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Museum Mors
Vision, mission og strategi er 2019-2023

Dueholm Kloster i Nykøbing. Den lokalhistoriske afdeling på Museum Mors.

Museets vision og mission
Museum Mors skal være et fagligt velfunderet, åbent, lokalt og nationalt engageret museum, der ikke
er bange for hele tiden at udvikle sig, og som stiller sig åbent over for samarbejde med aktører i både
Morsø Kommune, i Limfjordsområdet, i Region Nordjylland og på landsplan.
Museet skal være med til at skabe den gode og positive opmærksomhed om Mors, tiltrække turister,
bidrage til at øge livskvaliteten for borgerne på øen og være en bannerfører for kultur- og
naturhistorien i Morsø Kommune. Samtidig skal museet spille en vigtig rolle som forsknings- og
formidlingsinstitution i hele Nordvestjylland.
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Gennem indsamling, registrering og bevaring skal Museum Mors sikre og beskrive de væsentligste
dele af den materielle kulturarv for eftertiden.
Gennem forskning skal museet skabe viden om fortid og nutid, så man kan agere i fremtiden.
Museet skal kende sit geografiske område i dybden og til enhver tid kunne definere og beskrive dets
egenart og forandringer og placere dette i en større nationalhistorisk ramme.
Gennem sin formidling skal Museum Mors skabe rum for dannelse, skabe bevidsthed om verdens
foranderlighed og helt jordnært skabe gode oplevelser for museets gæster.
Medarbejderne på Museum Mors skal gennemføre de i vedtægterne givne museale opgaver med
flid, engagement og entusiasme. Museet skal som arbejdsplads præges af gensidig respekt for
kollegaers forskellighed, holdånd i forhold til samarbejdet og et ægte engagement for sagen. Ligeså
skal arbejdspladsen præges af arbejdsomhed, faglig nysgerrighed og – kvalificering.
Museets gæster skal opleve høj kvalitet i alle forhold. Al formidling skal baseres på et højt
vidensniveau, der bestandigt udvikles gennem dygtig forskning. Formidlingen skal tilpasses
modtagerens situation og have fokus på inddragelse og vedkommenhed. Ydermere skal museets
gæster mødes af et højt serviceniveaubaseret på imødekommenhed og menneskeligt overskud.

Strategier 2019-2023
Formidlingsstrategi
Formidlingen er slutproduktet på museets arbejde, og det der i første omgang møder omverdenen
og museets gæster og brugere. Af samme årsag er kvaliteten og udtrykket i museets formidling af
allerhøjeste prioritet i museets strategi.
Museum Mors sætter koblingen mellem forskning og formidling meget højt. Den formidling, som
museet præsenterer i såvel udstillinger som rundvisninger, naturvandringer, fossiljagter, udgivelser
og foredrag, skal tage afsæt i den viden, museet ligger inde med og forsker i. Basis- og
særudstillinger skal altid være solidt, fagligt funderede.
Museum Mors er et lokalt museum og kan betegnes som et ”specialmuseum for Mors.”
Formidlingen på Museum Mors skal derfor have et klart lokalhistorisk perspektiv, men skal samtidig
række ud mod det nationale og globale, således at historien om Mors bliver sat ind i en større
kontekst nationalt og internationalt, både i historisk og geologisk sammenhæng.
Museum Mors (tidligere Morslands Historiske Museum) har i en årrække underprioriteret den
museale formidling i sine udstillinger. Fokus har i højere grad været rettet mod rundvisninger,
børneaktiviteter, foredrag og lignende. Både hvad angår basisudstillinger og særudstillinger har
formidlingen af udstillingernes genstande og den tilhørende lokalhistorie kunnet være mere
fokuseret og bedre formidlet.
Fra 2014 påbegyndte museet at ændre disse forhold. I første omgang med særudstillinger af høj
formidlingsmæssig og faglig kvalitet og siden med et løft af basisudstillingerne på museets fire
afdelinger. Det fortsatte fokus på at levere relevante, interessante særudstillinger med både lokal,
national og - ikke mindst på det geologiske område - international appel samt oprydning og
opgradering af basisudstillingerne vil være en del af museets strategi fremover.
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Basisudstillinger
Museum Mors består af fire afdelinger, der hver især sideløbende hele tiden skal have løftet deres
faste basisudstillinger.
Dueholm Kloster
Arbejdet med at opgradere formidlingen på det lokalhistoriske museum, Dueholm Kloster, gik for
alvor i gang i 2017, hvor museets udstilling med genstande fra Nykøbing Mors blev udvidet, ryddet
op og formidlet. Siden fortsatte dette arbejde med en lignende opgradering af museets
legetøjsudstilling, skolestue, fajanceudstilling og køkkenudstilling.
Museet har netop ryddet tre store, men formidlingsmæssigt ufokuserede rum, der fremover vil
indeholde basisudstillingen, ”Højdepunkter fra Mors”, der med udgangspunkt i færre, men
proveniensstærke, genstande end tidligere fortæller en række gode historier fra hele øen Mors,
samtidig med at en lang tidslinje giver gæsterne et overblik over øens historie.
I 2019 ændres udstillingen i museets kælderetage, der fremover vil indeholde en ny udstilling, der
fortæller om stedet og bygningen Dueholm og dets historie som både kloster, herregård og
museum.

Rum i basisudstillingen på Dueholm Kloster.
På hovedbygningens øverste etage vil der blive ryddet op i kirkeudstillingen, genstandene vil blive
formidlet, og historien om øens trossamfund fortælles.
Museets oldtidsudstilling skal ligeledes genformidles. Det er planen, at museet vil lade dette ske i et
samarbejde med arkæologistuderende, der gennem dette arbejde kan stifte bekendtskab med
museumsformidling.
Det påtænkes desuden, at museets søfarts- og fiskeriudstilling ryddes og i stedet erstattes af en ny
udstilling med fokus udelukkende på det for øen Mors særlige og stadig i dag væsentlige
skaldyrsfiskeri.
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Finansiering af basisudstillingernes fornyelse på Dueholm Kloster:
Udstillingerne skal ikke være omkostningstunge, og de vil hovedsageligt blive skabt med museets
egne midler. Der vil i de årlige budgetter afsættes økonomi til de enkelte områder inden for
strategien.
Skarregaard
I 2015 blev der ryddet kraftigt op på landbrugsmuseet Skarregaard, der samtidig fik løftet sin faste
formidling i form af en lang række bannere og plancher. Disse var, set i retrospektiv, for mange og
for tekstholdige og fjernede en smule af charmen ved den gamle gård fra midten af 1850’erne.
Planen er, at bannerne vil blive skåret ned, både i antal og i tekst, henover de kommende år. Samtidig
skal alle tekster, som det er tilfældet på museets øvrige afdelinger, oversættes til engelsk.
Fokus på Skarregaard er landbruget omkring 1950’erne. Dette fokus skal fastholdes, både hvad
angår genstande og formidling. Fremover skal flere arrangementer og aktiviteter, ikke mindst for
børn, præge stedet, der af samme grund vil blive opgraderet med en historieuddannet
formidlingsinspektør. Til at hjælpe med dette arbejde er det desuden planen at inddrage endnu flere
frivillige kræfter end hidtil.

