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Kære alle frivillige på Holstebro Museum

Personale
 Martin Risvig er pr. 1. december ansat til arkæologiske undersøgelser; bl.a. ved
motorvejen mellem Herning og Holstebro.
Kursus i god kundeservice
 Mandag d. 20. oktober blev der afholdt kursus i god kundeservice af
kommunikationsrådgiver Berrit Kvorning. Der deltog ca. 25 frivillige og ansatte i
kurset, som drejede sig om, hvordan vi som museets ansigt udadtil kan give
besøgende og andre interessenter en god og positiv oplevelse af museet. Et af
nøgletemaerne var altid at fortælle den gode historie i stedet for den negative. Der
kan desværre altid fortælles negative historier, men museets gæster besøger
museet for at få en oplevelse og ikke for at få at vide, hvad der eventuelt kunne
være gjort bedre eller anderledes. Tilsvarende skal man aldrig replicere et
spørgsmål fra gæsten med et nej og en begrænsning, men altid med et ja og en
mulighed – selv i de tilfælde, hvor ja’et er et reelt nej, skal gæsten altid opleve at
blive præsenteret for en mulighed i stedet for en begrænsning.
 Dette nyhedsbrev er vedhæftet Berrit Kvornings powerpoint-præsentation, hvoraf
i noteform fremgår væsentlige punkter fra dagens kursus. Alle deltagere fik
endvidere udleveret en bog, hvori Berrits tanker er udfoldet.
Udstillinger
 Udstillingen ”Min skat” står frem til d. 6. april 2015. Fra d. 24. januar udvides den
med en café-udstilling med undertitlen ”hvad samler DU på?”. Her har man
mulighed for at bidrage til udstillingen med en genstand fra ens egen private
samling.

 Fra d. 7. februar viser vi i nyhedsmontren (hvor skomagerudstillingen er i dag) to af
de samlinger, som vi har hjemtaget i 2014. Det er henholdsvis Guld Erik Hansens
imponerende samling af vundne kajakmedaljer samt forskellige genstande fra
Rounborgs bogtrykkeri.

Onsdagsforedrag
 Det har været et efterår hovedsageligt i arkæologiens tegn dog afbrudt af et enkelt
om Danskere på Vestfronten. Foredragene har som altid været pænt besøgt
kulminerende med næsten 100 tilhørere til det afsluttende foredrag om
Vikingetiden ved den vestlige del af Limfjorden. Vi var så heldige i år at kunne
præsentere hele to nyudgivne bøger ved foredragene; nemlig storværket om Nr.
Vosborg samt vor helt egen udgivelse om fredede fortidsminder i Vestjylland.
 Programmet for første halvår 2015 er just udkommet, og vi er glade over nok
engang at kunne præsentere fem spændende foredrag.

Arkæologi
 Jævnt fordelt over det meste af det stykke af den kommende motorvej, som
undersøges i øjeblikket, bliver der fundet arkæologiske lokaliteter. Mest
interessant er nok fundet af jernudvinding og jernforarbejdning, som er registreret
over et stykke af ca. 5 km. Vi har eksperter fra Moesgårds naturvidenskabelige
afdeling inddraget i undersøgelserne, som bl.a. er af en decideret smedje.
 Vi er i gang med forundersøgelser i Mejrup i forbindelse med kommende
parcelhusudstykninger. Der er fundet tre jernaldergrave, hvor der er enkelte
knoglespor samt en jernkniv i hver grav. Herudover er der en ret omfattende
bronzealderbebyggelse, som hænger sammen med det, vi tidligere undersøgte på
naboarealet i forbindelse med den tidligere udstykning af Luren. Men mest
spændende er en indtil nu ca. 350 m lang træpalisade, som er tilknyttet et hus fra
sen vikingetid samt to middelalderhuse. Det er særligt spændende, fordi de ligger
på matrikel 1A, hvor den gamle præstegård også oprindeligt lå – der kan derfor
være tale om, at vi er i færd med at undersøge det allertidligste af det, der senere
udvikler sig til det Mejrup, vi kender i dag.

Nyere tid
 Sille arbejder lystigt videre på sit Ph.d.-studie og tilbringer november og december
på Københavns Universitet som en planlagt del af studiet.
Arkivet
 Er i færd med at digitalisere de negativer, som blev eddikesyrebeskadiget tidligere
på året.
 Arbejder på at implementere den ny database kaldet ”Ny Arkibas”.
 Else Madsen er i færd med at gennemgå det massive byggesagsarkiv på i alt 22
europaller (små 300 flyttekasser) fra Holstebro Kommune, som forholdsvis uventet
(både tidspunkt og omfang) dukkede op på museet en fredag eftermiddag. Vi
havde desværre ingen mulighed for at opbevare de mange paller andetsteds end i
udstillingskælderen med en midlertidig utilsigtet lukning til følge. Registreringen er
nu heldigvis næsten afsluttet, og vi kan snart åbne kælderen for besøgende igen.
Diverse
 Som det er de fleste bekendt, har vi over længere tid døjet med vand i
kælderregionen kulminerende med decideret indtrængende vand gennem
kældergulvet i Birnmagasinet og legetøjsmagasinet. Holstebro Kommune har nu
nået den konklusion, at museets vandafledning er underdimensioneret efter de
seneste tilbygninger af Birn- og Dissingfløjen, hvorfor vandet ikke er blevet ledt
væk, men er trængt op igennem gulvet. Derfor er de i disse dage i færd med at
etablere en ny kloakbrønd med pumpe på parkeringspladsen, som skulle kunne
klare at lede al vandet væk og ud i åen. Vi har derfor forventning om, at den del af
vandproblemerne i kælderen snart er overstået  Det betyder dog ikke, at der ikke
stadig er risiko for vandindtrængen af andre årsager, så det er stadig meget vigtigt
at den vagthavende kustode altid starter og slutter dagen med at gå hele museet
igennem – også hele kælderetagen.
 Museet har jævnligt besøg af folk, som ønsker at aflevere genstande til museet.
Hvis det er i normal arbejdstid, henvises de til Esben, Ole M. eller Brian for nyere
tids genstande eller Astrid, Niels eller Mette for arkæologiske genstande. Hvis det
er uden for arbejdstiden, eller de nævnte ikke findes på museet bedes kustoden
tage imod genstanden og gøre opmærksom på, at en af museets medarbejdere
evt. senere vil kontakte vedkommende. I disse tilfælde er det vigtigt, at kustoden i
samarbejde med den, som indleverer, udfylder en af vore indkomstsedler. Disse
skal udfyldes efter bedste evne, og der skal altid fremgå, hvem er giver; hvad det er
for en genstand; hvem har brugt genstanden (hvis man ved det); må vi
anvende/bortskaffe den, hvis vi ikke optager den i vores samling; om giver ønsker
at være anonym; fundsted (for arkæologiske genstande). Og giveren skal altid
underskrive dokumentet.
Niels Terkildsen 9. december 2014

