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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, Fossilog Molermuseet og Dansk Støberimuseum. Museets primære støtteyder er Morsø Kommune med ca. 3,4 mio.
kr. i tilskud i 2019, mens staten gav ca. 1,4 mio. kr. i 2019. Den samlede omsætning var på ca. 7 mio. kroner.
Museet har 12 fastansatte, heraf syv på fuld tid, og havde i 2019 30.487 gæster fordelt på alle afdelinger og
aktiviteter samt en gratis udstilling i gågaden.
I løbet af 2019 præsenterede museet fire særudstillinger. På Dueholm Kloster og Dansk Støberimuseum
fortsatte de senere års arbejde desuden med at skabe nye faste udstillinger samt opdatere de eksisterende.
Fossil- og Molermuseet præsenterede en særudstilling med titlen ”Savhajer og havslanger”, det
lokalhistoriske museum Dueholm Kloster åbnede sin hidtil dyreste særudstilling ”Kloge koner, kvaksalvere og
kredslæger”, Skarregaard viste en fotoudstilling med billeder fra Sydmors i første halvdel af 1900-tallet, mens
museet i en tom butik i Nykøbings gågade havde en gratis fotoudstilling med titlen ”Øens billeder - Mors i
fortid og nutid”. På formidlingssiden var museet som de foregående år meget aktivt på skoletjeneste- og
børneområdet, samtidig med at der blev gennemført adskillige busture, fossiljagter og rundvisninger.
Forskningsmæssigt blev det i 2019 besluttet, at museets ph.d. – projekt om Morsø Jernstøberi ikke lod sig
gennemføre med museets nuværende personale og ressourcegrundlag. Inden projektet blev afsluttet, blev
der dog udgivet endnu en fagfællebedømt forskningsartikel om emnet. På det geologiske område var
museet bidragsyder til ti forskningspublikationer. Heraf blev syv 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. Derudover blev museet en del af
et treårigt forskningsprojekt om molerets insekter. I projektet deltager blandt andet Museum Salling og
Naturhistorisk Museum i Aarhus. I 2019 fik museet desuden tilknyttet en ph.d.-studerende, der påbegyndte
et projekt om molerets fisk. Projektet er støttet af KFU og Erhvervs- og Innovationsfonden. På nyere tids
området blev en af museets faste medarbejdere frikøbt til at påbegynde et ph.d.-projekt på Aalborg
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”. Museets
registreringsmedarbejdere kom godt i gang med det nye registreringssystem, SARA, der trådte i kraft i
slutningen af 2018. Frivilliggruppen på Morsø Lokalhistoriske Arkiv fortsatte i samarbejde med arkivets
faglige personale deres store arbejde med at få styr på det registreringsefterslæb af arkivalier, der har hobet
sig op på arkivet gennem en årrække. Den grovsortering af arkivalier, der har været i gang siden 2014
nærmer sig en afslutning, og en stor del af arkivalierne er nu at finde i databasen ARKIBAS og dermed på den
offentligt tilgængelige portal, arkiv.dk. Det samme er de mere end 7000 fotos, som medarbejdere og frivillige
har skannet ind i samme system. Museum Mors fortsatte i 2019 arbejdet med at få registreret samlingen af
fossiler på Fossil- og Molermuseet i de naturhistoriske museers fælles databasesystem, Specify. I 2019 var
det arbejde hovedsageligt koncentreret om nyindkomne fund og kvalificering af registreringer i form af
blandt andet fotos.
På museumsmagasinet Dalgaard blev der igen på ugentlig basis hele 2019 arbejdet ihærdigt på at skabe
mere optimale opbevaringsforhold for museets samling af kulturhistoriske genstande og ikke mindst et
bedre fysisk overblik over samlingen.
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I oktober 2019 blev Museum Mors kvalitetsvurderet af Slots- og Kulturstyrelsen. Udover at museets samlede
virksomhed blev vurderet, baseret på baggrund af indsendt skriftligt materiale, fik museet besøg af to af
styrelsens medarbejdere, der i løbet af to dage sammen med bestyrelsesmedlemmer og embedsmænd fra
Morsø Kommune gennemgik museets afdelinger og fysiske forhold. I december 2019 modtog Museum Mors
kvalitetsvurderingsrapporten, der tegnede et billede af et museum på rette vej og gav Museum Mors
karakteren ”tilfredsstillende”, hvilket var et skridt op fra museets seneste vurdering fra 2011.
Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering havde følgende overordnede kommentarer til museets
virksomhed:
-

-

-

Der er sket et kvalitativt løft i museets forskning, om end omfanget er begrænset inden for
nyere tid.
Museet har videreudviklet sin formidling og arbejder målrettet med en fortsat kvalitativ udvikling af den samlede formidlingsvirksomhed. Museet skal dog fortsat fokusere sin faglige
profil og tage stilling til, hvilken status de enkelte besøgssteder skal have i den fremadrettede
udvikling af museet.
Museet har gjort væsentlige fremskridt i samlingsvaretagelsen gennem et prioriteret og
fokuseret bevarings- og registreringsarbejde. Der er dog fortsat brug for at optimere
bevaringsforholdene.
Museet har sikret mere stabile ledelses- og ressourceforhold, om end museets aktivitetsniveau og ikke mindst antallet af udstillingssteder presser museets økonomi.

I april ændrede museet på sin billetpolitik. Prisen på billetterne blev hævet med 10 kr. Til gengæld kunne
gæsterne nu besøge alle museets afdelinger på én og samme billet.

