 

Museets fem udstillingssteder formidler historien om Midtjylland – både den fjerne forhistoriske 
og den, der endnu lever i minder og håndværk. Ligesom indsamlingen af genstande fra 
ansvarsområdet tager formidlingen udgangspunkt i museets forskningsstrategi. 

Ud over permanente udstillinger og særudstillinger formidler museet igennem foredrag, events, 
børne- og skoleaktiviteter, pop-up udstillinger og desuden på hjemmesiden 
www.museummidtjylland.dk, på facebooksiden www.facebook.com/museummidt, på Instagram 
som museum_midtjylland og desuden også på Twitter, Youtube og LinkedIn.  

5.1 Permanente udstillinger 

Frilandsmuseet Herning 

Frilandsmuseet med de rekonstruerede huse fra det midtjyske landbrugssamfund kan besøges 
torsdage om formiddagen, når landsbylauget arbejder, og på udvalgte dage blandt andet den 
årlige søndagsfrokost i august. 

Besættelsesudstillingen samt udstillingen om Evald Tang Kristensen bibeholdes fortsat i 
bygningerne på det tidligere Herning Museum. I januar 2016 åbnede den permanente udstilling En 
Septemberdag på Jens Nielsens Bondegård i samme lokale som udstillingen Årets Gang på Jens 
Nielsens Bondegård. 

Bygningerne fra det tidligere Herning Museum huser nu en række historisk forankrede foreninger 
– herunder Frilandsmuseets frivilliggruppe Landsbylauget – i det nye Historiens Hus, der officielt 
blev indviet i 2016.  

 

Tekstilmuseet 

Textilforum har taget navneforandring til Tekstilmuseet.  

I juni 2016 påbegyndtes en transformation af Tekstilmuseet. Første etape bestod i en udvendig 
renovering af huset. Fra slutningen af 2016 er der blevet arbejdet med indholdet i den kommende, 
permanente udstilling om tekstilindustrien i Midtjylland. Første del af transformationen forventes 
afsluttet med udstillingsåbning den 1. juni 2018. 

De permanente udstillinger i Tekstilmuseet har været delvis lukket ned i 2016, pga. 
transformationen. I de resterende dele af museet kan den resterende udstilling om 
tekstilindustrien i Midtjylland ses. Der har været gratis adgang i 2016. 

 

Herningsholm Museum 

Blichermuseet på Herningsholm har taget navneforandring til Herningsholm Museum. 
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Museet rummer stadig den permanente udstilling med originalmanuskripter og førsteudgaver fra 
Steen Steensen Blichers hånd. Museet har modtaget penge fra Aarhus 2017, ege fonden, Nordea-
fonden, Lysgaardfonden, Herning Folkeblads fond og Elas A/S til en ny udstilling, der skal fortælle 
Herningsholms tidlige historie og herregårdens betydning for den midtjyske tekstilindustri. 
Udstilling åbner den 25. marts 2017. 

Museet holdes åbent to dage om ugen af frivillige fra Herningsholmlauget. 

 

Klosterlund Museum 

Klosterlund Museum er indrettet i gårdbygninger, der både har fungeret som tørvefabrik og som 
Hedeselskabets maskinstation. Her formidles historien om hedeopdyrkningen og 
tørveudvindingen særligt omkring Bølling Sø. I nyindrettede udstillingslokaler åbnede i 2016 
udstillingerne At grave i fortiden og Under hjul. Her udstilles hhv. museets omfattende samling af 
tørvespader fra jernalderen samt fund fra museets motorvejsudgravninger. I denne forbindelse er 
museets klenodie, Kiderishjulet, blevet udstillet i forlængelse af disse arkæologiske fund. 

En fåreflok og to fjordheste er også en del af museet, hvis udendørs arealer er et stort trækplaster. 
Ved museet findes også en nybygget naturlegeplads og spiseplads med grill. 

 

Vester Palsgaard Skovmuseum 

Vester Palsgaard Skovmuseum er indrettet i den tidligere skovridergård i Palsgaard Skovdistrikt. 
Museet viser udstillinger med genstande fra Nørre Snede-egnen opstillet i livagtige stuemiljøer. På 
1. salen vises udstillingen Højderyggen – et landskab skabt af mennesker, som fortæller om 
højderyggens udvikling de sidste 200 år. Her fortælles om industri, håndværk, folkelige og kirkelige 
bevægelser og meget mere med tilknytning til Palsgaard Skovdistrikt.  

 

5.2 Særudstillinger 

Tekstilmuseet 

9. marts – 22. august. Tidens Tråd, Tekstilformidleruddannelsen, Via Design. 

31. okotober – 21. november. Knitted art to wear. Seriøs strik for sjov. 

 

Herningsholm Museum 

9. marts – 7. maj: Løbbinding – min passion. Særudstilling med Anne Birgitte Beyers håndværk. 
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5.3 Programsat formidling 

 

Foredrag og byvandringer, Museum Midtjylland 

26. januar. Bronzealderens rituelle økser – fundet fra Boest. Foredrag med Constanze Rassmann 

23. februar. Midtjyllands vigtigste høvdingegård fra vikingetiden. Foredrag med Kamilla Terkildsen 
fra Viborg Museum. 

16. april. Vandrende strik på Harrild Hede. Natur-tur i fællesskab med Museum Silkeborg. 

17. maj. Dengang man ofrede hunde, kvinder og fallosser. Foredrag med Per Mandrup og Kent O. 
Laursen fra Moesgaard Museum. 

16. juni. Fra bondeland til tekstilindustri. Byvandring i Herning. 

7. juli. Kælder- og baggårdsfabrikker. Byvandring i Herning. 

11. august. Tekstil, jernbande, messer og uddannelse. Byvandring i Herning. 

20. august. Åben Byggeplads: Motorvejen til Holstebro. 

23. august. En stenalderboplads under vandet. Foredrag med Peter Moe Astrup, Claus Skriver og 
Per Borup fra Horsens og Moesgaard Museum. 

3. september. Vandrende strik i Ulvedal Plantage. Natur-tur i fællesskab med Museum Silkeborg. 

8. september. Danmarks Manchester. Byvandring i Herning. 

22. november. Guldskat fra 500-tallet. Foredrag med Benita Clemmensen fra Museum Østjylland. 

 

Frilandsmuseet Herning 

7. februar. Fastelavn og genåbning af En septemberdag på Jens Nielsens bondegård. 

22. marts. Påske og æggetrantning. 

14. april. Åbent hus i landsbylauget. 

18. juni. Ekstraordinær åbning af En septemberdag og Årets gang på Jens Nielsens bondegård. 

14. august. Søndagsfrokost. 

8. september. Åbent hus i landsbylauget. 

20. oktober. Kartoffelferie. Efterårsferieaktiviteter. 

3.-4. december. Jul på Jens Nielsens bondegård. 

 

Tekstilmuseet 

4. februar. Salon Tex 

3. marts. Salon Tex 

5. marts. Åbent hus i Tekstillauget 
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7. april. Salon Tex 

2. juni. Salon Tex 

28.-30. juni. Uld bliver til guld. Workshop for børn i alderen 7-12 år. 

