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Indledning 
Museum Mors er et statsanerkendt kulturhistorisk- 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 Molermuseet og Dansk Støberimuseum. Museets primære støtteyder er Morsø Kommune med ca. 3,4 mio. 

kr. i tilskud i 2018, mens staten gav ca. 1,4 mio. kr. i 2018. Den samlede omsætning var på ca. 7 mio. kroner. 

Museet har 15 fastansatte, heraf seks på fuld tid, og havde i 2018 ca. 4000 åbningstimer samt 26.999 

gæster.  

I løbet af 2018 præsenterede museet tre særudstillinger. Ikke mindst på Dueholm Kloster blev der desuden 

arbejdet ihærdigt på at skabe nye faste udstillinger. Dansk Støberimuseum bød på en mindre særudstilling 

om Aksel Sandemose, Fossil- og Molermuseet præsenterede en udstilling med titlen ”Massedød i moleret”, 

mens det lokalhistoriske museum Dueholm Kloster markerede jubilæet for en af de vigtigste trafikale 

forbindelser mellem Mors og fastlandet. Det skete med den store særudstilling ”Drømmen om en bro – 

Sallingsundbroen 40 år.” På Dueholm Kloster fortsatte fornyelserne af udstillingerne i museets 

hovedbygning. Således blev der skabt helt nye udstillinger i Riddersalen og i de rum, der tidligere var kendt 

som Messingstuen og Svenskerstuen. Desuden flyttede museets særudstilling fra 2017 om 1980’erne på 

Mors ind i det rum, der tidligere var kendt som Møntrummet. Ligeledes fik museets formidling af 

fajancefabrikken på Sydmors en tiltrængt fornyelse. På Dansk Støberimuseum blev der i stueetagen opsat 

nye bannere med formidling af produktionshistorien på Morsø Jernstøberi. I forhold til landbrugsmuseet 

Skarregaard blev det besluttet, at museet fra 2019 i højere grad skulle fokusere på aktiviteter og formidling, 

hvilket betød, at Skarregaard ikke længere selv skulle drive landbrug. Beslutningen medførte en større 

omstrukturering på personalesiden. I stuehuset på Skarregaard blev der fremstillet nye plancher til at 

fortælle historien om familien Overgaard, der ejede gården i fire generationer. 

Forskningsmæssigt fortsatte museets ph.d. – projekt om Morsø Jernstøberi, og den første fagfællebedømte 

forskningsartikel om emnet så dagens lys.  Det skete i samarbejde med de øvrige Limfjordsmuseer i LIMSAM 

og Aalborg Universitet, der stod bag en fælles antologiudgivelse om industrier i Limfjordsområdet. På det 

geologiske område var museet bidragsyder til syv forskningspublikationer. Heraf blev to udgivet i 

fagfællebedømte udgivelser. Museet var desuden deltager i et endnu ikke afsluttet forskningsprojekt om 

klimaforandringer set gennem moleret. Projektet udarbejdes i samarbejde med Københavns Universitet. 

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”. Fem af museets 

medarbejdere deltog i kurser i det nye genstandsregistreringssystem SARA, der trådte i kraft i slutningen af 

året. Frivilliggruppen på Morsø Lokalhistoriske Arkiv fortsatte i samarbejde med museets faglige personale 

deres store arbejde med at få styr på det registreringsefterslæb af arkivalier, der har hobet sig op på arkivet 

gennem en årrække. Efter den indledende grovsortering er en stor del af arkivalierne nu at finde i databasen 

ARKIBAS og dermed på den offentligt tilgængelige portal, arkiv.dk. Det samme er de mere end 4000 fotos, 

som de frivillige har skannet ind i samme system. Museum Mors fortsatte i 2018 arbejdet med at få 

registreret samlingen af fossiler på Fossil- og Molermuseet i de naturhistoriske museers fælles 

databasesystem, Specify. Med basis i økonomisk støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen færdiggjorde museet 

dette arbejde i 2018, således at hele samlingen af fossiler nu er at finde på Specify.  

På museumsmagasinet Dalgaard blev der på ugentlig basis hele 2018 arbejdet ihærdigt på at skabe mere 

optimale opbevaringsforhold for museets samling af kulturhistoriske genstande og et bedre fysisk overblik 
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over samlingen. I forbindelse med indretningen af helt nye kontorfaciliteter på Fossil- og Molermuseet blev 

der desuden skabt et bedre og mere tilgængeligt magasin til de fossile genstande.  

Igen i 2018 rykkede museet en del af sin museumsbutik ud til det sted, hvor de fleste af kunderne er, nemlig i 

gågaden. Det skete ikke bare én, men to gange, og man kunne således finde ”Museumsbutikken” i lokalerne i 

Vestergade 13 både i løbet af sommeren og i tiden op til jul. 

I efteråret 2018 udarbejdede museets ledelse og bestyrelse en ny strategi for Museum Mors for perioden 

2019-2023. Strategien beskrev museets målsætninger og planer for de fem år indenfor alle fem 

museumssøjler. I samme ombæring udformedes en ny vision og mission for Museum Mors. Såvel strategi, 

vision og mission blev gennemgået og positivt modtaget af museets største bidragsyder, Morsø Kommune. 

Sidstnævnte udarbejdede i samarbejde med museet en ny resultatkontrakt gældende fra november 2018 til 

november 2019.  

I november 2018 blev museet af Slots- og Kulturstyrelsen orienteret om, at det var udtaget til 

kvalitetsvurdering i oktober 2019. 

 

Gæsterne på Fossil- og Molermuseet havde igen i 2018 mulighed for selv at gå på jagt efter fossiler i museets 

egen molergrav. I juli fandt Cilke fra Tvis en fossil bille, som hun her stolt viser frem. 
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Samling og registrering 
Museet samlingsinspektør inden for det kulturhistoriske felt fortsatte i 2018 arbejdet med at kvalificere 

museets registreringsarbejde. Selvom så godt som alle museets registrerede genstande er registreret 

digitalt, er der stadig dele af samlingen, hvor de indtastede oplysninger er sparsomme, eller hvor der endnu 

ikke er tilknyttet et foto af genstanden. Gennemgangen og kvalificeringen af disse registreringer blev der 

anvendt en del tid på i 2018. Som de øvrige statsanerkendte museer i Danmark skiftede Museum Mors i 

slutningen af 2018 registreringssystem fra Regin til Sara. Overførslen af data fra det ene system til det andet 

forløb planmæssigt, og museet sendte i alt fem medarbejdere på de af ODM udbudte Sara-kurser.  

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 stadig gennemgås med henblik 

på at afgøre, hvilke genstande der skal optages og registreres, og hvilke der skal anses som rekvisitter.  

På Morsø Lokalhistoriske Arkiv fortsattes i 2018 den store oprydning, der begyndte i 2014 efter mere end ti 

års manglende registrering. Sammen med museets faste personale har en meget stærk frivilliggruppe lavet 

en grovsortering og grovregistrering af de mange arkivalier, der er kommet ind på arkivet mellem 2002 og 

2013. Arbejdet fortsatte i 2018 godt og kontinuerligt. Den finere registrering af disse arkivalier er i fuld gang, 

og en stor del af samlingen blev i 2018 fortsat ført ind i den digitale database, Arkibas. Den frivillige gruppe 

uploadede derudover fortsat løbende fotos til Arkibas, hvor de er tilgængelige for alle på hjemmesiden 

arkiv.dk. Ved udgangen af 2018 var antallet af uploadede historiske fotos fra arkivets samling nået op på over 

4000. 

 

Museumsformidler Henrik Madsen på Fossil-og Molermuseet med nye indsamlede fund fra 2018. 

Kravene til samlingsregistrering efter Fossil- og Molermuseets optagelse som statsanerkendt museum, betød 

at museet med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen i 2017 ansatte ekstra arbejdskraft til hjælp med digital 
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indtastning af museets geologiske samlinger. Med baggrund i en ny bevilling, kunne museet færdiggøre 

dette arbejde i 2018, hvilket betyder, at hele museets samling på over 12.000 fossiler er at finde digitalt i 

databasen, Specify.  

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. I forbindelse med museets 

strategiarbejde i 2018 blev der udarbejdet en ny indsamlingspolitik, der satte klare retningslinjer for hvilke 

genstande museet samler ind, hvorfor det samler de pågældende genstande ind, og hvilke medarbejdere, 

der må tage imod og vurdere genstande, der tilbydes museet. Denne politik betyder, at museets indsamling 

stadig er passiv, men at museet forholder sig meget aktivt til, hvorfor, hvordan og til hvilket formål det 

samler ind. På nyere tids området optog museet i alt 32 genstande i 2018.  

