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

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

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

og består nu ud over Dueholm Kloster af Morsø Lokalhistoriske Arkiv, Landbrugsmuseet Skarregaard, Fossil- 

og Molermuseet og Dansk Støberimuseum. Museets primære støtteyder er Morsø Kommune med ca. 3,4 mio. 

kr. i tilskud i 2020, mens staten gav ca. 1,4 mio. kr. i 2020. Den samlede omsætning var på ca. 7 mio. kroner. 

Museet har 11 fastansatte, heraf seks på fuld tid, og havde i 2020 ca. 23.500 gæster fordelt på alle afdelinger 

og aktiviteter samt en museumsbutik i gågaden.  

Coronaen satte naturligvis sit præg på Museum Mors i 2020, både i form af den nedlukning, museet 

oplevede i foråret, og den markante tilstrømning af gæster, der skete, da Danmark igen åbnede – ikke 

mindst, da danskerne tog på sommerferie i eget land. Trods nedlukningen gik Museum Mors ikke i stå i løbet 

af foråret. Alle medarbejdere arbejdede hjemmefra eller under sikre forhold på museet. Der var således ikke 

tale om hjemsendelser på lønkompensation, som man ellers så det på mange andre museer. 

 

I forbindelse med museets genåbning var der mange retningslinjer at overholde. 

I løbet af 2020 præsenterede museet en række mindre særudstillinger. På Dueholm Kloster fortsatte de 

senere års arbejde desuden med at skabe nye faste udstillinger, blandt andet blev en ny søfartsudstilling 

bygget op i museets tidligere butikslokale. Fossil- og Molermuseet præsenterede en særudstilling med titlen 

”Jyske Rev”, mens det lokalhistoriske museum Dueholm Kloster grundet coronanedlukningen valgte at 
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udskyde den planlagte udstilling om fodboldens historie på Mors til 2021 og i forlængede stedet 

særudstillingen ”Kloge koner, kvaksalvere og kredslæger”. På Dueholm Kloster åbnede museet i løbet af året 

to små særudstillinger: En om den første coronanedlukning på Mors og en fotoudstilling om julen på Mors. 

Skarregaard viste en fotoudstilling, der fortalte historierne om en række vejnavne på Mors.  

På den levende formidlingsside blev museet naturligvis stærkt påvirket af coronasituationen og de 

restriktioner, der blev indført. I modsætning til de foregående år faldt aktivitetsniveauet markant på 

skoletjeneste- og børneområdet, samt på bestilte busture, fossiljagter og rundvisninger. Der blev til gengæld 

skabt masser af digital formidling i løbet af året. Blandt andet lavede museet byvandringer og 

naturformidling på de sociale medier og man tilbudt digitale lydbyvandringer, der kunne anvendes ”on site” 

gennem en app. Museet var desuden en aktiv medspiller i ”Vores Natur”, der var et landsdækkende 

formidlingstiltag mellem de naturhistoriske museer i Danmark og fik gæsterne ud i den mere coronasikre 

natur. 

Forskningsmæssigt blev der i 2020 udelukkende produceret fagfællebedømt forskning på det geologiske 

område. Museet deltog i flere fælles forskningsprojekter og publicerede fem forskningsartikler. Museets 

ph.d. projekt om molerets fisk fortsatte i 2020. Projektet er støttet af KFU og Erhvervs- og 

Innovationsfonden.  

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”. En stor del af 

registreringsarbejdet handlede om at få styr på placeringer og fotos af genstande på museet fjernmagasin. 

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. En stor del af arkivalierne er at finde i databasen ARKIBAS og dermed på den offentligt 

tilgængelige portal, arkiv.dk. Det samme er de mere end 12.000 fotos, som medarbejdere og frivillige har 

skannet ind i samme system. Museum Mors fortsatte i 2020 arbejdet med at få registreret samlingen af 

fossiler på Fossil- og Molermuseet i de naturhistoriske museers fælles databasesystem, Specify. Dette 

arbejde har i efterhånden høj grad karakter af kvalificering. 

