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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 mio. 

kr. i tilskud i 2017, mens staten gav ca. 1,4 mio. kr. i 2017. Den samlede omsætning er på godt 7 mio. kroner. 

Museet har 16 fastansatte, heraf seks på fuld tid, og havde i 2017 ca. 4000 åbningstimer samt 24.661 

gæster.  

2017 var endnu et år med masser af aktiviteter rundt om på Museum Mors fem afdelinger, Skarregaard, 

Dueholm Kloster, Fossil- og Molermuseet, Dansk Støberimuseum og Morsø Lokalhistoriske Arkiv.  

I løbet af året præsenterede museet tre særudstillinger, mens der på flere afdelinger blev skabt nye og 

meget tiltrængte opdateringer af de faste udstillinger. På Dueholm Kloster åbnede udstillingen ”14. 

december 1916 – Særudstilling om Mors og salget af Dansk-Vestindien” i oktober, mens der på samme 

afdeling blev lavet formidlingsmæssige fornyelser i Nykøbingstuen, i Klosterhaven, i Legetøjsudstillingen, i 

Skolestuen og i Køkkenudstillingen. På Dansk Støberimuseum præsenteredes i maj en særudstilling om 

Nykøbing Mors Andelsboligforenings første 75 år. Samme sted blev der desuden opsat yderligere 12 bannere 

med tekster om produktudvikling og design. På Skarregaard blev der fra april vist en fotoudstilling med før og 

nu billeder fra landsbyerne rundt om på Mors, mens Fossil- og Molermuseet fik skiftet stort set alle den faste 

udstillings utidssvarende plancher ud med nye, grafisk- og forskningsmæssigt opdaterede af slagsen.  

Forskningsmæssigt fortsatte museets ph.d. – projekt om Morsø Jernstøberi. I samarbejde med de øvrige 

Limfjordsmuseer i LIMSAM blev der arbejdet hen i mod en fælles fagfællebedømt forskningspublikation med 

udgivelse i 2018. Udgivelsen vil være en antologi om udkantsindustrier og vil rumme en artikel fra Museum 

Mors om Morsø Jernstøberis forhold til Nykøbing fra 1965 til 1993. Samarbejdet med de øvrige 

Limfjordsmuseer i LIMSAM førte i 2017 til, at museerne, og dermed også Museum Mors, kunne udgive en 

fagfællebedømt antologi om sommerhuse på Ålborg Universitetsforlag. Derudover betyder museets 

ansættelse i 2016 af en medarbejder på ph.d.-niveau inden for det geologiske område, at museet bidrager til 

adskillige forskningspublikationer på det naturvidenskabelige område.  

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”. Arbejdet har gennem hele 

2017 været højt prioriteret fra museets side og er stort set tilendebragt. 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. Dette 

arbejde skrider fortsat frem med en imponerende hastighed. Flere og flere af arkivalierne finder efter den 

første grovregistrering nu vej til det digitale arkivsystem, ARKIBAS.  Det samme gør fotos fra arkivets store 

billedsamling. I forbindelse med sidstnævnte er det ligeledes de frivillige kræfter, der møjsommeligt scanner 

billeder ind til glæde for interesserede i Morsøs lokalhistorie, der kan finde billederne på hjemmesiden 

arkiv.dk.  

Museum Mors tog i 2017 fat på det omfangsrige arbejde med at få registreret samlingen af fossiler på Fossil- 

og Molermuseet i de naturhistoriske museers fælles databasesystem, Specify. Museet fik i den forbindelse 
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midler fra Kulturstyrelsens pulje til samlingsvaretagelse, så man kunne ansætte projektmedarbejdere til at 

udføre registreringen. I efteråret 2017 kom der yderligere projektmidler til dette arbejde, der ventes 

færdiggjort ved udgangen af 2018.  

 

 

Museum Mors samarbejdede også i 2017 med flere af de øvrige kulturinstitutioner på Mors. Her er det glade 

børn fra Limfjordsteatrets sommerskole, der benytter museet til at øve på årets forestilling, der blandt andet 

blev fremført på Kulturmødet på Mors. 
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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. 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 fik 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” færdiggjorde i 2017 arbejdet 

med at offentliggøre museets inventarnumre på ”Museernes Samlinger”. En anden væsentlig udfordring, 

som Museum Mors har haft på samlingssiden, er manglende placeringsregistrering. Den samlingsansvarlige 

intensiverede derfor i 2017 gennemgangen 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 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 2017 den store oprydning, der begyndte i 2014 efter flere års 

manglende registrering. 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. De frivillige på arkivet er nu kommet så vidt, at de er gået i 

gang med den finere registrering af disse arkivalier, som man i 2017 begyndte at føre ind den digitale 

database, Arkibas. Det samme gælder for de arkivalier, der hidtil kun har være registreret analogt. Arkivet 

uploader derudover løbende fotos til Arkibas. Disse fotos er tilgængelige for alle på hjemmesiden arkiv.dk.  