Aktiviteter på sommermarkedet på Skarregaard i 2017.
Skarregaard skal være stedet, hvor børnefamilier tager hen for at få en god oplevelse sammen, hvad
enten de er lokale eller turister. Af samme grund planlægger museet at skære ned på stedets
hidtidige status som landbrugsdrivende virksomhed og i stedet fokusere i højere grad på at drive
museum.
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Planlagt finansiering af basisudstillinger og aktiviteter på Skarregaard:
En historieuddannet formidlingsinspektør flyttes fra Dueholm Kloster til Skarregaard og får her til
hovedopgave at skabe aktiviteter. Der skabes desuden i budgettet økonomi til at knytte en
naturvejleder til stedet. Denne skal dels skabe aktiviteter inden for naturformidling, dels varetage
opsynet med de fredede naturområder på gården. Den planlagte udskiftning af indholdsbannerne og
oversættelsen til engelsk findes der finansiering til i museets eget budget.
Dansk Støberimuseum
Museet er siden 2015, hvor det endnu fremstod som et stort åbent magasin, løbende blevet
formidlet. I dag får man således fortalt både historien om Morsø Jernstøberi, om produktudviklingen
indenfor støbegods og om selve produktionen. Formidlingen er primært i tekst og billeder, men det
er en del af museets strategi for stedet, at det på sigt vil være et mere interaktivt sted, der, i
modsætning til i dag, vil kunne tiltrække flere børn.
Udstillingen skal desuden have større fokus på arbejderkultur og fabrikkens betydning for - og
indvirkning på - Nykøbing Mors. På længere sigt skal der søges eksterne midler hos fonde, der kan
hjælpe med at gøre udstillingerne moderne og til en decideret turistattraktion. Det er dog vigtigt at
fastholde det rå udtryk af fabrik og industri, der præger udstillingen i dag, da dette er en del af dets
tiltrækningskraft. I første omgang planlægges det at gøre udstillingen mere fokuseret, således at den
deles op i fire overordnede temaer: Virksomheden, produktionen, arbejderne og produkterne. I denne
forbindelse skiftes de allerede nu lidt slidte roll-ups ud med faste skilte, der holdes i samme stil og
udtryk, som på museets øvrige afdelinger.

Planlagt finansiering af basisudstillingen på Dansk Støberimuseum:
Den udskiftning og fokusering på fire temaer, der er planlagt i første omgang, søges finansieret
gennem et partnerskab med Morsø Jernstøberi. Derudover vil museet for egne midler arbejde på at
gøre stedet mere attraktivt for familier i form af flere børne- og familieaktiviteter. En større forandring
af Dansk Støberimuseum skal søges gennem fondsansøgninger.
Fossil- og Molermuseet
Fossil- og Molermuseet, der er Museum Mors’ geologiske afdeling, er især, men ikke udelukkende,
orienteret mod at formidle det ca. 55 mio. år gamle molers geologiske historie. Moleret, der er
begrænset til området ved Mors og Fur i det vestlige Limfjordsområde, indeholder – også i
international målestok – helt usædvanligt velbevarede fossiler og samtidig er museets samling af
fossiler og krystaller fra moleret landets største.
I 2017 fik afdelingen skiftet størstedelen af de oprindelige plancher fra museets grundlæggelse i
1988 ud med helt nye og fagligt opdaterede af slagsen. Alle tekster blev samtidig oversat til engelsk,
så de formidlende tekster på dansk og engelsk blev sidestillede i omfang. Moderniseringen gav i den
grad udstillingen et løft. Strategien for museet er i første omgang at fortsætte denne opgradering af
basisudstillingen, således at alle udstillingens rum får et nyt look. Hertil kommer, at de udstillede
genstande, der stammer fra andre geologiske aflejringer end moleret, også skal opdateres både
fagligt og udstillingsmæssigt.
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Besøgende på Fossil- og Molermuseet 2018.
Der skal fremover arbejdes på at skabe økonomisk grundlag for et helt nyt, moderne museum og
oplevelsescenter på stedet. Det nye Fossil- og Molercenter på Mors skal være en attraktion i
topklasse, der vil være en ”reason to go” og et attraktionsmæssigt fyrtårn i det nordvestlige Jylland.
Der arbejdes i øjeblikket på, at molerklinterne på Mors og Fur skal blive udnævnt til UNESCO
Verdensarv, baseret på molerets unikke fossiler. Forventningen er, at dette vil øge mængden af
museumsgæster betydeligt, hvilket, i endnu højere grad, vil højne behovet for et nyt, moderne og
større museum og oplevelsescenter.

Planlagt finansiering af basisudstillingen på Fossil- og Molermuseet:
Den fortsatte opgradering af den nuværende basisudstilling finansieres ved, at der afsættes midler
på museets eget formidlingsbudget. Det økonomiske grundlag til et nyt museum og
oplevelsescenter skal ske gennem fondsansøgninger. Dette arbejde skal ske i tæt samarbejde med
Morsø Kommune.
Særudstillinger
Dueholm Kloster
Strategien for særudstillingerne på Dueholm Kloster er at fortsætte den produktion af store,
velproducerede og gennemresearchede temaudstillinger, som museet har haft siden 2014.
Udstillingerne skal være båret af de gode historier og vedkommende temaer. De skal altid tage
udgangspunkt i det lokale, men samtidig drage perspektiv til det nationale og globale. Udstillingernes
udtryk skal være grafisk gennemarbejdede og opbygningsmæssigt gennemtænkte. Det er museets
målsætning at en ny stor særudstilling skal stå klar hvert forår.
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Særudstillingen ”Drømmen om en bro” på Dueholm Kloster i 2018.
Planlagt finansiering af særudstillinger på Dueholm Kloster:
Der afsættes hvert år et solidt grundbeløb på museets budget til gennemførelsen af særudstillinger
på Dueholm. Derudover skal udstillingerne finansieres ved hjælp af eksterne fonde. Det afsatte
grundbeløb skal i sig selv være nok til at skabe en udstilling, mens de eksterne fondsmidler skal være
med til løfte niveauet både i særudstillingen og på museet generelt.
Skarregaard
Særudstillinger på Skarregaard skal tænkes som mindre bannerbaserede fotoudstillinger i stedets
gamle kostald. Der kan være tale om almindelige fotoudstillinger over et eller flere temaer eller førog nu udstillinger, der viser stedernes forandring. Billederne hentes i Morsø Lokalhistoriske Arkivs
righoldige samling. Alle særudstillinger skal tage udgangspunkt i øens landbrug, landboliv eller
landsbyer. Strategien er at der hvert forår produceres en ny fotoudstilling på Skarregaard.
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Eksempel på fotoudstilling i kostalden på Skarregaard. Dette fra en før- og nu udstilling i 2017.
Planlagt finansiering af særudstillinger på Skarregaard:
Der afsættes hvert år et mindre grundbeløb på museets budget til gennemførelsen af særudstillinger
på Skarregaard. Derudover skal udstillingerne finansieres ved hjælp af mindre eksterne, evt. lokale
fonde, samt små sponsorater.
Dansk Støberimuseum
I bunden af Dansk Støberimuseum indrettes et afgrænset, mindre særudstillingsområde.
Udstillingerne her kan enten tage udgangspunkt i aspekter omkring Morsø Jernstøberi eller andre
temaer med relation til byens arbejder- og industrihistorie. Udstillingerne vil hovedsageligt være
planchebaserede, da pladsen ikke tillader mange genstande. Særudstillinger på Dansk
Støberimuseum er ikke tænkt som en årlig foreteelse, men som udstillinger, der vil blive produceret
med jævne mellemrum, når ressourcerne tillader det, eller når et særligt, interessant emne presser
sig på.

