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Beretning 

 

Museum Mors er et statsanerkendt kultur- og geologisk museum med geografisk ansvar for Morsø 

Kommune. Museet blev stiftet i 1901 og flyttede i 1909 til Dueholm Kloster, hvor det stadig har sin 

hovedadresse og administration. Det gamle købstadsmuseum blev fra 1980’erne udvidet med flere 

afdelinger og består nu ud over Dueholm Kloster af Morsø Lokalhistoriske Arkiv, Landbrugsmuseet 

Skarregaard, Fossil- og Moler Museet og Dansk Støberimuseum. Museets primære støtteyder er Morsø 

Kommune med ca. 3 mio. kr. om året, mens staten giver kr. ca. 1,3 mio. om året. Den samlede omsætning er 

på godt 7 mio. kroner. Museet har 13 ansatte og havde i 2016 ca. 4094 åbningstimer samt 30499 gæster.  

2016 var igen et år med masser af aktivitet på Museum Mors.  

Museet kunne i løbet af året præsentere fem særudstillinger. På Dueholm Kloster åbnede udstillingen 

”Udvandrerne” i marts og fotoudstillingen ”Byens Billeder” i december, på Fossil- og Molermuseet blev der 

fra maj vist smukke eksempler på forstenet træ i udstillingen ”Urskov eller drivtømmer på Mors?”, i en tom 

butik i gågaden kunne de besøgende fra juni og tre måneder frem glæde sig over den gratis udstilling 

”Gensyn med 80’erne”, mens fotoudstillingen ”The Home” kunne ses på Rådhustorvet i Nykøbing under 

Kulturmødet på Mors og siden hen på Støberitorvet. 

Forskningsmæssigt fortsatte museets ph.d. – projekt om Morsø Jernstøberi og Nykøbings udvikling. 

Projektet har fået en udvidet tidshorisont, således at afleveringsdatoen nu er sat til april 2019. Samarbejdet 

med de øvrige Limfjordmuseer i LimSam mundede i 2016 ud i, at museerne, heriblandt Museum Mors, fik 

færdiggjort en fagfællebedømt antologi om sommerhuse. Antologien er sat til at udkomme i juni 2017. Der 

er allerede et nyt samarbejde i gang i LimSam. Dette omhandler udkantsvirksomheder, og også her er 

Museum Mors en del af arbejdet.  

På registreringssiden fortsatte museet arbejdet med at leve op til de krav, der er stillet fra Kulturstyrelsen i 

forhold til at offentliggøre museets inventarnumre på ”Museernes Samlinger”. Stort set alle museets 

analoge genstandsregistreringer er nu tastet ind i systemet. Forud ligger arbejdet med at få de rette 

placeringer på genstandene tilknyttet og fotograferingen af dem. Frivilliggruppen på Morsø Lokalhistoriske 

Arkiv fortsatte deres enorme arbejde med at registrere det store registreringsefterslæb af arkivalier. Dette 

arbejde skrider frem med en imponerende hastighed. Arkivet begyndte i 2016 desuden at benytte sig af det 

digitale registreringssystem Arkibas, hvilket betød, at interesserede for første gang kunne sidde i deres 

stuer og betragte historiske fotos fra Mors via hjemmesiden arkiv.dk. Arkivet flyttede i 2016 ind i nye 

rammer i Mejeribygningen, Munkegade 22, og den gamle arkivbygning i Dueholmgade 7 blev solgt fra.  

Mens 2015 var et år med en del personaleomvæltninger, ikke mindst på ledersiden, var 2016 anderledes 

stabilt. Den mest markante ændring på personalesiden var, at ph.d. Jan Audun Rasmussen i maj måned 

begyndte i sin nye stilling som museumsinspektør på Fossil- og Molermuseet.  
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Udvandrerudstillingen i Mejeribygningen vakte interesse hos både voksne og børn. Her er det to elever fra 

en af de lokale 3. klasser, der lytter og betragter. 

 

Museerne i Skive og på Mors afholdt i 2016 et internationalt symposium om moleret og dets mulighed for at 

blive en del af UNESCO Verdensarv. Her er deltagerne på ekskursion.  
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Samling og registrering 

I forbindelse med museets kvalitetsvurdering i 2011 blev det påpeget som utilfredsstillende, at store dele af 

museets samling ikke var registreret digitalt, og at der var mangler i forhold til registratorernes uddannelse. 

Museet fik i 2013 en aftale med Kulturstyrelsen, som gav en frist frem til 2018, hvorefter det digitale 

efterslæb skulle være indhentet. For at leve op til aftalen blev der i 2015 ændret på organisationen, så 

museet nu har en deltidsansat registrator, der har deltaget i Regin-kurser, samt en samlingsinspektør, der 

er uddannet historiker og har det overordnede ansvar for registrering og samlingsvaretagelse. Der blev 

desuden indrettet et decideret registreringsrum i museets gamle tegnestue. Denne nye ”samlingsafdeling” 

fortsatte i 2016 arbejdet med at offentliggøre museets inventarnumre på ”Museernes Samlinger”. Dette 

foregik i god overensstemmelse med den plan, der var aftalt med Slots- og Kulturstyrelsen. Museum Mors 

regner med, at alle museets inventarnumre er at finde på Museernes Samlinger i god tid, inden den frist 

der er aftalt. I alt blev 3703 inventarnumre overført til Museernes Samlinger i 2016. En anden væsentlig 

udfordring, som Museum Mors har på samlingssiden, er manglende placeringsregistrering. De 

samlingsansvarlige gik derfor i 2016 for alvor i gang med en gennemgang af dels museets magasin, dels de 

permanente udstillinger, således at alle placeringer bliver skrevet ind i genstandsregistreringerne. I samme 

ombæring bliver genstandene selvfølgelig fotograferet. 