I forbindelse med nye krav til samlingsregistrering efter Fossil- og Molermuseets optagelse som 

statsanerkendt museum, blev der ansøgt og bevilliget 204.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til ansættelse 

af ekstra arbejdskraft til hjælp med digital indtastning af museets geologiske samlinger. 

Projektmedarbejderne Marian Engelst og Anders Sivebæk har ydet en stor indsats og i samarbejde med 

museets faste personale er ca. 7000 fossiler blevet fuldt registreret i 2017. Arbejdet ventes med baggrund i 

en ny bevilling færdiggjort i 2018. 
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Indtastning af analoge fossil-registreringer i 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. På nyere tids området 

optog museet i alt 152 genstande i 2017.  

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.  

Indsamling af fossiler foregår til stadighed i molergraven i Ejerslev m.m. og udover fine fisk, insekter, 

muslinger og krystaller blev Danmarks hidtil længste stykke forstenet træ på 9,5 meters længde, fundet den 

4. december. I alt blev ni fossilfund indleveret til Statens Naturhistoriske Museum fra Fossil- og Molermuseet 

erklæret for Danekræ. To af fundene var gjort af to forskellige museumsgæster, mens de resterende syv blev 

fundet af museets egen Henrik Madsen. 
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Formidling 

I 2017 blev der brugt mange kræfter på at løfte de permanente udstillinger på museets afdelinger, mens de 

store særudstillinger blev en anelse nedprioriteret. Af samme grund valgte man blandt andet at lade 

særudstillingen ”Udvandrerne” på Dueholm Kloster køre yderligere en sæson i stedet for at præsentere en 

ny stor udstilling i afdelingens særudstillingslokale. Udvandrerne vil i øvrigt i 2018 være at finde på 

Immigrantmuseet i Farum, der har lånt udstillingen af Museum Mors. 

Faste udstillinger 

Både Dansk Støberimuseum, Dueholm Kloster og Fossil- og Molermuseet fik tiltrængte formidlingsløft i løbet 

af 2017. I begyndelsen af maj kunne sidstnævnte med hjælp fra Morsø Kommunes udviklingspulje byde 

indenfor til den største fornyelse af afdelingen siden starten i 1988. Museets gamle plancher var både grafisk 

og indholdsmæssigt skiftet ud, fornyet og oversat til engelsk, hvilket gjorde udstillingen anderledes 

indbydende og tilgængelig end hidtil. Den nye udstilling blev indviet af Morsø Kommunes borgmester, Hans 

Ejner Bertelsen, og direktøren for Statens Naturhistoriske Museum, Peter Kjærgaard. 

 

Gæster i Fossil- og Molermuseets nye udstilling. 
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På Dansk Støberimuseum blev der opsat 12 nye bannere, der fortalte om produktudvikling, arkitekter og 

design, mens der for at øge synligheden på facaden blev sat nye faste skilte op med tilhørende aften og 

nattebelysning.  

På Dueholm Kloster fik flere af stedets faste udstillinger ny formidling. Nykøbingstuen blev ryddet kraftigt op, 

et ekstra rum blev tilføjet, Nykøbings historie fra 1200 til 1970 blev fortalt på helt nye plancher, og alle 

udstillingens genstande blev gennemgået og efterfølgende formidlet i genstandstekster og billeder.  

Klostrets legetøjsudstilling fik en lignende overhaling. Det skete med den nye og langt mere fokuserede 

udstilling, ”Små spor”. Det samme gjorde sig gældende i hovedbygningens køkkenudstilling, hvor en 

studiepraktikant fra Aalborg Universitet fik skabt helt ny formidling om mad og madkultur på Mors. En anden 

studiepraktikant udarbejdede desuden bannere, der i forbindelse med museets skolestue fortalte om 

skolehistorie.  

I museets have formidledes grave, sten og milepæle i form af små plancher, mens klostrets og 

mejeribygningens historie blev fortalt i tre store udendørs plancher.  

 

 

 

 

Nykøbingstuen med den nye formidling. I bunden ses det nye lokale i udstillingen. 
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Udsnit af den nye formidling i køkkenudstillingen på Dueholm. 

 

Et blik ind i udstillingen ”Små Spor” på Dueholm Kloster. Legetøjsudstillingen fik et stort løft i 2017. 
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To eksempler på den nye formidling i klosterhaven på Dueholm Kloster. 
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Særudstillinger: 

På Dueholm Kloster fik man i efteråret 2016 støtte fra Folketinget til en mindre særudstilling om salget af 

Dansk-Vestindien set fra øen Mors. Udstillingen, der var placeret i museets Riddersal, åbnede i oktober 2017 

og fortalte gennem plancher og genstande historien om afstemningen angående øernes afståelse i 1916, og 

om hvordan morsingboerne stemte og hvorfor.  

 

 

 

Den mindre særudstilling om salget af Dansk-Vestindien fra efteråret 2017. 

 

På Skarregaard præsenterede man i forbindelse med påskeferien en før-og nu udstilling med fotografiske 

motiver fra hele Mors. Udstillingen ”Øens billeder” kunne ses hele sæsonen i gårdens gamle kostald. 

Udstillingens indhold blev desuden formidlet i en bog. 
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Et kig ind i fotoudstillingen ”Øens billeder” på Skarregaard. 

