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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 bestod i 2021 af Dueholm Kloster, Morsø Lokalhistoriske Arkiv, Landbrugsmuseet Skarregaard, Fossil- og 

Molermuseet og Støberimuseet. Museets primære støtteyder er Morsø Kommune, der i 2021 gav ca. 3,4 mio. 

kr. i tilskud, mens staten gav ca. 1,4 mio. kr. i 2021. Hertil kommer diverse fonds- og puljetilskud til specifikke 

forsknings- og formidlingsformål (se senere) Museet havde i 2021 ca. 20.500 gæster fordelt på alle afdelinger 

og aktiviteter.  

Som det var tilfældet året før, satte coronapandemien også sit store præg på museets virksomhed i 2021. 

Museet var således nedlukket frem til den 21. april 2021, hvor Folketinget igen gav tilladelse til, at dørene 

kunne slås op. Det var dog i første omgang med en lang række restriktioner, herunder krav om at de 

besøgende skulle vise coronapas og mundbind. Da disse restriktioner blev hævet, gik museet en god sommer 

i møde. Besøgstallene var således normale i forhold til sommeren 2019, om end de var lavere end i 2020, 

hvor størstedelen af danskerne holdt sommerferie i Danmark. På Fossil- og Molermuseet og Støberimuseet 

var tallet endda højere end i 2019. Samtidig blev højsæsonen forlænget, da der var flere gæster på museet i 

august, september og oktober end normalt. I sidste ende betød det, at museets oprindelige entréforventning 

næsten blev opfyldt, selvom forventningen i budgettet var blevet nedjusteret inden højsæsonen.  

 

Efter en lang nedlukning i foråret 2021 kunne Museum Mors åbne i begyndelsen af maj. Det var dog med 

masser af restriktioner. 

I forsommeren kom landbrugsmuseet Skarregaard på den kommunale dagsorden, og det blev, da sommeren 

gik på hæld, fra kommunal side besluttet, at afdelingen, der siden 1993 havde været drevet af museet, skulle 

overgå til Morsø Kommune, der ville etablere en selvejende forening til fremover at varetage stedet. Museet 
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fik i løbet af efteråret og vinteren forhandlet sig frem til en fornuftig ordning omkring overdragelsen til 

kommunen. I løbet af foråret/forsommeren involverede en lang række frivillige sig i arbejdet med at gøre 

Skarregaard klar til sæsonen. 

En væsentlig ændring på Museum Mors i 2021 var, at museet blev momsregistreret og museumsbutikkerne 

overgik fra Museumsfonden til museet. Det skete i forbindelse med en større omkalfatring af 

Museumsfonden. I samme ombæring skiftede museet desuden revisor fra BDO til RSM/Brandt Revision.  

Samling og registrering 
Som de foregående år fortsatte museet i 2021 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.  

Museet påbegyndte i 2021 for alvor sin digitale registrering af den omfattende ovnsamling på 

Støberimuseet. Inden for nyere tids området optog museet i 2021 i alt 296 genstande, hvoraf de før omtalte 

ovne udgjorde en betragtelig del. 

 

Et af de store komfurer fra Støberimuseet kom på en længere tur, da det blev lånt ud til filmen 

Hvidstengruppen – De efterladte. Komfuret havde også medvirket i den første Hvidstenfilm. Her er komfuret 

on-set. 

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. 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. 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 2021 drejede registreringsarbejdet sig som året før mest om kvalificering af det allerede 
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indtastede, fotografering af genstande og registreringen af nye fund. Hele samlingen af fossiler er således 

registreret digitalt. 

 

Årets fund fra moleret var utvivlsomt denne fantastiske fugl, som Henrik Madsen fandt i Ejerslev Molergrav i 

efteråret. 

Museets arkæologiske samling blev i 2021 gennemgået af arkæologer fra Museum Thy med henblik på 

overflytning til Museum Thys nye magasin. 

Museets generelle indsamlingsindsats er fortrinsvis passiv, dog især i den historiske afdeling. 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.  

Formidling 
Faste udstillinger 
På Fossil- og Molermuseet blev der med projektmidler etableret en ny permanent udstilling af samlingens 

enorme, forstenede træstammer, der bl.a. omfatter Danmarks tre længste. Udstillingen fuldendte den nye 

formidling på museet, der havde været i gang siden 2017. I løbet af efteråret blev der med midler fra Morsø 

Kommunes frie kulturmidler desuden etableret helt ny formidling i børnehøjde på Fossil- og Molermuseet. 