På Dansk Støberimuseum har museet stadig en stor og uregistreret samling af genstande fra Morsø 

Jernstøberi. Genstandene er ikke optaget i museets samling, og de skal derfor gennemgås med henblik på 

at afgøre, hvilke der skal optages og registreres, og hvilke der skal anses som rekvisitter. Dette arbejde blev 

påbegyndt i løbet af efteråret 2016 i samarbejde med frivillige kræfter i Støberihistorisk Selskab.  

På Morsø Lokalhistoriske Arkiv fortsatte den store oprydning, der begyndte i 2014 efter flere års 

manglende registrering og uhensigtsmæssig indsamling. De frivillige kræfter har sammen med museets 

faste personale lavet en grovsortering og grovregistrering af de mange arkivalier, der er kommet ind på 

arkivet mellem 2002 og 2013. Arbejdet er skredet kontinuerligt og godt fremad. Mens nye arkivalier siden 

2014 blev ført ind i Regin, blev de fra efteråret 2016 i stedet skrevet ind i arkivdatabasen Arkibas. Dermed 

blev det også muligt at offentliggøre historiske fotos på hjemmesiden arkiv.dk. 

På Fossil- og Molermuseet bliver nye indkomne fossiler løbende registreret. Samlingen rummer ca. 21.000 

fossiler, hvor størstedelen er registreret på kort. Sammen med størstedelen af de øvrige naturhistoriske 

museer var Museum Mors en del af en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen. I ansøgningen blev der søgt 

midler til overførsel af analoge registreringer til den nye naturvidenskabelige genstandsdatabase, Specify. 

Ansøgningen bar frugt, og Museum Mors har fået bevilliget et halvt års løn til ansættelse af en 

medarbejder, der skal indtaste de analoge registreringer.  

Museets generelle indsamlingsindsats er fortrinsvis passiv, men er i forhold til tidligere år blevet stærkt 

begrænset, som det blev anbefalet i forbindelse med kvalitetsvurderingen i 2011. På nyere tids området 

optog museet i alt 74 genstande i 2016. Der kan dog forekomme aktiv indsamling i forbindelse med 

museets store særudstillinger, forskning og naturligvis på det naturvidenskabelige område, hvor museet 

med sine mange fossilfund er storleverandør af danekræ.  

Formidling 

Mens Museum Mors i 2015 revitaliserede de permanente udstillinger på Dansk Støberimuseum og 

Skarregaaard, stod 2016 i højere grad i særudstillingernes tegn. På Dansk Støberimuseum fik man dog med 

støtte fra Morsø Kommune lavet en ny indgangsportal, der skabte øget opmærksomhed om museet og 
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større synlighed. Samtidig udvidedes åbningstiden på Støberimuseet. Begge dele var medvirkende til at 

skabe det bedste besøgstal på Dansk Støberimuseum nogensinde.  

 

Den nye synlige indgang på Dansk Støberimuseum i forbindelse med åbningen i maj 2016. 

Særudstillinger: 

I marts 2016 åbnede museet udstillingen ”Udvandrerne” på Dueholm Kloster i Nykøbing. Udstillingen 

handlede om de mange mennesker, der fra 1860 og frem 1930 udvandrede fra Mors til Nordamerika. Som 

de foregående to udstillinger i museets særudstillingslokale var ”Udvandrerne” en fagligt gennemarbejdet 

udstilling og en æstetisk oplevelse, med masser af film og lyd. Udstillingen blev vel modtaget af både de 

lokale besøgende og de mange turister, der besøgte den i løbet af særlig sommerhalvåret. ”Udvandrerne” 

var støttet med 160.000 af A.P. Møller Fonden. Da museet har besluttet sig for at arbejde på at forny dele 

af den permanente udstilling på Dueholm Kloster i 2017, besluttede man at lade ”Udvandrerne” få en 

ekstra sæson.  
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Udstillingen om udvandrerne blev åbnet af præsidenten for Rebildselskabet, Jesper Jespersen, der her ses i 

selskab med sin hustru og museumsdirektøren. 

I maj måned åbnede Fossil- og Molermuseet den mindre særudstilling ”Urskov eller drivtømmer på Mors?”, 

der viste smukke eksempler på det forstenede træ, man har fundet på Mors. For første gang blev museets 

særudstilling lavet i samarbejde med en professionel grafiker, hvilket gjorde det til en ekstra flot oplevelse 

for de besøgende. 

  

Eksempel på det forstenede træ i Fossil- og Molermuseets udstilling. 

I 2014 havde museet stor succes med en gratis særudstilling om Nykøbings handelsliv gennem historien. 

Udstillingen blev besøgt af mere end 7000 gæster i løbet af sommeren. I 2016 gentog Museum Mors 

succesen med udstillingen ”Gensyn med 80’erne”, der viste fotos, film og genstande fra 1980’erne, og 

dermed præsenterede morsingboer og turister for den helt nære fortid. Udstillingen blev vist fra juni til 

udgangen af august og var en kæmpe succes med i alt 9000 besøgende. Den var støttet med 60.000 kr. fra 

Morsø Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgs Udviklingspulje. 
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Vestergade 13, som den så ud, før museet gik i gang med at indrette og udsmykke huset i forbindelse med 

udstillingen ”Gensyn med 80’erne”. 