Børnehavebørn på opdagelse på Dansk Støberimuseum i 2019.
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Samling og registrering
Som de foregående år fortsatte museets samlingsinspektør inden for det kulturhistoriske felt i 2019 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. En ihærdig indsats med deltagelse af flere af museets
faguddannede medarbejdere var med til at råde bod på store dele af dette i løbet af 2019. Som de øvrige
statsanerkendte museer i Danmark skiftede Museum Mors i slutningen af 2018 registreringssystem fra Regin
til Sara. Arbejdet med Sara tog for alvor fat i 2019, og det var museets vurdering, at overgangen til det nye,
noget anderledes, registreringssystem gik godt.
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. I
forbindelse med museets kvalitetsvurdering blev det fra Slots- og Kulturstyrelsens side anbefalet, at museet
fik gennemført denne beslutning snarest, og museet har i sin opfølgningsplan på kvalitetsvurderingen
besluttet at gennemgangen skal tages i løbet af 2020.
På Morsø Lokalhistoriske Arkiv fortsatte medarbejdere og frivillige i 2019 den grovsortering og
grovregistrering af de mange arkivalier, der er kommet ind på arkivet mellem 2002 og 2013, men ikke er
blevet registreret. Den finere registrering af disse arkivalier er i fuld gang, og en stor del af samlingen blev i
2019 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 2019 var
antallet af uploadede historiske fotos fra arkivets samling nået op på over 7000. Derudover registrerede
arkivets faste medarbejder naturligvis sideløbende nyindkomne arkivalier i Arkibas.

Arkivets læsesal i 2019.
På Fossil- og Molermuseet fortsatte det gode arbejde med at registrere fossiler i den naturvidenskabelige
database, SPECIFY. Det grundlæggende arbejde på dette område blev færdiggjort i 2019, hvorefter stort set
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hele museets samling (ca. 12.000 genstande) var tastet ind i systemet. I 2019 drejede registreringsarbejdet
sig mest om kvalificering af det allerede indtastede, fotografering af genstande og registreringen af nye fund.
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. I 2019 blev denne indsamlingspolitik formidlet i en folder, der deles ud til museets gæster. På
nyere tids området optog museet i alt 9 genstande i samlingen i 2019.
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 har løbende udgravet og indsamlet fossiler hele året.
I juni foretog Museum Sallings to konservatorer en bevaringsgennemgang af museets udstillinger og
magasiner. Gennemgangen mundede ud i en rapport.

Formidling
Museum Mors præsenterede fire nye særudstillinger i 2019, samtidig med, at der på Dueholm Kloster og
Dansk Støberimuseum igen blev skabt fornyelse i de faste udstillinger. Derudover blev der blandt andet
afholdt sommermarked og julemarked på Skarregaard, der var vinterferie-, påskeferie-, sommerferie- og
efterårsferie-aktiviteter rundt om på museerne, mens der på alle museets afdelinger var masser af mundtlig
formidling til gæsterne i form af rundvisninger, fossiljagter, 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 nederste ende af museets stueetage opsat 12 nye plancher, der fortalte
personlige historier om en række forskellige ansatte på fabrikken. Derudover fik den virksomhedshistorie,
der siden 2015 var blevet fortalt på roll-ups i det gamle showroom, en kraftig opgradering, da den blev
gennemskrevet og nyopsat på faste plancher. Virksomhedens historie blev desuden fortalt gennem en film,
mens alle genstande og skilderier i showroomet blev udstyret med fyldige genstandstekster.

Den nye film om Morsø Jernstøberi, flankeret af to af de nye faste plancher.

6

På Dueholm Kloster fortsatte det store arbejde med at opgradere de faste udstillinger, der i alt for mange år
har stået uformidlede hen, men nu er ved at have været igennem en komplet fornyelse. I 2019 var turen
kommet til kælder og loft i hovedbygningen. I kælderen blev udstillingens første rum gennemgribende
forandret. De gamle jydepotter og tobaksudstillinger blev taget ned, rummet blev gennemrenoveret, og i
stedet mødes man nu af fortællingen om Dueholms samlede historie fra Johanitterkloster til museum.
Formidlingen af Dueholm Klosters historie havde længe været efterspurgt af museets besøgende. Ved siden
af museets køkkenudstilling blev der desuden skabt ny formidling om opbevaring, måleenheder og
grovkøkkenets historie.

Museets kælder undervejs…

… og efter ombygning og nyformidling.
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Også museet gamle kirkeudstilling, der stammer helt tilbage fra 1940, fik færdiggjort en tiltrængt fornyelse.
Kirkehistorien for Mors blev fortalt, og det flotte ”kirkerum” blev formidlet, mens der blev tyndet ud i
udstillingens mange genstande uden proveniens.

Kirkeudstillingen fik en overhaling i 2019.

Særudstillinger
I april 2019 åbnede museet på Dueholm Kloster en stor særudstilling om sygdom og sundhed på Mors
gennem ca. 200 år. ”Kloge koner, kvaksalvere og kredslæger” blev med tilskud fra Region Nordjylland og
Morsø Kommune den hidtil dyreste udstilling på museet. Udover selve udstillingen i mejeribygningen på
Dueholm formidledes historien om udviklingen i det lokale sundhedsvæsen også ”ude af huset”. Den støtte,
museet havde fået fra Morsø Kommune til udstillingen, gjorde det muligt at rykke ud i nogle af øens
lægehuse og regionshospitalet i Thisted med udstillingen. Det skete i form af roll-ups i venteværelser, hvor
patienter kunne læse ”on-site” historiefortællinger om den praksis, de befandt sig i.