 

 

Museum Mors var en del af Naturens dag i efteråret 2020. 
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Samling og registrering 
Som de foregående år fortsatte museet i 2020 arbejdet med at kvalificere museets registreringsarbejde på 

både det kulturhistoriske og det geologiske område. 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.  

I efteråret 2020 iværksatte museet en gennemgang og oprydning i den store uregistrerede samling af 

genstande på Dansk Støberimuseum, og der blev taget en beslutning om, hvilke genstande, der skulle 

optages i museets samling, hvilke der skulle indgå som rekvisitter, og hvilke principper samlingen skulle 

revideres og registreres ud fra. Registreringen af de første genstande, kakkelovnene, blev iværksat 

umiddelbart efter årsskiftet 2020/2021. 

På Morsø Lokalhistoriske Arkiv fortsatte medarbejdere og frivillige i 2020 den grovsortering og 

grovregistrering af de mange arkivalier, der er kommet ind på arkivet mellem 2002 og 2013, men ikke er 

blevet registreret. Arbejdet blev selvsagt besværliggjort af coronanedlukningen og de efterfølgende 

restriktioner, der betød, at de frivilliges arbejde blev sat i stå fra marts til august. Udover arbejdet med 

registrering af arkivalier fortsatte den frivillige gruppe med at uploade fotos til Arkibas, hvor de er 

tilgængelige for alle på hjemmesiden arkiv.dk. Ved udgangen af 2020 var antallet af uploadede historiske 

fotos fra arkivets samling nået op på over 12.000. Derudover registrerede arkivets faste medarbejder 

naturligvis sideløbende nyindkomne arkivalier i Arkibas. 

På Fossil- og Molermuseet fortsatte det gode arbejde med at registrere fossiler i den naturvidenskabelige 

database, SPECIFY. I 2020 drejede registreringsarbejdet sig som året før mest om kvalificering af det allerede 

indtastede, fotografering af genstande og registreringen af nye fund.  

Museets generelle indsamlingsindsats er fortrinsvis passiv. Der kan dog forekomme direkte aktiv indsamling i 

forbindelse med museets 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 forbindelse med coronaens indtog i Danmark samlede museet i 

foråret 2020 som mange andre museer aktivt genstande ind med relation til epidemien. 

Igen i 2020 foretog Museum Sallings to konservatorer en bevaringsgennemgang af museets udstillinger og 

magasiner. Gennemgangen mundede ud i en bevaringsrapport. 

Formidling 
Grundet usikkerheden i forhold til coronasituationen blev det besluttet at udsætte den planlagte store 

særudstilling om fodboldens historie på Mors til 2021 og i stedet forlænge særudstillingen om sundhed og 

sygdom. Museet havde derudover fire mindre særudstillinger hen over året, ligesom fornyelsen af de 

permanente udstillinger fortsatte med uformindsket kraft. 

På grund af coronarestriktioner blev både sommermarked og julemarked på Skarregaard aflyst. Det samme 

gjorde en del andre af museets planlagte publikumsaktiviteter, selvom nogle af dem fik nyt liv i anden form. 

Museet var under ikke mindst nedlukningsperioden meget aktiv på de sociale medier og på de digitale 

platforme, hvor der blev skabt alternativ formidling i form af blandt andet digitale udstillinger og 

byvandringer. Skoletjenestearbejdet var også stærkt påvirket af restriktioner og skolenedlukninger hen over 

året. 
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Faste udstillinger 
På Dueholm Kloster fortsatte fornyelsen af den faste udstilling. I løbet af foråret stod museets nye udstilling 

om søfart og fiskeri færdig, samtidig med at de lokaler i Kavalerfløjen, der rummede den gamle udstilling om 

samme emner, var lavet om til ny butik og minicafé. På støberimuseet gik arbejdet med at rydde op og 

gentænke formidlingen i gang i efteråret. Arbejdet blev fortsat i 2021. Der blev desuden udarbejdet indhold 

til en udstillingsdel om foreningsliv på Mors, der i 2021 skal afløse museets våbenudstilling på øverste etage. 