På Dansk Støberimuseum åbnede man i begyndelsen af maj særudstillingen ”Vi bygger en skønnere by – 

Nykøbing Mors Andelsboligforening 1942-2017 ”. Udstillingen var blevet til med støtte fra 

andelsboligforeningen selv og blev åbnet på selve 75 års dagen for foreningens stiftelse, den 5. maj 1942. 

Udstillingen fortalte historien om andelsboligforeningen og dens betydning for byens boligmasse og 

udvikling. Også denne udstilling blev omdannet til et trykt hæfte, der blev omdelt til samtlige 

boligforeningens beboere. 

 

En del af udstillingen ”Vi bygger en skønnere by” 
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Nykøbing Mors Andelsboligforenings bestyrelsesformand, Henrik René Christensen, åbner særudstillingen på 

Dansk Støberimuseum. 

Museet deltog igen i 2017 i Kulturmødet på Mors. I den forbindelse udstillede museet genstandene fra 

2016’s fælles museumstiltag ”Kulturskaberne ”. Det skete i kælderen på Dueholm Kloster, hvor de mange 

sjove og underfundige genstande blev præsenteret i de 48 timer, kulturmødet varede. 

 

”Kulturskaberne – revisited” i kælderen på Dueholm Kloster. 
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Museum Mors var under Kulturmødet derudover igen primus motor på et fælles tiltag fra museerne i Region 

Midt- og Nordjylland samt Organisationen Danske Museer (ODM). Tiltaget hed i 2017 ”Huseum” og bestod 

dels af et debatforum om museumspolitik, placeret i en carport midt på Kulturmødets centrale vej, dels en 

udstilling af udvalgte 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. ”Huseum” havde deltagelse af godt 20 museumsmedarbejdere fra Nord- og Midtjylland samt 

ODM’s ledelse og dele af dens bestyrelse. I forbindelse med Kulturmødet valgte museet desuden at give 

gratis adgang til alle museets besøgssteder i mødets 48 timer. På museet kunne man blandt andet opleve 

teater, fællessang og forfattermøder med Maria Helleberg og Lone Hørslev. 

 

 

Debatscenen i Huseum. ODM’s formand, Flemming Just, og direktør, Nils M. Jensen, i diskussion med Dansk 

Folkepartis kulturordfører, Alex Ahrendtsen. 
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Huseum: Kulturmødedeltagere og museumsfolk i debat om, hvilke genstande, der er værdige til at komme på 

museum.  

I samarbejde med foreningen ”Strømpehusets Venner” og med støtte fra Den Velgørende Fond Morsø 

skabte museet formidling i det nyrenoverede ”Strømpehus” i Øster Assels på Sydmors. Det skete i form af en 

fotoudstilling med fotografen Mette Pedersens billeder fra et halvt århundrede på det sydlige Mors. 

Udstillingen åbnede i efterårsferien 2017. 

 

De flotte fotos fra Mette Pedersen nærstuderes i Strømpehuset. 
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Guidede ture og rundvisninger: 

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

og fra museets afdelinger i løbet af 2017. På Fossil- og Molermuseet og Skarregaard foregik rundvisningerne 

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

Nykøbing blev arrangeret rundvisninger hele året rundt 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 2017 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. Museet arrangerede i samarbejde med en naturvejleder derudover flere programsatte cykel- 

og vandreture på Mors. 

 

Fossiljagterne på Fossil- og Molermuseet er et stensikkert hit blandt de familier, der besøger museet. Her er 

museets Henrik Madsen ved at se, om der et nyt danekræ på vej. 
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Arrangementer: 

Museet gennemførte i 2017 en lang række større eller mindre arrangementer. I vinterferien kunne man på 

Dueholm Kloster komme på tingfinderjagt, mens der samme sted var mulighed for at fremstille sit eget 

gammeldags fastelavnsris sammen med museets børneformidler. Traditionen tro kunne man i påsken 

besøge de små nyfødte lam på landbrugsmuseet Skarregaard. I løbet af sommerferien var der ubemandede 

børneaktiviteter på Dueholm Kloster og Skarregaard, blandt andet i form af et flot opsat børnehæfte, hvor 

børn, med udgangspunkt i Dueholms historie, kunne gå på opdagelse i museets udstillinger. Hæftet var lavet 

som et studieprojekt fra Aalborg Universitet. På Dansk Støberimuseum var der i højsæsonen en bemandet 

aktivitet, hvor børn kunne prøve kræfter som ovndesignere. 

Museet valgte som noget nyt i 2017 at slå de hidtidigt afholdte fåredag og høstdag på Skarregaard sammen 

til et enkelt arrangement i august under betegnelsen, Sommermarked. Dette blev en pæn succes med 

omtrent 800 gæster i løbet af en weekend.  

 

Hygge på det store sommermarked i august 2017. 