Dette var både i form af nye plancher og i form af små opgavehæfter, man kunne tage med rundt i 

udstillingen.  
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Formidlingsplancher i børnehøjde på Fossil- og Molermuseet blev sat op i 2021. 

 

En del af den nye træstammeudstilling på Fossil- og Molermuseet. 

På Dansk Støberimuseum, der i forbindelse med en vedtægtsændring i efteråret 2021 skiftede navn til 

Støberimuseet, fortsatte den gennemgribende nyformidling, der var iværksat i efteråret 2020, og i løbet af 

foråret 2021 var alle ovne, komfurer og kaminer blevet formidlet, der var etableret nyt formidlingsområde til 

skoler, mens produktionsafdelingen i stueetagen havde fået et nyt og langt bedre formidlet forløb. Den nye 

indretning blev taget godt imod af de besøgende, og Støberimuseet havde sit højeste besøgstal nogensinde i 

2021.  
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I løbet af foråret 2021 færdiggjordes den store oprydning på Støberimuseet, der blandt andet betød, at alle 

ovne, komfurer og kaminer fik formidlende skilte. 

På Skarregaard fornyede museet i løbet af foråret den kulturhistoriske og geologiske tidssti, der forbinder 

Skarregaard med Fossil- og Molermuseet. 

 

 

Nye flotte plancher om Danmarks kulturhistoriske udvikling og verdens geologiske forandringer blev sat op 

mellem Skarregaard og Fossil- og Molermuseet i 2021. 
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Særudstillinger 
Formidlingsmæssigt kunne man på Dueholm Kloster i juni 2021 langt om længe slå dørene op for den store 

og gennemarbejdede særudstilling ”Bolden ruller – fodbold på Mors”, der oprindeligt havde været planlagt 

til 2020, men måtte udskydes på grund af usikkerheden omkring coronapandemiens indtog. Udstillingen blev 

taget godt imod af, ikke mindst, lokale fodboldinteresserede, og det er museets opfattelse, at man med 

udstillingen nåede ud til en nyt ikke-museumsvant publikum. I forbindelse med fodboldudstillingen 

udarbejdede museets børneformidler sammen med en skoleklasse en udstilling om samme emne i en 

nærliggende bygning. 

 

Et kig ind i særudstillingen ”Bolden ruller – fodbold på Mors”. 

Det borgerinddragende Vildsund-projekt, som museet sammen med Museum Thy og Aalborg Universitet 

havde stået for i 2020, blev i oktober formidlet i en plancheudstilling på Søsportscentret i Vest Vildsund.  

Guidede ture og rundvisninger 
Museet stod sammenlagt bag 83 arrangementer i form af rundvisninger, udstillingsintroduktioner, 

børneaktiviteter, foredrag, fossiljagter, naturture, byvandringer osv. i løbet af 2021. Heraf foregik de 23 uden 

for museets matrikler.   
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Masser af gæster stod klar, da museumsformidler Henrik Madsen (bagerst til højre) inviterede på Fossiljagt i 

efterårsferien. 

Da først coronarestriktionerne blev ophævet, var det igen muligt at foretage levende formidling, og museet 

gennemførte som altid masser af fossiljagter og rundvisninger på Fossil- og Molermuseet samt rundvisninger 

på Støberimuseet.  

På Fossil- og Molermuseet var man igen involveret i formidlingsprojektet Vores Natur, mens Dueholm Kloster 

gentog succesen med familietiltaget ”Munkehaven” i sommerferien.  

 

Drabelige scener udspillede sig i Munkehaven på Dueholm Kloster. 
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Både før og efter sommerferien arrangerede museet en række ugentlige byvandringer i Nykøbing. 

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.  

Arrangementer 
På Støberimuseet blev der afholdt et stort Halloween-arrangement i samarbejde med de sociale dagtilbud i 

Morsø Kommune. Arrangementet tiltrak 300 gæster på tre timer.  

 

Der var pyntet op til den store guldmedalje i forbindelse med Halloween-arrangementet på Støberimuseet. 

I efterårsferien var der skruet kraftigt op for aktiviteterne på Fossil- og Molermuseet, hvor der var forskellige 

workshops relateret til geologien samt naturligvis fossiljagter.  