I 2020 tog museet desuden en principbeslutning om at flytte den arkæologiske udstilling fra det ikke-

udstillingsegnede loftsrum til Haanings Hus, hvor museets legetøjsudstilling befinder sig. Dette arbejde vil 

ske i samarbejde med Museum Thy, der har det arkæologiske ansvar. 

 

Fortællingen om søfart og fiskeri flyttede fra Kavalerfløjen og til hovedbygningen på Dueholm Kloster i 2020. 

Særudstillinger 
På Dueholm Kloster var der små udstillinger om henholdsvis coronaens første tid på Mors og julen på øen set 

i historiske billeder. På Fossil- og Molermuseet præsenteredes en udstilling om Jyske Rev og de spændende 

geologiske fund fra denne lokalitet i Nordsøen, mens der på Skarregaard blev ophængt en fotosærudstilling 

med historier om øens veje og vejnavnenes betydning. Under nedlukningen i foråret præsenterede museet 

desuden flere fire digitale udstillinger på sin hjemmeside. En af dem var udstillingen ”Freden kom”, som i 

samarbejde med en 0 klasse på M.C. Holms Skolen markerede 75 året for befrielsen. 
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Særudstillingen Jyske Rev på Fossil- og Molermuseet. 

 

Øens veje på Skarregaard. 

Guidede ture og rundvisninger 
Museet stod sammenlagt bag 72 arrangementer i form af omvisninger, udstillingsintroduktioner, 

børneaktiviteter, busture, foredrag, fossiljagter, naturture, byvandringer osv. i løbet af 2020. Heraf foregik de 

38 uden for museets matrikler.   
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Rundvisning på Dueholm Kloster i sommeren 2020. 

 

Introduktion til Fossil- og Molermuseets udstillinger i sommeren 2020.  

Arrangementer 
Størstedelen af museets arrangementer blev ikke overraskende ramt af coronanedlukning og restriktioner. I 

vinterferien nåede museet på Dueholm Kloster en måneds tid inden nedlukningen at tilbyde børnefamilierne 

”Klosterkøbing”, som bestod af dels et kreativt værksted, dels et besøg med levendegørelse i den gamle 

skolestue.  
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Museumsinspektør Mette Kvist tager imod i skolestuen i vinterferien 2020. 

Med hjælp fra en af folketingets støttepuljer var Dueholm Kloster i sommerferien præget af den hyggelige 

”Munkehave”, hvor børn efter at have gennemført ”Klosterjagten” kunne blive optaget i 

Johannitermunkenes orden og hygge med pandekager og brød på bål. I efterårsferien var der igen ”gammel 

skolestue” samt andre børneaktiviteter, mens der på Skarregaard både sommer og efterår var forskellige 

familierettede aktiviteter.  

 

To nye munke er blevet optaget i Munkehaven i sommeren 2020. 

I samarbejde med Nationalpark Thy stod museets geolog for to vandreture ved Lodbjerg Fyr i Thy. Ligeledes i 

geologisk regi arrangerede museet i tre omgange naturhistoriske aktiviteter ved henholdsvis Vildsund, 
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Hanklit og Ejerslev Havn. Dette var i samarbejde med ”Vores Natur” og de andre danske naturhistoriske 

museer. 

 

Vores Natur – arrangement ved Ejerslev Havn. 

Også museets børneformidler bevægede sig ud i naturen med skattejagter til fods og på cykel i henholdsvis 

Vils og ved Krogsbjerg ved Skarregaard. Begge dele blev lavet i samarbejde med beboerforeninger på 

henholdsvis Sydmors og Nordmors. Museet deltog med butik og en lille udstilling om søfart ved årets 

Træskibssejlads på Nykøbing Havn. 

 

Skattejagt ved Krogsbjerg ved Skarregaard. 
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Ungdomsuddannelser og skoletjeneste 
Museum Mors spiller en vigtig rolle blandt folke- og friskolerne på Mors, der alle normalt 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. 2020 var desværre meget præget af coronasituationen 

på dette område, og det var meget begrænset, hvad der kunne lade sig gøre for skolerne på grund af 

nedlukninger og restriktioner. Trods dette deltog 57 skoleklasser fra grundskolen i forskellige aktiviteter på 

museet. Antallet af skolebørn på Museum Mors i 2020 var dog en del under det normale. Museets 

børneformidler gik i 2020 i gang med at udarbejde skolemateriale til udstillingen ”Bolden Ruller”. Materialets 

trykkeomkostninger blev støttet af Morsø Kommune. Museets børneformidler havde desuden 

arrangementer i forbindelse med julen 2020, hvor skoleklasser besøgte Dueholm Kloster og blandt andet 

deltog i en nissejagt med miniature-scenografier rundt om i udstillingen. 