I efterårsferien var Dueholm Kloster pyntet op til Halloween efter alle kunstens regler, og børn kunne gå på 

jagt efter de mange (plastik)rotter, der gemte sig over hele museet. En af dagene i løbet af efterårsferien var 

der desuden et uhyggeligt fortællearrangement på det gamle kloster. Ligeledes i efterårsferien kunne børn 

besøge Skarregaard og lave pandekager med museets børneformidler. På Fossil- og Molermuseet var der 

som altid fossiljagter i løbet af efterårsferien. Afdelingen deltog i 2017 desuden endnu engang med et 

arrangement i anledning af Geologiens Dag. 
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Ligeledes i løbet af efteråret arrangerede museet på Dueholm Kloster i samarbejde med folkekirkens 

skoleafdeling en storstilet Lutherdag. I den forbindelse besøgte ca. 1500 børn i løbet af fem timer museet, 

hvor der var adskillige aktiviteter og formidlingstiltag. 

I samarbejde med Museum Thy var Museum Mors med til det store vikingemarked, der i maj blev afholdt på 

Nordmors. De to museer havde en fælles stand med plancher om vikingetiden i den vestlige Limfjord og 

genstande fra tidsperioden. 

Museets børneformidler deltog i Børnenes Dag i Nykøbing. Her snakkede hun med børn og voksne om deres 
bedste legetøj. Alt blev optaget som lyd. Aktiviteten foregik på gågaden i Nykøbing. Resultatet blev et 
lydbillede, som kan høres i den nye legetøjsudstilling på museet.  
 

 

En af museets medarbejdere formidler klosterhistorie til én ud af rigtig mange skoleklasser på Lutherdagen.  

Den 11.-12. november løb Skarregaards populære julemarked igen ad stablen. Endnu engang var det en stor 

succes med ca. 2300 besøgende.  

 

Børnene sættes i arbejde ved smedens esse på julemarkedet i november. 
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Fra den 1.– 15. december arrangerede museet julehygge og juleklip for ikke mindst kommunens 

skoleklasser. Jul på Museet blev til i samarbejde med Morsø Folkebibliotek. 

 

Glade skolebørn tager en dans rundt om det juletræ, de selv har været med til at pynte til museets julehygge i 

december. 
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Formidlingsprojekter: 

Igen i 2017 havde Museum Mors på skoleområdet gode samarbejder med ikke mindst den lokale indskoling i 

Nykøbing, M.C. Holms Skole, men samarbejdede naturligvis også med øens øvrige skoler.  

Museet fortsatte desuden i projektet ”Hestehoved Foran”, der er et samarbejde mellem Museum Mors, 

Limfjordsteatret og Morsø Folkebibliotek. Projektet mundede i 2017 ud i en række formidlingstiltag. Blandt 

andet fik museet med støtte fra De Frie Kulturmidler i Morsø Kommune trykt et større hæfte med børns 

fortællinger fra Mors. Derudover blev projektet præsenteret på Kulturmødet, hvor museets børneformidler 

samtidig turnerede rundt med sit delprojekt ”Den lange historie”, der var en ”mobil” fortælling, som alle 

kunne skrive videre på.  

 

Morsø Kommunes borgmester, Hans Ejner Bertelsen, skriver på Den Lange Historie. 
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Udgivelser: 

• I november udkom årgang 55 af det lokalhistoriske tidsskrift, Jul på Mors, i 1500 trykte eksemplarer. 

Jul på Mors indeholdt følgende artikler af lokalhistorisk karakter: 

• Anne-Mette Riis: Teater blandt ribbe og bomme. 

• Jørgen Gråbæk: Venstre på Mors. 

• Sanne Christensen: Reformationen på nært hold. 

• Charlotte Boje: Et kors fra Sindbjerg. 

• Anders Have Espersen: Afstemningen om De Dansk-vestindiske Øer 1916. 

• Andreas Kabell: Nykøbings første socialdemokratiske borgmester. 

• Knud B. Bach: Morsingboer på ”commandoraids” ned gennem Europa. 

• Jan Audun Liljeroth Rasmussen: Da isen formede landskabet på Nordmors. 

• Ellen Margrethe Sørensen: Ung pige i huset på Mors – for næsten 80 år siden. 

 

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

indhold fra udstillingen. 

 

Museets direktør Anders Have Espersen bidrog med artiklen ”Vil De ha’ havudsigt på det skønne Mors? – 

Sommerhusudviklingen på Mors 1900-2016” til den fagfællebedømte antologi ”Væk fra hverdagen – 

Sommerhuse ved Limfjorden”. Antologien blev udgivet af Limfjordsmuseernes Samvirke på Aalborg 

Universitetsforlag. 
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På det geologiske område var museet medforfattere på følgende artikler: 

Publikationer i internationale, videnskabelige tidsskrifter (peer-reviewed) 
 
2017 Lindgren, J., Kuriyama, T., Madsen, H., Sjövall, P., Zheng, W., Uvdal, P., Engdahl, A., Moyer, A.E., Gren, 

J.A., Kamezaki, N., Ueno, S., & Schweitzer, M.H.: Biochemistry and adaptive colouration of an 
exceptionally preserved juvenile fossil sea turtle. Scientific Reports 7, 1-13 
(www.nature.com/scientificreports). 