Udstillingen om sundhed og sygdom bød på mange flotte opstillinger og anderledes formidlingsformer.
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Museumsinspektør Camilla Andersen sætter i forbindelse med museets sundhedsudstilling plancher op på
Regionshospitalet i Thisted.
På Skarregaard kunne man besøge en samlet udgave af de to udstillinger om og med fotografen Mette
Pedersens billeder fra Sydmors, som museet i samarbejde med foreningen ”Strømpehusets Venner” tidligere
har haft udstillet i Strømpehuset i Øster Assels.
I den tomme butik, Vestergade 13, blev der hen over sommeren desuden vist en samlet og revideret version
af museets tidligere fotoudstillinger om Nykøbing og Mors før og nu. Udstillingen var gratis at besøge og var
meget velbesøgt.

Et kig ind i fotoudstillingen i gågaden.
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Fossil- og Molermuseet bød indenfor til særudstillingen ”Savhajer og havslanger”, der fortalte om de hajer,
der har svømmet i området, dengang Mors for 55 millioner år siden stadig var dækket af vand. I udstillingen
kunne man blandt andet betragte de store mængder af hajtænder, som var blevet fundet i Sundbylaget på
Mors. Fossil- og Molermuseet lagde desuden forhal til en vandreudstilling om ”Fremtidens landskaber på
Nordmors”. Det skete i samarbejde med Morsø Kommune.

Man kunne komme helt tæt på hajtænderne fra moleret i Fossil-og Molermuseets særudstilling.

Guidede ture og rundvisninger
Museet stod sammenlagt bag 150 arrangementer i form af rundvisninger, børneaktiviteter, busture,
foredrag, fossiljagter, byvandringer osv. i løbet af 2019. Heraf foregik de 93 på museets afdelinger, mens de
resterende 57 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.
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 lighed med året før
igen i 2019 blev arrangeret faste rundvisninger i sommermånederne.

Arrangementer
Museet gennemførte i 2019 en række større eller mindre arrangementer. Hele året arrangerede
frivilliggruppen erindringsværksteder og slægtscaféer på arkivets læsesal. Her kunne borgere med interesse
for slægtshistorie komme og få hjælp til deres arbejde. Museets engagerede frivillige på både arkivet,
Skarregaard og i butikkerne blev hyldet med en frivilligaften med spisning, hygge og sang i maj måned. I
vinterferien var der dekorationsværksted i klosterkælderen med udgangspunkt i udstillingen om Morsø
Fajancefabrik på Dueholm Kloster. I påsken var der aktiviteter på Skarregaard med fokus på æg i alle
afskygninger. I maj deltog museet i Børnenes Dag. I et telt i Gågaden lavede museets børneformidler
blåmalerværksted inspireret af Fajancefabrikken Lund på Sydmors. Her kunne børnene male deres egen
tallerken. Der kom omkring 200 børne og voksne og deltog i aktiviteten.
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Læsesalen under en af frivilliggruppens slægtscaféer.
På Skarregaard blev der i juni arrangeret et vellykket sommersangsarrangement, et sommermarked over to
dage og løbende familierettede aktiviteter hen over sommerferien. I forbindelse med sommermarkedet
udarbejdede museet en selvkørende børneaktivitet, Skarregaardjagten, hvor børnene med to af gårdens
tidligere beboere som ”guider” kunne komme rundt på hele gården, mens de besvarede spørgsmål.
I anledningen af 800 året for Dannebrogs ”fald fra himlen”, inviterede museets børneformidler børn og
voksne på museum for at høre historien om drengen Niels, som voksede op på Vejerslevgård og siden kom
med Valdemar Sejr til Estland. Historien blev spundet over den sjældne korsriddergravsten fra Vejerslev. Den
findes i dag på Nationalmuseet. Efter aftale kom Morsø Forsvarsbrødres flotte faneoptog forbi museet.

Hygge omkring bålet i forbindelse med museets sommermarked på Skarregaard.
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I naturen rundt om Skarregaard blev der i august afholdt både en geologisk og arkæologisk vandretur.
Sidstnævnte blev til med hjælp fra den arkæologiske afdeling på Museum Thy.
Ligeledes i august deltog museet som de foregående år i Kulturmødet på Mors, hvor museet, udover at have
gratis adgang på alle afdelinger, var tovholder på de samlede danske museers fælles indslag, ”Vi elsker
museer”. Museum Mors fik i år Kulturmødet helt tæt på sig, i og med at museet gav plads til en helt ny og
meget populær scene på pladsen foran Lokalhistorisk Arkiv.

Den nye scene på Kulturmødet, Klostergården, var anlagt på museets parkeringsplads foran Morsø
Lokalhistoriske Arkiv.