 

Til trods for nedlukninger og restriktioner kom der stadig skoleklasser til museet. Her er det en flok 3. klasses 

elever fra M.C. Holm Skolen i Nykøbing på Fossil- og Molermuseet. 

Formidlingsprojekter 
I foråret 2020 skød Kulturarv Nord projektet ”Vores Nordjylland” i gang med Museum Mors som den ene af 

to tovholdere. Projektet var støttet af Region Nordjylland og skulle arbejde med nordjysk identitet og munde 

ud i en stor vandreudstilling. Projektet blev desværre skudt helt i sænk af coronanedlukningen og udsat til 

efteråret 2021. 
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6. klasse elever fra Dueholmskolen gravede sammen med Kunstpartiet en organisk tidskapsel ned i museets 

have på Dueholm Kloster. 

I september arbejdede museet sammen med ”Kunstpartiet” fra Holstebro om et projekt med skolebørn og 

bæredygtighed. Projektet mundede ud i, at elever fra 6. klasse på Dueholmskolen i Nykøbing begravede en 

organisk tidskapsel i museets have og indleverede en ikke-organisk tidskapsel med elevernes hilsner fra 2020 

til fremtiden.  

 

Workshop i Vildsundprojektet på Vest Vildsund Kro. 
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Ligeledes i september afholdt museet i samarbejde med Aalborg Universitet og Museum Thy en workshop i 

det ”Vildsundprojekt”, man havde begyndt i begyndelsen af året. Her deltog borgere fra begge sider af 

Vildsund til samtaler om stedsidentitet i området. Museet var involveret i projektet som både facilitator og 

bidragsyder til indhold. 

 

Museets ”lydstudie” hvor der blev indtalt fortællinger til audioguiden i efteråret 2020. 

I efteråret udarbejdede en af museets to universitetspraktikanter en audiobyvandring, der med en række 

fortællinger via en gratis app, tog interesserede med på fem forskellige byvandringer i Nykøbing. 

Byvandringerne foregik via den gratis app Izi-travel.  

Museet var hele 2020 en aktiv medspiller i de danske naturhistoriske museers fælles formidlingsprojekt 

”Vores Natur”. 

Sociale medier og hjemmeside 
Museet øgede i 2020 sit antal af følgere på Facebook markant, således at tallet gik fra 1600 i 2019 til omtrent 

2200 ved udgangen af 2020. Dette skyldtes ikke mindst, at museet under nedlukningen var ekstremt synligt 

på Facebook med formidlende opslag om kulturhistorie, geologi og natur. Fem dage efter nedlukningen gik 

museets ”nedlukningskalender” i gang med 28 opslag om genstande i museets udstillinger, fem vandreture i 

naturen med museets naturvejleder og 11 små videoer med museumsformidler Henrik Madsen fra Fossil- og 

Molermuseet. Det helt store trækplaster var dog den byvandring i Nykøbing, som med i alt 47 opslag tog 

følgerne med rundt i hele byen. Derudover havde museet naturligvis en lang række andre opslag af forskellig 

karakter på de sociale medier. 
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Et af de mest ”likede” opslag på museets Facebookside omhandlede et tysk par, der valgte Skarregaard som 

stedet for deres forlovelse. 

I julen 2020 havde museet traditionen tro en julekalender i 24 låger, der kom rundt på hele øen med myter 

og fortællinger. 

Udover museets traditionelle hjemmeside, har det også en side udelukkende målrettet børneformidlingen 

samt en Instagramprofil. 

På museets hjemmeside kan man læse alt om dets fire afdelinger, Morsø Lokalhistoriske Arkiv og følge med i 

arrangementerne. Museets hjemmeside havde i alt 36.453 unikke besøg i 2020.  