 Johan Lindgren, geolog ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Lunds Universitet, har sammen med 
kolleger fra Sverige, Japan samt Henrik Madsen på Fossil- og Molermuseet, undersøgt det 
mikroskopiske og molekylære indhold af blødt væv fra verdens bedst bevarede fossile havskildpadde 
(Luffe); et fossil fra samlingen på Fossil- og Molermuseet på Mors. Undersøgelsen blev offentliggjort i 
det videnskabelige tidsskrift Nature Scientific Reports. 

2017 Nielsen, M.L., Rasmussen, J.A. & Harper, D.A.T.: Sexual dimorphism within the stem-group arthropod 
Isoxys volucris from the Sirius Passet Lagerstätte, North Greenland. Bulletin of the Geological Society of 
Denmark 65, 47–58. 

2017 Rasmussen, B.W., Rasmussen, J.A. & Nielsen, A.T. 2017: Biostratigraphy of the Furongian (upper 
Cambrian) Alum Shale Formation at Degerhamn, Öland, Sweden. GFF 139, 92–118.  

 
Andre publikationer 
2017 Stouge, S., Bagnoli, G., Jing, X., Wu, R. & Rasmussen, J.A.: Baltoscandian conodont diversity (upper 

Tremadoc and Middle Ordovician) compared to GOBE. The 4th International Conodont Symposium 
ICOS IV 2017, Valencia, Spain, Abstracts. 

 

 Museet afholdt flere foredrag i løbet af året. Her 

ses museets direktør på vej ud fra et afholdt foredrag om industrialiseringens Nykøbing Mors. Foredraget 

foregik på Morsø Folkebibliotek i anledning af DR’s ”Historien om Danmark”. Det afsluttedes med en 

rundvisning på Dansk Støberimuseum. Morsø Folkeblad var, som det fremgår, med hele vejen. 

http://www.nature.com/
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Sociale medier og hjemmeside: 

I 2017 nåede museets antal af facebookvenner op på et godt stykke over 1200. 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 

2017 en julekalender, der hver dag i december præsenterede museets facebookvenner for en af museets 

genstande, som de skulle gætte funktionen af. 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 indtil videre 534 følgere (februar 2018). På museets responsive 

hjemmeside kan man læse alt om dets fire afdelinger og arkiv. Der er desuden mulighed for at tilmelde sig en 

nyhedsbrevsfunktion.  

 

Museets Facebookside havde i februar 2018 ca. 1295 følgere. 

 

Museets Instagramside. 
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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 2017. Det forventes stadig færdigt i 

2019, om end det bliver i en noget anden form end først planlagt. Arbejdet med ph.d.’en er meget 

omfangsrigt og er til tider svært at få til at hænge sammen med en travl museumshverdag. Det er derfor nu 

planen, at den endelige ph.d. bliver artikelbaseret frem for en monografi, da dette er en mere overskuelig 

fremgangsmåde. 

I 2017 fortsatte samarbejdet med Limfjordsmuseernes Samvirke, LIMSAM, som er et netværk bestående af 

museerne rundt om den vestlige del af Limfjorden. 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. Forskningsprojektet mundede i 2017 ud i en fagfællebedømt 

antologi udgivet på Aalborg Universitetsforlag, hvor Museum Mors bidrog med en artikel om 

sommerhusudviklingen på Mors fra 1900 til 2016. Et nyt projekt om virksomheder i området er allerede i 

fuld gang, og en ny fagfællebedømt udgivelse, igen med deltagelse af Museum Mors, ventes på plads i 

sommeren 2018. Både på inspektør- og lederniveau afholdes der jævnligt møder i samarbejdet.  

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

forskningssamarbejder i 2017: 

-Forskellige aspekter af Fur Formationens (molerets) fossiler (i samarbejde med Henrik Madsen samt Bo P. 

Schultz og René Sylvestersen fra Museum Salling). 

-Nye arter af Kridttidsammonitter fra Thy (i samarbejde med Henrik Madsen og professor M. Machalski). 

-Molerets græshopper (i samarbejde med Henrik Madsen samt Christine Grabatin og Jes Rust fra 

Universitetet i Bonn). 

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

-Permtidens conodontfauna fra Svalbard (i samarbejde med Hans Arne Nakrem, Universitetet i Oslo). 

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

Universitet). Samarbejdet fik i 2017 bevilliget midler fra KFU til et forskningsprojekt, der vil foregå i 2018 og 

2019. 

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

intensiverede deltagelse i det fagligt styrkede LimSam og i naturvidenskabelige forskningsamarbejder er det 

museets klare opfattelse, at det står styrket inden for forskningsarbejdet i fremtiden, og på flere måder er i 

fuld gang med at rette op på den kritik, museets forskningsindsats blev mødt af i kvalitetsvurderingen i 2011.  
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Den nye faste udstilling på Fossil- og Molermuseet baserede sig på den nyeste forskning på molerområdet. 

Her er det museumsinspektør, ph.d., Jan Audun Rasmussen (th), der fortæller Morsø Kommunes borgmester 

Hans Ejner Bertelsen om fuglenes udvikling i moleret. 