Museet deltog igen i år i Kulturmødet på Mors. I samarbejde med Morsø Folkebibliotek skabte man 

udstillingen ”The Home”, der var en udendørs fotoudstilling med ”før- og nu” fotos af hjem rundt omkring 

på Mors. I forbindelse med hvert hjem havde den unge lokale digter, Rikke Gjørtz Bovbjerg, ladet sig 

inspirere og skrevet digte, der var at finde på udstillingens plancher. Fotostaterne kunne ses på 

Rådhustorvet i den tid, Kulturmødet varede, men vakte så stor interesse, at de siden blev flyttet om på 

Støberitorvet. Museum Mors var på Kulturmødet desuden primus motor på et fælles tiltag fra museerne i 

Region Midt- og Nordjylland samt ODM. Tiltaget hed KulturSkaberne og var en særudstilling, der blev 

opbygget på Kulturmødets centrale plads i de 48 timer, mødet fandt sted. Mere end 20 

museumsmedarbejdere fra 14 museer var involveret i projektet, der var støttet af de to regioner. Både 

fagligt, markedsføringsmæssigt og socialt var det en stor succes, og man blev enige om, at museerne vil 

foretage lignende events til de følgende Kulturmøder på Mors.  I forbindelse med Kulturmødet valgte 

museet desuden at give gratis adgang til alle museets udstillinger i mødets 48 timer. 
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Udstillingen ”The Home” på Rådhustorvet i Nykøbing. 

 

KulturSkaberne indsamlede genstande fra Kulturmødets gæster og byggede løbende en udstilling op i skabe. 

Proceduren skete som ved en normal museumsudstilling med indlånssedler, genstandstekster og fotos. De 

museumsfolk, der var involveret, fik mange gode samtaler med de deltagere, der kiggede forbi. Her er det 

Inger Bjørn fra Lemvig Museum og Michael Riber fra Museum Thy. Den færdige udstilling blev åbnet på 

Kulturmødets anden dag af kulturordfører Mogens Jensen fra Socialdemokratiet. 
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Året sluttede af med en mindre særudstilling i Riddersalen på Dueholm Kloster. I udstillingen ”Byens 

Billeder”, der åbnede i begyndelsen af december, kunne man se 50 ”før- og nu” fotos fra Nykøbing samt 

genstande, der relaterede til byens udvikling.  

Guidede ture og rundvisninger: 

Som de foregående år var der mere end 200 rundvisninger, busture, byvandringer og fossiljagter på 

museets afdelinger i løbet af 2016. På Fossil- og Molermuseet og Skarregaard foregik rundvisningerne som 

oftest i deres åbningsperioder om sommeren, mens der på Dueholm Kloster og Støberimuseet i Nykøbing 

blev arrangeret rundvisninger hele året på baggrund af efterspørgsel. Det spændte som altid vidt, hvem der 

blev vist rundt. Det kunne være såvel private grupper, som skoler og foreninger. I sommerens højsæson 

arrangerede museet igen gratis rundvisninger på Dansk Støberimuseum hver tirsdag og torsdag. Der var 

sjældent under ti gæster til disse rundvisninger. På Fossil – og Molermuseet var det endnu engang særligt 

de populære fossiljagter i molergraven, der trak folk til. På Fossil- og Molermuseet og Skarregaard er 

rundvisninger tit en del af en længere bustur rundt på øen. Disse busture er ofte guidet af museet, der 

tager med rundt og fortæller om specifikke lokaliteter på Mors. Også i 2016 havde museet en række 

busture med glade og interesserede deltagere. Museum Mors havde naturligvis en masse skolebørn på 

rundvisninger i løbet af året. De fleste af disse rundvisninger fandt sted på Dueholm Kloster og Fossil- og 

Molermuseet. 

Som det var tilfældet året før, arrangerede museet i 2016 også enkelte guidede ture med historisk 

perspektiv for offentligheden. I september var der en guidet kulturhistorisk vandretur på Salgjerhøj, i 

oktober en offentlig byvandring i Nykøbing og i samme måned en guidet vandring på Nykøbings kirkegård. 

Derudover tilbød museet i løbet af året blandt andet en cykeltur på Nordmors med en ekstern 

naturvejleder. 

 

Fossiljagterne i molergraven er et af museets store tilløbsstykker. Her er det museumsinspektør Jan Audun 

Rasmussen (tv), der har en familie med på tur. 
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Arrangementer: 

Museet gennemførte i 2016 en lang række større eller mindre arrangementer. På Dueholm Kloster var der i 

påskeferien arrangeret aktiviteter for børn i form af en ”påskerebus”, der tog børnene med rundt i 

udstillingerne, mens der på samme tid traditionen tro var mulighed for at besøge de små nyfødte lam på 

landbrugsmuseet Skarregaard. Sidst i juni måned blev der også på Skarregaard afholdt fåre- og veterandag. 

Den 21. august var det blevet tid til det årlige høst- og pløjedagsarrangement, ligeledes på Skarregaard. I 

sommerferien kunne børn deltage i aktiviteten ”Historiedetektiverne” samme sted. 

I efterårsferien var der børneaktiviteter på tre af museets afdelinger. På Fossil- og Molermuseet var der 

som altid fossiljagter, mens der på Skarregaard og Dueholm Kloster var arrangeret tingfinderjagter i 

museernes kringelkroge. På Dueholm Kloster fandt der fredagen inden efterårsferien et veltilrettelagt 

Halloween-arrangement sted, hvor klostrets hovedbygning var gjort skræmmende uhyggelig, og hvor en 

stor del af museets personale stod klar til at give gæsterne en gysende oplevelse. 