 

Byvandringen på Facebook blev ekstremt populær. 
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Udgivelser 
I november redigerede og udgav museet årgang 58 af det lokalhistoriske tidsskrift, Jul på Mors. Fire af 

museets medarbejdere bidrog med artikler.  

 

 
 

Jul på Mors fik sammen med Jul i Thy omtale på bagsiden af dagbladet Politiken i 2020. 

 

Jul på Mors 2020 indeholdt følgende artikler af lokalhistorisk karakter: 

 

• Anders Have Espersen: Da Mors blev besat – 1940 

• Margrethe Heilskov: Den gamle købmandsgård i Vestergade 

• Lauge Larsen og Erling Have: Danmarksmesteren på Lilletorv  

• Charlotte Lindsey: Brugsen i billeder 

• Mette Nyman Kvist: Den spanske syge på Mors  

• Sanne Christensen: Regnar Olufsen og museet 

• Knud B. Bach: Da Stinne fra Hesselbjerg tjente i København 

• Anders Have Espersen: Da Mors blev befriet – 1945 

 

Kan du huske 1995? 
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Museets populære byvandring på Facebook blev i sensommeren 2020 desuden redigeret og lavet om til en 

trykt udgivelse i to bind, der kunne tages med rundt i byen. 

 

Museets byvandringsbøger, der baserede sig på facebookopslagene fra nedlukningsperioden. 

 

På det geologiske område var museet i 2020 medforfattere på følgende artikler: 

 
2020 Vickers, M., Lengger, S.K., Bernasconi, S., Thibault, N., Schultz, B.P., Bremer, A.F., Ullmann, C.V., 

McCormack, P., Bjerrum, C.J., Rasmussen, J.A., Hougaard, I.W., Korte, C.: Cold spells in the Nordic Seas 

during the early Eocene Greenhouse. Nature Communications 11 (1):4713. doi.org /10.1038/s41467-

020-18558-7. BFI2. 

2020 Smith, M.P. & Rasmussen, J.A.: The geology of the Centrumsø area of Kronprins Christian Land, 

northeast Greenland, and lithological constraints on speleogenesis. Cave and Karst Science 47, 60–65. 

BFI1. 

2020 Vallon, L.H., Milàn, J., Rindsberg, A.K., Madsen, H. & Rasmussen, J.A.: Cutting-edge technology: 

burrows lined with sponge bioclasts from the Upper Cretaceous of Denmark. Ichnos 27, 9 pp.  doi.org 

/10.1080/10420940.2020.1744581. BFI1. 

2020 Lindskog, A., Eriksson, M.E., Rasmussen, J.A., Dronov, A. & Rasmussen, C.M.Ø.: Middle Ordovician 

carbonate facies development, conodont biostratigraphy and faunal diversity patterns at the Lynna 

River, northwestern Russia. Estonian Journal of Earth Sciences 69, 37–61. Peer-reviewed, ISSN 1736-

7557 (electronic). Indexed in Web of Science, but not in BFI. 

2020 Stouge, S., Bagnoli, G. & Rasmussen, J.A.: Late Cambrian (Furongian) to mid-Ordovician euconodont 

events on Baltica: invasions and immigrations. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 

549, 16 pp. doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.04.007. BFI1. 
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Forskning og vejledning 
 

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

forskningssamarbejder i 2020: 

-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). 

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. Noget, der er særligt efterspurgt, er den 

viden, museet har indenfor produkter fra Morsø Jernstøberis produkter, og museet modtager meget ofte 

mails eller telefoniske henvendelser om emnet, enten fra privatpersoner eller fra virksomheden selv. På 

samme måde efterspørger også geologiinteresserede den viden, som medarbejderne på Fossil- og 

Molermuseet ligger inde med. 

Det tager selvfølgelig tid at finde svar på alle 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, der 

på grund af corona havde lukket en stor del af året, havde 113 gæster i 2020, og det modtog 201 

forespørgsler pr. mail samt 43 telefoniske henvendelser med lokalhistoriske spørgsmål.  