Der kan dog forekomme direkte 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. Fossil- og Molermuseet indleverede to ammonitter til Danekræbedømmelse, der efterfølgende 

blev erklæret Danekræ, DK 1010 og DK 1011 i 2018. Blandt de potentielle danekræ fundet i 2018 var 

Danmarks længste forstenede træstamme på 9,5 fundet i Ejerslev molergrav.  I 2018 blev der indsamlet 309 

fossiler til museets samling. 

Formidling 
Ud over at der blev lavet en række opgraderinger i de faste udstillinger på ikke mindst Dueholm Kloster, 

kunne Museum Mors præsentere tre særudstillinger på henholdsvis Dansk Støberimuseum, Skarregaard og 

Dueholm Kloster. Derudover blev der blandt andet afholdt jubilæumsarrangement for Sallingsundbroen, 

sommermarked og julemarked på Skarregaard, mens der på alle museets afdelinger var masser af mundtlig 

formidling til gæsterne i form af rundvisninger, fossiljagter, byvandringer, busture og foredrag. Hertil kom de 

mange aktiviteter museets skoletjeneste afholdt på skolerne og på museets afdelinger.  

Faste udstillinger 
På Dansk Støberimuseum blev der i stueetagen skabt fornyelse i form af en række nye bannere, der fortalte 

om selve produktionen af støbegods på Morsø Jernstøberi. Fokus var lagt omkring årene 1928/1930, og det 

var fabrikkens egen driftsleder fra dengang, Laurits Møller, der på bannere fortalte om, hvordan støbegodset 

blev til.  

På Skarregaard fik historien om familien Overgaard, der ejede gården i fire generationer, et mere 

indbydende format i form af nye plancher i stuehuset. I modsætning til tidligere var historien nu også, som 

langt de fleste af museets udstillingstekster, oversat til engelsk. 
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Plancherne i stuehuset på Skarregaard blev simplificeret og oversat til engelsk. Også i fajanceudstillingen blev 
der skabt ny formidling og oversættelse. 

På Dueholm Kloster fortsatte det store arbejde med at opgradere de faste udstillinger, der i alt for mange år 

har stået uformidlede hen. Mens det i 2017 var Nykøbingstuen, køkkenet, legetøjsudstillingen og 

klosterhaven, der blev formidlet på ny, var turen i 2018 kommet til den østlige del af hovedbygningens første 

sal. I første omgang blev der skabt ny og mere fokuseret formidling i museets fajanceudstilling. Derefter blev 

Riddersalen og de øvrige tre rum på første sal mod haven ryddet for genstande. Alle genstandene, der 

henstod uden oplysninger og under uhensigtsmæssige og bevaringsmæssige dårlige forhold, blev 

gennemgået af museets historikere. De mest interessante blev udtaget til den nye udstilling: ”Højdepunkter 

fra Mors”, der i tre rum skulle vise en række interessante genstande fra hele øen og ikke mindst fortælle 

historien bag dem. Det hele skulle samles af et stort tidslinjebanner, der slog ned på en række skelsættende 

begivenheder på Mors fra stenalderen til i dag. De udvalgte genstande blev sat ind i nye montrer og 

rummene blev blændet af, således at genstandene ikke som hidtil tog skade af sollyset. Et enkelt af de 

ryddede rum blev i første omgang anvendt til museets gågadeudstilling fra 2017 om 1980’erne på Mors. 

Dette rum vil i 2019 blive en fortsættelse af museets udstilling om Nykøbing. ”Højdepunkter fra Mors” 

mangler endnu et enkelt element i form af en film og udstillingspult, der skal flugte det store tidsbanner i 

Riddersalen. Denne forventes færdig ultimo sommeren 2019.  
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Et kig fra den gamle ”Messingstue” og ind i ”Svenskerstuen” efter, at de nye faste og bedre formidlede 
udstillinger på Dueholm Kloster var en realitet. 

 

Den ”nye” Riddersal på Dueholm Kloster. 
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Særudstillinger 
På Dueholm Kloster markerede museet med støtte fra Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i Morsø 

Kommunes Udviklingspulje 40-års jubilæet for indvielsen af Sallingsundbroen i 1978. Det skete med den 

store særudstilling ”Drømmen om en bro – Sallingsundbroen 40 år.”, der åbnede den 5. maj. Selve 

jubilæumsdagen den 30. maj blev desuden i samarbejde med Morsø Kommune festligholdt med et gratis 

heldagsarrangement på Dueholm Kloster. Udstillingen om Sallingsundbroen lukkede igen den 21. december.  

Museets tidligere særudstilling ”Udvandrerne” fra 2016 fik i 2018 et nyt liv, da den blev udlånt til 

Immigrantmuseet i Farum.  

 

Borgmester Hans Ejner Bertelsen gør klar til at holde tale til åbningen af ”Drømmen om en bro”. 

 

Interesserede gæster besøger særudstillingen om broen. 

På Dansk Støberimuseum åbnede museet i begyndelsen af juni særudstillingen ”Flugten fra Jante”, der 

handlede om forfatteren Aksel Sandemose, der blev født på Mors i 1899 og stod bag den verdensberømte 
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Jantelov. Udstillingen var en opgraderet version af en ældre udstilling og blev til i samarbejde med Aksel 

Sandemose Selskabet.  

Fossil- og Molermuseet kunne den 2. maj byde indenfor til særudstillingen ”Massedød i moleret”, der 

præsenterede store mængder af fossile fiskefund fra Skarrehagelaget. Udstillingen tog udgangspunkt i et 

yderst interessant lag, som museets Henrik Madsen i slutningen af oktober 2009 observerede i et profil, som 

var gravet frem under den industrielle indvinding.  

 

Udstillingen ”Massedød i moleret” 
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Guidede ture og rundvisninger 
Museet stod sammenlagt bag 146 arrangementer i form af rundvisninger, busture, foredrag, fossiljagter, 

byvandringer osv. i løbet af 2018. Heraf foregik de 103 på museets afdelinger, mens de resterende 43 fandt 

sted uden for museets matrikler. På Fossil- og Molermuseet og Skarregaard foregik arrangementerne som 

oftest i afdelingernes åbningsperiode om sommeren, mens der på Dueholm Kloster og Støberimuseet i 

Nykøbing blev arrangeret rundvisninger o.l. hele året rundt på baggrund af efterspørgsel.   

 

Folketingets præsidium og repræsentanter fra det færøske lagting vises rundt af museumsinspektør Jan 
Audun Rasmussen på Fossil- og Molermuseet i maj 2018. 

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, mens der i 2018 som noget 

helt nyt blev arrangeret faste rundvisninger i sommermånederne. 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. I 2018 havde museet tolv busture med glade 

og interesserede deltagere.  
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Studerende ved Aarhus Universitet Caroline Højlund holdt foredrag på museet i foråret. Temaet var bydelen 
Nørrebro i Nykøbing, som hun havde skrevet opgave om. 

 

Sommeren igennem var der velbesøgte rundvisninger på Dansk Støberimuseum. 
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Arrangementer 
Museet gennemførte i 2018 en lang række større eller mindre arrangementer.  

I påskeferien kunne børn og deres forældre hjælpe museets fiktive fotograf med at få styr på billeder taget i 

legetøjsudstillingen. Aktiviteten bestod af et opgaveark med billeder, som børnene havde med rundt.  

På Børnenes Dag i Nykøbing, der blev afholdt den 12. maj, besøgte museet gågaden med Den Lange Historie, 

der var en del af formidlingsprojektet ”Hestehoved Foran”.  

 

30-års jubilæet på Fossil- og Molermuset var et velbesøgt arrangement. 

Den 29. maj kunne Fossil- og Molermuseet fejre sit 30- års jubilæum, hvilket blev fejret med et åbent hus-

arrangement på museet på Nordmors. Formanden for Børne- og Kulturudvalget i Morsø Kommune, Tore 

Müller, holdt tale, og gæsterne havde rig mulighed for både at besøge årets nye særudstilling og de nye 

lokaler og kontorer på museet. 