Planlagt finansiering af særudstillinger på Dansk Støberimuseum:
De år, hvor der påtænkes en særudstilling på Dansk Støberimuseum, vil der afsættes et mindre beløb
på formidlingsbudgettet til formålet. Særudstillinger kan dog også søgt finansieret gennem mindre,
lokale eller fonde med relation til emnet. Desuden skal der samarbejdes med Morsø Jernstøberi om
sponsorater af særudstillinger med direkte relation til virksomhedens historie.
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Fossil- og Molermuseet
Museets geologiske afdeling har igennem mange år præsenteret en ny, årlig særudstilling.
Særudstillingsarealet på Fossil- og Molermuseet er imidlertid meget lille (30 m2) og er placeret midt i
basisudstillingen. Selvom afdelingens samlede udstillingsareal også er beskedent (knap 280 m2),
skal der arbejdes på at skabe bedre lokalemæssige muligheder for særudstillingerne på stedet.
Udstillingerne skal basere sig på enten udvalgte temaer inden for basisudstillingen, på opnåede
forskningsresultater eller på interessante geologiske fund og problemstillinger. Det er strategien, at
museet fortsat leverer en ny særudstilling om året.

Planlagt finansiering af særudstillinger på Fossil- og Molermuseet:
Der afsættes hvert år et mindre grundbeløb på museets budget til gennemførelsen af særudstillinger
på Fossil- og Molermuseet. Indenfor museets eget budget arbejdes der desuden på at udvide
særudstillingsarealet.
Et åbent museum
Museum Mors ønsker i endnu højere grad at komme ud i lokalsamfundet med sin formidling. I 2014
og igen i 2016 rykkede museet ud i Nykøbings gågade med store gratis særudstillinger om
lokalhistoriske emner, for på den måde både at skabe synlighed omkring museet, men samtidig
også give morsingboerne en følelse af, at museet ikke er en institution, der er lukket omkring sig selv.
Disse gågadeudstillinger vil museet forsøge at levere med jævne mellemrum, samtidig med at det på
andre måder vil arbejde på at få ”historien” ud i by- og Ø- rummet, gerne i form af udstillinger ”on
location”.

I 2014 rykkede museet for første gang ud i byrummet med udstillingen ”En god handel” om
handelslivet i Nykøbing Mors.

11

På samme måde vil museet i endnu højere grad forsøge at engagere sig udenfor museets vægge i
formidlingsmæssige samarbejder med de øvrige kulturelle aktører, foreninger, kommunale instanser
og uddannelsesinstitutioner.
Museets afdelinger har alle kombineret billetsalget med en lille butik. Museet vil fortsætte politikken
med, at butikkens personale får indlæring i de vigtigste fakta om de emner, de enkelte afdelinger
tilbyder, da det anses som en vigtig del af formidlingen, at personalet kan besvare de mest
overordnede spørgsmål fra museets gæster.
Studerende fra de museumsrelevante uddannelser på landets universiteter er mere end velkomne til
at tilbringe deres praktikperiode eller dele af deres specialestudium på Museum Mors. Det er et led i
museets formidlingsstrategi at give dygtige studerende en chance for at prøve kræfter med
museumsverdenen og formidlingen, enten ved at stå for mindre særudstillinger eller deltage i
arbejdet med opgraderingen af basisudstillinger eller store særudstillinger.
Museum Mors skal være et museum, der er åbent for samarbejde, og et museum der ønsker at
invitere befolkningen indenfor.

Finansiering af ”det åbne museum”:
Udstillinger i byrummet skal hovedsageligt søges finansieret gennem puljer og fonde. Blandt de
puljer, der vil være oplagte at søge til denne formidling, der kommer ud til mange mennesker og er
gratis at deltage i, er offentlige puljer såsom de regionale og kommunale. Det samme gælder
samarbejder med andre kulturelle aktører og uddannelsesinstitutioner, hvor offentlige puljer,
herunder også de statslige, er oplagte finansielle muligheder for realisering. Mindre engagementer i
byen sker indenfor museets eget budget.
Digitale medier
Museum Mors er meget aktivt til stede på både Facebook og Instagram. Strategien på dette punkt er
at være endnu mere inddragende end hidtil i form af quizzer og spørgsmål rettet til brugerne.
Samtidig er det museets ønske at lukke folk ind i museets ”maskinrum” og give dem et indblik i det
arbejde, der finder sted bag museets kulisser. På den måde vil museet skabe større opmærksomhed
om de alle de fem søjler, som der arbejdes med på et statsanerkendt museum.
Museets hjemmeside skal ligeledes være opdateret og aktiv, således at alt hvad der er aktuelt fra
museets side findes her. Det er derfor nødvendigt, at endnu flere blandt museets medarbejdere bliver
uddannet i at opdatere hjemmesiden.
Museet skal udforske mulighederne for at lave webbaserede udstillinger. Dette kan være
temaudstillinger, der i digital form præsenterer genstande, som befinder sig på museets magasin.

Finansiering af digitale medier:
Brug af digitale medier og inddragelse af brugerne gennem disse er en del af museets daglige drift,
hvori der også afsættes midler til efteruddannelse til de medarbejder, der arbejder med digital
inddragelse. Webbaserede og digitale udstillinger skal hovedsageligt søges finansieret gennem
eksterne fonde og puljer.
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Skoletjeneste
Museum Mors skal fortsætte det gode samarbejde med øens skoler og daginstitutioner på
formidlingsområdet. Børnene skal inddrages i formidlingen og føle sig som en del af museet. Af
samme årsag har museet indrettet skolerum, i første omgang på Dueholm Kloster og Fossil- og
Molermuseet, der kan anvendes af skoleklasser til workshops o.l. på museet.

Museets formidler for børn- og unge har fanget en skoleklasses opmærksomhed.
Museum Mors vil løbende udvikle nye tilbud til dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelserne.
Tilbuddene tager afsæt i de læreplanstemaer, der er for områderne og den nye skolereforms
mulighed for udvikling af lærende partnerskaber. Vi kobler de historier, som er særlige for vores
område med folkeskolens obligatoriske emner og tværfaglige temaer. Vi vil arbejde med størst mulig
fokus på elevernes læring. Museets personale, der alle har kompetencegivende uddannelser i forhold
til arbejdet med formidling, holder sig opdateret via kurser og temadage.
Arbejdet med de større skoleklasser og gymnasieuddannelserne skal øges. Disse skal inviteres
endnu mere indenfor til at gøre brug af museets viden og ekspertiser på det historiske og
naturhistoriske område.

Finansiering af skoletjeneste:
Museet afsætter midler i budgettet til arbejdet med i endnu højere grad at få skoler og
daginstitutioner ind på museets afdelinger. I samarbejde med skoler, daginstitutioner, kommune og
øens øvrige større kulturelle aktører arbejdes der på at søge eksterne midler hjem gennem særligt
offentlige puljer.
Anden formidling
Museum Mors skal forsøge at fastholde det nuværende niveau af rundvisninger, fossiljagter og
busture. Dette skal ske samtidig med, at der i højere grad tages hensyn til det forholdsvis lave antal
ansatte med formidlingskompetencer.
Museet skal i samarbejde med Historisk Forening fortsat årligt publicere den populærhistoriske
udgivelse ”Jul på Mors”. De lokalhistoriske artikler, der forfattes af museets egne medarbejdere, skal
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som udgangspunkt være funderet i allerede igangværende forskningsprojekter eller udstillinger på
museet. Det er samtidig ønsket, at flere af artiklerne i udgivelsen skal være forfattet af skribenter
uden for museet.

Fossiljagter på Fossil- og Molermuseet hører til de mest populære aktiviteter på Museum Mors.
Finansiering af anden formidling:
Rundvisninger, byvandringer, foredrag, fossiljagter og busture finansieres af museets daglige drift og
gennem timebetaling i forbindelse med de selvsamme arrangementer.