 

Herningsholm Museum 

16. februar. Fra ruin til museum. Foredrag med Ulla Thyrring. 

12. marts. Koncert med gruppen ”Tidens toner.” 

9. april. Løbbinding-workshop med Anne Birgitte Beyer. 

26. april. Erotik og kærlighed i St. St. Blichers noveller. Foredrag med Inger Møller Petersen. 

6. juni. Syng med Herning korforening. Koncert og fællessang. 

18.-19. oktober. Ridderkappeværksted. Efterårsferieaktiviteter. 

 

Klosterlund Museum 

15.-16. februar. Vinterferieaktiviteter 

11. maj. Bølling Sø konference 

12. juni. Klosterlund Kildemarked 

25. juni. Vandretur i Stenholt skov med naturvejleder Carsten Tatarczuk. 

9.-10. juli. Arbejdende museum. 

16.-17. juli. Arbejdende museum. 

23.-24. juli. Arbejdende museum. 

30.-31. juli. Arbejdende museum. 

2. oktober. Fortidsmindedag på Klosterlund Museum ved Anne Mette Poulsen. 

17.-18. oktober. Efterårsferieaktiviteter. 

19. november. Julemarked 

20. november. Julemarked 

 

Vester Palsgaard Skovmuseum  

17.-18. februar. Vinterferie på skovriddergården. 

14. august. Sommerfest på skovriddergården. 

19.-20. oktober. Efterårsferie på skovriddergården. 

3.-4. december. Jul i skovriddergården 
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5.3.1 Undervisning 

Museum Midtjylland 

7. september: Foredrag for Via Design. Kristine Holm-Jensen. 

23. september: Foredrag for 2 klasser på Sdr. Felding Skole: Åparken Vikingetid. Birgitte Bang 
Madsen og Martin Winther Olesen. 

 

Museet har vejledt 49 elever og studerende fra grundskole til universitetsniveau; 37 fra danske 
skoler og universiteter og 12 fra Groningen Universitet i Nederlandene. 

 

Tekstilmuseet 

9. februar. Rundvisning for en klasse fra Herning Gymnasium. 

25. februar. Rundvisning for en klasse fra Herning Gymnasium. 

15. marts. Rundvisning for Beklædningshåndværkeruddannelsens Grundforløb. 

16. marts. Rundvisning for en klasse fra Herning Tekniske Gymnasium. 

17. marts. Rundvisning for en klasse fra Herning Tekniske Gymnasium. 

30. marts. Rundvisning for en klasse fra Herning Tekniske Gymnasium. 

7. april. Rundvisning for en klasse fra Herning Tekniske Gymnasium. 

3. juni. Rundvisning for en 4. klasse fra Hammerum Friskole. 

16. juni. Rundvisning for to 7. klasser fra Hammerum Skole. 

11. august. Rundvisning for en klasse fra Herningsholm Gymnasium. 

28. oktober. Rundvisning for en klasse fra Herning Gymnasium. 

1. november. Rundvisning for en klasse fra Herning Gymnasium. 

11. november. Rundvisning af to 6. klasser fra Midtjyllands Kristne Friskole. 

8. december. Rundvisning af en klasse fra Herning Gymnasium. 

 

Den Tekstile Designproces m. tekstildesigner Astrid Skibsted Holm 

11. oktober. Uhre Friskole, 3. klasse. 

12. oktober. Dobbeltworkshop, Vestervang skole, 5B. 

25. oktober. Uhre Friskole 3. klasse. 

27. oktober. Vestervang Skole, 5C. 

31. oktober. Herningsholm skole, 6. kl valghold. 

2. november. Dobbeltworkshop, Vestervang skole, 5A. 

3. november. Vestervang skole, 5C. 
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7. november. Herningsholm skole, 6. klasse valghold. 

22. november. Uhre Friskole 7. klasse. 

29. november. Uhre Friskole, 7. klasse. 

 

Frilandsmuseet Herning 

22. september. Rundvisning af klasse fra Tjørring Skole 

 

Klosterlund Museum 

Undervisningsforløb med naturvejleder Carsten Tatarczuk på Klosterlund: 

28. maj. Bording Skole – om stenalderen. 

10. juni. Ikast Skole – om stenalderen. 

16. juni. Silkeborg Skole – om stenalderen. 

16. juni. Ikast Skole – om stenalderen. 

22. juni. Silkeborg Skole – naturvejledning. 

12. juli. Silkeborg Højskole – naturvejledning. 

14. juli. Silkeborg Højskole – naturvejledning. 

31. august. Ikast Skole – naturvejledning. 

14. september. Ikast Skole – naturvejledning. 

27. september. Engesvang Skole – rundvisning. 

24. oktober. Herning Skole – om stenalderen. 

 

Vester Palsgaard Skovmuseum 

3. maj. 6. klasse, Fårvang Skole. Fremstilling af gammeldags mad, rundvisning og gamle lege. 

12. maj. 6. klasse, Nørre Snede Skole. Rundvisning, spørgsmål om egnen, arbejde med ”Historiske 
Spor.” 

1.-2. juni. Børnehaven Regnbuen fra Hampen benyttede museets græsareal til at holde ude-
børnehave. Museet stillede toiletfaciliteter og vand til rådighed. 

 

5.3.2 Rekvirerede omvisninger, byvandringer og foredrag 

Museum Midtjylland – Eksterne arrangementer og foredrag 

3. marts. Foredrag for Simmelkær Hyggeklub. Martin Winther Olesen. 

4. marts. Foredrag på Folkeuniversitetet Aarhus. Kristine Holm-Jensen. 
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11. marts. Foredrag på Folkeuniversitetet Herning. Kristine Holm-Jensen. 

13. marts. Foredrag på Folkeuniversitetet Herning. Kristine Holm-Jensen. 

17. marts. Foredrag for Mandeklub på Herningsholm. Constanze Rassmann og Kristine Holm-
Jensen. 

23. marts. Foredrag på Folkeuniversitetet i Aalborg. Constanze Rassmann. 

12. april. Foredrag for Blicherforeningen i København. Tinna Møbjerg. 

13. april. Foredrag for Herningegnens lærerforening. Tinna Møbjerg. 

28. april. Foredrag på forhistorisk arkæologi på Moesgaard Museum. Tinna Møbjerg. 

28. april. Foredrag for Arkæologiforening i Skive. Martin Winther Olesen. 

17. juni. Foredrag på Skals – Højskolen for håndarbejde og design. Kristine Holm-Jensen. 

20. juni-7. juli. Udgravning Boest, løbende rundvisninger for privatpersoner. Vibeke Juel Pedersen, 
Søren Timm Christensen, Constanze Rassmann. 

18. juni. Formidling af udgravninger med plancher til Sinding-Ørre byfest. Ann-Catherine Gadd. 

19. august. Foredrag i Boest Forsamlingshus. Søren Timm Christensen. 