Kulturminister Joy Mogensen besøgte de danske museers fælles tiltag ”Vi elsker museer” på Gasværksvej 27.
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Som altid gik museets medarbejdere ”all-in”, når det gjaldt det årlige Halloween-arrangement på Dueholm
Kloster.
I løbet af efteråret lagde Dueholm Kloster blandt andet lokale til et foredrag om gamle salmebøger, mens
traditionen med at afholde et større Halloween-arrangement blev fortsat i samarbejde med Morsø
Kompetencecenter i efterårsferien. I uge 42 stod museets børneformidler desuden bag børnearrangementet
Fru Riges Skygge, der indbød deltagerne til at lave små uhyggelige film.
Knap så uhyggeligt var det collageværksted, som var indrettet i skolestuen på Dueholm Kloster på samme tid.
Collageværkstedet tog udgangspunkt i projektet ”Gensyn”, som tidligere på året havde involveret blandt
andet museet og Limfjordsmuseet. På Skarregaard kunne man i efterårsferien hygge med blandt andet
snobrød og franske hotdogs i bålhuset.
Som altid blev der holdt julemarked på Skarregaard i november. Selvom markedet løb ad stablen så tidligt
som den 9. og 10. november, strømmede de besøgende til. I alt 2800 gæster tog del i de to dage med boder,
musik og aktiviteter. I første halvdel af december inviterede museets børneformidler endnu en gang
børnehaver og indskolinger på Dueholm Kloster for at se og høre historien om det gamle hus. Børnene hørte
om, hvordan nissen drillede munkene, legede med familien Tøttrup og til sidst flyttede op under bjælkerne
på loftet, da det gamle hus var blevet til museum. I underetagen stod der et pyntet juletræ, som børnene
dansede omkring og sang gamle og nye julesange.
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Julemarkedet på Skarregaard satte i 2019 rekord i antallet af gæster. Som altid var der masser af aktiviteter
for de mindste.

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 for ikke mindst de mindre børn. Blandt de projekter, der var en del af skoletjenesten i
2019, var følgende:
Aksel fra Jante
Projektet var allerede begyndt i 2018, men fortsatte ind i 2019. Projektet kaster nyt – og børnevenligt - lys på
forfatteren Aksel Sandemose. 1. marts 2019 åbnede udstillingen “Aksel fra Jante” på Frederikshavn Bibliotek
og Borgerservice. Børn fra Frederikshavn, Randers og Morsø kommuner udstillede de billeder og tanker, som
de havde arbejdet med i projektet. Udstillingen blev vist hele marts måned. I forbindelse med udstillingen
blev der arrangeret forfatteraften med Bent Dupont og Knud Sørensen. Projektet begyndte sine aktiviteter i
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marts 2018 og der har deltaget over 800 børn. Projektet blev til i et samarbejde mellem Museum Mors, M. C.
Holms Skolen, forfatterne Knud Sørensen og Bent Dupont samt Morsø Folkebibliotek. MF Mogens Jensen er
protektor for projektet. Projektet har modtaget støttet af ”De Frie Kulturmidler i Morsø kommune”, Morsø
Fonden, Region Nordjylland, Nordea Fonden og Børns Møde Med Kunsten.
Av mor – jeg har så ondt i maven
I forbindelse med særudstillingen “KLOGE KONER, KVAKSALVERE OG KREDSLÆGER”, tilbød museet skolerne
minivandrerudstillingen “AV, MOR - JEG HAR SÅ ONDT I MAVEN”. Udstillingen tog udgangspunkt i
medicinskabet og lægetasken. Den fortalte om tøsejod og torskelevertran, og om hvordan datiden kurerede
skrammer og dårligdomme. I forbindelse med udstillingen besøgte museet skolerne og lavede et oplæg for
børnene. Udstillingen har været på Ørding Friskole, M. C. Holms Skole, Bjergby Friskole og Øster Jølby Skole.
Derudover har den været udstillet på Øster Jølby Regionsklinik.
Historien om NAC
Med hjælp fra lærer Hans Kristian Dahlgaard og en 4. klasse på Dueholmsskolen, udviklede museet et nyt
formidlingstilbud for skolebørn på Dansk Støberimuseum. Med udgangspunkt i historien om N. A.
Christensen giver aktiviteten mulighed for at stille skarpt på industrihistorie, arkitektur, og i “Løvens Hule”
blev der sat fokus på design og innovation. Allerede inden skolernes sommerferie havde seks klasser været
igennem forløbet. De kom fra både Morsø og Skive kommuner.
I alt deltog 88 grundskoleklasser i museets undervisningsaktiviteter i 2019, mens 33 hold fra daginstitutioner
var en del af museets formidlingsaktiviteter.

Formidlingsprojekter
I samarbejde med kunstner Klara Espersen og Limfjordsteatret deltog museet i 2019 i projektet ”Gensyn”,
der havde deltagelse af i alt ti 6. og 7. klasser fra Dueholmskolen og Øster Jølby Friskole. I projektet
arbejdede skoleeleverne med billeder fra Morsø Lokalhistoriske Arkiv, som de skulle sætte sammen til
collager og derigennem bruge historien til at skabe nye fortællinger. Projektet mundede blandt andet ud i en
udstilling på Kulturmødet på Mors.

Museum Mors deltog i foråret 2019 i projektet ”Gensyn” med Limfjordsteatret og kunstneren Klara Espersen.
Projektet involverede blandt andet en række 7. klasser. Her er det museumsinspektør Camilla Andersen, der
forsøger at fastholde de unge elevers opmærksomhed.

15

Sociale medier og hjemmeside
I 2019 nåede museets antal af facebookvenner op på ca. 1600. Museet havde i løbet af året i alt 91 opslag.
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 2019 en julekalender. Som det var tilfældet i 2018, åbnede hver af de 24 låger op for fortællingen
om en ny vej eller gade på Mors. De to julekalendere fra 2018 og 2019 vil i 2020 munde ud i en fysisk
fotoudstilling på Skarregaard. 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 i og med at folk
flittigt kommenterer på opslagene. Museet har ligeledes en Instagramprofil med 818 følgere (februar 2020).
På museets responsive hjemmeside kan man læse alt om dets fire afdelinger, Morsø Lokalhistoriske Arkiv og
følge med i arrangementerne. Museets hjemmeside havde i alt 45.510 unikke besøg i 2019. I 2019 lagde blev
der tilføjet et nyt modul på hjemmesiden, der gjorde det muligt at gense og genlæse museets hidtidige
særudstillinger.