30. maj blev 40-års jubilæet for Sallingsundbroens indvielse markeret med et stort arrangement på Dueholm 

Kloster i samarbejde med Morsø Kommune. I august afholdtes årets Sommermarked på Skarregaard. Igen 

fandt det sted over to dage og med masser af aktiviteter. Umiddelbart inden efterårsferien blev der afholdt 

koncert inkl. spisning i laden på Skarregaard. De optrædende var den fynske folk-duo ”Lunau & Sund” 
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Museum Mors markerede sammen med Morsø Kommune Sallingsundbroens 40-års jubilæumsdag den 30. 
maj 2018 med et stort, gratis heldagsarrangement på Dueholm Kloster. Om eftermiddagen var der pølser, 
fadøl, quiz og rundvisninger til alle, mens skoler og børnehaver var inviteret indenfor i løbet af formiddagen. Her 
er det skoleelever og børnehavebørn, der efter at have bygget broer i Lego hygger sig med kage og saftevand i 
det store festtelt ved Dueholm. 

Selve efterårsferien på museet bød som altid på fossiljagter på Fossil- og Molermuseet, mens der på 

Skarregaard var en række velbesøgte aktiviteter for hele familien. Blandt kunne man være med til at slagte 

en høne og lave hønsekødssuppe over bål. Dueholm Kloster var i efterårsferien igen omdannet til det helt 

store uhyggeområde, da museet deltog i Morsø Handelstandsforening og Morsø Kommunes halloweenuge. 

På klostret kunne man opleve både rottejagt, føleboks, uhyggelige fortællinger og smage blodgift. Fredagen i 

efterårsferien var hele klostret og klosterhaven omdannet til et ”zombiemuseum”, der blev til i et forrygende 

samarbejde med Morsø Kompetencecenter. I efterårsferien kunne man desuden komme med museets 

børneformidler på en byvandring i Aksel Sandemoses fodspor. 
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Børn på byvandring i Aksel Sandemoses fodspor. 

 

Frivillige fra Morsø Kompetencecenter skabte en fantastisk halloween-kulisse på Dueholm Kloster i 
efterårsferien. Her er nogle af dem i gang med forberedelserne. 
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Den 10- og 11. november blev der traditionen tro afholdt stort julemarked på Skarregaard. Markedet var så 

velbesøgt som nogensinde og satte besøgsrekord med omtrent 2600 gæster.  

I hverdagen fra den 1. til 15. december havde museets skoletjeneste arrangeret juleaktiviteter for øens små 

skoleklasser. Det skete under titlen ”Toppen og bolden”, der tog udgangspunkt i jul og legetøjsudstillingen på 

Dueholm Kloster. Aktiviteten var åben for almindelige besøgende i to weekender i december. 

 

 

 

En af museets medarbejdere sørger for, at gæsterne til julemarkedet får noget godt at varme sig på. 
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Ungdomsuddannelser og skoletjeneste 
Museum Mors spiller en vigtig rolle blandt folke- og friskolerne på Mors, der alle gør flittigt brug af museets 

tilbud og ikke mindst museets deltidsansatte børneformidler, der står bag størstedelen af museets 

skoletjenestearbejde.  

  

Elever fra 1. klasse på M.C. Holms Skole i Nykøbing i gang med at tage deres tørn i køkkenet på Skarregaard. 
Klassen besøgte landbrugsmuseet i forbindelse med et ”hverdag i 1950’erne” forløb, som museets 
skoletjeneste tilbød de yngste skoleklasser på øen. 

Museum Mors havde naturligvis en masse skole- og børnehavebørn på rundvisninger eller til workshops på 

museet i løbet af 2018. Derudover var museets medarbejdere flere gange ude på skolerne for at fortælle 

eleverne om forskellige emner. Dette foregik ikke kun på Mors, men også andre steder i Nordjylland, hvor 

museet i forbindelse med sin rolle som tovholder i projektet ”Aksel fra Jante” deltog i 

undervisningsaktiviteter på skoler i flere andre kommuner. Aksel fra Jante tog udgangspunkt i bogen ”En 

flygtning krydser sit spor”, som Aksel Sandemose, der blev født på Mors i 1899, udgav i 1933. Bogen rummer 

blandt andet den kendte Jantelov. Med udgangspunkt i romanen skabte museets børneformidler Mette 

Elimar Jensen projektet ”Aksel fra Jante”. Projektet sætter Aksel Sandemoses forfatterskab ind i et historisk 

og nutidigt perspektiv med særligt fokus på børn og unges oplevelser og erfaringer på deres vej til 

voksenlivet. Mette Elimar Jensen fik hjælp i udviklingsprocessen af forfatteren Knud Sørensen, 

Sandemoseeksperterne Bent og Inger Dupont samt lærer Marianne Vangsgaard Torbensen fra M.C. Holm 

Skolen.  
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Undervisningsmateriale i forbindelse med projektet ”Aksel fra Jante”. 

Projektet samarbejdede med børn og unge i Morsø, Frederikshavn og Randers kommuner. På Mors var det 

elever fra M. C. Holm Skolen, der med afsæt i deres viden, erfaring og kreative udtryk udviklede et filosofisk 

arbejdsmateriale i samarbejde med deres lærer Marianne Vangsgaard Torbensen og Mette Elimar Jensen. 

Via Skoletjenesten.dk og Museum Mors’ hjemmeside er materialet gratis tilgængeligt for alle 

undervisningsinstitutioner i hele Danmark. Med støtte fra ”De frie Kulturmidler i Morsø kommune” blev der 

trykt 800 elevhæfter med tilhørende lærervejledning. Hæfterne blev fordelt på følgende institutioner: M. C. 

Holms Skole, Øster Jølby Skole, Sydmors Skole og Børnehus, Bjergby Friskole, Ørding Friskole, 

Nørrevangsskolen i Randers, Hørby Skole, Skagen Skole, Sæby Skole, Privatskolen i Jerup og Gaia Akademi i 

Randers. Projektet blev udviklet mellem Museum Mors, M. C. Holms Skolen, forfatterne Knud Sørensen og 

Bent Dupont, Morsø Folkebibliotek, Frederikshavn Bibliotek og Borgerservice. MF Mogens Jensen er 

protektor for projektet. Den 23. august, under årets Kulturmøde på Mors, åbnede Mogens Jensen og 

skoleleder Michael Dahlgaard børnenes udstilling ”Han skriver næsten kun ord” på Morsø Folkebibliotek. 

Udstillingen viste det, børnene havde bidraget med i udviklingsprocessen: opfindelser, barndomserindringer, 

tekst og tegninger. De studerende fra Gaia Akademi i Randers deltog i ferniseringen. Udover ”De frie 

kulturmidler i Morsø kommune” modtog projektet støtte fra Morsø Fonden, Region Nordjylland, Nordea 

Fonden og Børns Møde Med Kunsten. ”Aksel fra Jante” fortsætter i 2019, hvor der allerede er planlagt en 

række aktiviteter. 
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Mogens Jensen, kulturordfører for Socialdemokratiet, i forbindelse med udstillingen ”Han skriver næsten kun 
ord” på Morsø Folkebibliotek. 

I alt deltog 97 grundskoleklasser i museets undervisningsaktiviteter i 2018, mens 11 hold fra Morsø 

Kommunes daginstitutioner var en del af museets formidlingsaktiviteter. Derudover var i alt otte klasser fra 

Morsø Gymnasium involveret i undervisningsaktiviteter arrangeret af museet. To gymnasieklasser lavede 

forslag til formidling til turister på museets forskellige afdelinger, mens seks klasser deltog i byvandringer 

med fokus på Nykøbings industrihistorie. 

 

26. november hjalp 0´te klasse fra M. C. Holms Skole sammen med museets skoletjeneste med at pynte op til 
jul på plejehjemmet Fjordglimt i Nykøbing. Julepynten var lavet af børn fra Mors i forbindelse med museets 
julearrangement 2017. 
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Formidlingsprojekter 
Museet afsluttede i 2018 udviklingsprojektet ”Hestehoved Foran”, der var et samarbejde mellem Museum 

Mors, Limfjordsteatret og Morsø Folkebibliotek.  

 

Udviklingsprojektet ”Hestehoved Foran” nåede sin afslutning i sommeren 2018. Det skete med et arrangement 
på Morsø Folkebibliotek, der sammen Limfjordsmuseet og Museum Mors stod bag det nytænkende 
formidlingsprojekt om overlevering af fortællinger. 

Som det har været tilfældet siden 2016, deltog Museum Mors igen i 2018 i Kulturmødet på Mors. Udover at 

museet havde gratis adgang i de 48 timer, Kulturmødet varede, var Museum Mors vært og primus motor i de 

danske museers fælles indslag på Kulturmødet.  