20. august. Åben byggeplads. Motorvejen til Holstebro. Søren Timm Christensen, Martin W. 
Olesen og Ditte Skov Jensen. 

31. august-4. september: Foredrag til Eaa Conference i Vilnius. Martin Winther Olesen. 

15. september. Foredrag for Historisk Forening i Herning. Martin Winther Olesen. 

15. november. Oplæg på ODM: Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde 2016: 
Kristine Holm-Jensen, Ditte Skov Jensen, Jonas Helt og Anne Mette Poulsen. 

24. november. Foredrag for Pensionistforening på Herningsholm. Martin Winther Olesen. 

24. november. Foredrag på Centre for Fashion Studies, Stockholm Universitet. Kristine Holm-
Jensen.  

1. december. Foredrag for loge. Kristine Holm-Jensen. 

 

Museum Midtjyllands inspektører har i 2016 holdt foredrag for henved 1813 tilhørere. 

 

Tekstilmuseet 

6. januar. Rundvisning for privat selskab. 

10. januar. Rundvisning for privat selskab. 

30. januar. Rundvisning for privat selskab. 

27. februar. Rundvisning for privat selskab. 

15. marts. Rundvisning for Mandeklubben på Toftebo Aktivitetscenter. 

19. marts. Rundvisning for familiegruppe. 

28. april. Rundvisning for privat selskab. 
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2. maj. Rundvisning for 3F Beklædning, KBH. 

21. maj. Rundvisning for Hans Tausen Loge. 

24. maj. Rundvisning for Bramming Lokalhistoriske Arkiv. 

7. juni: Byvandring, Fra hedebrug til tekstilfabrik, for Herning City 

16. juni. Rundvisning for Ældresagen. 

19. juni. Rundvisning for Røde Kors, Vejle. 

24. juni Rundvisning for privat selskab. 

25. juni. Rundvisning for privat selskab. 

26. juni. Rundvisning for blogejere: http://opdagelse.dk/herning-er-en-textilby/  

28. juni. Rundvisning for privat gruppe. 

29. juni. Rundvisning for Herluf Design. 

30. juni. Byvandring for russisk fodbold-gruppe. 

20. august. Rundvisning for privat selskab. 

23. august. Rundvisning for H. U. F. H. 

1. september. Rundvisning for Dansk Autoreparatørforening, senior afd. 

26. oktober. Rundvisning for privat selskab. 

 

Herningsholm Museum 

10. juni. Rundvisning for privat selskab. 

14. september. Rundvisning for privat selskab.  

 

Klosterlund Museum 

Naturvejledning ved Bølling sø og Stenholt skov 

19. maj. Naturvejledning ved Bøllingsø. 

29. maj. Naturvejledning ved Bøllingsø. 

29. maj. Rundvisning. 

31. maj. Rundvisning af pensionistforening. 

1. juni. Rundvisning bus. 

4. juni. Rundvisning af familiearrangement. 

13. juni. Rundvisning af pensionistforening. 

6. juli. Naturvejledning i Stenholt Skov. 

30. juli. Rundvisning af familiearrangement. 

10. august. Gludsted Menighedsråd – Naturvejledning. 
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15. august. Rundvisning. 

17. august. Naturvejledning i Stenholt Skov. 

25. august. Rundvisning af Vinding Mølleholm Lokalhistorie. 

29. august. Rundvisning af Senior Sport Ikast. 

10. september. Rundvisning af Geografforbundet Århus. 

 

Vester Palsgaard Skovmuseum 

26. januar. Naturstyrelsen Midtjylland, jagtselskab 

13. februar. Privat selskab, leje af 1.sal 

12. marts. Hampen Kulsvie Laug, generalforsamling, leje af 1.sal 

2. maj. Sangaften, Støtteforeningen Vester Palsgaard Skovmuseum 

24. maj. Selskab, Isenvad Familie & Samfund 

8. juni. Selskab, rundvisning. Egnsarkivet for tidl. Them Kommune 

9. juni. Selskab v. Peter Wessel, rundvisning 

17. august. Selskab, Familie & samfund, region Midtjylland 

3. september. Selskab v. Ellen Pries 

8. september. Lions Club, Brædstrup. Rundvisning 

11. september. Danmarks Naturfredningsforening, svampetur. 

6. oktober. Selskab, Hovedgård Mesterklub Seniorer, rundvisning 

8. oktober. Støtteforeningen Vester Palsgaard Skovmuseum, fællesspisning 

12. oktober. Selskab v. Kirsten Holst 

26. oktober. Ikast-Brande Kommune, ERFA-møde, 1. sal 

27. oktober. Selskab, Toftebocenteret. Rundvisning 

3. november. Naturstyrelsen Midtjylland, jagt. 1. sal 

7. december. Selskab v. Dina Hansen 

 

5.3.3 Skriftlige og mundtlige forespørgsler 

I det forløbne år har museets personale besvaret mange såvel skriftlige som mundtlige 
forespørgsler vedrørende museets samlinger og tilknyttede emner. Mange personer har fået råd 
og vejledning om emner inden for såvel forhistorie som nyere tids kulturhistorie samt orientering 
om almindelig antikvarisk forvaltning. Efterhånden som den offentlige internet-portal med 
museernes samlinger bliver kendt, og efterhånden som vi får lagt en større del af vores samlinger 
ud på den, må vi forvente et meget stort antal forespørgsler pr. e-mail eller telefon, hvor man 
anmoder om fotokopier, digitale fotos eller fotos af genstande m.v.  
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5.4 PR-virksomhed 

I 2016 har Museum Midtjylland forstærket og systematiseret PR-indsatsen gennem nyhedsbreve, 
der er blevet udsendt fast hver anden uge til medlemmer af museumsforeningerne og andre, der 
har skrevet sig op til det, og ved en øget indsats på de sociale medier, særligt Facebook. Det sidste 
har betydet mere end en tredobling af antallet af følgere på Facebook. 

Museum Midtjylland har i årets løb udsendt pressemeddelelser til et stort antal medier forud for 
alle arrangementer, udstillinger og foredrag. 

 

 

Omtale i lokal og national presse 

Museum Midtjylland har været omtalt i Herning Folkeblad og Herning bladet 40 gange, samt i 
Politiken to gange. Tekstilmuseet er omtalt 23 gange, arkæologiske fund og udgravninger 20 
gange, transformationen af Tekstilmuseet er omtalt fem gange, Herningsholm Museum 19 gange 
og Frilandsmuseet Herning er omtalt i 15 artikler. Vester Palsgård Skovmuseum er blevet nævnt i 
Herning Folkeblad 7 gange og en gang i Horsens Folkeblad, Klosterlund Museum er blevet nævnt 
18 gange i Herning Folkeblad. 

 

Interviews til aviser, TV og radio 

4. januar. Constanze Rassmann deltog i et indslag på DK4 i deres danefæprogram om 
”Nationalmuseum” i København. 

6. januar. Henk Nissen Boer blev interviewet til De Stentor (hollandsk avis) vedrørende mønter. 