 

Efterårsferie på Fossil- og Molermuseet. 
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I november afholdtes det sidste julemarked i museets regi på Skarregaard. Igen var det en stor succes med 

omtrent 2300 gæster på to dage.  

 

Museets sidste julemarked på Skarregaard var en stor succes selvom gæsterne skulle vise coronapas for at 

komme ind. Her er to af museets medarbejdere klar til at tage imod de besøgende. 

I september stod museet i forbindelse med fodboldudstillingen bag et velbesøgt foredrag med den tidligere 

landsholdsspiller i fodbold Kaj Poulsen. 

 

Foredraget med det lokale fodboldkoryfæ Kaj Poulsen fik mange gamle fodboldspillere til at trække i trøjen. 
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I oktober blev der arrangeret en koncert med fynske folk-duo Lunau & Sund på Støberimuseet. Koncerten 

fandt sted i det nye skoletjeneste/børneområde, som i løbet af 2021 blev indrettet på første sal. 

 

Lunau & Sund gav en dejlig koncert på Støberimuseet i de nye og stemningsfulde omgivelser. 

Grundet coronarestriktionerne var det ikke muligt for museet at afholde aktiviteter i vinterferien og 

påskeferien. 

Ungdomsuddannelser og skoletjeneste 
Museum Mors spiller en vigtig rolle blandt folke- og friskolerne på Mors, der alle normalt gør flittigt brug af 

museets tilbud. 2021 var som året før 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 52 skoleklasser fra grundskolen i forskellige aktiviteter på museet.  

I forbindelse med særudstillingen ”Bolden Ruller” blev der med støtte fra Morsø Kommune udgivet 

skolemateriale. Det samme var tilfældet med skolematerialet på Fossil- og Molermuseet. Igen var der i 

december arrangeret en nissejagt til både skoler og børnefamilier på Dueholm Kloster. 

Formidlingsprojekter 
Kulturarv Nord projektet ”Vores Nordjylland” med Museum Mors som den ene af to tovholdere var sat i 

gang i foråret 2020 med støtte fra Region Nordjylland. Projektet blev desværre skudt helt i sænk af 

coronanedlukningen og udsat til efteråret 2021. Projektet munder ud i en udstilling på Kulturmødet i august 

2022. 
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Museet var igen i 2021 en aktiv medspiller i de danske naturhistoriske museers fælles formidlingsprojekt 

”Vores Natur”. 

Sociale medier og hjemmeside 
Museet fortsatte i 2021 med at forøge sit antal af følgere på Facebook. Ved udgangen af 2021 lå antallet af 

følgere på ca. 2500.  

I julen 2021 havde museet traditionen tro en julekalender i 24 låger, der i form af en ”postkasse” modtog 

breve fra fortiden og kom rundt på hele øen med en række gode fortællinger  

Udover museets traditionelle hjemmeside, har det også en Instagramprofil. Denne lå dog underdrejet det 

meste af året. 

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

arrangementerne. Museets hjemmeside havde i alt 7.400 unikke besøg i 2021.  

Udgivelser 
I november redigerede og udgav museet årgang 59 af det lokalhistoriske tidsskrift, Jul på Mors. Fire af 

museets medarbejdere bidrog med artikler.  

 

Jul på Mors 2021 indeholdt følgende artikler af lokalhistorisk karakter: 

- Guld i bakken – af Anders Have Espersen 

- Marielyst – af Mette Kvist 

- Erindringer fra Nordmors i 1930’erne og 1940’erne - af Inger Margrethe Søltoft Madsen. 

- Strygejernet og rundkørslen – af Dorte Hedegaard Pedersen 

- N.A. Christensen – af Anders Have Espersen  

- Ånden fra 1848 – af Knud Holch Andersen 

- En fortælling om skolegang og barndom i Redsted – af Dorte Hedegaard Pedersen 

- Opvækst og ungdom i Nykøbing – af Kaj Fjellerad  

- Og prisen gik til… Elmevej 5 – af Anders Have Espersen 

- Husker du 1996? 

I julen 2021 kom bogen ”Geologien fortæller: Moler og Fossiler” (ISBN 87-87566-91-5; 103 sider) på gaden. 

Bogen blev skrevet af museets Henrik Madsen og Jan Audun Rasmussen og er både en bog i sin egen ret, 

men også en art katalog over museets permanente udstilling.  