Udgivelser
I november redigerede og udgav museet årgang 57 af det lokalhistoriske tidsskrift, Jul på Mors, i 1400
trykte eksemplarer. Tre af museets medarbejdere bidrog med artikler.
Jul på Mors 2019 indeholdt følgende artikler af lokalhistorisk karakter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Anja Klit og Anders Have Espersen: Østergade 76 – fortællingen om en prisvinder
Klaus Skot-Hansen: Befrielsesdagen den 5. maj 1945 i Redsted Præstegaard
Maria Breddam Slæggerup: Engang var Nykøbing hjemsted for løver og bjørne
Camilla Andersen: Læge Jacob Nordentoft og kampen for radium
Randi Ottosen og Marie Bak: Et hjem i Øster Jølby i 1899
Anders Have Espersen: Genforeningssten og gamle gardere
Maria Breddam Slæggerup: Da kvinderne sejrede i roklubben
Dorit Glintborg: Enok Steffensen gik kongebud
Det husker jeg – to erindringer fra Historisk Forening:
- Min barndom 1924-1938 i Skarum – af Holger Hedegaard
- Bombefly over Tøving – af Thorkild Rolighed Nørgaard
1994 i billeder

Museets direktør Anders Have Espersen udgav artiklen: Kakkelovne, kundegods og køkkentøj fra Morsø
Jernstøberi – Omvæltning og strategi hos A/S N.A. Christensen & Co. 1950 -1993. Udgivet i Erhvervshistorisk
Årbog, Fagfællebedømt. BFI 1. Erhvervshistorisk Årbog, Årg. 68 Nr. 1 (2019). S. 49-85. Online-ISSN: 2245-1447.
Udgivet 2019, Aarhus, Danmark.
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På det geologiske område var museet i 2019 medforfattere på følgende artikler:
Publikationer i internationale, videnskabelige tidsskrifter (peer-reviewed):
Bechly, G. & Rasmussen, J.A. 2019: A new genus of hawker dragonfly (Odonata: Anisoptera: Aeshnidae)
from the Early Eocene Fur Formation of Denmark. Zootaxa 4550, 123–128. Fagfællebedømt. BFI 1.
Udgivet 2019.
Edvardsen, T., Rasmussen, J.A. & Stemmerik, L.: Testing of different disintegration methods for
micropalaeontological analyses. Marine Micropaleontology 147, 12–15. Fagfællebedømt. BFI 1.
Udgivet 2019.
Hammarlund, E.U., Smith, M.P., Rasmussen, J.A., Nielsen, A.T., Canfield, D.E. & Harper, D.A.T. 2019: The
Sirius Passet Lagerstätte of North Greenland – a geochemical window on early Cambrian low oxygen
environments and ecosystems. Geobiology 17, 12–26, DOI: 10.1111/gbi.12315. Fagfællebedømt. BFI
2. Udgivet 2019.
Harper, D.A.T., Hammarlund, E.A., Topper, T.P., Nielsen, A.T., Rasmussen, J.A., Park, T.S. & Smith, M.P.
2019: The Sirius Passet Lagerstätte of North Greenland: a remote window on the Cambrian Explosion.
Journal of the Geological Society, 15 pp., DOI: 10.1144/jgs2019-043. Fagfællebedømt. BFI 1. Udgivet
2019.
Stouge, S., Bagnoli, G. & Rasmussen, J.A. 2019: Late Cambrian (Furongian) to mid-Ordovician euconodont
events on Baltica: invasions and immigrations. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology,
16 pp., DOI: 10.1016/j.palaeo.2019.04.007. Fagfællebedømt. BFI 1. Udgivet 2019.
Edvardsen, T., Rasmussen, J.A. & Stemmerik, L. accepteret 2019: Foraminiferal response to late
Maastrichtian warming in the Danish Basin. Foraminiferal Research, 28 manuscript pages. BFI 1.
Fagfællebedømt. Under revision 2019.
Lindgren, J., Nilsson, D.-E., Sjövall, P., Jarenmark, M., Ito, S., Wakamatsu, K., Kear, B., Schultz, B.,
Sylvestersen, R, Madsen, H., LaFountain, J., Alwmark, C., Eriksson, M., Hall, S., Lindgren, P.,
Rodriguez-Meizoso, I. & Ahlberg, P. 2019: Fossil insect eyes shed light on trilobite optics and the
arthropod pigment screen. Nature. 573. 1-4, doi: 10.1038/s41586-019-1473-z. Fagfællebedømt. BF3.
Udgivet 2019.
Andre geologiske publikationer (bogkapitler, populærvidenskabelige artikler, konferenceabstracts)
Møller, S.D., Sheldon, E., Rasmussen, J.A., Buls, T., Anderskouv, K., Monkenbusch, J. & Thibault, N. 2019:
Palaeoenvironmental reconstruction across the mid-Barremian oceanic anoxic event in the
Boreal Realm: calcareous nannofossil and geochemical evidence. Geophysical Research
Abstracts 21, EGU2019-14440, EGU General Assembly 2019.