7. januar. Henk Nissen Boer deltog i et indslag på Radio Oost (hollandsk radio) vedrørende mønter. 

21. januar. Constanze Rassmann blev interviewet til en artikel i Horsens Folkeblad: Bronze-økser 
tager førstepladsen i 2015. 

29. januar. Constanze Rassmann og Tinna Møbjerg deltog i et indslag på MidtTV: Textilforum – 
Hammerumpigen. 

3. marts. Martin Winther Olesen deltog i et indslag på TV Midtvest: Poulsgaard-fundet. 

1. april. Tinna Møbjerg m.fl. deltog i et indslag på MidtTV: Herningsholm – Blicher. 

28. april. Tinna Møbjerg deltog i et indslag på MidtTV om Herningholms historie. 

2. maj. Martin Winther Olesen deltog i et indslag på TV Midtvest: Motorvej og sværd. 

1. juni. Jesper Meyer Christensen deltog i et indslag på TV Midtvest: Frilandsmuseet. Film om 
Jeppe Aakjærs liv. 

7. juni. Tinna Møbjerg blev interviewet til en artikel i Herning Folkeblad om fratrædelse. 

9. juni. Jesper Meyer Christensen deltog i et indslag på MidtvestTV: Kunst & Kultur. 

21. juni. Constanze Rassmann blev interviewet til en artikel i Horsens Folkeblad: Udenlandske 
eksperter er med til nye udgravninger efter fund. 

22. juni. Constanze Rassmann blev interviewet til en artikel i Horsens Folkeblad: Bronzealder-
udgravning overrasker igen arkæologer. 
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14. juli. Martin Winther Olesen blev interviewet til en artikel i Horsens Folkeblad om Hedegård. 

13. september. Tinna Møbjerg deltog i et indslag på MidtTV: Kunsten at spinde på håndten og rok. 

8. december. Brit Vestergaard blev interviewet til en artikel i Horsens Folkeblad: Vester Palsgaard 
Skovmuseum, hvad sker der på museet for tiden. 

20. december. Ditte Skov Jensen blev interviewet til Brande Bladet vedrørende arkæologisk 
forundersøgelse HEM 5500 i Brande. 

 

5.5 Publikationer 

Andersen, L. R. & Christensen, S. T., Olesen, M. W. & V. J. Pedersen. Arkæologiens år. Midtjyske 
fortællinger 2016. Herning: Museum Midtjylland (årbog), 23-34. 

Andersen, L. R. & T. Møbjerg. Under udgivelse. Early Mesolithic Settlements at Lake Bølling, 
Central Jutland, Denmark. I: Konferencepublikation fra ”Meso 2010 – the Eighth International 
Conference on the Mesolithic in Europe” 

Bang-Madsen, B. 2016. En detektor-skat ved Poulsgård. Midtjyske fortællinger 2016. Herning: 
Museum Midtjylland (årbog), s.85-100. 

Christensen, J. M. 2016. Herningsholm – et herregårdslandbrug på heden. Midtjyske Fortællinger 
2016. Herning: Museum Midtjylland (årbog), s.67-76. 

Christensen, S. T. 2016. Nye brikker til forståelsen af vikingetidens rituelle praksis. I: Ulriksen, J. H. 
Lyngstrøm. 2016. Død og begravet – i vikingetiden. København: Forhistorisk Arkæologisk Institut. 

Andersen, L. R. & Christensen, S. T., Olesen, M. W. & V. J. Pedersen. Arkæologiens år. Midtjyske 
fortællinger 2016. Herning: Museum Midtjylland (årbog), 23-34. 

Christensen, S. T. 2016. The Mesolithic inland settlement of Jutland. Problems in Palaeolithic and 
Mesolithic Research. Arkæologiske studier, vol. 12. København: University of 
Copenhagen/academic books. 

Holm-Jensen, K. 2016. Specialized in sportswear-Transformations of the Generic Knitwear Industry 
in Post-War Denmark.  Fashion Practice: Design, Creative Process and the Fashion Industry, vol. 8, 
no.2. Oxford: Berg Publishers, s.212-233.  

Holm-Jensen, K. 2016. Teenagerne kommer – efterkrigstidens nye forbrugere. Midtjyske 
Fortællinger 2016. Herning: Museum Midtjylland (årbog), s.35-42. 

Møbjerg, T. 2016. Årets gang på Museum Midtjylland. Midtjyske fortællinger 2016. Herning: 
Museum Midtjylland (årbog). 

Nielsen, A. L. T. & A. Skibsted. 2016. Den Tekstile Designproces. Midtjyske fortællinger 2016. 
Herning: Museum Midtjylland (årbog), s.17-18. 

Nielsen, A. L. T. 2016. Nye Udstillinger på Klosterlund Museum. Midtjyske fortællinger 2016. 
Herning: Museum Midtjylland (årbog), s.19-22. 
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Olesen, M. W. 2016. Anmeldelse af: Foss, P. & N. A. Møller. 2016. De dødes landskab. Grav og 
Gravskik i ældre jernalder i Danmark. Kuml 2016. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s.283-285. 

Andersen, L. R. & Christensen, S. T., Olesen, M. W. & V. J. Pedersen. Arkæologiens år. Midtjyske 
fortællinger 2016. Herning: Museum Midtjylland (årbog), 23-34. 

Olesen, M. W. Under udgivelse. Iron Smelting in Late Iron Age in Midtjylland, Denmark. I: Skrifter. 
Det kongelige Norske Videnskabers Selskab. Transactions of the Royal Norwegian society of 
Sciences and Letters.  

Olesen, M. W. Under udgivelse. Flere artikler. I: Eriksen, Palle & Per Ole Rindel. In Press. 
Hulbæltebogen. 

Andersen, L. R. & Christensen, S. T., Olesen, M. W. & V. J. Pedersen. Arkæologiens år. Midtjyske 
fortællinger 2016. Herning: Museum Midtjylland (årbog), 23-34. 

Pedersen, V. J. Under udgivelse. De toskibede huse fra neolitikum og tidlig bronzealder i Museum 
Midtjyllands arbejdsområde. (Redigeret af Kroppedal Museum m.fl.)  

Pedersen, V. J. Under udgivelse. Flere artikler. I: Eriksen, Palle & Per Ole Rindel. Hulbæltebogen. 

Simonsen, Celia Ekelund: Fra skrappe moster til facilitator – Et studie af skoleelevers kreative 
læring ved brug af mobile medier på et science center. Ph. D.-afhandling, 2016. 

Vestergaard, Brit: ”Forarbejde til skovprojekt”, Midtjyske Fortællinger 2016. Herning: Museum 
Midtjylland (årbog), 77-84. 

 

  



43 
 

6.0 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 

6.1 Ejerforhold 

Museum Midtjylland er en selvejende institution støttet af museumsforeningerne i Herning og 
Ikast-Brande kommuner. Repræsentantskabet for Museum Midtjylland fungerer som bindeled 
mellem den selvejende institution Museum Midtjylland og de forskellige foreninger.  

