Der har gennem nogen tid været usikkerhed om museets fremtidige placering.
Det er nu endelig bestemt, at vi til februar skal flytte til det nye Kulturhus på
Bredgade, hvor vi har fået tildelt lokaler på 1. sal.
Vi har været igennem en lang proces, hvor vi på lige fod med mange andre havde indgivet vores ønske om en placering i huset. Vores ønske var i stueetagen
under den gamle byrådssal, hvor der er ca. 500 m2,som vi ville dele med Lokalhistorisk Arkiv, så vi fik et naboskab og derigennem evt. kunne have fælles åbningstid samt være flere om at dele det personale, der skal være tilstede i åbningstiden. Dette forslag afleverede vi til en indretningsgruppe under Lokal Samfundet, som ikke fandt dette muligt, de anviste os i stedet lokalerne på 1. sal ud mod
Bredgade, her er i alt ca. 325 m2, som vi skulle dele med Arkivet og et hobbyværksted på ca. 70 m2. Vi var naturligvis ikke glade for dette forslag, som ville
reducere museets udstillingslokaler fra de nuværende 325 m2 til under det halve.
Vi indsendte den 8. maj en protest imod denne placering. Var så i maj og juni
til et møde med Lokal Samfundet uden det førte til nogen ændring, og senere
med kulturdirektør Lars Keld Hansen og Anders Høgstrup fra Randers Kommune. I begyndelsen af juli kom så den endelige afgørelse, hvor man fastholdt placeringen men sløjfede hobbyværkstedet, så der trods alt blev flere m 2. Arkivet
har gennemført deres flytning, og har gennem indkøb af et stort rullearkiv reduceret deres pladsbehov, så der bliver omkring 225 m 2 tilbage til museets udstilling, derudover har vi fået et godt kælderlokale til opbevaring. Det er jo 100 m2
mindre udstilling, end det vi har, og det er med noget blandende følelser, vi ser
frem til flytningen. Vi får vores ønske om et tæt naboskab med Lokal Historisk
Arkiv opfyldt, og får sikkert flere besøgende, men lokalernes beskaffenhed med
en del skråvægge, og de væsentlig mindre antal m2 til udstilling, opfylder ikke
vores behov, og på sigt kan det betyde, at vi ikke får plads til at modtage flere
bevaringsværdige genstande til museet. Det ville være synd og skam.
Heldigvis er der nogle stykker af museets trofaste medlemmer, og også flere
ikke medlemmer som har tilbudt at bistå med flytningen, som vil foregå på den
måde, at vi begynder at pakke det hele i flyttekasser i slutningen af januar eller
begyndelsen af februar, hvorefter vi påregner at kunne flytte næsten det hele på
en dag i en lastvogn medio februar, herefter starter et større arbejde med at få det
hele på plads igen: Så er der flere, der vil give en hånd med, hører vi gerne fra
jer.
Ellers går det som det plejer i museet, vi modtager stadig mange henvendelser
om nye ting folk ønske at skænke, og vi har også haft et par alternative arrangementer de sidste måneder, hvor vi først annoncerede en tur til jernbanebroerne
og Egeskoven, dette samlede næsten 50 interesserede, hvilket langt oversteg vores forventninger, det er jo dejligt når der møder så mange frem. Sidst havde vi
her den 25. september besøg af 23 skolebørn og 2 lærer fra Langå Skole, som tilbragte det meste af formiddagen på museet, og de sluttede dagen med at love de
ville komme igen, det ser vi frem til.
m.v.h. Poul Lund Pedersen
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Aktuelt om flytning

Her er så museet og arkivets endelige beliggenhed på
første sal i fløjen ud mod Bredgade.

Et af museets klenodier.
Leddegigt eller flyvegigt

Den gamle lægebog fra 1751.

Præparerede regnorme
Bezoardic. Mineral.( sandsynligvis simpel jernoxid)
Præparerede krebseøjne
Renset saltpeter
Tartar.vitriolat ( kaliumsulfat)
Zinnober ( Kviksølvholdigt farvestof kaldet drageblod)

Her gives gode råd mod alle former for lidelser,også de psykiske.
Her et uddrag vedrørende ledsmerter (leddegigt) og flyvegigt. Som
der står på titelbladet, efter naturens fornuftige og bestandige metode.
Hjælper denne kur ikke, og patienten stadig er i live,skal vedkommende i det mindste behandles ordentligt.
NB. Det kan muligvis være svært at fremskaffe de enkelte ingredienser.

Bogen er at finder du på museet i den gamle stue.