Forskningsstrategi
Museum Mors er et statsanerkendt museum med fokus på geologi og nyere tids historie. Museets
forskning er omfattet af museumsloven, der udgør det formelle grundlag for Museum Mors som
forskningsinstitution. Forskningen anses som en del af – og en forudsætning for - varetagelsen af
museets øvrige opgaver, indsamling, bevaring, registrering og ikke mindst formidling.
Målsætning
Forskningen på Museum Mors er baseret på lokale arkiver og samlinger, men skal have et både
regionalt, nationalt og internationalt udsyn.
Indenfor den nyere tids historie skal museets forskning på denne baggrund bidrage til forståelsen af
de historiske sammenhænge på Mors set i sammenhæng med omverdenen. Museets tidsmæssige
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forskningsfokus er det 19. og 20. århundrede. Museets geologiske afdeling skal bidrage til forøget
viden indenfor de geologiske emner, der er tilgængelige på Mors og i relevante naboområder, særlig
Thy og Ertebølle. Baseret på personalets ekspertise indenfor især palæontologi (læren om fortidens
organismer), vil hovedparten af forskningen være relateret til museets samlinger af fossiler.
Museum Mors lægger i sin forskningsstrategi for 2018-2022 særlig vægt på følgende
forskningsområder:

Nyere tids historie:
-

Demografiudvikling.

-

Industri- og erhvervshistorie – med udgangspunkt i de for øen store og særlige erhverv:

-

Støberiindustrien

-

Molerindustrien

-

Skaldyrsindustrien

-

Forholdet mellem by og land.

-

Folkelige og religiøse bevægelser

-

Købstadsudvikling.

-

Morsø Kommunes generelle historie efter 1970.

-

Fritidsliv og turisme.

-

Kloster- og herregårdshistorie

-

Landbrugshistorie med særligt fokus på landboliv.

-

Infrastruktur.

-

Ø-identitet.

-

”Udkantshistorie.”

Geologi:
-

Aspekter af det 55 mio. år gamle molers geologi. Molerlagene benævnes i fagsproget
Fur Formationen.

-

Molerets fossiler, herunder bl.a. algeflora, fisk, insekter, mollusker og krybdyr

-

De voldsomme klimaændringer, der fandt sted i den tidligste del af Eocæntiden for 56–
55 mio. år siden og deres indflydelse på økosystemet

-

Nordatlantens åbning og den tilknyttede vulkanisme, der gav ophav til molerets
askelag
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-

Kridt- og Danientidens 72–62 mio. år gamle fossiler, herunder ammonitter, fra Mors og
relevante, omkringliggende områder i regionen.

-

Palæontologiske aspekter af de øvre oligocæne og nedre miocæne aflejringer (ca. 28–
21 mio. år) fra Mors og de nærmeste naboområder, specielt med henblik på de meget
velbevarede snegle, muslinger, krabber og plantedele.

-

Naturens udformning af bakkedrag og landskaber på Mors igennem de sidste 500.000
år.

-

Udvikling og implementering af moderne, statistiske metoder i palæontologisk
forskning.

Museet ønsker inden for disse områder at bedrive forskning for at opnå ny indsigt i historien,
kulturhistorien samt geologien og bidrage til den samlede regionale og nationale forskning.
Museets forskningsresultater skal formidles til såvel nationale, som internationale forskningsmiljøer,
samt til den brede offentlighed.
Museets forskning er en væsentlig forudsætning for museets udstillingsvirksomhed og formidling.
Forskningsresultater skal indlejres i formidlingen, og formidlingen skal være baseret på solid
forskning.
Vision
Museum Mors vil være den vigtigste forskningsinstitution inden for kultur- og naturhistorien i Morsø
Kommune. Museets forskning skal samtidig spille en rolle på et regionalt og nationalt plan.

Forskningsstrategien skal
-

Sikre ny forskning og udgivelse af publikationer af høj kvalitet på de historiske og
geologiske fagområder.

-

Fremme samarbejde med udvalgte, eksterne forskningsmiljøer i ind- og udland.

-

Medvirke til uddannelse af studerende i samarbejde med relevante universiteter, især i
kraft af faglig vejledning af studerende, der udarbejder projekter indenfor museets
prioriterede interesseområder.

-

Sikre efteruddannelse af forskere.

-

Skitsere et forskningsprogram, der bringer fagområderne i dialog med hinanden, og
rejse midler til realisering.
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I 2017 var museet bidragsyder til den fagfællebedømte antologi ”Væk fra hverdagen”. Bogen blev
udgivet på Aalborg Universitetsforlag i regi af Limfjordsmuseernes Samvirke.
Udfordringer
Museum Mors er særlig udfordret på følgende punkter:
-

Få faglige medarbejdere, der samtidig dækker mange andre opgaver.

-

Endnu ingen medarbejdere med ph.d.-uddannelse inden for nyere tids historie.

-

Stigende krav til ansøgninger om frikøbsmidler til forskning.

-

Stigende krav til internationalisering af forskningen.

Styrker
Museum Mors har sine styrker på følgende områder:
-

En ph.d. er under uddannelse. Bliver færdig i 2020.

-

Museet har en ph.d. med et højt fagligt niveau ansat på det geologiske område.

-

Museet rummer Morsø Lokalhistoriske Arkiv og har dermed nem og direkte adgang til
arkivalier.

-

Museet råder over landets største samling af geologiske genstande (fossiler og
krystaller) fra moleraflejringerne (Fur Formationen).
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-

Museets faglige medarbejdere har tradition for og erfaring i at formidle forskningen til
alle målgrupper. Samtidig har museet flere platforme, hvorfra forskningen kan
formidles til offentligheden.

-

De faglige medarbejdere har daglig kontakt med museumsgenstande, arkivmateriale,
informanter, bygninger og kulturlandskaber, hvilket skaber en god solid basis for en
fortolkende forskningsproces mellem de faglige medarbejdere og de primære kilder.

-

Museum Mors indgår i et forankret forskningssamarbejde med en række andre
lokalhistoriske museer i Limfjordsmuseernes Samvirke og CFK (Center for
Kulturarvsforskning).

-

Museet har – med baggrund i sin ph.d.- studerende – et etableret samarbejde med
Aalborg Universitet.

-

På det geologiske område samarbejdes aktivt med både nationale og internationale
forskere og forskernetværk, bl.a. fra Københavns Universitet.

-

På det geologiske område har museet et tæt samarbejde med Københavns Universitet,
og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
i kraft af geologens medvirken som ekstern underviser og vejleder for ph.d.- og
hovedfagsstuderende.

Forskningsvilkår
De faglige medarbejdere skal så vidt muligt frikøbes i forbindelse med større forskningsprojekter,
mens mindre forskningsprojekter og deltagelse i fælles forskningsprojekter nødvendigvis må være
en del af det daglige arbejde. Frikøb er vanskeligt, da kravene til at søge forskningsmidler er blevet
højere over de seneste år.
Forskeruddannelse
En ansat er under uddannelse til ph.d. Museet ønsker at derudover at udbygge samarbejdet med
Aalborg Universitet, der er en del af ph.d.-forløbet, således, at andre faglige medarbejdere kan drage
gavn af de forskningskompetencer, der findes på universitet.
Kompetenceudvikling
Museum Mors vil forsøge at tilbyde de faglige medarbejdere efteruddannelse inden for
forskningsformidlings-området og desuden styrke deres forsknings- og projektledelseskompetencer.
Dette skal ske ved deltagelse i kurser, seminarer og faglige konferencer.
Forskningssamarbejde
Museum Mors deltager i forskningssamarbejde med Aalborg Universitet. Både i forbindelse med
ph.d.-stipendiatet og i forbindelse med forskningssamarbejdet Limfjordsmuseernes Samvirke og
CFK.
På det geologiske område deltager Museum Mors aktivt i forskningssamarbejder med Københavns
Universitet, Universitet i Bonn (Tyskland), Lunds Universitet (Sverige), Universitetet i Oslo (Norge),
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Institut for Palæobiologi ved Det Polske Videnskabsakademi, Hessisches Landesmuseum
Darmstadt, (Tyskland), Naturhistorisk Museum, Århus, samt Museum Salling.
Publicering og forskningsformidling
Museum Mors skal så vidt muligt præsentere som minimum én fagfællebedømt forskningsartikel
om året inden for nyere tid. Artiklen skal være baseret på et af museets egne forskningsprojekter.
Desuden skal forskningen publiceres i museets egen årbog, Jul på Mors, således den i let forståelig
form kommer ud til den brede offentlighed. Det samme gør sig gældende i forbindelse med museets
udstillinger, der skal tage udgangspunkt i den forskning, der bedrives af det faglige personale.
På det geologiske område er det også forventningen, at der i gennemsnit udgives mindst én
fagfællebedømt artikel årligt i danske eller internationale tidsskrifter. Udvalgte dele af
forskningsresultaterne vil efterfølgende blive formidlet til offentligheden i kraft af særudstillinger og
populærvidenskabelige udgivelser.