Som medlem af Repræsentantskabet kan optages alle foreninger, der støtter Museum Midtjylland 
eller en af museets afdelinger. Lene Christensen er formand, Leif Thykjær er næstformand, og 
Marianne Bjørn og Liselotte Olsen er menige bestyrelsesmedlemmer. Der blev afholdt årsmøde i 
Repræsentantskabet den 3. maj. 

 

6.2 Styrelsen 

Museets styrelse består af syv medlemmer jf. vedtægter af 1. september2015. Heraf vælges der to 
medlemmer fra museumsforeningerne i henholdsvis Herning- og Ikast-Brande Kommune ved 
årsmødet i Repræsentantskabet for Museum Midtjylland. Et medlem vælges af Herning Byråd, et 
medlem af Ikast-Brande Byråd og et medlem af Region Midtjylland. Et medlem udpeges af Dansk 
Mode og Textil samt et medlem vælges af personalet. Bestyrelsens sammensætning var følgende:  

Marianne Bjørn (formand), Ove Nørholm (næstformand), Poul Boll, Henning Pedersen, Anne 
Grethe Sørensen, Leif Thykjær og Martin Winther Olesen. På grund af en sygemelding er Anne 
Grethe Sørensen udtrådt af styrelsen og Kaare Graversen er indtrådt i stedet. 

I Fonden for Blichermuseet på Herningsholm sidder som repræsentant for Museum Midtjylland 
Henning Pedersen (formand) og Niels Henrik Thormann. 

I Fonden for Textilforum har Tinna Møbjerg og Poul Boll repræsenteret Museum Midtjylland. 
Tinna Møbjerg er formand indtil 22. marts 2017.  

I Ejendomsselskabet Textilforum sidder Kristine Holm-Jensen som direktør og Tinna Møbjerg sad 
som formand indtil 31. december 2016.  

 

6.3 Foreninger 

Herningsholm, Frilandsmuseet Herning og Tekstilmuseet er støttet af Herning Museumssamfund. 
Der blev afholdt generalforsamling i Herning Museumssamfund den 9. marts.  

Klosterlund Museum er støttet af Klosterlund Museumsforening. Der blev afholdt 
generalforsamling den 29. marts.  

Vester Palsgaard Skovmuseum er støttet af Støtteforeningen Vester Palsgaard Skovmuseum. Der 
blev afholdt generalforsamling den 9. marts.  

 

6.4 Frivillige 

Frilandsmuseet Herning 



44 
 

Landsbylauget arbejder med restaurering og formidling af Frilandsmuseet Herning. I 2016 stod 
Jesper Meyer Christensen for frivilliggruppen i samarbejde med Niels Brinck. 

Tekstilmuseet 

Tekstillauget arbejder med Tekstilmuseets trikotagemaskiner, væve og systue, de står for 
omvisninger, børneformidling og registrering. De producerer varer af reststof og tråd, som bliver 
solgt på alle Museum Midtjyllands afdelinger. Tekstillauget holder planlægningsmøder ca. fire 
gange om året. I 2016 blev det besluttet at lade Syerskecafeen, der havde haft månedlige 
arrangementer på Tekstilmuseet, fortsætte uden formel tilknytning til Museum Midtjylland. Emilie 
Svarer Bai Andersen og Kristine Holm-Jensen har henholdsvis det praktiske og det strategiske 
ansvar for gruppens aktiviteter. 

Herningsholm Museum 

Frivilliggruppen Herningsholmlauget, der blev etableret i 2015, sørger fortsat for at holde 
Herningsholm åbent for publikum to dage ugentligt. Gruppen hjælper endvidere til ved diverse 
arrangementer. Gruppen mødes kvartalsvis med Jesper Meyer Christensen for at evaluere det 
forudgående arbejde samt at planlægge det kommende kvartalsarbejde.  

D. 12. december blev der afholdt fælles julefrokost på Tekstilmuseet for alle museets frivillige i 
Herning Kommune. 65 deltog ved denne lejlighed.  
 

Klosterlund Museum 

På Klosterlund er der et frivilligt arbejdshold på 12-15 pensionerede håndværkere. De deltager ved 
museets aktiviteter og formidling, blandt andet ”arbejdende museum” og ”tørvetriller for en dag”. 
De frivillige er meget aktive ved museets arrangementer. Til museets er der også tilknyttet en 
”Uldgruppe”, som benytter museets lokaler ca. en gang om måneden, og de deltager ligeledes i 
museets aktiviteter året rundt. 

Vester Palsgaard Skovmuseum 

Til museet er der tilknyttet et frivilligt arbejdshold på 12-15 pensionerede håndværkere og 
altmuligmænd. Holdet mødes hver anden torsdag. Arbejdet i 2016 har blandt andet bestået af 
forbedringer af skovmuseet, herunder skolestuen på 1. sal og etablering af loft over 
skovbrugsudstillingen. 

Lokalhistoriskgruppe Ejstrupholm mødes ca. en gang om måneden på Vester Palsgaard Museum. 
Gruppen består af 6-8 medlemmer, der behandler lokalhistoriske emner og finder oplysninger på 
billeder. Museet stiller lokaler til rådighed. 
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7.0 MUSEETS ØKONOMI 
Museet modtager tilskud til driften fra Staten, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Fonden 
for Textilforum og Egefonden samt private tilskudsydere (se i øvrigt årsregnskab for 2016).  
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8.0 MUSEETS PERSONALE 

8.1. Personaleforhold 

Fastansat personale pr 31.12.2016: museumsvært Emilie Svarer Bai Andersen, museumsinspektør 
cand.mag. Lone Ritchie Andersen, museumsforvalter Niels Brinch, museumsinspektør cand. mag 
Jesper Meyer Christensen, museumsinspektør cand.mag. Søren Timm Christensen, arkæolog 
Mikkel Fuglsang, arkæolog Jonas Helt, museumsinspektør cand. mag. Kristine Holm-Jensen, 
museumsass. Jørgen Hougaard, museumsvært Lotte Jensen, arkæolog Ditte Skov Jensen, 
studentermedhjælper Maria Jørgensen, museumsass. Jakob Mohrsen Kjær, museumsass. Anne 
Marie Larsen, museumsinspektør cand. scient. Anne Line Trøllund Nielsen, museumsass. Christina 
Vestergaard Nielsen, museumsinspektør cand. phil. Martin Winther Olesen, museumsass. Michael 
Olesen, museumsinspektør cand. mag. Vibeke Juul Pedersen, museuminspektør cand. mag. Anne 
Mette Poulsen, museumsinspektør ph.d. Constanze Rassmann, museumsass. Susanne Sander 
Ringaa, museumsass. Bjarne Sørensen, museumsvært Lene Sørensen, museumsvært Sara Hjøllund 
Sørensen, naturvejleder Carsten Tatarczuk, museumsvært Birgit Toft, museumsinspektør cand. 
mag. Brit Vestergaard. 

