
Pressemeddelelse 
 
Fredag den 14. oktober kl. 15 åbner udstillingen HISTORIEN I KORNET på Holstebro Museum. 
 
Udstillingen præsenterer billeder og resultater fra projektet ’Fortiden set fra himlen – 
luftfotoarkæologi i Danmark’. Et storstilet projekt som har haft til huse på Holstebro Museum 
siden 2009. Resultater fra projektet blev i 2015 fremlagt i bogen ’Luftfotoarkæologi i Danmark’. 
Nu vil vi gerne præsentere resultaterne for et bredere publikum med udstillingen HISTORIEN I 
KORNET. 
 
Samtidig har vi fornøjelsen af at vise plancheudstillingen TRACES OF THE PAST, som er udført i det 
fælleseuropæiske samarbejde ArchaeoLandscapes Europe, som luftfotoprojektet har været del af i 
fem år.  
 
Formålet med udstillingen HISTORIEN I KORNET er at skabe fascination af, at man nærmest kan se 
gennem jorden og frembringe en mængde nye historier om fortiden, der ligger gemt ude i 
landskabet. Vi vil gerne skabe glæde over og interesse for den historie, der findes i jorden og 
samtidig give forståelse for, at den ikke bliver liggende, hvis vi ikke passer på den. 
Vores billeder kan nemlig afsløre, hvor vore forfædre færdedes. Det sker, fordi de har gravet huller 
til stolperne til deres huse, til brønde, til voldgrave, til grave og til meget andet. På disse steder 
gror kornet stadig bedre i tørre somre end på resten af marken, fordi her er mere muld og større 
fugtighed. 
 
Når vi så flyver over en gul kornmark, kan vi se de grønne spor efter jernalderbøndernes langhuse, 
brøndene på gårdspladserne og hegnene, der omgav gårdene. Historien står skrevet i kornet og 
bliver helt nærværende. Ja, nogle gange er det nærmest som om, de mennesker, der boede her 
engang for mange hundrede år siden – ja, ofte flere tusinde år siden – stadig er usynligt til stede i 
landskabet.  
 
Formidlingen sker med store flotte luftfotos, ekspertskærm, animationsfilm, luftfotofilm, oldsager, 
modeller, gættekonkurrence, malebog for de helt små og meget andet.   
 
For yderligere information kontakt: 
Lis Helles Olesen på telefon 21 18 79 54 eller mail lis.helles@kulmus.dk  
eller klik ind på www.holstebro-museum.dk eller www.fortidensetfrahimlen.dk 
 
Med venlig hilsen 
 
Lis Helles Olesen 
Projektleder og museumsinspektør 