Et af de emner, museet forsker intensivt i, er Morsø Jernstøberis historie og virksomhedens
betydning for Nykøbings udvikling. Her et foto fra Nørrebro omkring år 1900. Her boede mange af
arbejderne på fabrikken.
Forskningsledelse
På nyere tids området er det museumsdirektøren, der har det overordnede ansvar for forskningen.
Den ph.d. uddannede medarbejder på det geologiske område er museumsinspektør med særligt
ansvar for forskningen inden for geologi og moler. Der udarbejdes overordnede 4-årige
forskningsplaner, samt årlige forskningsplaner som en del af museets arbejdsplaner.

Finansiering af forskningsområdet
Museet skal i højere grad forsøge gennem forskningsnetværk og forskningssamarbejde at rejse
midler til frikøb til både de faste- og projektmedarbejderes forskning. Derudover skal der i de årlige
budgetter og arbejdsplaner være økonomisk og arbejdsmæssigt råderum til forskning og
artikelpublicering. Museet vil fortsat bidrage økonomisk til Limfjordsmuseernes Samvirke og CFK for
derigennem at finansiere den fælles forskningskoordinator i samvirket og samarbejdet med Aalborg
Universitet.
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Indsamlingsstrategi
Nyere tid
Formål
Indsamlingsstrategiens formål er at opstille retningslinjer for indsamlingen af antikvarisk materiale til
den kulturhistoriske samling på Museum Mors, således at denne fremover styrkes på områder, hvor
den er svag, og således at de områder, der anses for væsentlige i lokalhistorisk sammenhæng
prioriteres i indsamlingsarbejdet.
Samtidig skal indsamlingsstrategien fungere som et middel til at styre indkomsten af genstande og
til at udskille genstande, som ikke skønnes at have interesse i en lokal museal sammenhæng på
Mors. Dermed kommer indsamlingsstrategien tillige til at fungere som et styringsmiddel i forhold til
det fremtidige magasinbehov
Ved museernes indsamling skelnes der mellem passiv og aktiv indsamling.
For den passive indsamlings vedkommende fastlægger indsamlingspolitikken retningslinierne for,
hvilke genstande museet ønsker at modtage som gaver og hvilke, der bør afvises. Den aktive del af
indsamlingen er i høj grad sammenhængende med museets langsigtede forsknings- og
formidlingsplaner og indebærer både indsamling af genstande og viden. Det er derfor nødvendigt
med en fastlægning af de forskningsmæssige satsningsområder for nyere tids afdeling for at skabe
en baggrund for formuleringen af en indsamlingspolitik. Til dette formål udformes sideløbende med
indsamlingspolitikken forslag til konkrete projekter, som i løbet af en årrække føres ud i livet.
Indsamlingspolitikken skal ikke opfattes som den endelige løsning på spørgsmålet om museernes
indsamling af genstande fra nyere tid. Den er en rettesnor i arbejdet med samlingen udarbejdet ud
fra de aktuelle forudsætninger, og den kan og skal revideres med jævne mellemrum.
Retningslinjer for indsamling af nyere tids genstande
For at genstande kan indlemmes i museets samling skal de opfylde et eller flere af følgende kriterier:
1.

Genstanden skal have et klart tilhørsforhold til Morsø Kommune.

2.

Der skal foreligge god proveniens om genstandens oprindelse, datering og anvendelse.

3.

Genstanden kan – med undtagelser - henføres til et af de områder, der prioriteres højt i
museets indsamlingspolitik (se nedenstående).

4.

Genstanden supplerer på særlig måde Museum Mors’ samlinger. Det vil sige, at
genstanden ikke allerede findes i samlingerne. Genstanden kan dog optages i tilfælde
af, at den rummer betydeligt mere proveniens eller/og er i betydeligt bedre kvalitet end
en lignende genstand i samlingen.

5.

Genstandens omkostninger til indlemmelse i samlingerne skal stå mål med
genstandens museale værdi.
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Det betyder, at tilbudte genstande, som ikke stammer fra museernes ansvarsområder, ikke kan
indlemmes i samlingerne. Derimod kan genstande, der henføres til områder, der prioriteres højt i den
aktive indsamling, samt genstande som oplagt supplerer og kvalificerer de eksisterende samlinger,
med faglig begrundelse indlemmes i samlingerne.

Eksempel på en genstand, der opfylder alle indsamlingskriterier til at være en del af samlingen på
Museum Mors. Den stammer fra Mors, har en god proveniens og der findes ikke lignende genstande
i samlingen.
Det skal endvidere overvejes, om genstande, der ikke umiddelbart opfylder nogen af ovenstående
kriterier, kan have eller kan få en funktion som rekvisitter i forbindelse med formidling. Når denne
funktion overvejes, bør hensynet til magasineringen af genstanden også indgå i overvejelserne.
I forhold til genstandsindsamlingen er det vigtigt, at det udelukkende er fastansat personale med de
rette faglige kompetencer, der tager imod genstande i forbindelse med passiv indsamling og som
foretager den aktive indsamling.
Strategi for Museum Mors indsamling af genstande fra nyere tid.
Indsamlingen af genstande – passiv såvel som aktiv - er koncentreret omkring en række
kerneområder, som skønnes at være af væsentlig betydning for lokalhistorien på Mors.
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Nøgleordene er i den forbindelse:
Industri
Der indsamles særligt genstande med relation til de tre store industrier på øen: støberiindustri,
skaldyrsindustri og molerindustri. Derudover øges indsamlingsfokus på nyere industrier efter 1960.
Desuden indsamles genstande til at belyse industrialiseringens følger, blandt andet vandringen fra
land til by og samfundets forandring.
Museet har på Dansk Støberimuseum landets største samling af støbegods. I forhold til indsamling
af støberigenstande er det meget væsentligt, at museet undgår at indsamle genstande, der allerede
optræder i museets samling, samt at de genstande, man optager i samlingen, har uomtvistelig
relation til Morsø Jernstøberi.
Købstadshistorie og kommunehistorie
Der indsamles genstande der fortæller om Nykøbing Mors’ købstadsudvikling fra 1299 til 1970, samt
Morsø Kommunes politiske og samfundsmæssige udvikling fra 1970 til i dag. Et væsentligt fokus i
denne kategori er indsamling af genstande, der belyser øens udvikling i retning af et
velfærdssamfund i form af udviklingen i boligformer, sundhedsvæsenet, skolevæsenet, ældreplejen
og institutionslivet.
Landboliv
Der indsamles særligt genstande med relation til ”det levede liv på landet” uden for øens større
bysamfund. Et øget fokus er på landbokulturen og livet på landet efter 1950.
Herregårdsliv
Mors har indenfor sine forholdsvis få kvadratkilometer rummet adskillige herregårde. Der indsamles
genstande til at belyse livet på disse.
Kirkehistorie og trossamfund
Der er herunder særligt fokus på genstande fra den store og kulturelt betydende
frimenighedsbevægelse på Mors, samt dens modsætning, Indre Mission.
Klosterhistorie
Der indsamles genstande med direkte relation til Dueholm Kloster.
Turisme og fritidsliv
Der indsamles genstande med relation til øens turismeindustri fra slutningen af 1800-tallet og frem
til i dag, hvor turismen er et af øens vigtigste erhverv og satsningsområder. Desuden indsamles
genstande med relation til fritidslivet, herunder badekultur, kolonihaveliv, fester, natteliv, kulturliv o.l.
Ø- og kystkultur
Der indsamles genstande, der belyser Mors’ status som ø. Blandt andet indsamles objekter, der
fortæller om fiskeriet, skibsfarten, færgerne og broerne.
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Forenings- og forsamlingsliv
Der samles genstande ind til at belyse øens rige foreningsliv. Herunder også genstande fra de
mange forsamlingshuse, der har spillet en væsentlig rolle som mødesteder for foreningerne.
Udvandring
Mors var et af de områder i Danmark, hvor forholdsvis mange indbyggere udvandrede til Amerika.
Der samles genstande ind, der relaterer sig til denne store udvandring.
Hertil kommer naturligvis genstande inden for den brede, generelle lokalhistorie på Mors, der falder
uden for de ovennævnte kategorier, men som skønnes af så væsentlig kulturhistorisk interesse, at
de bør indgå i museets samling.