I 2020 har museets forskningsinspektør på det geologiske område, Jan Audun Rasmussen, stået for følgende 

studievejledning og undervisning i universitetsregi:  

-Ekstern PhD-vejleder for Ane Elise Schrøder, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, på 

projektet ”Danmarks dybe fortid – de moderne fisks oprindelse”. PhD-studiet blev påbegyndt d. 10/6 2019. 

Ovennævnte ph.d. – projekt fortsatte i 2020. Projektet blev grundet en sygemelding udsat med nogle 

måneder og forventes færdigt i oktober 2022. 

På nyere tids området kredsede forskningen mest om det arbejde, der lå i arbejdet med byvandringsbogen 

og med opgraderingen af de permanente udstillinger. 
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Museet 
Bestyrelse i 2020 
Museum Mors’ bestyrelse bestod i 2019 af følgende personer: 

Bente Lyndrup (Formand, FU) 

Poul Erik Olesen (Næstformand, FU) 

Leo Kristensen (Udpeget af Historisk Forening) 

Henning Haaning (Valgt af Museets Venner)  

Caspar Ryttergaard (Valgt af Museets Venner)  

Jette Jepsen (RV) (Udpeget af Morsø Kommune) 

Tore Müller (S) (Udpeget af Morsø Kommune) 

Jan Audun Rasmussen (medarbejderrepræsentant) 

Medarbejdere i 2020 
Følgende medarbejdere har været på museets lønningsliste i hele eller dele af 2020, fuldtid el. deltid: 

Anders Have Espersen, museumsdirektør. 

Henny Holm, administrator og bogholder. 

Mette Elimar Jensen, kunst- og kulturformidler for børn og unge, Dueholm Kloster og Dansk Støberimuseum. 

Mette Kvist, museumsinspektør, Nyere Tid, Dueholm Kloster 

Matthias Torstensen, videnskabelig assistent, Fossil- og Molermuseet 

Heidi Larsen, butiksmedarbejder, Dueholm Kloster og Skarregaard 

Pia Fuglsang, butiksmedarbejder, Dansk Støberimuseum 

Lars Peter Rahbek, forvalter, alle afdelinger. 

Jan Audun Rasmussen, museumsinspektør, ph.d. i palæontologi, Fossil- og Molermuseet. 

Mette Marie Seerup, formidlingsassistent, Dueholm Kloster, og butiksmedarbejder, Fossil- og Molermuseet. 

Sanne Christensen, samlingsinspektør, Nyere Tid, Dueholm Kloster. 

Henrik Madsen, museumsformidler, Fossil- og Molermuseet. 

Erling Christensen, registrator, Fossil- og Molermuseet.  

Charlotte Lindsey, arkivassistent, Morsø Lokalhistorisk Arkiv. 

Dorte Hedegaard, museumsvært, Dueholm Kloster. 

Jørgen Frank Rasmussen, naturvejleder, Skarregaard. 

René Schurman, butiksmedarbejder, Fossil- og Molermuseet 

Ane Elise Schrøder, ph.d. – studerende, Fossil- og Molermuseet. 
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Museet havde i 2020 desuden personer ansat i løntilskud og tilknyttet i virksomhedspraktik. Derudover var 

to studerende fra henholdsvis Aalborg og Aarhus Universitet i studiepraktik på museet i efteråret 2020. I 

2020 indgik museet derudover i Morsø Kommunes praktik- og nyttejobsordninger.  

I alt har museet haft 8,7 fastansatte årsværk i 2020. 

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. Dette var selvsagt en udfordring i 2020, da mange netværk og kurser blev aflyst. 

Inden nedlukningen lykkedes det dog museets direktør at være med på ODM’s chefnetværksmøde i 

Middelfart og sammen med museumsinspektør Mette Kvist deltog han i et ODM-kursus om kapitel 8 arbejde 

i januar måned. Forvalter Lars Rahbek var i marts med til ODM’s forvalterseminar umiddelbart inden 

nedlukningen. I foråret var Mette Jensen, Mette Kvist og Sanne Christensen alle med til ODM’s 

rundvisningskursus ”Fortællingens kraft”. Derudover var museets medarbejdere deltagere i forskellige 

onlinekurser fra sommeren og frem. Disse var både arrangeret af ODM og af blandt andet Destination 

Limfjorden. 