 

Henrik Madsen og Jan Audun Rasmussen præsenterer bogen om Moler og Fossiler. 
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På det geologiske område var museet i 2021 medforfattere på følgende artikler: 

 
2021 de la Garza, R.G., Madsen, H., Eriksson, M.E. & Lindgren, J.: A fossil sea turtle (Reptilia, Pan-

Cheloniidae) with preserved soft tissues from the Eocene Fur Formation of Denmark. Journal of 

Vertebrate Paleontology 41, 12 pp. DOI: 10.1080/02724634.2021.1938590. BFI 1. 

2021 Rasmussen, J.A., Thibault, N. & Rasmussen, C.M.Ø.: Middle Ordovician astrochronology decouples 

asteroid breakup from glacially-induced biotic radiations. Nature Communications 12:6430, 1–14. 

doi.org/10.1038/s41467-021-26396-4. BFI2. 

2021 Rasmussen, J.A., Eriksson, M.E. & Lindskog, A.: Middle Ordovician Drepanoistodus (Vertebrata, 

Conodonta) from Baltica, with description of three new species. European Journal of Taxonomy 774, 

106–134. doi.org/10.5852/ejt.2021.774.1533. JIF 1.393. 

 

 
Jan Audun Rasmussens forskningsartikel i tidsskriftet Nature Communications vakte stor opsigt. 

 

Forskning og vejledning 
På det geologiske felt har museets Jan Audun Rasmussen og Henrik Madsen deltaget i følgende nationale og 

internationale forskningssamarbejder i 2021: 

-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, Laura Cotton, KU, og Nina Lundholm, KU.) 

-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 Bo P. Schultz og René 

Sylvestersen fra Museum Salling). 
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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. 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 163 gæster i 2021, og det modtog 205 

forespørgsler pr. mail samt 12 telefoniske henvendelser med lokalhistoriske spørgsmål.  

I 2021 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 2021. Projektet blev grundet en række personalemæssige 

udfordringer på Københavns Universitet udsat yderligere nogle måneder og forventes færdigt i februar 2023. 

På nyere tids området kredsede forskningen om opgraderingen af de permanente udstillinger samt arbejdet 

med særudstillingen ”Bolden Ruller”. 

 

Særudstillingen om fodboldens historie på Mors var baseret på omfattende forskning. 
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Museet 
Bestyrelse i 2021 
Museum Mors’ bestyrelse bestod i 2021 af følgende personer: 

Bente Lyndrup (Formand, udpeget med baggrund i særlige forudsætninger 

Poul Erik Olesen (Næstformand, udpeget med baggrund i særlige forudsætninger) 

Leo Kristensen (Udpeget af Historisk Forening) 

Henning Haaning (Valgt af Museets Venner)  

Caspar Ryttergaard (Valgt af Museets Venner) – I september afløst af Randi Ottosen 

Jette Jepsen (RV) (Udpeget af Morsø Kommune) 

Tore Müller (S) (Udpeget af Morsø Kommune) 

Jan Audun Rasmussen (medarbejderrepræsentant) 

Charlotte Overgaard Clausen – formand for Visit Mors (udpeget med baggrund i særlige forudsætninger) 

Kristina Lehmann Schjøtt – direktør for Destination Limfjorden (udpeget med baggrund i særlige 

forudsætninger) 

Medarbejdere i 2021 
Museet havde i 2021 ni årsværk på lønningslisten. Heraf var tre årsværk fastansatte videnskabelige årsværk 

med uddannelsesmæssig baggrund i et af museets to statsanerkendte fagområder. 1,5 årsværk kunne findes 

i fleksjobs eller lignende ordninger, mens 1,65 årsværk blev udført af medarbejdere i tidsbegrænset 

projektansættelse. Heraf var et årsværk videnskabeligt. 0,40 årsværk blev udført af frivillige medarbejdere 

enten på Skarregaard eller på arkivet.  

Museet havde i 2021 desuden personer ansat i løntilskud og tilknyttet i virksomhedspraktik. Derudover 

havde museet en studerende fra Københavns Universitet i studiepraktik på Fossil- og Molermuseet i 

efteråret 2021. I 2021 indgik museet derudover i Morsø Kommunes praktik- og nyttejobsordninger.  

 

Museets medarbejdere kunne efter lang tids coronapause endelig tage på personaletur igen. Turen gik til Thy, 

hvor man blandt andet besøgte Isbjerget i Nationalparken. 
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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 af. Som året før var en del af de normale møder og kurser enten aflyst eller ændret i 

formatet. I foråret 2021 deltog museet i hovedsagelig onlinekurser og møder, mens det i løbet af foråret blev 

muligt at mødes fysisk. Museets nyere tids fagfolk deltog blandt andet i Slettestrandseminaret afholdt af 

Nordjysk Inspektørnetværk. 