Som i 2017 hed museernes bidrag endnu engang HUSEUM og bestod igen af et debatforum om 

museumspolitik, placeret i en carport midt på Kulturmødets centrale vej, og en udstilling af udvalgte 
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genstande i et privat hjem. Ca. 35 genstande var formidlet i hjemmet, hvor besøgende i grupper af seks 

skulle udvælge og efterfølgende diskutere, hvilke genstande de mente burde komme på museum. I 

modsætning til året før deltog kulturpolitikere og kulturpersonligheder i udvælgelsen af genstandene.  

HUSEUM havde deltagelse af godt 25 museumsmedarbejdere fra hele Danmark samt ODM’s ledelse og dele 

af dens bestyrelse.  

I en fælles artikel i bladet Danske Museer berettede museumsdirektør Anders Have Espersen fra Museum 

Mors og ODM’s kommunikationsmedarbejder Caroline Kirkegaard efterfølgende om tankerne bag - og 

forløbet med – HUSEUM. 

 

HUSEUM fik besøg af masser af kulturpolitikere. Her er det kulturminister Mette Bock, der diskuterer 
genstande og deres betydning for eftertiden med helt almindelige kulturbrugere. 

 

Carportsamtale hos HUSEUM om musernes fremtid. Til venstre socialdemokraternes kulturordfører Mogens 
Jensen og til højre Gitte Ørskou fra Kunsten i Aalborg og Flemming Just, formand for ODM. 

Sammen med en række øvrige nordjyske museer i museumsorganisationen Kulturarv Nord var Museum 

Mors en del af projektet ”Historiedetektiverne”, der blev til i samarbejde med TV2 Nordjylland og var støttet 
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af Region Nordjylland. Projektet gik ud på, at elever fra udvalgte 8. klasser i de nordjyske kommuner skulle 

skabe deres egne små film baseret på de historier og genstande, de blev introduceret til på de deltagende 

museer. Historiedetektiverne vandt den 4. marts 2019 MiDs Formidlerpris i forbindelse med ODMs 

formidlingsseminar. 

Sociale medier og hjemmeside 
I 2018 nåede museets antal af facebookvenner op på 1450. Museet havde i løbet af året i alt 124 opslag, der 

sammenlagt blev klikket ind på i alt 18040 gange og liket, delt og kommenteret på i alt 5046 gange. 

De, der fulgte museet, kunne i løbet af året igen glæde sig over en lang række informative, skæve, faglige og 

indimellem spøjse opslag om museets arrangementer, udstillinger og daglige gang. Desuden havde Museum 

Mors igen i 2018 en julekalender. Denne gang åbnede hver af de 24 låger op for fortællingen om en ny vej 

eller gade på Mors. Mange af museets følgere kommenterer eller deler opslagene fra museets Facebook-

side. Dermed når opdateringerne, og 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 med 704 følgere (februar 2019). På museets responsive hjemmeside kan man læse alt om 

dets fire afdelinger, Morsø Lokalhistoriske Arkiv og følge med i arrangementerne. Der er desuden mulighed 

for at tilmelde sig en nyhedsbrevsfunktion. Museets hjemmeside havde i alt 35.816 unikke besøg i 2018. 

 

Årets julekalender på Facebook bød på fortællinger om baggrunden for navnene på øens gader og veje. Her er 
det Frode Jakobsens Vej i Øster Jølby. Vejen er opkaldt efter modstandsmanden og folketingsmedlemmet 
Frode Jakobsen, der voksede op på Mors. 
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Udgivelser 

• I november redigerede og udgav museet årgang 56 af det lokalhistoriske tidsskrift, Jul på Mors, i 

1400 trykte eksemplarer. Tre af museets medarbejdere bidrog med artikler.  

Jul på Mors 2018 indeholdt følgende artikler af lokalhistorisk karakter: 

- Anders Have Espersen: Hurra-hurra-hurra-morsingbo! – Den store hjemstavnstur 1938  
- Knud Holch Andersen: Lys, luft og renlighed  
- Ingrid Lønne Sørensen: Minder fra Markedsgade i 1950'erne og 1960'erne  
- Maria Breddam Slæggerup: Nervøsitetens århundrede – psykiatriske patienters vilkår på Mors, 

1870-1911 
- Historisk Forening Mors: En stor familie fra Emb 
- Erling Have: Da byrådet i Nykøbing fik en rød broder 
- Anne Heide og Susanne Dencker: Missionæren, drukkenbolten, møllebyggeren og de to kusiner  
- Anders Have Espersen: Jordemoderen fra Rakkeby  
- Søren Larsen: Skibsværftet i Nykøbing Mors  

 
Museets direktør Anders Have Espersen bidrog med artiklen ”Røgen fra byens bankende hjerte – Morsø 
Jernstøberi, Nykøbing og miljøet 1853-1993” til den fagfællebedømte antologi ”Viljen til velfærd, velstand og 
vækst – Iværksættere, entreprenører og industriherrer i provinsen”. Antologien blev udgivet af 
Limfjordsmuseernes Samvirke på Aalborg Universitetsforlag. 
 

 

Forsiden på årets fagfællebedømte antologi fra Limfjordsmuseernes Samvirke. 

 

 

 

På det geologiske område var museet i 2018 medforfattere på følgende artikler: 



24 
 

Publikationer i internationale, videnskabelige tidsskrifter (peer-reviewed) 

- Myrvold, K.S., Milàn, J. & Rasmussen, J.A. 2018: Two new finds of turtle remains from the 

Danian and Selandian (Paleocene) deposits of Denmark with evidence of predation by 

crocodilians and sharks. Bulletin of the Geological Society of Denmark 66, 211–218. 

- Rasmussen, J.A. & Stouge, S.: Baltoscandian conodont biofacies fluctuations and their link to 

Middle Ordovician (Darriwilian) global cooling. Palaeontology 61, 391–416. doi: 

10.1111/pala.12348. 

 

Andre geologiske publikationer (bogkapitler, populærvidenskabelige artikler, konferenceabstracts) 

 

  -  Grabatin, C., Rust, J., Rasmussen, J.A. & Madsen, H.: Early evolution and palaeobiology of pygmy 

grasshoppers (Orthoptera: Tetrigidae) with the description of a new genus and species. In 

Martin, T., Schellhorn, R & Schultz, J.A. (Eds): 13th Symposium on Mesozoic Terrestrial 

Ecosystems and Biota (MTE13), Bonn; Extended Abstract. Terra Nostra 2018/1, 38–39. ISSN 

0946-8978. 

 - Grabatin, C., Rust, J., Rasmussen, J.A. & Madsen, H.: Early evolution and palaeobiology of pygmy 

grasshoppers (Orthoptera: Tetrigidae) with the description of new genera and species. 

GEOBONN 2018, Book of Abstracts, p. 308. 

  - Møller, S.D., Sheldon, E. & Rasmussen, J.A.: Biostratigraphy and palaeoecology of calcareous    

nannofossils in the Lower Cretaceous Munk Marl Bed, Danish North Sea. The 33rd Nordic 

Geological Winter Meeting, Abstracts, p. 147. 

   - Møller, S.D., Sheldon, E., Rasmussen, J.A. & Thibault, N.: High-resolution  palaeoenvironmental 

reconstruction of the mid-Barremian Munk Marl Bed, Danish North Sea based on calcareous 

nannofossils. The Palaeontological Association, 62nd Annual Meeting, Univ. of Bristol. 

Programme, Abstracts and AGM papers, p. 98. 

 -  Rasmussen, C., Nielsen, C., Kröger, B., Colemnar, J., Nielsen, M., Eriksson, M., Cuny, G., 

Rasmussen, J.A., Servais, T., Nielsen, A. & Harper, D.: Repartitioning Sepkoski’s original dataset 

into life cycle modes: Testing the importance of dispersal potential as a driver for Phanerozoic 

marine biodiversity levels. 5th International Palaeontological Congress, Paris. Abstract Book, 

853. 

 

Museets børneformidler og ansvarlige for skoletjenesten, Mette Elimar Jensen, var forfatter til følgende: 

 

  Børnehaven på Biblioteket, Børn, Kunst og Billeder.  

  Dr. Lakras Skattekiste. Børn, Kunst og Billeder. 