Frivillige 
På grund af de aflyste julemarkeder og sommermarkeder på Skarregaard begrænsede de frivillige på museet 

sig i 2020 i høj grad til frivilliggruppen på arkivet, der blev oprettet i 2014 og én gang om ugen hjælper 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 2020 at tilbyde både aften- og formiddagsarrangementer på arkivets læsesal. En stor del af disse 

arrangementer blev desværre aflyst på grund af coronarestriktioner og nedlukning. En lille del af 

butiksvagterne ved museets afdelinger blev også i 2020 passet af frivillige.  

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 2020 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. Årsmødet for 

Museets Venner blev på grund af coronarestriktioner desværre aflyst i 2020. 
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Besøgstal 

 

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

Dueholm Kloster. 

 

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

besøgstal. 

Museum Mors havde sammenlagt i alt 23.583 besøgende i 2020. Dette tal dækker over gæsterne på alle 

museets afdelinger og butikker, 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.   
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Dueholm Kloster havde i 2020 i alt 6996 besøgende eller deltagere i aktiviteter med udgangspunkt i museet, 

Skarregaard havde 3979 besøgende, Fossil- og Molermuseet havde 10639 besøgende, Dansk 

Støberimuseum havde 1830 besøgende, mens Morsø Lokalhistoriske Arkiv havde 113 besøgende i løbet af 

året. Besøgstallet var naturligvis stærkt påvirket af coronanedlukningen. Museet afdelinger var på ingen 

måde åbne i det omfang, det normalt er tilfældet. Til gengæld var der et massivt rykind af gæster i 

sommermånederne, da mange danskere ferierede hjemme. Museet deltog i regeringens tilbud om halv pris 

på entrébilletten, hvilket trak ekstra mange besøgende til i fem uger i løbet af sommeren. 

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 2020 flyttede 

museets butik og billetsalg ind i bygningen. 

 

I begyndelsen af maj måned kunne museet åbne efter en lang nedlukning. Her er det i den nye butik på 

Dueholm Kloster. 
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Samarbejder og bestyrelsesarbejde 
Morsø Kommune 
Museet havde også i 2020 et tæt samarbejde med Morsø Kommune, hvor der blandt andet blev afholdt 

møder angående museet opfølgning på kvalitetsvurderingen fra 2019, ikke mindst fremtiden for 

Skarregaard. 

 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, som desværre var aflyst i 2020, og naturligvis i de formidlingstiltag og 

udstillinger, som museet skaber og producerer. Museet var i 2020 desuden en særdeles aktiv medspiller i det 

nye destinationsselskab, Destination Limfjorden, som Morsø Kommune har stiftet sammen med Skive og 

Struer. På grund af coronarestriktioner måtte den årlige kommunalbestyrelsesaften desværre aflyses i 2020. 

Museets direktør sad også i 2020 med i kommunens Arkitekturudvalg, der hvert år uddeler priser til 

bevaringsværdige bygninger og ny arkitektur i Morsø Kommune. 

 

Museet gik blandt andet ind i sagen om nedrivningen af Sdr. Draaby Købmandsgaard. 

Museet modtog som en del af sit kapite-8 arbejde også i 2020 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 
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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.  

Museum Mors samarbejdede i lighed med året før 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. Antallet af skoleklasser på museet var i 
2020 desværre lavere end tidligere år på grund af nedlukning og restriktioner. 

Museet fornyede sin resultatkontrakt med Morsø Kommune i efteråret 2020.  

Museet sidder med i Grønt Råd under Morsø Kommune. 

Visit Mors/Morsø Turistforening 
Museet havde igen i 2020 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. Museum Mors 

sender løbende oplysninger om sine aktiviteter til Visit Mors. Museumsdirektør Anders Have Espersen er 

medlem af bestyrelsen for Visit Mors.  

 

Museet åbnede en fælles julebutik i gågaden sammen med Visit Mors. 