Fratrådt i løbet af 2016: arkæolog Ann Catherine Gadd, regnskabschef Marianne Lægsgaard, 
museumsdirektør lic.phil. Tinna Møbjerg, arkæolog Thomas Booker Nielsen, museumsinspektør 
cand. phil. Søren Toftgaard Poulsen, regnskabschef Jane Skriver, bogholder Karin Sønderby. 

Projektansatte: cand. mag. Henk Boer, tekstildesigner Astrid Skibsted Holm, prokurist Ester 
Nielsen, cand. merc. Peter Nielsen, studentermedhjælper Christina Schultze, Ph.D. Celia Ekelund 
Simonsen, museumsass. Janne Sørensen, studentermedhjælper Daniel Tobijanski, museumsass. 
Irma Ziliene. 

Praktikanter og andre ansatte: arkæologistuderende Birgitte Bang-Madsen, Mette Steen Egholm 
Hansen og Mads Kildegaard Nielsen, praktikant Mette Hansen, designer Katarzyna Ochoka, 
praktikanter fra VIA Design Line Kortsen Kristensen, Marlene Bruus og Stefanie Stilling Andernsen. 
Hans Rostholm er fortsat tilknyttet Museum Midtjylland i forbindelse med udgivelser af 
publikation om Hammerum-pigen. 

 

8.2 Udvalg, puljer og andre netværk 

Der afholdes personalemøde på Tekstilmuseet hver første mandag i måneden og ad hoc-møder på 
museerne i Ikast-Brande. Derudover afholdes afdelingsmøder med de respektive afdelingsledere.  

Tinna Møbjerg har fungeret som sekretær for Museum Midtjyllands styrelse og har været bisidder 
i bestyrelsen for Fonden for Blichermuseet på Herningsholm, formand for fonden for den 
selvejende institution Textilforum herunder ejendomsselskabet Textilforum. Hun har desuden 
afløst Søren Toftgaard Poulsen som medlem af bestyrelsen for Brunkulsmuseet i Søby og 
repræsenterer Blichermuseet på Herningsholm i Blicherselskabets bestyrelse. 

Tinna Møbjerg har løbende deltaget i Herning Kommunes kulturledermøder, i regionens møder i 
forbindelse med Midtjyske Museers Udviklingsråd. Desuden har hun deltaget i netværket for 
museumsledere i Region Midtjylland og været medlem af Midtjysk Lederforum. 
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Tinna Møbjerg har i løbet af 2016 afholdt en række møder med kultur- og fritidsforvaltning i både 
Herning og Ikast-Brande kommuner i forbindelse med museets udviklingsplaner. 

Tinna Møbjerg har været medlem af Kulturstyrelsens strategigruppe vedr. ældre stenalder. I 2013 
blev hun udpeget af Kulturstyrelsen til at være med i følgegruppen for de arkæologiske 
undersøgelser af submarine bopladser ved Hjarnø og i de store arkæologiske undersøgelser i 
forbindelse med Femern Bælt. Tinna Møbjerg sidder også i bestyrelsen for Konserveringscenter 
Vest, for MMEx og Intrface. Hun har desuden siddet i styregruppen og forretningsudvalget for 
Middelalderborge i Region Midtjylland. Derudover har hun deltaget i det internationale netværk. 
Stone Age bog site workgroup. 

Museum Midtjylland er medlem af Textilforeningen og her har Tinna Møbjerg, Kristine Holm-
Jensen og Jesper Meyer Christensen deltaget i flere virksomhedsbesøg.   

Jesper Meyer Christensen deltager i projektet Region Midtjylland som Herregårdslandskab. 

Brit Vestergaard er sekretær for støtteforeningen Vester Palsgaard Skovmuseum og repræsenterer 
museet i den nydannede kulturhistoriske madpulje. 

Hans Rostholm er medlem af forretningsudvalget i Kulturelt Samråd Herning, medlem af 
samrådets arbejdsudvalg vedr. Liv. i Sdr. Anlæg og Klassisk Musikfestival (KMF 336), 
bestyrelsesmedlem i musikforeningen Dacapo og medlem af bestyrelsen for Landsforeningen 
Kulturelle Samråd i Danmark.  

Lone Ritchie Andersen er med i to internationale arbejdsgrupper: Stone Age bog site workgroup og 
Lithic Scatters.  

Søren Timm Christensen deltager i den internationale netværksgruppe ”Stone Age bog site 
workgroup” 

Martin Winther Olesen deltager i netværkssamarbejder vedr. jernudvinding ved Funder Å. 
Deltager i det tværmuseale forsknings og publikationsnetværk, samt i forsknings- og 
publikationsnetværket ”Døden i Centrum” og sidder i arbejdskollegiet i ”projekt Middelalderborge 
i Region Midtjylland” 

Vibeke Juul Pedersen deltager i netværksgruppen Bronzealdernet og i ”Stone Age bog site 
workgroup”. 

Constanze Rassmann deltager i netværk Geofysik, Bronzealdernet og sidder i 
Bronzealderstrategigruppen. 

Kristine Holm-Jensen har frem til september 2016 siddet i styregruppen for Dragt- og Tekstilpuljen, 
er redaktionsmedlem i Dragtjournalen, er medlem af Q-udvalget i Herning Kommune og af 
styregruppen for Textilnet.dk. 

 

8.3. Faglige møder og seminarer 

Lone Ritchie Andersen 
12. januar. Workshop vedrørende Digitale Tråde på Alexandra Instituttet i Aarhus. 
3.-4. marts. Workshop vedrørende MMK-flint med lektor Mikkel Sørensen, KU, på Museum 
Midtjylland og Museum Silkeborg. 
10. marts. Slots- og Kulturstyrelsens arkæologiske årsmøde på Museum Midtjylland. 
30. maj. Til Ph.d. forelæsning på Moesgaard i Aarhus. 
22. august. MMEx på Navitas i Aarhus. 
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13.-14. December. SMIA 2016: Benchmarking Interdisciplinarity in Archaeological Science på 
Moesgaard Museum i Aarhus. 
 
Henk Boer 
7. juni. Til ODMs møde om SARA på Naturhistorisk Museum i Aarhus. 
 
Jesper Meyer Christensen 
18. januar. MMEx i Fængslet i Horsens. 
2. marts. MMU – årsmøde på Heart i Herning. 
7. juni. Møde med Herning Kommune, Grønne Områder. 
7. juni. ODMs møde om SARA på Naturhistorisk Museum i Aarhus. 
5. juli. Møde med Ikast-Brande Kommune på Rådhuset i Brande. 
12. oktober. Slots- og Kulturstyrelsens seminar om samlingsvaretagelse i Spinderihallerne i Vejle. 
 
Søren Timm Christensen 
18. januar. MMEx i Fængslet i Horsens. 
3.-4. marts. Workshop vedrørende MMK-flint med lektor Mikkel Sørensen, KU, på Museum 
Midtjylland og Museum Silkeborg. 
20. maj. Til stenalderseminar: Ældre Stenalder i Sydskandinavien 2016 på Københavns Universitet 
Amager. 
8. juni. På keramikkursus i Holstebro. 
2.-3. November. Alken Enge and Iron Age post battle sacrifices in Northern Europe på Moesgaard, 
Aarhus Universitet i Aarhus. 
 