  Aksel fra Jante, Folkeskolen.dk. Sammen med Marianne Vangsgaard Torbensen. 
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Forskning og vejledning 
Det i 2015 påbegyndte ph.d. – projekt om Morsø Jernstøberi, som Museum Mors i 2014 søgte og fik støtte til 

fra Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU), fortsatte i 2018. Grundet det store arbejdspres forbundet med 

at den ph.d.-studerende sideløbende er leder på museet, fik projektet yderligere en udsættelse fra KFU, 

således at det først skal være afsluttet i april 2020. Den omlægning af ph.d.-projektet fra monografi til 

artikler, som blev besluttet i 2017, udmundede i december 2018 i den første fagfællebedømte artikel inden 

for projektet. Det skete med artiklen ”Røgen fra byens bankende hjerte – Morsø Jernstøberi, Nykøbing og 

miljøet 1853-1993”, der udkom på Aalborg Universitetsforlag. Endnu en artikel om Morsø Jernstøberi, 

”Kakkelovne, kundegods og køkkentøj – Omvæltning og strategi hos A/S N.A. Christensen & Co. 1950 -1993.”, 

er allerede optaget til udgivelse i sommerudgaven af det fagfællebedømte tidsskrift Erhvervshistorisk Årbog. 

I 2018 fortsatte det frugtbare og gode samarbejde med Limfjordsmuseernes Samvirke, LIMSAM. Netværket 

bestående af museerne rundt om den vestlige del af Limfjorden har siden 2014 været et mere eller mindre 

decideret forskningsnetværk, der bedriver forskningsprojekter med fokus på Limfjordsområdet. LIMSAM og 

Aalborg Universitet delte i 2018 stadig udgifterne til aflønning af ph.d. i historie, Line Vestergaard Knudsen, 

der havde rollen som fælles forskningsmedarbejder og tovholder. Mens samarbejdet i 2017 resulterede i en 

fagfællebedømt antologi om sommerhuse og sommerhusliv ved Limfjorden, skabte samarbejdet i 2018 

antologien ”Viljen til velfærd, velstand og vækst – Iværksættere, entreprenører og industriherrer i provinsen”, 

der ligeledes var fagfællebedømt og udkom på Aalborg Universitetsforlag. Både på inspektør- og lederniveau 

afholdes der jævnligt møder i Limfjordsmuseernes Samvirke. Repræsentanter fra universitetet og museerne 

mødes desuden i det fælles ”Center for Kulturarvsstudier”, CFK, hvor museumsdirektør Anders Have 

Espersen fra Museum Mors sidder med i bestyrelsen. 

På det geologiske felt har museets Jan Audun Rasmussen deltaget i følgende nationale og internationale 

forskningssamarbejder i 2018: 

-Molerets diatoméflora som værktøj i klimaundersøgelser (i samarbejde med Nina Lundholm, Københavns 

Universitet). 

-Udvalgte dele af Fur Formationens fiskefauna (i samarbejde med Ane E. Schrøder, Københavns Universitet 

(KU); Peter Rask Møller, KU; Bent Lindow, KU og Henrik Madsen (HM). 

-Forskellige aspekter af Fur Formationens (molerets) fossiler (i samarbejde med HM samt Bo P. Schultz og 

René Sylvestersen fra Museum Salling). 

-Nye arter af Kridttidsammonitter fra Thy (i samarbejde med HM og professor M. Machalski, Det Polske 

Videnskabsakademi). 

-Ordoviciske conodonter fra Skandinavien (i samarbejde med Svend Stouge, Københavns Universitet og 

Anders Lindskog, Lunds Universitet). 

-Perm- og Triastidens conodontfauna fra Østgrønland (i samarbejde med Stefan Piasecki, Københavns 

Universitet). 
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Den polske forsker dr. Marcin Machalski fra Det polske Videnskabsakademi samarbejdede med museets 
geologiske medarbejdere i 2018. Den 4. august afholdt han desuden et foredrag på Fossil-og Molermuseet, 
hvor lokale geologiinteresserede var mødt frem. 

 

Udover de konkrete forskningsprojekter bliver museets viden naturligvis hele tiden efterspurgt. Både arkiv og 

museum modtager jævnligt henvendelser fra fagfæller, slægtshistorikere, studerende, gymnasieelever, 

skoleelever og andre med en lokalhistorisk interesse for Mors. Det tager selvfølgelig tid at finde svar på disse 

henvendelser, men museet og arkivet sætter en ære i at yde en så god faglig og grundig service på dette 

område som muligt. Arkivet i Munkegade 22 i Nykøbing havde 240 gæster i 2018, og det modtog 131 

forespørgsler pr. mail samt 31 telefoniske henvendelser med lokalhistoriske spørgsmål.  
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Morsø Lokalhistorisk Arkiv modtager hvert år masser af henvendelser fra folk med interesse for øens eller 
deres egen slægts historie. Her ses arkivassistent Charlotte Lindsey (th.) med en gæst på arkivets læsesal. 

Både museets særudstillinger og opgraderingen af de faste udstillinger baserer sig alle på intensivt 

forsknings- og researcharbejde fra museets medarbejderes side. Det samme gør sig gældende for de 

foredrag, byvandringer og busture, der blev gennemført i løbet af 2018. 

I 2018 har museets forskningsinspektør på det geologiske område, Jan Audun Rasmussen, stået for følgende 

studievejledning og undervisning i universitetsregi:  

-Afholdelse af kurset ”Palæontologi” på Konservatorskolen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 

for Arkitektur, Design og Konservering, uge 39, september 2018. 

-Enkelte forelæsninger og øvelser i palæontologi på kurset ”Altings Oprindelse” på Københavns Universitet, 

Statens Naturhistoriske Museum, december 2018. 

-Ekstern specialevejleder for stud.scient. Sara Rosenmeier, Københavns Universitet, på specialeprojektet 

”Bestemmelse og palæoøkologisk tolkning af Fur Formationens mollusker med hovedvægt lagt på 

muslingefaunaen”. Henrik Madsen, Museum Mors har ydet hjælp til projektet. 

-Ekstern PhD-vejleder for Trine Edvardsen, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, på 

projektet ”Upper Cretaceous and Danian foraminiferal stratigraphy and ecology recorded in the Dalbyover-1 

core and quarry, Denmark”. Hun forsvarede med positivt resultat sin PhD-grad d. 10/12 2018. 

Inden for Nyere Tid har museet ydet vejledning til studerende fra Aalborg Universitet, der blandt andet 

bruger museet i forbindelse med studieprojekter indenfor museumsformidling. Desuden har museets 

samlingsinspektør assisteret studerende fra Aarhus Universitet i forbindelse med arkæologiske forespørgsler.  
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Museet 
 

Bestyrelse i 2018 
 

Museum Mors’ bestyrelse bestod i 2018 af følgende personer: 

Bente Lyndrup (Formand, FU) 

Poul Erik Olesen (Næstformand, FU) 

Anders Jensen (Valgt af Historisk Forening)  

Leo Kristensen (Historisk Forening – indtrådt i august 2018 som suppleant for Anders Jensen grundet sygdom)  

Henning Haaning (Valgt af Museets Venner)  

Søren H. Larsen (Valgt af Museets Venner) 

Jette Jepsen (V) (Udpeget af Morsø Kommune) 

Tore Müller (S) (Udpeget af Morsø Kommune) 

Tage Andersen (medarbejderrepræsentant frem til oktober 2018) 

Jan Audun Rasmussen (medarbejderrepræsentant fra oktober 2018) 

 

Medarbejdere i 2018 
 

Følgende medarbejdere har været på museets lønningsliste i hele eller dele af 2018, fuldtid el. deltid: 

Anders Have Espersen, museumsdirektør. 

Henny Holm, administrator og bogholder. 

Mette Elimar Jensen, kunst- og kulturformidler for børn og unge. 

Anne Heide, formidlingsinspektør og arkivar. 

Lars Peter Rahbek, forvalter. 

Jan Audun Rasmussen, museumsinspektør, ph.d. i palæontologi. 

Sanne Christensen, samlingsinspektør. 

Maria Breddam Slæggerup, projektansat museumsinspektør.  

Camilla Andersen, projektansat museumsinspektør. 

Henrik Madsen, museumsformidler, Fossil- og Molermuseet. 

Erling Christensen, registrator.  

Tage Andersen, forvalter på Skarregaard. 
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Charlotte Lindsey, arkivassistent. 

Ole Finn Jensen, landbrugsmedarbejder. 

Flemming Bundgaard Jensen, landbrugsmedarbejder. 

Marian Nørgaard Engelst, projektansat registrator, Fossil- og Molermuseet. 

Begga Thøgersen, butiksmedarbejder. 

 

Museet havde i 2018 desuden 3 personer ansat i løntilskud. I 2018 indgik museet derudover i Morsø 

Kommunes praktik- og nyttejobsordninger.  

I alt har museet haft 12 årsværk i 2018, alle medarbejdere uanset ansættelsesbetingelser inklusive.  

Museet afviklede i 2018 personalemøder ca. en gang hver anden måned for alle medarbejdere. 