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

museum modtager jævnligt henvendelser fra fagfæller, slægtshistorikere, studerende 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 andelsboligforeningen, Dansk-Vestindien og øens forandring i billeder, som de 

nye faste udstillinger på Dueholm, støberimuseet og Fossil- og Molermuseet er alle baseret på et intensivt 

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

foredrag og busture, der blev gennemført i løbet af året. 

I 2017 har Jan Audun Rasmussen stået for følgende studievejledning og undervisning i universitetsregi:  

-Forelæsninger og øvelser i palæontologi på kurset ”Altings Oprindelse” på Københavns Universitet, Statens 

Naturhistoriske Museum, december 2017. 

-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 har ydet hjælp til projektet. 

-Ekstern specialevejleder for Christine Grabatin, Bonns Universitet, på specialeprojektet ”Early evolution and 

palaeobiology of pygmy grasshoppers (Orthoptera: Tetrigidae) with the description of new genera and 

species”. HM har ydet hjælp til projektet. 

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

”Foraminiferer fra Danien, Danmark”. 
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 I forbindelse 

med den nye formidling i Nykøbingstuen inddroges et ekstra rum. Her udstilledes en række nye genstande, 

der alle havde en spændende historie at fortælle om købstadens fortid. Alle genstandene udgjorde hver især 

deres eget lille forskningsprojekt. 

 

Lokalhistorisk Arkiv modtager hvert år masser af henvendelser fra folk med interesse for øens eller deres egen 

slægts historie. Her ses arkivassistent Charlotte Lindsey på arkivets læsesal. 
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Museet 

Bestyrelse 

Museum Mors’ bestyrelse bestod i 2017 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 2017 

Følgende medarbejdere har været på museets lønningsliste i hele eller dele af 2017, 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 

Henrik Madsen, Fossil- og Molermuseet 

Erling Christensen, registrator  

Tage Andersen, Skarregaard 

Charlotte Lindsey, arkivassistent 

Lone Høgh Vad, arkivassistent 

Kim Poulsen, rengøring 

Ole Finn Jensen, landbrugsmedarbejder 

Henriette Krog Madsen, rengøring 

Flemming Bundgaard Jensen, landbrugsmedarbejder 
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Lisbeth Nielsen, museumsmedarbejder 

Anders Christian Sivebæk, projektansat registrator 

Marian Nørgaard Engelst, projektansat registrator 

Allan Børge Christiansen, landbrugsmedarbejder 

Museet havde i 2017 desuden 1 person ansat i løntilskud. I 2017 indgik museet derudover i Morsø 

Kommunes praktik- og nyttejobsordninger.  

I alt har museet haft 12 årsværk i 2017, alle medarbejdere uanset ansættelsesbetingelser inklusive.  

Museet afviklede i 2017 personalemøder ca. en gang hver anden måned for alle faste medarbejdere. 

I april 2017 tog personalegruppen på fælles personaletur. På turen besøgtes Den Fynske Landsby og Odense 

Bys Museers hovedafdeling, Møntmestergården. Begge steder fik man inspirerende rundvisninger af gode 

kolleger.  

Med hensyn til efteruddannelse, seminarer og kurser deltog Anders Have Espersen i ODM’s faglige 

informationsmøde i Vejle, i ODM’s chefnetværksmøde i Middelfart og i ODM’s formidlingsseminar i Aarhus. 

Anne Heide deltog også i sidstnævnte samt i et arkivkursus arrangeret af SLA. Desuden deltog Anders Have 

Espersen i et sommerseminar og to forskningsseminarer i regi af Limfjordsmuseernes Samvirke samt en 

forskningskonference i Aarhus arrangeret af Kulturstyrelsen. Sidstnævnte havde også deltagelse af Jan 

Audun Rasmussen. Lars Rahbek var med til ODM’s forvalterseminar i marts, og han deltog sammen med 

samlingsinspektør Sanne Christensen desuden i ODM’s samlingsberedskabsseminar i Helligåndshuset i 

Randers. Administrator Henny Holm deltog i kurser angående personalejura og HR, oplevelsesbooking, 

lønningssystem, revision og den kommende persondataforordning.  

 

Personaleturen i 2017 gik til Odense. Her lyttes der intenst til, hvordan man griber museumsdriften an i Den 

Fynske Landsby. 
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Frivillige 

I 2017 har ca. 100 personer været aktive frivillige ved Museum Mors. 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 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.  

 

To af museets frivillige i færd med at samle bær til syltetøj, der sælges til museets markeder. 

 

En stor del af butiksvagterne ved museets afdelinger blev også i 2017 passet af frivillige, som i de fleste 

tilfælde også kunne findes i museets venneforening.  

En anden meget 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.  
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En stor del af de arkivfrivilliges arbejde gik i 2017 med at grovsortere arkivalier. Her ses arkivkasser på 

arkivets loft. 