 

En del af personalet i forbindelse med Halloween-arrangementet på Dueholm Kloster. 

På Fossil- og Molermuseet arrangerede man i efteråret Geologiens Dag, og var dermed en del af et 

landsdækkende arrangement med samme navn. I forbindelse med nedlæggelsen af de sidste gamle 

elmaster på Mors arrangerede museet i selskab med Thy-Mors Energi en ceremoni ved Skarregaard. Her 

blev der serveret pølser og holdt taler, der markerede den historiske begivenhed. 
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Museumsdirektør Anders Have Espersen holder tale på markerne ved Skarregaard i forbindelse med 

nedlæggelsen af de sidste elmaster på Mors. 

Sammen med Muserum i Salling stod Museum Mors bag et internationalt molersymposium, der blev 

afholdt i sensommeren 2016. På symposiet mødtes de førende danske og internationale forskere på 

molerområdet for at diskutere mulighederne for at få Knudeklint og Hanklit på Unescos verdensarvsliste.  

Arrangementerne på museet sluttede i 2016 af med det traditionsrige julemarked den 12. og 13. 

november. Årets julemarked satte besøgsrekord med godt 2400 gæster.  

 

Der hygges med skumfiduser og mariekiks på julemarkedet i 2016. 
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Formidlingsprojekter: 

Igen i 2016 havde Museum Mors gode samarbejder med eksempelvis den lokale indskoling i Nykøbing, M.C. 

Holms Skole. Blandt andet stod museets børneformidler bag formidlingsprojektet ”Oehlenschlägers briller”, 

hvor børn fra de mindste klassetrin skulle gå på opdagelse i museets udstillinger og skabe deres egne 

historier. Projektet blev præsenteret i kælderen på Dueholm Kloster. I forbindelse med udstillingen om 

udvandrerne fra Mors stod museet desuden bag et omfattende skolemateriale, der i form af en kuffert med 

en masse materiale om emnet blev sendt ud til øens skoler. Der blev i samme forbindelse desuden skabt 

kontakt og samarbejde med første klasse på Kimballton Elementary School i Elk Horn, Iowa. De breve, 

museet modtog fra de amerikanske børn, blev udstillet på Morsø Folkebibliotek. Museet indgik desuden i  

”Hestehoved Foran”, der er et samarbejde mellem Museum Mors, Limfjordsteatret og Morsø 

Folkebibliotek. Projektet er flerårigt og vil i 2017 munde ud i en række formidlingstiltag. Museet deltog 

derudover aktivt i Morsø Folkebiblioteks julearrangement samt i ”Børnenes dag” i gågaden i Nykøbing. I 

forbindelse med den årlige Skaldyrsfestival i juni var museet ligeledes til stede med en container fyldt med 

sand og nedgravede fossiler, mens man i forbindelse med Træskibssejladsens indtog i Nykøbing havde en 

stand på havnen.  

 

Udgivelser: 

• I november udkom årgang 54 af det lokalhistoriske tidsskrift, Jul på Mors, i 1500 trykte 

eksemplarer. Jul på Mors indeholdt følgende artikler af lokalhistorisk karakter: 

Sanne Christensen: Haven ved Dueholm Kloster 

Niels Vestergaard Larsen: Sdr. Draaby købmandsgård  

René Gravgaard Pedersen: Den grumme, den dobbelte og den uheldige – om udgravningen i Toftegade 

Anne Heide: En spinderoks dramatiske fortælling om brand og ølbrygning 

Henrik Madsen: Sundbylaget - en guldgrube af information 

Erling Have: Den flyvende kuffert – Historien om familien Christensen fra Mors 

Knud Sørensen: Det ottekantede forsamlingshus 

• I forbindelse med udstillingen ”Byens Billeder” udgav museet desuden en tilhørende bog med alt 

indhold fra udstillingen 

 

Følgende fagfællebedømte artikler havde museumsinspektør, Jan Audun Rasmussen, som medforfatter: 

 

• Rasmussen, B.W., Rasmussen, J.A. & Nielsen, A.T.: Biozonation of the Furongian (upper Cambrian) Alum 

Shale Formation at Hunneberg, Sweden. GFF, 138, 467–489. 

• Stouge, S, Bauert, G., Bauert, H., Nõlvak, J. & Rasmussen, J.A. Upper Middle to early Upper Ordovician 

chitinozoans and conodonts from the Bliudziai-150 core, Lithuania, northern Europe. Canadian Journal 

of Earth Sciences 53, 781–787. 

• Springer, E.G., Rasmussen, J.A. & Stemmerik, L. 2016. Distribution and significance of foraminiferal 

biofacies on an aphotic Danian bryozoan mound, Karlstrup, Denmark. Bulletin of the Geological Society 

of Denmarkl 64, 57–67. 
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• Rasmussen, J.A. & Sheldon, E.: Late Maastrichtian foraminiferal response to sea level change and 

organic flux, Central Graben area, Danish North Sea. In Kear, B. P., Lindgren, J., Hurum, J. H., Milàn, J. & 

Vajda, V. (eds), Mesozoic Biotas of Scandinavia and its Arctic Territories. Geological Society, London, 

Special Publications 434, 303–327. 