 

 

Museets medarbejdere var på årets personaletur blandt andet på Hjerl Hede. 

 

Den 4. juni 2018 tog personalegruppen igen på fælles personaletur. Turen gik til frilandsmuseet Hjerl Hede 

og Strandingsmuseet i Thorsminde. Begge steder stod imødekommende og inspirerende museumskolleger 
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fra De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune klar med spændende rundvisninger ”behind the 

scenes”.  

Kurser, seminarer og efteruddannelse 
Med hensyn til efteruddannelse, seminarer og kurser forsøger museet hele tiden at opkvalificere 

medarbejdernes kompetencer og pleje og vedligeholde de faglige netværk, som både medarbejdere og 

museum har stor gavn. De senere år har museet øget sin aktivitet på dette felt.  

I 2018 deltog museumsdirektør Anders Have Espersen og museumsinspektør Jan Audun Rasmussen i ODM’s 

faglige informationsmøde i Vejle. Anders Have Espersen deltog desuden i ODM’s chefnetværksmøde i 

Middelfart, Slots- og Kulturstyrelsens stormøde i København om en ny museumsreform, Limfjordsmuseernes 

Samvirkes todages sommerseminar, Nordjysk inspektørnetværks todages seminar, Slots- og Kulturstyrelsens 

museumsledermøde, samt ODM’s Sara-kursus.  

 

Museets direktør deltog i stormødet om en kommende museumsreform i januar. Mødet fandt sted i 

København og var arrangeret af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Forvalter Lars Rahbek var med til ODM’s forvalterseminar i marts og deltog i ODM’s Sara-kursus.  

Formidlingsinspektør Anne Heide deltog i møder og kurser arrangeret af Sammenslutningen af 

Lokalhistoriske Arkiver (SLA), deriblandt et kursus i ARKIBAS samt kursus i digitalisering af lyd. Hun var 

endvidere deltager i de nordjyske museers inspektørnetværksmøde i Aars, ODM’s netværk for Nyere Tids 

Kulturarv, et kursus i formidling af grøntsager, en temadag i skoletjenesteformidling på Lindholm Høje, 

Limfjordsmuseernes Samvirkes todages seminar, samt ODM’s formidlingsseminar i Middelfart. 

Museumsinspektør Maria Breddam Slæggerup deltog i Limfjordsmuseernes Samvirkes todages seminar, 

inspektørnetværksmøde i Thy arrangeret af de nordjyske museer, samme netværks todages seminar på 

Højgaarden ved Slettestrand, ODM’s faglige orienteringsmøde i Middelfart, samt et af ODM’s Sara-kurser. 
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Museumsinspektør Camilla Andersen deltog i ODM’s faglige orienteringsmøde i Middelfart, i ODM’s Sara-

kursus, i temadag om læreplaner på Gammel Estrup, i skoletjenesteseminar for museer på Lindholm Høje, i 

Nordjysk inspektørnetværks todages seminar ved Slettestrand, samt i inspektørnetværksmøde i Thy 

arrangeret af de nordjyske museer. 

Samlingsinspektør Sanne Christensen deltog i Nordjysk Inspektørnetværks møder i Aars og Thisted, i kurser 

om genstandshåndtering og daglig rengøring på museer arrangeret af ODM, i Limfjordsmuseernes Samvirkes 

todages sommerseminar, i en temadag om læreplaner til dagtilbud på Gl. Estrup, i Nyere Tids netværksmøde 

på Kvindemuseet i Aarhus, i skoletjenesteseminar for museer på Lindholm Høje, i Nordjysk 

inspektørnetværks todages seminar ved Slettestrand, i et skoletjenesteseminar i Aars og i et Sara-kursus 

arrangeret af ODM. 

Børneformidler Mette Elimar Jensen deltog i en temadag om læreplaner til dagtilbud på Gl. Estrup, i 

skoletjenestenetværkets dagseminar på Lindholm Høje, i skoletjenestenetværkets møde om formidling i 

daginstitutioner, i et skoletjenestenetværksseminar i Aars, samt i Slots- og Kulturstyrelsens konference om 

tidlig kulturstart, afholdt på Horsens Teater. 

Administrator og bogholder Henny Holm deltog i følgende i 2018: GDPR kursus i den nye 

persondatalovgivning, kursus i vilkårsændringer i ansættelsesforhold, kursus i moms, skat og personalejura 

arrangeret af BDO og kursus i den nye ferielov ligeledes med BDO som vært. 

Frivillige 
I 2018 havde Museum Mors ca. 100 personer, der i større eller mindre grad deltog som aktive frivillige i 

museets arbejde. Som altid sætter museet enormt stor pris på den frivillige arbejdskraft, og det engagement 

de frivillige 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 landbrugsmuseet 

Skarregaard yder de frivillige kræfter et kæmpe stykke arbejde i forbindelse med madlavning, aktiviteter og 

salg af mad i forbindelse med de store arrangementer på gården.  

 

Frivillige kræfter laver juledekorationer til årets store julemarked på Skarregaard. 

En del af butiksvagterne ved museets afdelinger blev også i 2018 passet af frivillige. En anden meget vigtig 

gruppe af frivillige finder man på Morsø Lokalhistoriske Arkiv. Frivilliggruppen på arkivet blev oprettet i 2014 

og hjælper én eller flere gange om ugen med til at få sorteret og ryddet op i arkivets registreringsefterslæb, 

samtidig med at de scanner fotos til arkiv.dk og registrerer arkivalier i ARKIBAS. Frivilliggruppen begyndte i 
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samarbejde med Slægtshistorisk Forening Mors i 2018 at tilbyde både aften- og formiddagsarrangementer 

på arkivets læsesal. Her kunne potentielle og garvede slægtshistorikere få hjælp og vejledning til deres 

arbejde. 

Alle museets aktive frivillige i 2018 vil i april 2019 blive takket med en stor frivilligaften med mad og hygge 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, et personligt medlemskab eller et firmamedlemskab. Alle 

tre giver blandt meget andet gratis adgang til alle museets afdelinger og aktiviteter. Der blev i 2018 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. Den 11. april 

2018 blev der afholdt årsmøde i Museets Venner, hvor der blev fortalt om året, der var gået, og om museets 

planer for det kommende år. 

 

Museum Mors ønsker at være et åbent museum med plads til mange forskellige mennesker og 
arrangementer. I efteråret lagde Dansk Støberimuseum lokaler til TV-programmet ”Hjernehviskerne”. Mere end 
50 mennesker deltog i optagelserne. 
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Besøgstal 

 

Figur 1 – Deltagere i undervisningsaktiviteter og workshops arrangeret af museets skoletjeneste er talt med 
under Dueholm Kloster. 

 

Figur 2 – Gågadeudstillinger, gågadebutik og arrangementer for skoler, børn og voksne er talt med i det 
samlede besøgstal. 

Museum Mors havde sammenlagt i alt 26.299 besøgende i 2018. Dette tal dækker over gæsterne på alle 

museets afdelinger og gågadebutikken, som museet havde i løbet af sommeren og julemåneden, samt 

deltagere til de aktiviteter ude af huset, hvor museet eller museets medarbejdere var hovedarrangører og 

som på den ene eller anden måde var offentligt tilgængelige.   

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2015 2016 2017 2018

Museum Mors - afdelingernes besøgstal

DH FMM SG SM Gågadeudst/gågadebutik. Arkiv

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Samlet besøgstal Børn Voksne Skolebørn

Museum Mors - samlet besøgstal 2015, 2016, 2017, 2018

2015 2016 2017 2018



34 
 

Dueholm Kloster havde i 2018 i alt 7586 besøgende, Skarregaard havde 6149 besøgende, Fossil- og 

Molermuseet havde 7072 besøgende, Dansk Støberimuseum havde 1392 besøgende, mens Morsø 

Lokalhistoriske Arkiv havde 240 besøgende i løbet af året. Lidt under 20.000 voksne, omtrent 3800 børn og 

knap 4000 skolebørn besøgte Museum Mors eller deltog i aktiviteter arrangeret af museet. Oven i disse 

besøgende kommer de mange mennesker, der lagde vejen forbi tiltaget HUSEUM under Kulturmødet. 

Bygninger og udendørsarealer  
Museum Mors ejer sammen med Museumsfonden en stor bygningsmasse. Museet prioriterer løbende 

vedligehold, men da flere af bygningerne er meget gamle, kræves der mange ressourcer på vedligeholdelse. 