Mikkel Fuglsang 
8. juni. På keramikkursus i Holstebro. 
 
Jonas Helt 
20. maj. Til stenalderseminar: Ældre Stenalder i Sydskandinavien 2016 på Københavns Universitet 
Amager. 
30. maj. Til Ph.d. forelæsning på Moesgaard i Aarhus. 
1. juni. Til møde i Arkæologisk GIS forum, MUD-generalforsamling på Møntergården, Odense Bys 
Museer. 
7. juni. Til ODMs møde om SARA på Naturhistorisk Museum i Aarhus. 
2.-3. november. Alken Enge and Iron Age post battle sacrifices in Northern Europe på Moesgaard, 
Aarhus Universitet i Aarhus. 
14.-15. november. ODM: Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde 2016 på 
Munkebjerg Hotel i Vejle. 
 
Kristine Holm-Jensen 
6. april. Projektafslutning på Aalborg Universitet Campus København. 
12. april. Mastermind Production i København. 
13. april. Generalforsamling i Kultursamarbejdet i Holstebro. 
19. april. Møde om museer og universiteters samarbejde i Den Gamle By/Centre of Textile 
Research. 
27. april. Til lancering af undervisnings-app på Heart i Herning. 
10. maj. Indvielse af SYLAB i Ikast. 
19. maj. Møde med Herning Kommune, Herning City og Skovsnogen opfølgning på samarbejde 
med Aalborg Universitet. 
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20. juni. Møde med Marie Riegels Melchior på Saxo-instituttet. 
20. juni. Deltog i ekspertgruppe vedrørende udviklingen af tilvalgsfaget Museologi på Saxo-
instituttet og Kunsthistorie på KU. 
14.-15. november. ODM: Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde 2016 på 
Munkebjerg Hotel Vejle. 
19. november. Møde angående Spor i Landskabet, ved Visit Aarhus og MMEx på Navitas i Aarhus. 
28. november. Møde vedrørende fremtidens bibliotek i Ikast på Ikast Bibliotek. 
29. november. Møde vedrørende formidling i Den Gamle By i Aarhus. 
13. december. Møde med Per Lunde Lauridsen, Frivillighedsakademiet, på Museum Midtjylland. 
 
Ditte Skov Jensen 
3.-4. marts. Workshop vedrørende MMK-flint med lektor Mikkel Sørensen, KU, på Museum 
Midtjylland og Museum Silkeborg. 
20. maj. Til stenalderseminar: Ældre Stenalder i Sydskandinavien 2016 på Københavns Universitet 
Amager. 
30. maj. Til Ph.d. forelæsning på Moesgaard i Aarhus. 
14.-15. november: ODM: Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde 2016 på 
Munkebjerg Hotel i Vejle. 
 
Anne Line Nielsen 
18. januar. MMEx i Fængslet i Horsens. 
22. august. MMEx på Navitas i Aarhus. 
 
Martin Winther Olesen 
10. marts. Slots- og Kulturstyrelsens arkæologiske årsmøde på Museum Midtjylland i Herning. 
18. april. Møde om ODM – samarbejde i Odense. 
25. april. Møde om yngre jernalderprojekt Moesgaard på Moesgaard Museum i Aarhus. 
14. maj. Tracking Culture Change på Moesgaard i Aarhus. 
2.-3. november. Alken Enge and Iron Age post battle sacrifices in Northern Europe på Moesgaard, 
Aarhus Universitet i Aarhus. 
28. november. MMEx møde fælles projekt i Aarhus. 
29. november. Borgprojekt møde på Museum Silkeborg i Silkeborg. 
 
Vibeke Juul Pedersen 
12. januar. Workshop vedrørende Digital Tråde på Alexandra Instituttet i Aarhus. 
10. marts. Slots- og Kulturstyrelsens arkæologiske årsmøde på Museum Midtjylland. 
17. marts. Bronzealdernetværk på Sønderskov Museum. 
8. juni. På keramikkursus i Holstebro. 
23. juni. Chance or Challenge: metal detector finds in heritage practice and research på Moesgaard 
i Aarhus. 
15. september. Arkæologisk regionsmøde på Bundsbæk Mølle. 
24. september. Ertebølle Symposium i Ertebølle Centret. 
16. november. Temadag vedrørende udlånsprocedurer for danefæ på Kongernes Jelling. 
13.-14. december. SMIA 2016: Benchmarking Interdisciplinarity in Archaeological Science på 
Moesgaard Museum i Aarhus. 
 
Anne Mette Poulsen 
14.-15. november. ODM: Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde 2016 på 
Munkebjerg Hotel Vejle. 
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Constanze Rassmann 
18. januar. MMEx i Fængslet i Horsens. 
1. marts. ODM – forskning i Odense. 
16. marts. Møde i Dansk Magisterforening i Odense. 
17. marts. Bronzealdernetværk på Sønderskov Museum. 
13. april. Kultur i kog, DR på Moesgaard i Aarhus. 
18. april. Møde om ODM – samarbejde i Odense. 
14. maj. Tracking Culture Change på Moesgaard i Aarhus. 
 
Susanne Ringaa 
7. juni. ODMs møde om SARA på Naturhistorisk Museum i Aarhus. 
8. juni. På keramikkursus i Holstebro. 
 
Marianne Lægsgaard 
27. april. Lancering af undervisningsapp på Heart i Herning. 
 
Tinna Møbjerg 
12. januar. Workshop vedrørende Digitale Tråde på Alexandra Instituttet i Aarhus. 
18. januar. MMEx i Fængslet i Horsens. 
25. februar. Afslutningsshow ved Via Design i Aarhus. 
1. marts. ODM – Forskning i Odense. 
4.-5. marts. Kick-off Kulturpolitik i Skarrildhus. 
6. april. CulturePlus SLKS i København. 
12. april. Mastermind Production i København. 
13. april. Kultur i kog med DR på Moesgaard i Aarhus. 
21. april. Møde i Q-udvalget på Herning Rådhus. 
27. april. Lancering af undervisningsapp på Heart i Herning. 
30. maj. Til Ph.d. forelæsning på Moesgaard i Aarhus. 
9. juni. Møde i Q-udvalget på CHPEA. 
17. august. Digterruter – H. C. Andersen Centeret i Odense. 
23. august. Til dagsseminar med Q-udvalget på Fur. 
4. oktober. Kulturturisme II, signaturfortællinger på Museum Jorn. 
11. oktober. Til ideworkshop for kulturambassadører i Ikast-Brande Kommune i Kunstpakhuset i 
Ikast. 
13. oktober. Møde om genslyngning af åen ved Bølling Sø i Engesvang.  
14. oktober. Til uddannelsesevaluering af kandidatuddannelserne i forhistorisk arkæologi, samt 
middelalder- og renæssancearkæologi på Moesgaard, Aarhus Universitet i Aarhus. 
13. december. Møde med planchef Karina Kissum om Tekstilbyen Ikast på Ikast Rådhus. 
13. december. Møde med Flemming Storgaard på Ikast Rådhus om ny driftsbygning på Vester 
Palsgaard Skovmuseum. 
14. december. Projekt HUSE OG HÆNDER – møde om bevilling fra region Midtjylland i 
Skanderborg. 
 