Sociale medier og hjemmeside: 

I 2016 nåede museets antal af facebookvenner op på et godt stykke over 1000. De, der fulgte museet, 

kunne i løbet af året se en lang række informative, skæve, faglige og indimellem spøjse opslag om museets 

arrangementer, udstillinger, byvandringer, dyr og dets daglige gang. Desuden havde Museum Mors igen i 

2016 en julekalender, der hver dag i december præsenterede museets facebookvenner for en af øens 

mange kirker, som de skulle gætte navnet på. Mange af museets følgere kommenterer eller deler 

opslagene fra museets Facebook-side. Dermed når opdateringerne, og dermed kendskabet til museet, ud til 

mange flere end de faste følgere. Desuden får museet skabt et fællesskab med sine gæster, som er svært at 

opnå på andre måder. Der foregår samtidig en høj grad af brugerinddragelse og engagement i forbindelse 

med siden. Museet har ligeledes en Instagramprofil. I løbet af 2016 fik museet en helt ny hjemmeside og et 

nyt logo. Den nye hjemmeside er responsiv, således at den virker i både telefon og tablet format. I 

forbindelse med hjemmesiden har museet desuden fået en nyhedsbrevsfunktion.  

 

 

Museets Facebook side som den tog sig ud i marts 2017. 
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Forskning 

Det i 2015 påbegyndte ph.d. – projekt om Morsø Jernstøberi og Nykøbing Mors, som Museum Mors i 2014 

søgte og fik støtte til fra Kulturministeriets Forskningsudvalg, fortsatte i 2016. Det forventes færdigt i 2019. 

I maj 2016 begyndte Museum Mors’ nye geolog Jan Audun Rasmussen på Fossil- og Molermuseet. Udover 

at have mange års erfaring fra Statens Naturhistoriske Museum, har Jan Rasmussen en ph.d.-grad og 

masser af forskningserfaring. Med ansættelsen af Jan Rasmussen hævedes fra dag ét det faglige niveau på 

Fossil- og Molermuseet. Samtidig blev Jan en væsentlig del af den gruppe, der arbejder med at få 

molerklinterne på Mors og Fur på UNESCOs liste over Verdensarv. Jan Audun Rasmussen var desuden 

medforfatter på fire fagfællebedømte artikler, der blev udarbejdet i samarbejde med danske og 

internationale universitetsfolk. Museet fik i 2016 midler til at lave ny formidling på Fossil- og Molermuseet, 

hvis plancher og den præsenterede forskning skal gøres tidssvarende. 

I 2016 fortsatte samarbejdet med Limfjordsmuseernes Samvirke, LimSam, som er et netværk bestående af 

museerne rundt om den vestlige del af Limfjorden samt Holstebro Museum. Netværket blev i 2014 

omdannet til et decideret forskningsnetværk, der fremover skulle bedrive forskningsprojekter på tværs af 

hele det geografiske område og med fokus på Limfjorden. Med støtte fra Kulturstyrelsen kunne LimSam og 

Aalborg Universitet i slutningen af 2015 ansætte ph.d. i historie, Line Vestergaard Knudsen, som fælles 

forskningsmedarbejder. Ansættelsen bar i 2016 frugt, da en række af museerne gik sammen om at skrive 

en antologi om sommerhuskulturen i Limfjordsområdet. Dette forskningsprojekt munder i 2017 ud i en 

fagfællebedømt antologi udgivet på Aalborg Universitetsforlag.  Museum Mors bidrager til antologien med 

en artikel om sommerhusudviklingen på Mors fra 1910 til 2000. Et nyt projekt om virksomheder i området 

er allerede i fuld gang. Både på inspektør- og lederniveau afholdes der jævnligt møder i samarbejdet.  

Med baggrund i det igangværende ph.d.-projekt, ansættelsen af en geolog med ph.d. grad og den 

intensiverede deltagelse i det fagligt styrkede LimSam er det museets klare opfattelse, at det står styrket 

inden for forskningsarbejdet i fremtiden, og dermed i højere grad kan leve op til de krav og forventninger, 

museet fik stillet i kvalitetsvurderingen i 2011.  

 

Illustration fra den kommende fagfællebedømte antologi om sommerhuse i Limfjordsområdet. Billedet er 

fra Sallingsund på Mors. 
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Udover de konkrete forskningsprojekter bliver museets viden naturligvis hele tiden efterspurgt. Både arkiv 

og museum modtager jævnligt henvendelser fra fagfæller, slægtshistorikere og andre med en lokalhistorisk 

interesse for Mors. Det tager selvfølgelig tid at finde svar på disse henvendelser, men museet sætter en 

ære i at yde en så god faglig og grundig service på dette område som muligt.  

Såvel særudstillingerne om udvandrerne fra Mors, det forstenede træ, 80’erne og før- og nu billeder fra 

købstaden Nykøbing er alle baseret på et intensivt forsknings- og researcharbejde fra museets 

medarbejderes side. Det samme gjaldt de foredrag og tematiske by- og ø-vandringer, der blev gennemført i 

løbet af året. 

 

En af de udstillinger, der krævede ekstra meget research og forskning, var udstillingen om udvandrerne fra 

Mors til Amerika. Museet fik dog god hjælp fra efterkommere til de morsingboer, der var udvandret. Her er 

det Stan Miller, nummer tre fra venstre, der er på besøg på museet i juni 2016 for blandt andet at se den 

planche, der omhandlede hans slægt. 