Tre af museets udstillingssteder er lokaliseret i fredede ejendomme. På Nordmors er det landbrugsmuseet 

Skarregaard, der ejes af Morsø Kommune, men hvor museets medarbejdere står for vedligehold. I Nykøbing 

er det hovedafdelingen, Dueholm Kloster, hvor hovedbygningen og mejeribygningen, der rummer museets 

særudstillinger, er fredede.  

 

De nye lokaler på Fossil- og Molermuseet blev indviet i forbindelse med stedets 30-års jubilæum i maj 2018. 
Her er der rundvisning i museumsinspektør Jan Audun Rasmussens nye kontor. 

Den 2. november 2018 besigtigede Slots- og Kulturstyrelsen de fredede ejendomme på Skarregaard. 

Museets direktør og forvalter deltog sammen med en repræsentant fra Kommunen, der er den reelle ejer af 

gården. Der afventes stadig en fredningsrapport fra besøget. 

I maj 2018 indviedes de nye kontorer, skolestuen og mødelokalet i det renoverede stuehus ved Fossil- og 

Molermuseet. De nye faciliteter, der har skabt langt bedre arbejdsforhold for medarbejderne på stedet, blev 

blandt andet til med støtte fra Arly Christensens Fond. 
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Samarbejder og bestyrelsesarbejde 
Morsø Kommune 
Museet har et tæt samarbejde med Morsø Kommune, og 2018 var ingen undtagelse. To politikere havde 

igen plads i museets bestyrelse. Efter kommunalvalget i 2017 blev der udpeget et nyt medlem fra 

kommunalbestyrelsen, idet Tore Müller (S) afløste Lauge Larsen. Jette Jepsen (V) fortsatte som medlem af 

bestyrelsen. På ønske fra Morsø Kommune blev det besluttet, at kommunalbestyrelsen ikke længere skal 

have en repræsentant siddende i Museumfondens bestyrelse.  

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

indenfor erhverv og turisme. Dette ønsker museet at afspejle blandt andet gennem aktiviteterne i 

forbindelse med Kulturmødet og naturligvis i de formidlingstiltag og udstillinger, som museet skaber og 

producerer. Årets store særudstilling om Sallingsundbroens jubilæum var et udtryk for dette ønske, og på 

den baggrund søgte og modtog museet støtte fra Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets Udviklingspulje til at 

fremstille udstillingen.  

Museum Mors ønsker at holde kommunens politikere og øverste embedsmænd løbende orienteret om 

museets aktiviteter. Den 26. april besøgte en stor del af kommunalbestyrelsen, heriblandt flere af de nye 

medlemmer, Dueholm Kloster, hvor museumsdirektør Anders Have Espersen viste rundt og fortalte om 

museets planer. I lighed med de foregående år afholdt museet desuden en ”Kommunalbestyrelsesaften” i 

maj måned på Skarregaard, hvor politikere og ledende embedsmænd i hyggelige rammer blev præsenteret 

for museets arbejde.  

Museets direktør var igen i 2018 en aktiv deltager i kommunens bevaringsudvalg og 

bygningsforbedringsudvalg. 

 

Museumsdirektør Anders Have Espersen (tv), borgmester Hans Ejner Bertelsen og nu forhenværende direktør 

i Morsø Kommune, Peder Hanghøj, er overdommere i forbindelse med en ”bygge bro konkurrence” under 

museets og kommunens fælles brofejring den 30. maj 2018. Foto: Morsø Folkeblad. 
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Museet modtog som en del af dets kapitel 8 arbejde også i 2018 kommunens tekniske forvaltnings aktuelle 

byggesagslister, så den arkivalske kontrol af bygningerne kunne 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 derudover 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. Museet hjalp derudover flere gange medarbejdere ved kommunens afdeling for 

Teknik og Miljø med at finde fotos og oplysninger frem, der kunne kvalificere medarbejdernes arbejde. 

Museum Mors samarbejdede i lighed med året før i flere forskellige projekter med de lokale folkeskoler. 
Skoleklasserne besøger ofte museets afdelinger, i særlig grad Dueholm Kloster, der er det nemmeste at 
komme til med offentlig transport. Elev- og lærermateriale i forbindelse med projektet ”Aksel fra Jante” blev 
flittigt anvendt af flere af øens skoler i løbet af året.  

Museum Mors indgik i 2017 et samarbejde med Morsø Kommune om natur- og kulturhistorisk formidling af 
området omkring Feggeklit. Museum Mors bidrog med viden og tekst til de informationstavler, der blev 
opsat i den nye toiletbygning/informationshus ved færgelejet ved Feggesundfærgen, indviet den 3. juli 2018. 
Desuden var museet medvirkende til udfærdigelsen af geologiske og historiske infotavler i forbindelse med 
etablering af vandrestier på Nordmors 

Museum Mors og Morsø Kommune indgik i 2018 endnu engang en resultatkontrakt, hvori kommunen 
udtrykker sine forventninger til museets arbejde det kommende år. Den forrige resultatkontrakt blev 
evalueret på et møde i kommunens Børne- og Kulturudvalg i efteråret 2018. I den forbindelse udtrykte 
udvalget stor tilfredshed med museets arbejde. 

Derudover sidder museet med i Grønt Råd under Morsø Kommune. 

 

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 et par gange om året møder med ledelsen for Visit Mors. Museet deltog med en 

medarbejder på årets turistmesse, Ferie for Alle, i Herning i februar. Museum Mors sender løbende 

oplysninger om sine aktiviteter til Visit Mors, der omvendt kontakter museet, hvis grupper eller busselskaber 

ønsker en byvandring eller guidet bustur. I 2018 fik museet sin folder ud i sommerhusene på øen gennem sit 

samarbejde med Visit Mors. I efteråret indgik museet og Visit Mors et samarbejde om fire fælles, fastlagte 

busture, der arrangeres i fællesskab og med museets medarbejdere som guider. Disse løber ad stablen i maj, 

juni, juli, august 2019. 
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Museets stand på Ferie for Alle messen i Herning i 2018. 

Unesco Verdensarv 
En gruppe bestående af Tove Damholt (konsulent), personale fra Museum Mors (Jan Audun Rasmussen, 

Henrik Madsen, Anders Have Espersen) og Museum Salling (Bo Schultz, René Sylvestersen, Inge Kjær 

Kristensen) og Kulturarvsstyrelsen (Bolette Lehn Petersen), har i samarbejde med personale fra Morsø 

Kommune og Skive Kommune i 2018 fortsat arbejdet med fokus på at indlevere en ansøgning om at få 

molerklinterne indstillet som UNESCO Verdensarv med baggrund i molerets helt unikke fiskefauna. To af 

museets medarbejdere sidder med i styregruppen for verdensarvsprojektet. 

 

Museumsinspektør Jan Audun Rasmussen fortæller om moleret på et møde i styregruppen for UNESCO 
Verdensarvsprojektet. 
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Morsø Provsti 
Museum Mors indledte i 2018 et samarbejde med Morsø Provsti om Gravminderegistrering på Mors. Der 

blev holdt indledende møder og to af museets medarbejdere holdt et oplæg om emnet for 

menighedsrådene i forbindelse med et arrangement i Sejerslev sognegård. Der er udarbejdet en køreplan for 

gravminderegistreringen hen over de næste tre år. 

 

Blandt de fredede gravminder, der skal registreres i forbindelse med gravminderegistreringen, er dette 
familiegravsted for familien Schade på Vejerslev Kirkegård. 

Bevaringscenter Skive 
Museum Mors indgik i 2018 sammen med Museum Thy og Museum Salling i bestyrelsen for Bevaringscenter 

Skive. Ved udgangen af året blev bevaringscenteret opløst, og i stedet oprettes der fra april 2019 et 

bevaringscenter i regi af Museum Salling. Det er aftalt, at Museum Mors og Museum Salling fremover deler 

lønudgifterne til en konservator med geologisk ekspertise. Museet vil desuden købe konserveringsfaglige 

ydelser hos Museum Salling. 

Morsø Folkebibliotek 
Museet arbejder ofte sammen med det lokale bibliotek. I 2018 fortsatte og afsluttede udviklingsprojektet 

”Hestehoved Foran”, hvor biblioteket indgik sammen med museet, samtidig med at museets skoletjeneste 

samarbejdede med biblioteket i forbindelse med projektet ”Aksel fra Jante”.  

Morsø Gymnasium 
Museum Mors fik i 2018 et tættere samarbejde med øens gymnasium. Det skete blandt andet gennem et 

formidlingsprojekt, hvor elever skulle finde på gode løsninger til museets udenlandske gæster. Desuden 

foretog museet seks byvandringer for med fokus på industri for gymnasiets 1. g klasser. 
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Elever fra Morsø Gymnasium fremlægger deres formidlingsprojekter for to af museets medarbejdere, der 
agerede ”censorer” på projekterne. 