Celia Ekelund Simonsen 
22. august. MMEx på Navitas i Aarhus. 
7. september. Foredrag ved Kristine Holm-Jensen på VIA Design. 
29. september. Til RUCMUS konference – Objects and Meaning Making på RUC i Roskilde. 
25. oktober. Udstillingsbesøg på Moesgaard Museum i Aarhus. 
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2. november. Seminar – Børn, kulturarv og museer på Historie Lab i Jelling. 
9. november. Udstillingsbesøg på Gl. Estrup. 
11. november. Ph.D. Forelæsning på Syddansk Universitet. 
24. november. Introduktion til 3D-teknologier for museumsansatte, ODM, Vartov i København. 
14. december. Galathea 3 Jubilæumskonference på Institut for Geovidenskab og 
Naturforvaltning/Geocenter Danmark i København. 
 
Brit Vestergaard 
22. august. MMEx på Navitas i Aarhus. 
9. september. Møde i Naturhistorisk Mad-pulje på Dansk Landbrugsmuseum i Gl. Estrup. 
17.-18. september. Til frivillighedsseminar på Bundsbæk Mølle. 
29. september. Til RUCMUS konference – Objects and Meaning Making på RUC i Roskilde. 
2. november. Seminar – Børn, kulturarv og museer på Historie Lab i Jelling.  
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9.0 BYGNINGS- OG UDENDØRSAREALER 

9.1. Bygnings- og arealændringer 

Tekstilmuseet  

I forbindelse med transformationen er bygningerne blevet renoveret med nye fuger på forsiden, 
zink på alle flader med beton, nye døre og vinduer bag til og et nyt ventilationsanlæg i hele 
museet. Toilet- og depotbygningen er blevet afkortet, og der er blevet sat et glasparti som 
skillevæg til undervisnings- og aktivitetslokale. Transformationen forsætter i 2017. 

 

Klosterlund Museum 

Det gamle fyr gik i stykker, og der er nu opsat luft-vand-varmepumpe. 

 

Vester Palsgaard Skovmuseum 

Der er ikke foretaget ændringer i 2016. Magasinet i Nørre Snede er blevet flyttet i container til 
Vester Palsgaard Skovmuseum. 

 

9.3 Udendørsarealer 

Frilandsmuseet Herning 

Frilandsmuseet er løbende blevet renoveret. Arbejdet har primært omfattet færdiggørelsen af 
renoveringen af den østlige gavl på stuehuset, som stod færdig medio 2016. Arbejdet er foretaget 
af de frivillige i Landsbylauget med støtte fra diverse sponsorer. Desuden er Ane Maries hus blevet 
eftertækket, og maltkøllen har fået helt nyt tag. Årets største projekt har været opsætningen af et 
stort halvtag, som er sket i samarbejde med Herning Husflid. Endelig er der også klargjort til ny 
beplantning i dele af museumshaven. 

I kålgården bag Ane Maries Hus bliver der dyrket kartofler og grøntkål, der bliver anvendt i 
formidlingsøjemed. Der holdes fortsat bier, og honningen sælges i museumsbutikken.  

Økonomisk stræbes der efter, at Frilandsmuseet skal hvile i sig selv, dvs. de fleste materialer 
finansieres ved hjælp af indsamling og sponsorater samt ansøgninger til forskellige fonde.  

 

Tekstilmuseet 

Flere store træer er blevet fældet ved Gl. Skolevej, og i begyndelsen af 2017 vil der blive lavet nye 
bede og sat nye træer op. 

 

Klosterlund Museum 

I forbindelse med den store renovering af publikumsfaciliteterne er der blevet arbejdet med 
planer for et nyt udenomsareal, som vil blive sat i gang i 2017.   



53 
 

Vester Palsgaard Skovmuseum 

Efter aftale med Naturstyrelsen blev den store bøg sydvest for tørvehuset fældet i marts. 
Bøgetræets store krone ødelagde mønningen på tørvehuset. Mønningen blev efterfølgende 
repareret. I efteråret blev ladelængen og kontorlængen repareret med puds og efterfølgende 
kalket. Sokkel blev malet. Hæk og hegn omkring skovridergården blev i slutningen af året kraftigt 
beskåret. Endelig er der blevet gjort klar til etablering af en planteskole i 2017. 
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10.0 INVENTAR OG MATERIEL 

10.5 Magasinindretning og -udstyr 

Museum Midtjylland har i 2016 fortsat arbejdet med at oprydde og samle magasiner. 
Fjernmagasinet i Kollund er blevet udvidet med de tilstødende haller. To af disse er indrettet med 
klimastyring. Der vil i 2017 indrettes et klimastyret rum til bevaring af jerngenstande. 

I 2016 er der arbejdet målrettet på at udskille de genstande, der ikke er bevaringsværdige, at flytte 
de resterende genstande, igangsætte pladsregistrering og få nedlagt de små magasiner, således at 
Museum Midtjylland kun har to magasiner. Magasinet i Kollund rummer alle arkæologiske og 
historiske genstande med undtagelse af tekstiler og dertilhørende maskiner og arkiver. Disse 
opbevares til gengæld på tekstilmagasinet i de to nederste etager i Væveribygningen på 
Vestergade. Dette rummer et maskinmagasin for tekstilmaskiner nederst og et tekstilmagasin i 
stueetagen.  

Ultimo 1. kvartal 2016 var magasinet over det gamle landbrugsmuseum på Museumsgade rømmet 
for genstande. Dele af genstandene blev kasseret, og dele af genstandene blev flyttet til det nye 
fællesmagasin i Kollund. Gennem hele 2016 er der løbende blevet foretaget udskillelse af 
genstande samt pladsregistrering af genstande på magasinet i Klosterlund. 

Ultimo 2016 blev magasinet i Nørre Snede rømmet for genstande. Dele af genstandene er blevet 
kasseret, og dele af genstandene er midlertidig blevet flyttet til Vester Palsgaard, hvor de i 2017 vil 
blive gennemgået. Herefter tages der stilling til en evt. kassation eller overflytning til 
fællesmagasinet i Kollund. 

Arbejdet med rømningen af magasinet i Klosterlund påbegyndes i 2017.  

Arbejdet med løsning af museets magasinforhold fortsætter i 2017 og forventes at være afsluttet 
ultimo 2017. 
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11.0 BESØGSTAL  

Antallet af besøgende på Museum Midtjyllands fem afdelinger var i 2016 i alt 18.583. Heraf var de 
14.542 voksne og de 4041 børn. 

Besøgstal for de enkelte afdelinger: 

Frilandsmuseet Herning: 2707 

Tekstilmuseet: 4352 

Herningsholm Museum: 1117 

Klosterlund Museum: 7143 

Vester Palsgaard Skovmuseum: 3120 
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