Thibault, N. & Rasmussen, J.A. 2019: A major switch in the expression of orbital components as a response
to Middle Ordovician climate and environmental change. Geophysical Research Abstracts 21,
EGU2019-15702, EGU General Assembly 2019.
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Vickers, M., Bernasoni, S., Thibault, N., Schultz, B.P., Lengger, S.K., Bremer, A.F., Rasmussen, J.A., Korte, C.
2019: “Cold Climate” Concretions and Early Eocene Warmth: The Glendonites of the Fur
Formation, Denmark. Goldschmidt Abstracts 3506. Barcelona 2019.
Derudover var museumsinspektør Camilla Andersen forfatter til en artikel om museets
sundhedsudstilling i branchebladet ”Danske museer”, mens museumsinspektør Maria Breddam
Slæggerup var medforfatter på en artikel om Kulturmødetiltaget ”Vi elsker museer” til samme blad.

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), blev afsluttet i 2019. Grundet det store arbejdspres forbundet
med at den ph.d.-studerende sideløbende var leder på museet, blev det efter konsultation med Slots- og
Kulturstyrelsen besluttet at afbryde projektet, der dermed ikke nåede at blive færdiggjort. I 2019 lykkedes
det dog at færdiggøre endnu en fagfællebedømt artikel om emnet, ”Kakkelovne, kundegods og køkkentøj –
Omvæltning og strategi hos A/S N.A. Christensen & Co. 1950 -1993.”, der blev optaget i det fagfællebedømte
tidsskrift Erhvervshistorisk Årbog.
I 2019 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 decideret
forskningsnetværk, der bedriver forskningsprojekter med fokus på Limfjordsområdet. LIMSAM og Aalborg
Universitet delte i 2019 stadig udgifterne til aflønning af ph.d. i historie, Line Vestergaard Knudsen, der
havde rollen som fælles forskningsmedarbejder og tovholder. 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. I 2019 arbejdede samvirket med et projekt om de folkelige
bevægelsers materielle kulturarv.
På det geologiske felt har museets Jan Audun Rasmussen deltaget i følgende nationale og internationale
forskningssamarbejder i 2019:
-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).
-Taksonomisk gennemgang og beskrivelse af udvalgte arter fra Fur Formationens insektfauna (i samarbejde
med Thomas Simonsen, Naturhistorisk Museum, Aarhus, Henrik Madsen, Museum Mors og René Lyng
Sylvestersen, Museum Salling.
-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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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 555 gæster i 2019, og det modtog 144
forespørgsler pr. mail samt 51 telefoniske henvendelser med lokalhistoriske spørgsmål. På samme måde
efterspørger også geologiinteresserede den viden, som medarbejderne på Fossil- og Molermuseet ligger
inde med.
Både museets særudstillinger og opgraderingen af de faste udstillinger baserer sig alle på intensivt
forsknings- og researcharbejde fra museets medarbejderes side. Den store særudstilling på Dueholm Kloster
om sundhed og sygdom krævede eksempelvis et enormt forskningsarbejde, der blev påbegyndt ni måneder
før udstillingen åbnede. Forskningen fylder også meget, når museets medarbejdere arrangerer foredrag,
byvandringer og busture.
I 2019 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.
-Ekstern PhD-vejleder for Ane Elise, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, på projektet
”Danmarks dybe fortid – de moderne fisks oprindelse”. PhD-studiet blev påbegyndt d. 10/6 2019.

Museet
Bestyrelse i 2019
Museum Mors’ bestyrelse bestod i 2019 af følgende personer:
Bente Lyndrup (Formand, FU)
Poul Erik Olesen (Næstformand, FU)
Leo Kristensen (Historisk Forening – suppleant for Anders Jensen grundet sygdom)
Henning Haaning (Valgt af Museets Venner)
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Søren H. Larsen (Valgt af Museets Venner) – udtrådte af bestyrelsen i april 2019
Caspar Ryttergaard (Valgt af Museets Venner) – indtrådt i bestyrelsen i april 2019
Jette Jepsen (RV) (Udpeget af Morsø Kommune)
Tore Müller (S) (Udpeget af Morsø Kommune)
Jan Audun Rasmussen (medarbejderrepræsentant)

Medarbejdere i 2019
Følgende medarbejdere har været på museets lønningsliste i hele eller dele af 2019, 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.
Charlotte Lindsey, arkivassistent.
Ole Finn Jensen, landbrugsmedarbejder.
Dorte Hedegaard, museumsvært.
Jørgen Frank Rasmussen, naturvejleder.
Ane Elise Schrøder, ph.d. – studerende.

Museet havde i 2019 desuden 3 personer ansat i løntilskud. I 2019 indgik museet derudover i Morsø
Kommunes praktik- og nyttejobsordninger.
I alt har museet haft 12,1 årsværk i 2019, alle medarbejdere uanset ansættelsesbetingelser inklusive.
Den 27. maj 2019 tog personalegruppen igen på fælles personaletur. Turen gik til Fiskeri- og Søfartsmuseet i
Esbjerg og Tirpitz ved Varde.
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Museets personale på henholdsvis Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Tirpitz ved Varde.