Limfjordsteatret 
Samarbejdet ”Hestehoved Foran”, hvor teatret, biblioteket og museet var deltagere, afsluttedes i 2018. I 

forbindelse med en forestilling fra teatrets talentlinje samarbejdede museet og teatret om indholdet. 

Forestillingen handlede om den kvindelige fotograf Mette Pedersen fra Øster Assels, og museet bidrog med 

viden og arkivalier til forestillingen. 

Limfjordsmuseernes Samvirke 
Museum Mors er en meget aktiv deltager i forskningssamarbejdet Limfjordsmuseernes Samvirke, der består 

af otte museer rundt om Limfjorden. De to fagfællebedømte udgivelser, der indtil videre er kommet ud af 

samarbejdet, indeholder artikler skrevet af museets direktør. I forbindelse med samvirkets todages 

sommerseminar deltog Museum Mors med fire medarbejdere.  

Aalborg Universitet: 
Museet har et fint samarbejde med Aalborg Universitet. Museumsdirektør Anders Have Espersen sidder i 

bestyrelsen for Center For Kulturarvstudier (CFK), der er en overbygning mellem universitetet og 

Limfjordsmuseernes Samvirke. Museet deltog i studiemessen på universitet den 2. september, hvor de 

studerende blev tilbudt studieopgaver på Museum Mors. En gruppe på fire studerende udarbejdede i løbet 

af efteråret et projekt med henblik på bedre handicapadgang på Dueholm Kloster. 
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Kulturarv Nord: 
Kulturarv Nord består af alle statsanerkendte kultur- og kunstmuseer i Region Nordjylland. Museum Mors 

sidder med i bestyrelsen i dette samarbejde, hvor museets leder er næstformand. Fire af museets 

medarbejdere deltog i 2018 i netværkets todages fællesseminar. Museum Mors deltog i 2018 i det fælles 

formidlingsprojekt ”Historiedetektiverne ”, hvor Kulturarv Nords museer, TV2 Nordjylland og skoler fra de 

nordjyske kommuner gik sammen om at skabe små film, der gennem 8. klassers øjne formidlede små film om 

museernes genstande. 

 

Elever fra 8. klasse på Dueholm Skolen i Nykøbing arbejder med filmformidling i forbindelse med det fælles 
Kulturarv Nord projekt, ”Historiedetektiverne”. Bazookaen er en attrap, så ingen kom til skade under 
optagelserne. 

De naturhistoriske museer i Danmark: 
Den fælles rabatordning mellem de naturhistoriske museer i Danmark trådte i kraft i 2018. Samtidig fortsatte 

det gode samarbejde om det fælles naturhistoriske registreringssystem ”Specify. Museum Mors deltog i juni 

i et fælles møde på Statens Naturhistoriske Museum, hvor der var deltagelse fra alle Danmarks 

naturhistoriske museer. 

Museum Thy 
Museum Thy har det arkæologiske ansvar i Morsø Kommune, og Museum Mors har et fint samarbejde med 

kollegerne i Thy i forhold til dette arbejde. Som noget nyt afholdt museet i samarbejde med Museum Thy i 

november 2018 et foredrag på Dueholm Kloster, hvor museumsinspektør Niels Algreen Møller fra Thy 

fortalte om årets udgravninger og arkæologiske fund på Mors.  
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Arkæologer fra Museum Thy i gang med en af flere udgravninger på Mors i 2018. 

Museum Salling 
Museum Mors arbejder meget tæt sammen med Museum Salling i bestræbelserne på, at Fur og Mors bliver 

en del af UNESCO verdensarv. Der er samtidig masser af samarbejde mellem geologerne på de to museer 

omkring det daglige geologiske arbejde og forskningen. I forbindelse med sidstnævnte samarbejder 

geologerne på Fur og Mors i forhold til forskningen omkring de forskellige aspekter af Fur Formationens 

(molerets) fossiler. Der afholdes desuden flere gange årligt møder mellem de to museer, hvor ikke bare de 

geologiske medarbejdere, men også museernes ledelse deltager. Fra april 2019 deles de to museer om 

lønudgifterne til en konservator med speciale i geologi.  

Rabataftaler 
Museet fortsatte i 2018 sin rabataftale med Ældresagen. Aftalen giver Ældresagens medlemmer 30 % rabat 

på billetten til Museum Mors. En lignende aftale havde museet desuden med Klub Nordjyske, mens TV2 

MidtVest kundeklub ligeledes blev en del af museets rabatordninger i 2018.  

Lokale foreninger 
Museum Mors samarbejder med de foreninger, med hvem det har et interessefællesskab. Morsø 

Slægtshistoriske Forening holdt igen i 2018 deres møder på Morsø Lokalhistoriske Arkiv. Samarbejdet med 

foreningen blev i løbet af året desuden intensiveret, da foreningen begyndte at arrangere slægtshistoriske 

formiddage på arkivet. Her kunne alle med interesse for slægtshistorie møde op og få hjælp og vejledning. 

Siden er dette udvidet med slægtshistoriske aftener. 

En repræsentant fra Historisk Forening er at finde i museets bestyrelse, og foreningen er ligeledes med i 

samarbejdet omkring årsskriftet Jul på Mors, som foreningen udsender til dens 350 medlemmer. 
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Bestyrelser og redaktioner 
 
Museum Mors havde i 2018 medarbejdere siddende i følgende bestyrelser, råd, udvalg og redaktioner: 
  
 Medlem af Erslev Kalkovns bestyrelse: Henrik Madsen. 
 Medlem af Smedemuseets bestyrelse: Lars Rahbek. 
 Koordinator i forbindelse med ODM’s Faglige orienteringsmøde 2019 (Naturhistorie): Jan Audun 

Rasmussen. 
 Medlem af Statens Danekræudvalg, Statens Naturhistoriske Museum (medlem siden 2006): Jan Audun 

Rasmussen. 
 Videnskabelig redaktør, Bulletin of the Geological Society of Denmark (siden 2015): Jan Audun 

Rasmussen. 
 Corresponding Member of The Ordovician Subcommission on Stratigraphy (siden 1991): Jan Audun 

Rasmussen. 
 Kulturarv Nord: Anders Have Espersen (næstformand). 
 CFK (Center for Kulturarvsformidling): Anders Have Espersen. 
 LIMSAM (Limfjordsmuseernes Samvirke): Anders Have Espersen. 
 Bevaringsudvalget, Morsø Kommune: Anders Have Espersen 
 Forbedringsudvalget, Morsø Kommune: Anders Have Espersen 
 Grønt Råd, Morsø Kommune: Anne Heide. 
 

 

Museum Mors er et aktivt museum, og arbejdet med formidlingen for 2019 gik naturligvis allerede i gang tidligt 
i 2018. Her er det museumsinspektør Camilla Andersen, der i efteråret i Morsø Folkeblad fortæller om planerne 
for den store særudstilling om sundhed og sygdom på Mors, der åbner den 12. april 2019. I 2018 fik museet 
støtte fra Region Nordjylland og De frie Kulturmidler i Morsø Kommune til udstillingen. 
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Glimt fra året der gik  

 

Fornem hilsen i gæstebogen på Fossil- og Molermuseet/ Folketingets Præsidium på besøg  

 

Kulturminister Mette Bock hilser på Antje, der lagde hus til Huseum/ Museumsbutikken i gågaden i december. 

 

Løbeklubben Pinen og Plagen reklamerede for den kommende broudstilling/ Fossiljagter var igen et hit. 
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De frivillige smede var populære på julemarkedet/ Der var gris og koncert i oktober på Skarregaard. 

 

Børnene på Sydmors Skole lytter spændt til museets medarbejdere, der er på besøg. 
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Der var vildt uhyggeligt på Dueholm i efterårsferien/ Broudstillingen fik masser af omtale i Morsø Folkeblad. 

             

Plakaten til særudstillingen havde royal karakter/ Udvandrerudstillingen kom til Farum og i Weekendavisen. 

 

Teltet til brojubilæet på Dueholm klar til besøg/ Museet Venners blad fortalte om koncerten på Skarregaard. 
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Museets frivillige bagte brune lagkager på samlebånd til julemarkedet/ Butikken i gågaden var en succes. 

 

 

Fossil- og Molermuseets jubilæum gav grund til store armbevægelser/ P4 var på plads til brojubilæet. 
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Årets store særudstilling på Dueholm Kloster – Drømmen om en bro. 
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