 

Typisk eksempel på et kursus i foråret 2021. Skuespiller Birgitte Raabjerg underviser museumsfolk – herunder 

medarbejdere fra Museum Mors – online i publikumshåndtering med mundbind. 

Frivillige 
Hele forsommeren 2021 havde museet meget stor gavn af en lang række frivillige, der brugte en stor del af 

deres fritid på at gøre Skarregaard klar til sommersæsonen. En stor del af disse frivillige var desuden en del af 

de mange, der gav en hånd med, da museet igen kunne holde julemarked på Skarregaard i november.  

En anden vigtig frivilliggruppe var de frivillige på arkivet, der 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 2021 at 

tilbyde både aften- og formiddagsarrangementer på arkivets læsesal. En stor del af disse arrangementer blev 

desværre aflyst på grund af coronarestriktioner og nedlukning i foråret 2021. En mindre del af 

butiksvagterne ved museets afdelinger blev også i 2021 passet af frivillige.  



18 
 

 

Frivillige kræfter gav en uvurderlig hånd med, da Skarregaard skulle gøres klar til sæsonen. 

Museets venner 
Museum Mors har en solid opbakning i kraft af sin store venneforening, Museets Venner. Knap 650 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 2021 udsendt 

et medlemsblad med information om museets arrangementer, tiltag, udstillinger og begivenheder kun for 

Museets Venner. Normalt udsendes der to blade, men på grund af forårsnedlukningen valgte man kun at 

producere et enkelt. To medlemmer af Museets Venner havde igen plads i museets bestyrelse. Årsmødet for 

Museets Venner blev i modsætning til 2020 afholdt i 2021. 
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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 20.364 besøgende i 2021. 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 2021 i alt 4422 besøgende eller deltagere i aktiviteter med udgangspunkt i museet, 

Skarregaard havde 4530 besøgende, Fossil- og Molermuseet havde 8856 besøgende, Støberimuseet havde 

2393 besøgende, mens Morsø Lokalhistoriske Arkiv havde 163 besøgende i løbet af året. Besøgstallet var 

naturligvis stærkt påvirket af coronanedlukningen i foråret. Museet afdelinger var på ingen måde åbne i det 

omfang, det normalt er tilfældet.  

Bygninger og udendørsarealer  
Museum Mors ejer sammen med Museumsfonden en stor bygningsmasse. Bygningsmassen blev 

indskrænket, da museet ved årsskiftet 2021/22 overlod Skarregaard til Morsø Kommune. I 2021 havde 

museets forvalter opsyn med 26 forskellige bygninger. Museet prioriterer løbende vedligehold, men da flere 

af bygningerne er meget gamle, kræves der mange ressourcer til vedligeholdelse. Tre af museets 

udstillingssteder var lokaliseret i fredede ejendomme. Omtrent 15 procent af museets samlede udgifter blev 

i 2021 brugt på bygningsvedligehold. 

I begyndelsen af året fik Fossil- og Molermuseet med støtte fra Arly Christensens Fond installeret 

varmepumper i udstillingen og i butikken. Dette vil fremadrettet betyde, at museet kan åbne tidligere på året 

og lukke senere end hidtil. 

 

Varmeblæsere installeres på Fossil- og Molermuseet i begyndelsen af 2021. 

Samarbejder og bestyrelsesarbejde 
Morsø Kommune 
Museet havde også i 2021 et tæt samarbejde med Morsø Kommune, og kommune har en resultatkontrakt 
med museet, som der en gang årligt følges op på. Museet fornyede sin resultatkontrakt med Morsø 
Kommune i efteråret 2021.  

To politikere fra kommunalbestyrelsen havde igen plads i museets bestyrelse.  

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 kørte med nedsat blus i 2021, hvorfor museet ingen aktiviteter 

havde på mødet, og naturligvis i de formidlingstiltag og udstillinger, som museet skaber og producerer. 

Museet var i 2021 igen en særdeles aktiv medspiller i det nye destinationsselskab, Destination Limfjorden, 
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som Morsø Kommune har stiftet sammen med Skive og Struer. Blandt andet var museet med til at udvikle 

nye formidlingspakker sammen med en række andre aktører inden for destinationen. 

