
Det gemmer gemmerne
Besøg. Medlemmerne af Maritimhistorisk Samling på besøg hos Gert Normann.

  

Gert Normann viser Maritimhistorisk Selskab rundt på lageret på sin virksomhed J. D. Contractor, 
hvor han har opmagasineret flere af de ting, der skal på museum i Thyborøn. Foto: Benny Gade.
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Holstebro 

Der ligger mange og unikke ting i depotet hos Gert Normann i Holstebro. Det fik medlemmerne af 
Maritimhistorisk Samling et unikt indblik i lørdag, da Gert Normann viste dem rundt i lagerhallerne 
og fremhævede nogle af de emner, der skal udstilles i et kommende søkrigsmuseum i Thyborøn.

Det er Gert Normann, der har fået ideen til museet, der først og fremmest skal fortælle om verdens 
største søslag, Jyllandslaget. I den forbindelse er Maritimhistorisk Selskab en nystiftet 
støtteforening, hvis fornemste formål er at hjælpe med etableringen af museet.

Derfor var der ikke overraskende en voldsom stor interesse for at se og høre om, hvad det 
kommende museum kommer til at rumme. Faktisk er interessen så stor, at Gert Normann måtte 
bede om at få medlemmerne på besøg i to omgange af hensyn til pladsen.

Derfor var de første 40 medlemmer lørdag på virksomhedsbesøg på JD Contractor, som er Gert 
Normanns dykkerselskab. Efter en kort orientering om virksomheden og dets arbejde, viste han 
rundt på lageret, hvor de mange, historiske effekter er i depot. De rummer alt fra kanontårne til små 
elektriske pærer, der efter 100 år på havbunden stadig er i stand til at lyse. Undervejs fortalte Gert 
Normann om de mange effekter og de historier, der er knyttet til de enkelte genstande. Han gav 
også en introduktion til planerne i Thyborøn, hvor de første bygninger bliver renoveret allerede hen 
over vinteren, så de første museumsbygninger vil stå klar til at modtage gæster til sommer. Senere 
følger mindeparken for Jyllandsslaget samt indretning af museer til Dykkehistorisk selskab samt et 
museum for marine malerier.