I forbindelse med museets udstilling om udvandring fra Mors til USA samledes der aktivt ind af
genstande med relevans til dette kapitel i øens historie.
Et område, hvor museets samling skal styrkes generelt, er i forhold til genstande fra
efterkrigsperioden og velfærdssamfundet. Samlingen rummer kun få genstande fra 1950’erne og
frem til i dag. Indsamlingen fra den allernyeste tid er ikke let, idet manglen på et tidsmæssigt
perspektiv vanskeliggør en skelnen mellem relevant og irrelevant. Et par faktorer tages altid i
betragtning. Genstandene er i overvejende grad masseproducerede og uden lokalt præg. I langt de
fleste tilfælde vil det derfor ikke være grund nok til at indlemme genstande i samlingen, at de har
været anvendt på Mors. Derimod forudsættes, at genstande fra nyeste tid, som indlemmes i
samlingen, relaterer sig til fænomener, der er både lokal- og tidstypiske. Tidens tendenser bør
forsøges spejlet i museernes samlinger.
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Geologi
Retningslinjer for indsamling af materiale til de geologiske samlinger
I museets geologiske afdeling er indsamlingsstrategiens formål at opstille retningslinjer for
indsamling af materiale til den geologiske samling på Museum Mors. Dette skal sikre, at
moleraflejringerne og deres fossiler fortsat gives højeste prioritet, men også, at
indsamlingsindsatsen på sigt styrkes indenfor de aflejringer og geologiske problemstillinger i det
lokale og regionale område, der hidtil har været prioriteret relativt lavt.
For at genstande kan indlemmes i museets geologiske samling skal de opfylde et eller flere af
følgende kriterier:
1.

Genstanden skal være relateret til den geologiske historie på Mors eller relevante
områder i regionen. For eksempel findes de nederste og øverste dele af moleret (Fur
Formationen) ikke blottet på selve Mors, men i forskellige tilstødende områder.

2.

Genstanden skal have betydning for løsning eller formidling af geologiske
problemstillinger, der kendes fra Mors.

3.

Der skal – med undtagelser - foreligge information om genstandens geografiske
findested og geologiske alder.

4.

Genstanden kan – med undtagelser - henføres til et af de områder, der prioriteres højt i
museets indsamlings- eller forskningsstrategi (se denne).

5.

Genstandens omkostninger til indlemmelse i samlingerne skal stå mål med
genstandens museale værdi.

En af medarbejderne på Fossil- og Molermuseet med en række indsamlede genstande fra kridttiden.
Det betyder, at tilbudte genstande, som ikke har relation til museernes ansvarsområder, ikke kan
indlemmes i samlingerne. Derimod kan genstande, der henføres til områder, der prioriteres højt i den
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aktive indsamling, samt genstande som oplagt supplerer og kvalificerer de eksisterende samlinger,
med faglig begrundelse indlemmes i samlingerne.
Det skal endvidere overvejes, om genstande, der ikke umiddelbart opfylder nogen af ovenstående
kriterier, kan have eller kan få en funktion som rekvisitter eller supplerende kilder til problemløsning i
forbindelse med museets formidling eller forskning. Når denne funktion overvejes, bør hensynet til
magasineringen af genstanden også indgå i overvejelserne.
Strategi for Museum Mors’ indsamling af geologiske genstande
Indsamling af genstande – passiv såvel som aktiv - er koncentreret omkring en række kerneområder,
som skønnes at være af væsentlig betydning for udredningen og formidlingen den geologiske
historie på Mors og i de relevante naboområder. Der findes således fastsiddende aflejringer med
geologiske objekter fra flere forskellige geologiske perioder på Mors, men også istransporterede
sedimenter, sten og fossiler medbragt af Kvartærtidens mægtige iskapper fra andre områder er
udbredte. Nedenfor er angivet de kerneområder, som skønnes at blive vigtigst for museets forskning
og formidling i de næste 5–10 år, men det kan ikke udelukkes, at nye fund kan foranledige enkelte
omprioriteringer.
Eocæntidens ca. 55 mio. år gamle moleraflejringer (Fur Formationen)
Det lysegrå moler (udtales mo-ler) fra den tidligste del af Eocæntiden benævnes formelt Fur
Formationen. Udbredelsen er begrænset til Mors og Fur samt enkelte forekomster i Thy, Salling og
det vestligste Himmerland. Fur Formationen, der består af omkring 50% kiselalgeskaller, indeholder
helt exceptionelt velbevarede skildpadder, fisk, fugle, insekter og plantedele, der er internationalt
kendte. De meget flotte og ofte komplette fossiler er stærkt medvirkende til, at der p.t. arbejdes på at
få udvalgte molerklinter på Mors og Fur optaget som UNESCO Verdensarvslokalitet. Indsamling af
fossiler og andre genstande fra denne enhed prioriteres meget højt.