 

 

 



17 
 

Museet 

Bestyrelse 

Museum Mors’ bestyrelse bestod i 2016 af 

Bente Lyndrup (Formand, FU) 

Poul Erik Olesen (Næstformand, FU) 

Anders Jensen (Valgt af Historisk Forening) 

Henning Haaning (Valgt af Museets Venner)  

Søren H. Larsen (Valgt af Museets Venner) 

Jette Jepsen (V) (Udpeget af Morsø Kommune) 

Lauge Larsen (S) (Udpeget af Morsø Kommune) 

Tage Andersen (medarbejderrepræsentant) 

Medarbejdere i 2016 

Følgende medarbejdere har været på museets lønningsliste i hele eller dele af 2016, fuldtid el. deltid: 

Anders Have Espersen, museumsdirektør 

Henny Holm, administrator og bogholder 

Mette Elimar Jensen, børneformidler 

Anne Heide, formidlingsinspektør og arkivar 

Lars Peter Rahbek, forvalter 

Jan Audun Rasmussen, museumsinspektør, ph.d. 

Sanne Christensen, samlingsinspektør 

Thomas Bang Gade, projektmedarbejder 

Jan Bertelsen, udendørsarealer 

Kristina Carlsen, butiksmedarbejder 

Henrik Madsen, afdelingsleder Fossil- og Molermuseet 

Erling Christensen, registrator  

Tage Andersen, afdelingsleder Skarregaard 

Hans Jørgen Jensen, landbrugsmedarbejder 

Lone Høgh Vad, arkivassistent 

Kim Poulsen, rengøring 

Susanne Toftgaard Andersen, rengøring 
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Museet havde i 2016 desuden fem pladser til personer i løntilskud eller erhvervspraktik. I 2016 indgik 

museet derudover i Morsø Kommunes nyttejobsordning.  

Museet afviklede i 2016 personalemøder ca. en gang om måneden for alle faste medarbejdere. 

I april 2016 tog personalegruppen på fælles personaletur. På turen besøgtes Museum Østjylland, 

landbrugsmuseet Gammel Estrup og herregårdsmuseet Gammel Estrup. Alle tre steder fik man 

inspirerende rundvisninger af gode kolleger.  

Med hensyn til efteruddannelse, seminarer og kurser deltog Anders Have Espersen og Jan Rasmussen 

begge i ODM’s faglige informationsmøde i Vejle. Anders Have Espersen deltog derudover i ODM’s 

chefnetværksmøde i Korsør samt i Kulturstyrelsens seminar om samlingsvaretagelse. Sanne Christensen og 

Anne Heide deltog i et seminar om Kulturarv & Brugerinddragelse arrangeret af Vesthimmerlands Museum. 

Anne Heide deltog desuden i to Arkibaskurser, mens Sanne Christensen var på introduktionskursus ang 

registreringssystemet SARA. Lars Rahbek var med til ODM’s forvalterseminar i marts. Administrator Henny 

Holm deltog i kurser angående kommunikation samt salg og hjemmeside. Tage Andersen var til et 

landbrugsøkologisk forårsarrangement hos økologiudvalget i Nordvestjylland, mens Henrik Madsen og Jan 

Rasmussen deltog i seminar om Unesco Verdensarv.  

I alt har museet haft 13,5 årsværk i 2016, alle medarbejdere uanset ansættelsesbetingelser inklusive.  

 

 

Personaleturen i 2016 gik til Museum Østjylland i Randers, Herregårdsmuseet ved Gammel Estrup og 

Landbrugsmuseet samme sted. Frokosten blev indtaget på Graceland uden for Randers. 
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Frivillige 

I 2016 har ca. 100 personer været aktive frivillige ved Museum Mors. Som altid sætter museet enormt stor 

pris på den frivillige arbejdskraft, og det engagement disse mennesker bidrager med. Nogle af de frivillige 

er knyttet til faste opgaver på museets afdelinger hver uge, mens andre deltager med en indsats i 

forbindelse med særlige arrangementer. Særligt på Skarregaard yder de frivillige kræfter i den Skarregaard-

gruppe, der blev oprettet i 2013, et kæmpe stykke arbejde i forbindelse med madlavning og salg af mad i 

forbindelse med de store arrangementer på gården.  

Museet og bestyrelsen iværksatte i 2015 en kampagne for at få flere frivillige til at hjælpe til i museets fire 

butikker. Kampagnen blev en stor succes, og en stor del af butiksvagterne ved museets afdelinger blev også 

i 2016 passet af frivillige, som i de fleste tilfælde også kunne findes i museets venneforening.  

En anden vigtig gruppe af frivillige finder man på Morsø Lokalhistoriske Arkiv. Gruppen blev oprettet i 2014 

og hjælper én gang om ugen med til at få sorteret og ryddet op i arkivets registreringsefterslæb. 

 

De frivillige på arkivet yder en stor indsats i forbindelse med at få lagt arkivets fotosamling ud på databasen 

Arkiv.dk. 

Alle museets aktive frivillige blev også i 2016 takket med to frivilligaftener på Skarregaard.  