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 2019 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 og ODM’s seminar om turisme i april, Nordjysk inspektørnetværks todages seminar og Slots- og
Kulturstyrelsens museumsledermøde i juni. Derudover gennemførte han ODM’s lederkursus med
eksamenskarakteren 10. Lederkurset strakte sig over otte dage og var arrangeret af Zealand-Sjællands
Erhvervsakademi.
Forvalter Lars Rahbek var i marts med til ODM’s forvalterseminar i Esbjerg.
Museumsinspektørerne Maria Breddam Slæggerup og Camilla Andersen deltog i Limfjordsmuseernes
Samvirkes todages seminar, inspektørnetværksmøder arrangeret af de nordjyske museer og samme
netværks todages seminar på Højgaarden ved Slettestrand.
Samlingsinspektør Sanne Christensen deltog i Nordjysk Inspektørnetværks møder, samme netværks todages
seminar på Højgaarden ved Slettestrand, i arkivkurser under SLA og i Limfjordsmuseernes todages seminar i
september.
Administrator og bogholder Henny Holm deltog i følgende i 2019: ODM’s seminar om turisme i april samt
ODM’s rengøringskursus på Vartov i København. Sidstnævnte deltog også Dorthe Pedersen i.

Frivillige
I 2019 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.
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Museets frivillige blev i april fejret med en hyggelig middag på Skarregaard.
En del af butiksvagterne ved museets afdelinger blev også i 2019 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 fortsatte i
samarbejde med Slægtshistorisk Forening Mors i 2019 at tilbyde både aften- og formiddagsarrangementer
på arkivets læsesal. Her kunne potentielle og garvede slægtshistorikere få hjælp og vejledning til deres
arbejde. Desuden stod arkivets frivillige bag et nyt tiltag på læsesalen, erindringsværksteder, som de havde
fået støtte til fra Velux-fonden.

Museets frivillige hjælper til på mange måder. Ikke mindst i forbindelse med julemarkedet på Skarregaard
ydes der en kæmpe indsats. Her sælger to af de frivillige varer fra Skarregaard.
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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 2019 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 26. marts
2019 blev der afholdt årsmøde i Museets Venner, hvor der blev fortalt om året, der var gået, og om museets
planer for det kommende år.

Besøgstal

Museum Mors - afdelingernes besøgstal
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Figur 1 – Deltagere i undervisningsaktiviteter og workshops arrangeret af museets skoletjeneste er talt med under
Dueholm Kloster.
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Museum Mors - samlet besøgstal 2015, 2016, 2017, 2018,
2019
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Figur 2 – Gågadeudstillinger, gågadebutik og arrangementer for skoler, børn og voksne er talt med i det samlede
besøgstal.

Museum Mors havde sammenlagt i alt 30.487 besøgende i 2019. Dette tal dækker over gæsterne på alle
museets afdelinger, butikker og gågadeudstillingen, som museet havde i løbet af sommeren, 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.
Dueholm Kloster havde i 2019 i alt 8312 besøgende eller deltagere i aktiviteter med udgangspunkt i museet,
Skarregaard havde 7412 besøgende, Fossil- og Molermuseet havde 8210 besøgende, Dansk Støberimuseum
havde 1788 besøgende, mens Morsø Lokalhistoriske Arkiv havde 555 besøgende i løbet af året. Før – og Nu
udstillingen i gågaden havde besøg af ca. 4000 gæster.
Omtrent 22.000 voksne, ca. 4300 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 ”Vi elsker museet” under Kulturmødet.

Bygninger og udendørsarealer
Museum Mors ejer sammen med Museumsfonden en stor bygningsmasse. I alt har museets forvalter opsyn
med 26 forskellige bygninger. 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. I 2019 blev Dueholm
Klosters bygninger kalket. Desuden gik man samme sted i gang med en ombygning af kavalerfløjen, således
at museets butik og billetsalg i begyndelsen af 2020 flyttede ind i bygningen.
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I sensommeren 2019 fik Dueholm Klosters hovedbygning en længe tiltrængt kalkning.

Samarbejder og bestyrelsesarbejde
Morsø Kommune
Museet havde også i 2019 et tæt samarbejde med Morsø Kommune. To politikere havde igen plads i
museets bestyrelse. Medlemmerne er Tore Müller (S) og Jette Jepsen (RV).
Museet stiller sig meget positivt 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.
Museum Mors holder kommunens politikere og øverste embedsmænd løbende orienteret om museets
aktiviteter. Den 14. maj besøgte kommunens topembedsmænd og en stor del af kommunalbestyrelsen,
museet til den årlige kommunalbestyrelsesaften, hvor de i hyggelige rammer på Fossil- og Molermuseet blev
præsenteret for museets arbejde.
Museets direktør sad i 2019 med i kommunens nystartede Arkitekturudvalg, der hvert år uddeler priser til
bevaringsværdige bygninger og ny arkitektur i Morsø Kommune.
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Medlemmer af kommunalbestyrelsen og kommunens topembedsmænd besøger Fossil- og Molermuseet i maj
2019.
Museet modtog som en del af dets kapitel 8 arbejde også i 2019 kommunens tekniske forvaltnings aktuelle
byggesagslister og sager angående digebeskyttelse, så den arkivalske kontrol af bygninger og diger 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. Den 11. januar havde museumsdirektør Anders Have
Espersen nyansatte i kommunens afdeling for Teknik og Miljø med på byvandring i Nykøbing.
Museum Mors samarbejdede i lighed med året før i flere forskellige projekter med de lokale folkeskoler og
kommunale daginstitutioner. Skoleklasser og institutioner besøger ofte museets afdelinger, i særlig grad
Dueholm Kloster, der er det nemmeste at komme til med offentlig transport.
På grund af museets kvalitetsvurderingsforløb blev det besluttet at vente med udarbejdelsen af en ny
resultatkontrakt mellem Museum Mors og Morsø Kommune. Årsagen var, at en del af Slots- og
Kulturstyrelsens anbefalinger til museet skulle skrives ind i kontrakten. Den nye resultatkontrakt forventes
godkendt i sommeren 2020.
Museet sidder med i Grønt Råd under Morsø Kommune.