Alle museets aktive frivillige blev i 2017 takket med en stor frivilligaften 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 2017 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 2017 blev der afholdt årsmøde i Museets Venner, 

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

 

I 2017 fremstillede museet et ”hverveark”, der gjorde opmærksom på de mange fordele, der var ved at være 

medlem af museets venneforening. Her ses forsiden. 
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Besøgstal 

 

Figur 1 

 

Figur 2 – Gågadeudstillingen, der i 2016 trak 9000 gæster er ikke talt med i beregningen. 
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De faste afdelinger på Museum Mors havde i alt 24661 besøgende i 2017, hvilket var en stigning på små 

2000 i forhold til 2016. Tallene for 2017 viser, at fremgangen hovedsageligt skyldtes, at flere børn og 

skolebørn besøgte museet. 

Dueholm Kloster havde i 2017 besøg af flere voksne og børn end i 2016. Det øgede antal børn skyldtes 

blandt andet øget fokus på samarbejde med skolerne og et stort arrangement i forbindelse med 

reformationsjubilæet. På Skarregaard var der en smule tilbagegang, mens Fossil- og Molermuseet oplevede 

en smule fremgang. Dansk Støberimuseum kunne i 2017 ikke holde sin store fremgang fra de foregående år.  

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, og der 

kræves mange ressourcer på vedligeholdelse af bygninger.  

 

Nye – og meget tiltrængte – toiletter på Dueholm Kloster. 

Der er med støtte fra Slots-og Kulturstyrelsen blevet udarbejdet en handlingsplan for de fredede bygninger i 

forbindelse med Dueholm Kloster. Planen blev lavet i samarbejde med et lokalt arkitektfirma. Museet har 

desuden fået støtte af Morsø Kommune til vedligehold af de fredede bygninger på Skarregaard. 

I 2017 blev det besluttet at inddrage stuehuset ved Fossil- og Molermuseet til kontorer, skolestue og 

mødelokaler. Indretningen foregår i foråret 2018. 



33 
 

 

Det er ikke kun bygningerne på museet, der skal plejes. 

På Dueholm Kloster indrettedes der nye toiletter i ”Haanings hus”. De tre nye toiletter var stærkt tiltrængte, 

da museet rådede over for få toiletter, når der var eksempelvis skoleklasser og større grupper på besøg. De 

nye toiletter var desuden handicapvenlige. 

På Skarregaard blev den efterhånden meget nedslidte legeplads skiftet ud med en ny og moderne 

naturlegeplads. Det samme gjorde det nedslidte bålhus, der befinder sig mellem museets shelterfaciliteter 

og legepladsen. 

 

Den nye legeplads på Skarregaard. Bagved ses det nye bålhus. 
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 Samarbejder, bestyrelser og verdensarv 

Morsø Kommune 

Museet havde igen i 2017 et tæt samarbejde med kommunen på flere planer. To politikere havde plads i 

museets bestyrelse, mens en politiker havde 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. Med midler fra kommunens udviklingspulje opdaterede museet udstillingen på 

Fossil- og Molermuseet. 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 sad igen i 2017 i såvel kommunens bevaringsudvalg og bygningsforbedringsudvalg. 

 

Bevaringsudvalget i Morsø Kommune i 2017. 

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 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 samarbejdede i lighed med året før i flere forskellige projekter med de lokale folke- og 
friskoler. Skoleklasserne besøger ofte museets afdelinger, i særlig grad Dueholm Kloster, der er det 
nemmeste at komme til med offentlig transport. Det hæfte om udvandrerbørnene ”Magnus og Marie”, der 
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blev udarbejdet af museets børneformidler i forbindelse med museets særudstilling ”Udvandrerne”, blev 
fortsat anvendt som særligt undervisningsmateriale i forbindelse med særudstillingen i 2017. 900 af de i alt 
1000 eksemplarer er i løbet af 2016 og 2017 blevet udleveret til skolebørn på Mors, Thy og Salling. 
Derudover var skolerne i Morsø Kommune stort set alle aktivt deltagende i museets julearrangement i 
december 2017.  

 

Glade skolebørn på besøg på Dueholm Kloster. 

I slutningen af 2017 indgik museet i et samarbejde med elever fra Morsø Gymnasium, der skulle løse en 
opgave om formidling til turister ved brug af museet som case. Samarbejdet fungerede godt, og det er aftalt, 
at museet og gymnasiet skal indgå i et tættere samarbejde fremover. 

Museum Mors er i 2017 indgået i et samarbejde med Morsø Kommune om natur- og kulturhistorisk 
formidling af udvalgte lokaliteter og vandreruter på Mors, bl.a. omkring Feggeklit. Museum Mors bidrager 
med tekst og billeder til informationstavler, der opsættes på egnede steder.  

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. I forbindelse med den årlige 

træskibssejlads i Nykøbing, der blandt andet arrangeres af Visit Mors, havde museet en stand på havnen.  

Unesco Verdensarv: 

En arbejdsgruppe bestående af Tove Damholt (konsulent), Museum Mors (Jan Audun Rasmussen, Henrik 
Madsen) og Museum Salling (Bo Schultz, René Sylvestersen, Inger Kjær Kristensen) og Kulturarvsstyrelsen 
(Bolette Lehn Petersen), har lavet indledende arbejde med fokus på udredning af molerets helt unikke 
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fiskefauna samt udfærdigelse af en foreløbig rapport, der blev afsendt til IUCN World Heritage Programme’s 
direktør. Dette resulterede i støtte til at fortsætte arbejdet med sigte på optagelse af udvalgte klinter på 
Mors og Fur som UNESCO Verdensarv. 
 