Museets venner 

Museum Mors har en solid opbakning i kraft af sin store venneforening, Museets Venner. Knap 800 

personer er medlemmer via enten et hustandsmedlemskab eller et personligt medlemskab, der bl.a. giver 

gratis adgang på alle museets afdelinger. Der blev i 2016 udsendt to medlemsblade med aktuel information 

om museets arrangementer, tiltag, udstillinger og begivenheder kun for Museets Venner. To medlemmer af 

Museets Venner har plads i museets bestyrelse. I foråret 2016 blev der afholdt årsmøde i Museets Venner, 

hvor der blev fortalt om året, der var gået, og om museets planer. 
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Besøgstal 

 

Figur 1 

 

 

Figur 2 – Gådegadeudstillingerne, der i 2014 og 2016 trak henholdsvis ca. 7000 og 9000 gæster er ikke talt 

med i beregningen. 
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De faste afdelinger på Museum Mors havde i alt 22687 besøgende i 2016, hvilket var en tilbagegang på 

1366 i forhold til 2015. Lægger man de godt 9000 besøgende i den gratis udstilling om 1980’erne oveni 

tallet, kommer besøgstallet dog på den gode side af de 30.000. Tallene for 2016 viser desuden, at 

tilbagegangen skulle findes i antallet af voksne gæster og børn, mens antallet af skolebørn til gengæld var 

stigende.  

Dueholm Kloster havde en anelse færre gæster i 2016 end året før. Dette kan skyldes, at museet havde 

lukket de to første måneder af året før at gøre klar til den nye særudstilling. På både Skarregaard og Fossil- 

og Molermuseet var der tilbagegang. Særligt på sidstnævnte forventes der dog en klar stigning i antallet af 

gæster i 2017, hvor en helt ny permanent udstilling åbner i maj. Dansk Støberimuseum fortsatte sin store 

fremgang fra året før. Mere end 800 flere gæster fandt vej til museet i Nørregade end i 2015. Glædelige 

tendenser i besøgstallene for 2016 kunne findes i, at der var en stigning i antallet af fuldt betalende 

besøgende, samt i at antallet af skolebørn, der besøgte museet, steg markant.  

Bygninger og udendørsarealer  

Museum Mors ejer sammen med Museumsfonden en stor bygningsmasse, og selvom løbende vedligehold 

prioriteres, er bygningernes stand for en stor dels vedkommende endnu ikke på et passende niveau. Det er 

med støtte fra Slots-og Kulturstyrelsen blevet besluttet at udarbejde en handlingsplan for de fredede 

bygninger, hovedbygningen på Dueholm Kloster og Mejeribygningen, Munkegade 22. Handlingsplans 

arbejdet blev iværksat i 2016 og ventes færdig inden sommeren 2017. 

En af de ting, der blev kritiseret i kvalitetsvurderingen i 2011, var, at museet spreder sig over for mange 

enkeltbygninger. I 2014 skilte man sig af med Smedemuseet i Ørding, og arbejdet med at indskrænke sig 

fortsatte i 2015, hvor det som et led i resultatkontrakten med kommunen blev besluttet at sælge bygningen 

”Rosenlund”, der siden 1981 har huset Morsø Lokalhistoriske Arkiv. Flytningen fra Rosenund blev 

effektueret i 2016. Bygningen blev solgt fra, og arkivet kan nu findes i Munkegade 22. 

 

Dueholm Kloster, hovedbygningen på Museum Mors, kræver til stadighed stor vedligeholdelse. 
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Samarbejder 

Morsø Kommune: 

Museet har igen i 2016 haft et tæt samarbejde med kommunen på flere planer. To politikere har plads i 

museets bestyrelse, mens en politiker har plads i Museumsfondens bestyrelse. Museum Mors ønsker at 

holde kommunens politikere og øverste embedsmænd løbende orienteret om museets aktiviteter, og 

museet stiller sig meget positiv i forhold til at deltage i kommunens ønske om at sætte Mors på landkortet 

indenfor erhverv og turisme. To af de tiltag, som museet satte i gang i 2016 blev til med midler fra 

kommunens udviklingspulje. Det drejede sig om den nye indgangsportal til Dansk Støberimuseum og 80’er-

udstillingen i gågaden. Desuden søgte og fik museet midler til en opdatering af udstillingen på Fossil- og 

Molermuseet. Denne åbner i maj 2017. Museet afholdt i lighed med de foregående år en 

”Kommunalbestyrelsesaften”, hvor politikere og ledende embedsmænd i hyggelige rammer blev 

præsenteret for museets arbejde.  

Museets leder sidder i såvel kommunens bevaringsudvalg og bygningsforbedringsudvalg. 

 

Bevaringsprisen uddeles på det gamle rådhus i Nykøbing i 2016. I midten formanden for teknik og miljø i 

Morsø Kommune, Meiner Nørgaard. 

Hver fredag modtager museet kommunens tekniske forvaltnings aktuelle byggesagslister, så den arkivalske 

kontrol af bygningerne kan iværksættes. Hvis eksempelvis bygninger, der er anført i kommunes 

kulturmiljøatlas som værende bevaringsværdige, står til at blive revet ned, har museet mulighed for 

forinden at dokumentere bygningen ved en gennemfotografering, eller gøre indsigelser. Museet modtager 
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desuden alle kommunens planer til høring. De byggesager, der menes at kunne få betydning for det 

arkæologiske område, sendes desuden til Museum Thy, der varetager arkæologien på Mors. 

Museum Mors styrkede sit samarbejde med den lokale M.C. Holms Skole yderligere i 2016. Det skete ikke 

mindst i form af projektet, Oehlenschlägers Briller, der var en del af det landsdækkende projekt ”Museet i 

den åbne skole”.  Derudover var det blandt andet et tilbud om ”forundringskasser” og de mange kufferter 

med materiale om udvandringen fra Mors, der var med til at skabe sammenhæng mellem museet og øens 

skoler.  