Museets direktør sad også i 2021 med i kommunens Arkitekturudvalg, der hvert år uddeler priser til 

bevaringsværdige bygninger og ny arkitektur i Morsø Kommune. 

Museet modtog som en del af sit kapitel-8 arbejde også i 2021 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.  

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. I alt 52 klasser fra grundskolen og tre 
daginstitutioner besøgte museet i 2021. 

Visit Mors/Morsø Turistforening 
Museet havde igen i 2021 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 årligt møde med ledelsen for Visit Mors, hvor museets aktiviteter og 

planer præsenteres. Museum Mors sender løbende oplysninger om sine aktiviteter til Visit Mors. 

Museumsdirektør Anders Have Espersen er desuden medlem af bestyrelsen for Visit Mors. Formanden for 

Visit Mors blev i 2021 medlem af museets bestyrelse. 

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

Destination Limfjorden. Dette samarbejde fortsatte i 2021. Museet stillede sig i høj grad til rådighed for 

destinationsselskabet i forbindelse med markedsføring, rådgivning, sparring og hjælp. Museets direktør er 

suppleant i Destinationsselskabets bestyrelse, og selskabets direktør blev i 2021 en del af museets 

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 2021. 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.  

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

af otte museer rundt om Limfjorden. Museets direktør blev i 2021 valgt til formand for samvirket, der ud 

over Museum Mors består af Holstebro Museum, Limfjordsmuseet, Vesthimmerlands Museum, Museum 

Thy, Lemvig Museum, Museum Salling og Struer Museum. 

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 
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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 2023 efter endt studie og barselsorlov. 

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

Kunsten i Aalborg og Skagen Kunstmuseum. Museum Mors sidder med i bestyrelsen i dette samarbejde, hvor 

museets direktør Anders Have Espersen er bestyrelsesformand.  

 

Museumsledere fra Kulturarv Nord drog i efteråret 2021 på besøg til sammenslutningens østligste medlem, 

Læsø Museum. 

De naturhistoriske museer i Danmark 
Den fælles rabatordning mellem de naturhistoriske museer i Danmark fortsatte i 2021. 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 

2021. 
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Statens Naturhistoriske Museum er hovedmuseet for de naturhistoriske museer i Danmark og dermed også 

for Museum Mors og Fossil- og Molermuseet. I efteråret besøgte SNM’s direktør Mors og var naturligvis på 

fossiljagt sammen med museumsformidler Henrik Madsen. 

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 2021 mundede 

projektet ydermere ud i en fælles plancheudstilling. I løbet af 2021 iværksatte Museum Thy nedpakningen af 

den arkæologiske samling på museumsmagasinet Dalgaard. Samlingen overflyttes til Museum Thys magasin. 

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. De to museer deles om lønudgifterne til en 

konservator med speciale i geologi.  
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I forbindelse med nedlukningen i foråret 2021 måtte man igen ty til onlinemøder. Her er det et geologimøde 

mellem Museum Salling og Museum Mors. 

Rabataftaler 
Museet fortsatte i 2021 sine rabataftaler med Ældresagen, Klub Nordjyske og TV2 MidtVest kundeklub. I 

2021 blev der desuden indgået en rabataftale med FDM, der begynder i 2022.  

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

Slægtshistoriske Forening holdt igen i 2021 sine møder på Morsø Lokalhistoriske Arkiv. En repræsentant fra 

Historisk Forening var at finde i museets bestyrelse, og foreningen er ligeledes med i samarbejdet omkring 

årsskriftet Jul på Mors, som foreningen udsender til dens 350 medlemmer. Mod slutningen af 2021 blev 

foreningen nedlagt, og dens repræsentant udgik af museets bestyrelse. Historisk Forenings formue på knap 

20.000 blev overgivet til Morsø Lokalhistorisk Arkiv. 

 

Historisk Forenings formand Ulla Andersen overdrog i december foreningens formue til Morsø Lokalhistorisk 

Arkiv og direktør for Museum Mors, Anders Have Espersen. 
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Bestyrelser, råd 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 medredaktør, 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 – formand. 
           Visit Mors: Anders Have Espersen. 
           Destination Limfjorden: Anders Have Espersen (suppleant) 
 Arkitekturudvalget, Morsø Kommune: Anders Have Espersen 
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Dueholm Kloster sommeren 2021. 