 
Molerklinterne ved Hanklit på Mors. 
 

Bevaringscenter Skive: 

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

Det blev i 2017 besluttet, at man skulle arbejde hen i mod, at bevaringscenteret bliver en del af Museum 

Salling. Museum Mors vil i stedet fremover købe ydelser på bevaringscenteret. 

Morsø Folkebibliotek: 

Museet arbejder ofte sammen med det lokale bibliotek. I 2017 skete dette både i forhold til bibliotekets 

julearrangement på Dueholm Kloster og i forbindelse med udviklingsprojektet ”Hestehoved Foran”. Museets 

leder afholdt desuden et foredrag i samarbejde med biblioteket i forbindelse med DR’s tv-serie ”Historien 

om Danmark” 

Limfjordsteatret: 

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

I 2017 fortsatte samarbejdet med teatret i forbindelse med projektet ”Hestehoved Foran”. 

Limfjordsmuseernes Samvirke: 

Museets medarbejdere har i 2017 deltaget i alle 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 og ikke mindst i 2017, hvor samarbejdet kunne udgive sin første fagfællebedømte publikation. 
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Der er et godt samarbejde 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. 

  

En af museets to praktikanter ramte den lokale presse i forbindelse med sit ophold på Museum Mors 

Aalborg Universitet: 

I foråret havde museet samarbejde med fire historiestuderende fra universitetet, der lavede studieopgaver 

på to af museets afdelinger. To af de studerende kom i efteråret i tre måneders praktik på Dueholm Kloster, 

hvor de fik mulighed for at lave mindre udstillinger.  

Kulturarv Nord: 

Kulturarv Nord består af kultur- og kunstmuseer i Nordjylland. Museum Mors sidder med i bestyrelsen i 

dette samarbejde, hvor museets leder i 2017 blev udpeget til næstformand. To af museets medarbejdere 

deltog i 2017 i netværkets nye todages fællesseminar. En fælles ansøgning til formidlingsprojektet 

”Historiedetektiverne ” fik en bevilling i sommeren 2017. Projektet iværksættes i 2018. 

De naturhistoriske museer i Danmark: 

I 2017 intensiveredes museets samarbejde med de syv øvrige naturhistoriske museer i Danmark. 

Samarbejdet indeholder nu - udover fælles møder og fælles ansøgninger – ligeledes en fælles rabatordning 

museernes imellem, der betyder, at årskortindehavere på de forskellige museer får halv pris på de andre 

museers naturhistoriske afdelinger. 
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Aftalen om rabatordningen mellem de naturhistoriske museer blev præsenteret som en gave til danskerne og 

overrakt til kulturminister Mette Bock. 

Rabataftaler: 

Museet indgik i 2017 en aftale med Ældresagen. Aftalen giver Ældresagens medlemmer 30 % rabat på 

billetten til Museum Mors. En lignende aftale har museet med Klub Nordjyske. I samarbejde med 

sidstnævnte arrangerede museet i juni desuden en guidet bustur for Klub Nordjyskes medlemmer. Et 

arrangement, der ligeledes inkluderede en frokost på Sallingsund Færgekro. 

Lokale foreninger: 

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

ikke længere har arkæologien på Mors som ansvarsområde, afholdt Morsø Arkæologiforening sine møder på 

Lokalhistorisk Arkivs læsesal. Morsø Slægtshistoriske Forening holdt ligeledes deres møder på Morsø 

Lokalhistoriske Arkiv.  

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. 

Bestyrelser og redaktioner: 

Museum Mors havde i 2017 medarbejdere siddende i følgende bestyrelser, råd og redaktioner: 
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 Statens Danekræudvalg, Statens Naturhistoriske Museum: Jan Audun Rasmussen.  
 Den geologiske erhvervsfond Lethaias bestyrelse: Jan Audun Rasmussen (indtil maj 2017). 
 Bulletin of the Geological Society of Denmark: Jan Audun Rasmussen er tilknyttet som videnskabelig 

redaktør. 
 The Ordovician Subcommission on Stratigraphy: Jan Audun Rasmussen er Corresponding Member. 
 Erslev Kalkovns bestyrelse: Henrik Madsen. 
 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: Tage Andersen. 
 

 

 

I november 2017 rykkede museumsbutikken fra Dueholm Kloster ind i Nykøbings gågade med stor succes. I 

løbet af godt en måned kiggede næsten 3000 kunder ind for at gøre en god handel. 
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Den traditionsrige fastelavnsbåd lagde til ved Dueholm Kloster i februar 2017. 

 

 

Slagtning af julegris på julemarkedet på Skarregaard i november 2017. 
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Skolebørn på mejeribygningens gårdsplads ved Dueholm Kloster i forbindelse med Luther-dag.  

 

En smule sne afskrækker heldigvis ikke børn fra at besøge museet. 

 