Molerklinterne på Mors rummer fantastiske fossiler med millioner af år på bagen. Ikke sjældent sker
det, at også dygtige fossiljægere blandt museets gæster støder på spændende fund.
Kridt- og Danientidens kalkaflejringer (72–62 mio. år)
De hvide kalk- og kridtaflejringer fra den øverste del af Kridttiden og Danientiden (sidstnævnte er
opkaldt efter Danmark) findes bl.a. ved Erslev på det centrale Mors og i Thy 10–12 kilometer NV for
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Nordmors. Disse lag repræsenterer de ældste, blottede aflejringer på og omkring Mors. De var
oprindeligt havbundsaflejringer fra tiden lige omkring, hvor dinosaurerne og en række andre
dyregrupper uddøde under en verdensomspændende masseuddøen for 66 mio. år siden. Museum
Mors har en meget spændende samling af fossiler, bl.a. ammonitter, fra denne periode, der er af
national og europæisk betydning og under videnskabelig bearbejdning. Indsamling af fossiler fra
denne enhed vil fortsat blive prioriteret fremover.
Øvre oligocæne og nedre miocæne ler- og siltaflejringer (ca. 28–21 mio. år)
De ofte mørkegrå ler- og siltaflejringer fra Sen Oligocæn og/eller Tidlig Miocæn tid findes på Mors i
områderne ved Vildsund og Skærbæk Klint samt ved kysterne i Salling (bl.a. nogle få kilometer nord
for Skive) og i Thy (bl.a. ved Silstrup). Aflejringerne er i nogle niveauer meget fossilholdige og
indeholder fx meget velbevarede snegle, muslinger, krabber og plantedele. Indsamling af fossiler fra
oligocæne og miocæne lag vil ikke have så høj prioritet som fra de to ovennævnte aflejringstyper,
men ventes at finde sted i beskedent omfang.
Kvartærtidens aflejringer (især de sidste ca. 130.000 år)
Mors blev overskredet af store, tykke ismasser gentagne gange under Kvartærtidens istider. Især de
voldsomme isfremstød forårsaget af Norskeisen (ca. 28.000 år) og Hovedfremstødet (ca. 21.000 år)
prægede landskabet på Mors, idet de dannede de høje, flotte, ofte bueformede bakkestrøg, der
benævnes randmorænebakker, på Nordmors. Blandt de kendteste højdedrag hører Salgjerhøj (88 m)
og Hanklit (60 m). Isen medbragte et væld af sten, der blev rykket løs af de mægtige ismasser på
deres vej sydover, blandt andet en række iøjnefaldende, såkaldte ledeblokke, der i dag kan findes på
strande og marker på Mors. Disse omfatter fx rombeporfyr fra Osloområdet, Larvikit fra Larviks
omegn samt Telemark i Norge og søpindsvin i flint fra Kridt- og Danienlagene i Thy. Ledeblokkene
blev liggende tilbage da isen smeltede. Indsamling af ledeblokke og fossiler fra Kvartærtidens
forventes af kun at finde sted i meget beskedent omfang i den kommende periode.

Finansiering af indsamlingsområdet
Finansieringen sker for både nyere tid og geologis vedkommende gennem museets daglige drift.
Desuden skal der i forbindelse med ønskede samlingsgennemgange søges midler i Slots- og
Kulturstyrelsens pulje for samlingsvaretagelse. Ansøgningerne skal i højere grad være i samarbejde
med øvrige museer, hvor delsamlinger med relevans for flere museer gennemgås på regionalt eller
nationalt plan. I forbindelse med større geologiske udgravninger søges der om finansiel støtte fra
den lokale molerindustri.

Registreringsstrategi
Formål og værdier
Formålet med registreringsstrategien er, at museet opfylder den lovpligtige indberetning til statens
databaser; SARA på det kulturhistoriske område, SPECIFY på det naturhistoriske område og
ARKIBAS på arkivområdet, samt at registreringerne udføres under hensyn til de minimumskrav, der
stilles fra Slots- og Kulturstyrelsen og arkiveres således, at data kan danne grundlag for forskning,
formidling, bevaring og indsamling – både nu og i fremtiden.
Digitale registreringer muliggør formidling – både i form af tilgængelighed på Museernes Samlinger
og Arkiv.dk, men også som museets redskab i forbindelse med udvælgelse af genstande til
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udstillinger, samt ved forespørgsler fra borgere og andre institutioner, eksempelvis i forbindelse med
udlån til de øvrige statsanerkendte museer.
Registreringerne danner derudover grundlag for forskning internt på museet samt ved henvendelser
fra ind- og udland i forbindelse med forskningsprojekter.
Museets digitale registreringer giver udover deres betydning for forskning og formidling, desuden
stor værdi i forhold til arbejdet med de øvrige to søjler i museumsloven; bevaring og indsamling.
Museum Mors vil øge overblikket over museets samlinger samt øge tilgængeligheden hertil for
andre museer og videnskabelige institutioner, hvilket forventes at kunne forhøje samlingernes
forsknings- og formidlingspotentiale. Der arbejdes tillige på, at den digitale database bliver
tilgængelige for almindeligt interesserede borgere, når dette er praktisk muligt.
Baggrund
De seneste fem år er der blevet arbejdet målrettet på at færdiggøre den digitale registrering af
museets kulturhistoriske samling, samt på at gøre disse registreringer så brugbare som muligt,
blandt andet ved at tilknytte fotos til alle genstande og gennemgå og tilknytte opbevaringer.
På det geologiske område har museet de seneste to år registreret det meste af samlingen digitalt i
systemet SPECIFY og har også her tilknyttet fotos og opbevaring.
På arkivområdet er et meget stort registreringsefterslæb desuden ved at blive indhentet, efter der i
længere årrække ikke blev foretaget registreringer, men udelukkende samlet ind.
På Museum Mors arbejdes der på fortsat opkvalificering af museets registreringer, så de bliver så
brugbare som muligt. Der satses desuden på at dygtiggøre de medarbejdere, der arbejder med
registrering.
Tidligere blev registreringerne inden for kulturhistorie foretaget af en broget skare af medarbejdere
med kortere eller længere ansættelser. Med oprettelsen af en samlingsafdeling og ansættelsen af en
samlingsinspektør i 2015 valgte museet at ændre dette, således at det i dag er fuldt opkvalificeret
personale, der står for museets registreringer.
På det geologiske område betød eksterne midler, at det blev muligt at ansætte og uddanne
projektmedarbejdere til at registrere hele museets geologiske samling i SPECIFY.
For arkivets vedkommende har det været en blanding af fastansatte og en rutineret gruppe af faste
frivillige, der har forestået registreringerne i ARKIBAS.
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Projektmedarbejdere taster genstandsregistreringer ind i det naturvidenskabelige
registreringssystem, Specify.
Vision og målsætning
Museet vil fortsat opkvalificere sine nuværende registreringer, således at de lever fuldt op til kravene
fra Slots- og Kulturstyrelsen. Samtidig vil museet løbende indberette nyerhvervelser inden for
kulturhistorie, geologi og arkiv til databaserne SARA, SPECIFY og ARKIBAS.
I forhold til museets arkæologiske samling vil museet i samarbejde med Museum Thy aktivt arbejde
på, at denne samling fysisk bliver overdraget til Museum Thy, der i forvejen varetager arkæologien i
Morsø Kommune, og derefter indgår i dette museums registreringer.
Ressourcer, implementering og evaluering
Registreringen skal dække museets godt 41.000 inventarnumre indenfor både nyere tid (godt
30.000) og geologi (godt 11.000), to magasiner og en lokalarkivalsk samling, samt fremtidige
nyerhvervelser, indsamlede genstande, arkivalier og data.
En samlingsinspektør med ansvar for registrering, bevaring og samlinger inklusive kassation
arbejder løbende med at kvalitetssikre museets registrering inden for det kulturhistoriske område. På
det geologiske område har en faguddannet geolog det overordnede ansvar for at sikre den fortsatte
registrering og registreringskvaliteten.
For at sikre implementering af registreringsstrategien afsættes nødvendige ressourcer mht. timetal,
medarbejdere, kurser og materialer. Der søges desuden eksterne midler til ansættelse af
projektmedarbejdere i forbindelse med større samlingsgennemgange.
Registreringerne og registreringsstrategien evalueres løbende. Evalueringen skal klarlægge, om
museet lever op til registreringsstrategien.
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Bevaringsstrategi
Nyere tid og arkæologi
Museum Mors råder på nyere tids- og arkæologiområdet over to magasiner: Hovedmagasinet
Dalgaard og tekstilmagasinet på Dueholm Kloster. Derudover har museet naturligvis en mængde
museumsgenstande placeret i dets permanente udstillinger på Dueholm Kloster.
Dalgaard
Dalgaard, der ligger umiddelbart syd for Nykøbing, er en ombygget gård, der i dag fungerer som
museumsmagasin med klimastyring, brand og tyverisikring. Magasinet består af i alt 603 m2, mens
rekvisitafdelingen, der er placeret i det gamle stuehus, råder over 170 m2. Der er desuden et
fryserum installeret. Museets forvalter har ansvaret for Dalgaard, der jævnligt bliver kontrolleret i
forhold til brandsikring m.m. Magasinet rummer udover arkæologiske og nyere tids genstande også
Morsø Lokalhistoriske Arkivs fjernarkiv.