 

Museets børneformidler, Mette Elimar Jensen, i færd med at fortælle opmærksomme skoleelever om 

udvandringen fra Mors til USA. Foto: Nordjyske. 

Visit Mors: 

Museet har et godt samarbejde med øens turistbureau, Visit Mors. En del af museets markedsføring sker 

gennem turistkontoret, som omvendt har behov for, at museet leverer et godt produkt til turisterne. 

Museets leder holder jævnligt møder med ledelsen for Visit Mors. 

Unesco Verdensarv: 

Museum Mors er stadig en væsentlig del i den proces, der handler om at få Hanklit på Mors og Knudeklint 

på Fur på Unescos Verdensarvsliste. Arbejdet blev kraftig intensiveret i 2016, ikke mindst i kraft af museets 

nye geolog, Jan Audun Rasmussen. I sommeren var en fælles gruppe af museumsfolk, turistmedarbejdere, 

kommunale embedsmænd og politikere fra Skive og Morsø kommuner på en inspirationstur til Stevns for at 

høre om erfaringerne med verdensarv. Desuden blev der afholdt et succesfuldt internationalt symposium 

med fokus på at finde området OUV (Outstanding Universal Value), således at man kunne stå stærkere i 

den ansøgning, der skal udarbejdes. En ny projektleder blev desuden ansat i form af Tove Damholt. 
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Bevaringscenter Skive 

Museum Mors indgår sammen med Museum Thy og Skive Museum i bestyrelsen for Bevaringscenter Skive.  

Morsø Folkebibliotek: 

Museet arbejder ofte sammen med det lokale bibliotek. I 2016 skete dette både i forhold til bibliotekets 

julearrangement ”På loftet sidder nissen”, i forbindelse med projektet Hestehoved Foran og i forbindelse 

med den fælles udstilling ”The Home” på Rådhustorvet i Nykøbing. 

Limfjordsteatret: 

Museet har et tæt forhold til det lokale egnsteater. Museets ledelse holder ofte møder med såvel teatrets 

som bibliotekets ledelse. I 2016 samarbejde man med teatret i forbindelse med projektet ”Hestehoved 

Foran” og i forbindelse med særudstillingen ”Udvandrerne”. 

Kulturarv Nord: 

Kulturarv Nord afløste i 2015 Nordjyske Museers Udviklingsråd og består af kultur- og kunstmuseer i 

Nordjylland. Museum Mors sidder naturligvis med i bestyrelsen i dette samarbejde som en aktiv deltager. 

Kulturarv Nord ansatte i 2016 en turismemedarbejder, der skulle sætte gang i fælles initiativer blandt 

museerne. Sammenslutningen deltog desuden i Kulturmødet på Mors. 

Limfjordsmuseernes Samvirke: 

Museets medarbejdere har i 2016, på både leder og inspektørniveau, deltaget i samarbejdets møder. 

Generelt forventes der meget af dette samarbejde og dets muligheder for at øge forskningskvaliteten på 

museerne. Med ansættelsen af forskningskoordinator, Line Vestergaard Knudsen gik samvirket ind i en ny 

fase, der for alvor begyndte at give afkast i 2016. Ansættelsen af koordinatoren har også øget samarbejdet 

med Aalborg Universitet, hvilket er en stor styrke i forhold til museernes forskning. Museets leder sidder i 

bestyrelsen for CFK (Center for Studier i Kulturarvsformidling), hvori der sidder repræsentanter for 

museerne og universitetet. 

Støberihistorisk selskab: 

MHM indledte i 2014 et begyndende samarbejde med selskabet, der består af tidligere ledere inden for 

den danske støberibranche. Samarbejdet fortsatte i 2015 og 2016. Tanken med samarbejdet er blandt 

andet, at selskabets medlemmer kan bidrage med viden og kontakter i forbindelse med opbygningen af nye 

udstillinger på Støberimuseet. I løbet af 2016 gik medlemmer af selskabet i gang med at registrere værktøj 

og maskiner på Støberimuseet. 

Foreninger: 

Museum Mors samarbejder med flere foreninger, med hvem det har et interessefællesskab. Selvom 

museet ikke længere har arkæologien på Mors som ansvarsområde, er Morsø Arkæologiforening meget 

velkommen til at holde sine møder på lokalhistorisk arkivs læsesal. Morsø Slægtshistoriske Forening holder 

allerede deres møder på Morsø Lokalhistoriske Arkiv.  

En repræsentant fra Historisk Forening er at finde i museets bestyrelse, og en repræsentant sidder med i 

redaktionen af Jul på Mors, som foreningen udsender til dens 350 medlemmer. 

Erslev Kalkovn har en repræsentant fra museet siddende i sin bestyrelse. I 2016 var det afdelingsleder på 

Fossil- og Molermuseet, Henrik Madsen. 
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I sommeren 2016 var der stort Nimbustræf på Mors. De entusiastiske Nimbusfolk ville gerne have en guidet 

tur rundt på øen. Den tog Fossil- og Molermuseets Henrik Madsen sig af. Madsen blev selvfølgelig behørigt 

sat i en sidevogn. Over hundrede Nimbuskørere besøgte desuden Støberimuseet. 

 

I et samarbejde mellem Museum Mors, Morsø Kommune og festivalen Land-Shape, der er støttet af 

KulturKANten, skabte kunsteren Maja Gade Christensen i maj kunstværket Colour Mapping of Stones. 

Værket, der bestod af en mængde molersten i forskellige farver, kunne ses i molergraven ved Fossil- og 

Molermuseet. 
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