Destination Limfjorden 
Museum Mors har fra starten og inden selskabet blev endeligt stiftet været en aktiv del af arbejdet med 

Destination Limfjorden, og 2020 var ingen undtagelse. Museet stillede sig i høj grad til rådighed for 
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destinationsselskabet i forbindelse med markedsføring, rådgivning, sparring og hjælp. Derudover var 

selskabets medarbejdere på rundtur på museumsafdelinger med museets direktør, der er suppleant i 

destinationens bestyrelse. 

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 2020. To af museets medarbejdere sidder med i den 

administrative styregruppe for verdensarvsprojektet, mens museumsinspektør Jan Audun Rasmussen var en 

af de bærende kræfter i ikke mindst det faglige UNESCO-arbejde. Håbet om en serienominering med Messel 

i Tyskland brast desværre i 2020. I stedet arbejdes der nu hen mod en løsning, hvor Mors og Salling/Fur står 

alene. 

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

af otte museer rundt om Limfjorden. Samarbejdets projekter var sat delvist i bero i 2020 på grund af 

coronaen. 

 

Fysiske møder var en sjældenhed i 2020. Her har Limfjordsmuseernes Samvirke dog fundet sammen i 

efteråret. Fællessangen måtte tages med stor afstand. 

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 
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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, men forventes tilbage i oktober 2022. 

Kulturarv Nord 
Kulturarv Nord består af alle statsanerkendte kultur- og kunstmuseer i Region Nordjylland bortset fra 

Kunsten i Aalborg. Museum Mors sidder med i bestyrelsen i dette samarbejde, hvor museets direktør Anders 

Have Espersen er bestyrelsesformand. 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 efteråret 2021. 

De naturhistoriske museer i Danmark 
Den fælles rabatordning mellem de naturhistoriske museer i Danmark fortsatte i 2020. Samtidig fortsatte det 

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

fælles digitalt møde med de øvrige naturhistoriske museer i Danmark. Museum Mors deltog desuden meget 

aktivt i det fælles formidlingsprojekt, Vores Natur, der var med til at arrangere aktiviteter i løbet af efteråret 

2020. 

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 2020 indgik de to museer i et fælles projekt med Aalborg Universitet. Projektet omhandlede fysisk 

og mental kulturarv i Vilsundområdet og kulminerede i første omgang med en heldags workshop med 

borgere i Vildsundområdet. Workshoppen var faciliteret af de to museer i fællesskab. I begyndelsen af året 

bidrog museets direktør til Museum Thys ”pop-up”-udstilling om bevaringsværdige bygninger. Her var han 

en af tre personer, herunder Thisted Kommunes borgmester, der skulle udpege bevaringsværdige bygninger 

i Thisted. 

Morsø Folkeuniversitet 
Museet indgik i 2020 i et samarbejde med Morsø Folkeuniversitet om at præsentere historiske foredrag. 

Desværre blev det kun til et enkelt af slagsen i efteråret, da landet igen lukkede delvist ned på grund af 

coronaen. 

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. Disse møder foregik virtuelt i 2020. De to 

museer 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 2020 sine møder på Morsø Lokalhistoriske Arkiv, men måtte dog 

opgive dette efter nedlukningen i marts måned. En repræsentant fra Historisk Forening er at finde i museets 
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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 2020 medarbejdere siddende i følgende bestyrelser, råd, udvalg og redaktioner: 
  
 Medlem af Erslev Kalkovns bestyrelse: Henrik Madsen. 
 Medlem af Smedemuseets bestyrelse: Lars Rahbek. 
 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 – formand. 
 CFK (Center for Kulturarvsformidling): Anders Have Espersen. 
 LIMSAM (Limfjordsmuseernes Samvirke): Anders Have Espersen. 
           Visit Mors: Anders Have Espersen. 
           Destination Limfjorden: Anders Have Espersen (suppleant) 
 Arkitekturudvalget, Morsø Kommune: Anders Have Espersen 
 Grønt Råd, Morsø Kommune: Jørgen Frank Rasmussen. 
 
 

 

Coronaen var en konstant følgesvend i hele 2020. Her er det museets børneformidler, der gør klar til 

efterårsferieaktiviteter. 
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