Visit Mors/Morsø Turistforening
Museet havde igen i 2019 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. Igen i 2019 fik museet sin folder ud i sommerhusene på øen
gennem sit samarbejde med Visit Mors. På generalforsamlingen hos Morsø Turistforening i april 2019 blev
museumsdirektør Anders Have Espersen valgt ind i foreningens bestyrelse.
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Morsø Erhvervsråd og øens erhvervsliv
Museet samarbejdede med Morsø Erhvervsråd om en praktikantordning for studerende i Nordjylland.
Derigennem kunne museet fra august til december have en praktikant, Line Lank Sørensen, på museet, hvor
hun udarbejdede en markedsføringsstrategi.
I sensommeren indgik museet i et samarbejde med en række lokale virksomheder, der sponsorerede, at
museet kunne få udarbejdet en professionel reklamefilm, hvor alle museets afdelinger blev præsenteret.
Filmen kan ses på museets Facebook-side, på Youtube og på hjemmesiden museummors.dk.
Museets løft af den faste udstilling på Dansk Støberimuseum blev finansieret af Morsø Jernstøberi, der
desuden sponsorerede to nye brændeovne til Skarregaard.

Optagelserne er i fuld gang til museets reklamefilm.

Unesco Verdensarv
Arbejdet med at indlevere en ansøgning om at få molerklinterne indstillet som UNESCO Verdensarv med
baggrund i molerets helt unikke fiskefauna fortsatte i 2019. To af museets medarbejdere sidder med i den
administrative styregruppe for verdensarvsprojektet, mens museumsinspektør Jan Audun Rasmussen var en
af de bærende kræfter i UNESCO-arbejdet.

Limfjordsmuseernes Samvirke
Museum Mors er en meget aktiv deltager i forskningssamarbejdet Limfjordsmuseernes Samvirke, der består
af otte museer rundt om Limfjorden. I forbindelse med samvirkets todages sommerseminar på Hotel Vest
Vildsund deltog Museum Mors med tre 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. Museumsinspektør Camilla Andersen blev i 2019 frikøbt af Aalborg
Universitet i tre år til at udarbejde et ph.d.-projekt om gennembruddet ved Agger Tange. Hun har i den
periode orlov fra museet.
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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 museumsdirektør Anders Have Espersen i juni blev valgt
som ny formand for samarbejdet. Fire af museets medarbejdere deltog i 2019 i netværkets todages
fællesseminar. Kulturarv Nord fik i december 2019 bevilliget midler fra Region Nordjylland til et projekt om
nordjysk identitet. Museum Mors er blandt tovholderne på projektet, der skulle foregå henover 2020. På
grund af coronasituationen er projektet blevet udsat til 2021.

De naturhistoriske museer i Danmark
Den fælles rabatordning mellem de naturhistoriske museer i Danmark fortsatte i 2018. Samtidig fortsatte det
gode samarbejde om det fælles naturhistoriske registreringssystem ”Specify”. Museum Mors deltog i juni i et
fælles møde på Naturhistorisk Museum i Aarhus, 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. Derudover samarbejder museerne tæt i både Kulturarv Nord og i
LIMSAM. I slutningen af 2019 gik de to museer ind i et fælles projekt med Aalborg Universitet. Projektet
omhandler fysisk og mental kulturarv i Vilsundområdet.

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 begyndte de to museer at
deles om lønudgifterne til en konservator med speciale i geologi.

Rabataftaler
Museet fortsatte i 2019 sine rabataftaler med Ældresagen, Klub Nordjyske og TV2 MidtVest kundeklub.

Lokale foreninger
Museum Mors samarbejder med de foreninger, med hvem det har et interessefællesskab. Morsø
Slægtshistoriske Forening holdt igen i 2019 sine 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.
Ungenetværket på Mors, ”Nærværket”, brugte, efter aftale med museet, i 2019 Dansk Støberimuseum til
afholdes af en koncert/oplæsningsaften.

28

Nærværket på Mors rykkede ind i de stemningsfulde rammer på Dansk Støberimusem.

Bestyrelser og redaktioner
Museum Mors havde i 2019 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 og fra juni formand).
CFK (Center for Kulturarvsformidling): Anders Have Espersen.
LIMSAM (Limfjordsmuseernes Samvirke): Anders Have Espersen.
Arkitekturudvalget, Morsø Kommune: Anders Have Espersen
Grønt Råd, Morsø Kommune: Anne Heide.
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Året der gik i billeder

Museumsinspektør Camilla Andersen og forvalter Lars Rahbek under opbygningen af sundhedsudstillingen

Vinterferiehygge på Dueholm Kloster

Digital formidling i sundhedsudstillingen
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Formidling for de helt små….

…. Og for personalet i sundhedssektoren

Også det gamle grovkøkken på Dueholm Kloster fik ny formidling i 2019.
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På Dueholm blev der lavet en ny skattejagt – i sporene på Frk. Due Holm.

Selvom man er helt lille, kan man sagtens få noget ud af et museumsbesøg.

På Skarregaard dukkede et helt nyt begreb op… Traktorselfien!
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Et tv-hold fra tyske ZDF kiggede forbi Henrik og Fossil- og Molermuseet.

Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen sørgede for hygge, gåture og snobrød på Skarregaard.

Kontorchef Ole Winther fra Slots- og Kulturstyrelsen indtog overlærerrollen under kvalitetsvurderingen i
oktober.
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