Museumsgenstande på hylderne på magasinet Dalgaard.
Siden 2013 har museet arbejdet på at rydde op og skabe bedre plads og overblik både i
genstandssamlingen og i den arkivalske samling. I denne forbindelse er rekvisitsamlingen blevet
gennemgået og skilt fra den registrerede samling. Som et led i museets registreringsarbejde er der
gennem kortlægning skabt bedre overblik over magasinet og genstandenes placering.
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Arbejdet med at skabe overblik, plads og bedre opbevaringsforhold skal forsætte i de kommende år.
Dette skal ske gennem både museets normale drift og ved at søge eksterne midler til
samlingsgennemgang og kassation/udskilning inden for de forskellige genstandsgrupper. Det er
desuden planen, at genstandene, i det omfang det er muligt, skal pakkes i syrefrie kasser.
Med hensyn til den arkæologiske samling arbejder museet sammen med Museum Thy på, at
samlingen flyttes til sidstnævntes nye magasin. Museet i Thy varetager allerede ansvaret for de
arkæologiske udgravninger på Mors, og det er naturligt, at samlingen befinder sig på et museum, der
i modsætning til Museum Mors har arkæologisk ekspertise.
Tekstilmagasinet
Museets tekstilmagasin er placeret på 1. sal i bestyrerboligen til det gamle mejeri ved Dueholm
Kloster. Denne placering er uhensigtsmæssig, da den pågældende bygning er gammel, og taget,
hvorunder samlingen umiddelbart befinder sig, er medtaget og bør skiftes ud. Museet vil i de
kommende år arbejde på at flytte tekstilsamlingen til bedre forhold på Dalgaard.
De permanente udstillinger
Dueholm Kloster rummer flere tusinde arkæologiske og historiske genstande i sine udstillinger. I
mange år har en stor del af disse genstande været placeret i de gamle museumsbygninger, hvor de
har været sårbare over for indtrængende sollys. Dette har været skadeligt for ikke mindst museets
udstillede malerier og tekstiler. Dette er museet i de to seneste år begyndt at råde bod på ved at
dække vinduerne af. I forbindelse med afskærmningen sætter museet desuden nyt og bedre lys i
udstillingslokalerne. Museet arbejder på, at alle vinduer i udstillingslokalerne skærmes af, således at
genstandene får de bedst mulige forhold. Der arbejdes desuden på, at så mange genstande som
muligt placeres bag glas, således at de beskyttes mod berøring. Dette gøres dog med hensyn til den
bedst mulige formidling overfor publikum.
Museets forvalter foretager jævnligt gennemgang af såvel fugtproblemer og lysstyrke i
udstillingerne.

I forbindelse med opgraderingen af basisudstillingerne på blandt andet Dueholm Kloster har museet
blændet vinduer af til udstillingsrummene for på den måde at give genstandene de bedst mulige
betingelser.

30

Konservering og magasingennemgang
Museum Mors har, hvad angår magasin- og udstillingsgennemgang, samt konservering, i flere år
gjort brug af Museernes Bevaringscenter i Skive. Centeret lukker pr. 31. december 2018. I stedet
indrettes en konserveringsafdeling på Museum Salling. Denne vil Museum Mors - mod betaling og
forudsat at de rette faglige og økonomiske betingelser er til stede - gøre brug af i fremtidens
konservering og ved gennemgang af museets magasin – og udstillingsforhold.
Dueholm Kloster – fredede bygninger
Med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen fik Museum Mors i 2017 arkitektudarbejdet en handlingsplan
for museets to fredede bygninger, Dueholm Kloster og Munkegade 22. Handlingsplanen giver
retningslinjer for, hvordan de to bygninger skal behandles bedst muligt, og hvad der skal prioriteres i
et fremtidigt vedligeholdsarbejde. Dette arbejde er nødvendigt, men meget omkostningsfuldt, og
museet vil forsøge at få udgifterne dækket af eksterne midler.

Geologi
Museets geologiske genstande og materialer er placeret i den geologiske afdeling af Museum Mors,
Fossil- og Molermuseet, og i mindre grad på Dalgaard.
Fossil- og Molermuseet
Fossil- og Molermuseet på Nordmors råder over to, sammenhængende magasinrum på loftet over
udstillinger og værksted på ca. 330 m2 samt et lille magasinrum på 22 m2 i stueplan i forlængelse af
udstillingsarealet i den nedlagte landbrugsejendom, der huser museet.
Fossil- og Molermuseet blev statsanerkendt i 2015 og påbegyndte i 2016 digital registrering af de
geologiske genstande samt en samtidig sortering af fossiler og krystaller, der udgør langt den
største del museets genstande.
I skrivende stund er langt de fleste insektfossiler samt en del andre fossiler blevet sorteret efter
taksonomisk tilhørsforhold i specialbyggede, såkaldte stenskabe og er placeret i det lille
magasinrum, der har temperaturstyring og anses for at have en tilfredsstillende standard. Der
indkøbes desuden specialreoler til det lille magasinrum i efteråret 2018, hvilket vil give mulighed for
opmagasinering af yderligere genstande under gode forhold.
De to magasinrum på museets loft er store, men uhensigtsmæssige, idet de mangler mulighed for
opvarmning og affugtning og derudover har utilfredsstillende adgangsforhold begrænset til en stejl
og smal trappe. Ustabile temperatur- og fugtforhold har en nedbrydende effekt på en lang række
geologiske genstande over længere tid. Hertil kommer udfordringer med at transportere tunge,
geologiske genstande imellem stueplan og loft.
Museet vil derfor fremover arbejde på, at magasinforholdene for de geologiske genstande bliver
generelt forbedret.
De permanente udstillinger
Fossil- og Molermuseet har anslået omkring 900 makroskopiske, geologiske genstande placeret i de
permanente udstillinger. Udstillingsarealet er uopvarmet, men de tykke mure samt det installerede
affugtningsanlæg betyder, at både temperatur- og fugtsvingninger anses for værende indenfor det
acceptable. Alle genstande, der ikke tåler berøring, er beskyttet i glasmontrer.
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Dalgaard
Der er opmagasineret en mindre mængde fossilholdigt, upræpareret sediment på Dalgaard. Dette
sediment og dets fossiler er af meget stor videnskabelig betydning, hvorfor det opbevares på
Dalgaard fremfor under de mere - temperatur- og fugtmæssigt - udfordrende forhold i
loftsmagasinerne på Fossil- og Molermuseet.

Finansiering af bevaringsområdet
Museet afsætter på sit budget midler til halvdelen af lønnen til en konservator med speciale i geologi.
Den anden halvdel finansieres af Museum Salling. Konservatoren har fast arbejdsplads hos
sidstnævnte, men deler sit arbejde ligeligt mellem de to museer. Der afsættes desuden midler i
museets årlige budget til bevaringsarbejde og konservering inden for nyere tid og løbende
magasingennemgang. Midlerne til det planlagte arbejde med at flytte de arkæologiske genstande til
Museum Thys nye magasin forsøges i første omgang hentet gennem ansøgninger til Slots- og
Kulturstyrelsens samlingspulje. Der skal desuden i museets eget budget arbejdes på at finde
økonomi til at optimere magasinforholdene for de geologiske genstande.

Vision, mission, og strategier 2019-2023 godkendt af bestyrelsen på Museum Mors den 29. oktober
2018.
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