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Udstillingen 
 
Dansk Støberimuseum er et museum for industrihistorie og arbejderkultur med udgangspunkt i jernstøberi. 
Museet har til huse i en af de fabriksbygninger, hvor Morsø Jernstøberi producerede alt lige fra potter og 
pander, til komfurer og ovne. 
 
I jernstøberiets gamle showroom og lagerlokaler får man i tekst, film og billeder fortalt den spændende 
historie om den berømte og hæderkronede fabrik, N.A. Christensen & Co., der i mere end 160 år har været 
en af landets største producenter af brændeovne og andet støbegods. 
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Historie 
 
Dansk Støberimuseum er et museum for industrihistorie og arbejderkultur med udgangspunkt i jernstøberi. 
Museet har til huse i en af de fabriksbygninger, hvor Morsø Jernstøberi producerede alt lige fra potter og 
pander, til komfurer og ovne. 
 
Morsø Jernstøberi blev grundlagt i 1853 i Nykøbing Mors, hvor virksomheden stadig har sit virke. Dengang 
var det den unge N. A. Christensen, som forlod en stilling som bogholder ved et jernstøberi i Thisted og slog 
sig ned i Nykøbing sammen med en kompagnon, der mestrede støberiets kunst. De etablerede et mindre 
jernstøberi med en håndfuld medarbejdere i en bygning, som stadig kan ses på det gamle støberiområde 
tæt ved museet. 
 
Kompagnonen Bonne forlod hurtigt foretagenet, og N. A. Christensen stod alene i spidsen for sin virksom-
hed. Den voksede dog støt år for år udvidedes også efterhånden som behovet opstod. De vigtigste produk-
ter fra fabrikken var kakkelovne, komfurer, vinduesrammer, gryder og strygejern. 
 
Trods hård konkurrence fra mange andre jernstøberier rundt i landets købstæder, lykkedes det alligevel 
Morsø Jernstøberi at udvide sit marked til at dække det meste af Danmark, og fabrikkens størrelse øgedes 
hele tiden. Omkring år 1900 var der 250 ansatte på støberiet. Det var smede, formere, drejere, snedkere 
og ufaglærte støberiarbejdere. 
 
I 1886 tog N. A. Christensen konsekvensen af et efterhånden skrantende helbred og ansatte en direktør, K. 
E. Messerschmidt, i sit sted. Året efter flyttede han til Hellerup og boede der til sin død i 1914. Fabrikken i 
Nykøbing fortsatte dog sin gode vækst også ind i det 20. århundrede. 
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Historie 
 
I 1913 byggede jernstøberiet de markante bygninger, som i dag danner ramme om Støberigården, hvor man 
bl.a. finder Dansk Støberimuseum og biblioteket. Men bygningskomplekset var dengang langt større og et 
ganske komplekst og uhomogent sammensurium af store og små bygninger mellem hinanden. Området blev 
dengang beskrevet som en decideret labyrint, som man skulle være temmelig stedkendt for at finde rundt i. 
Men produktionen var velordnet, og Morsø Jernstøberi formåede hele tiden at producere kvalitetsproduk-
ter og producere det, som markedet efterspurgte. 
 
Efter nogle svære årtier før og under 2. Verdenskrig kom der bedre tider i 1950’erne. Fabrikken fulgte 
med den generelle udvikling i dansk industri og fokuserede på mere mekanisering af produktionen, en proces 
som er fortsat siden. Det primære produkter var ovne, og her fulgte man udviklingen væk fra de gamle koks
- og brændefyrede ovne til varmluftfyr, gasfyrede kedler mv. Samtidig udviklede man produktsortimentet 
indenfor gryder, og man hyrede kendte designere til at udvikle husmoderens foretrukne redskaber i køkke-
net. Især Copco-serien blev et kendt produkt fra Morsø Jernstøberi. 
 
Brændeovne forblev dog et vigtigt produkt hos Morsø Jernstøberi. I 1980’erne overgik man til udelukkende 
at satse herpå, og det er da også brændeovne, som Morsø er kendt for i dag. I 1993 flyttede man efter 140 
år i centrum af Nykøbing virksomheden udenfor byen i moderne lokaler. Et større renoveringsarbejde af 
det gamle fabriksareal efterfulgte, og en stor del af komplekset blev fjernet. Tilbage står nogle af de 
smukke jernstøberibygninger, som klart signalerer den tyngde Morsø Jernstøberi havde som virksomhed 
både lokalt og nationalt. Det er i disse bygninger, du finder Dansk Støberimuseum. 
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Fra venstre mod højre ses: 
 

Moderne ovn ca. 1914 
Arkitekt: C. Harild 

 
 

Klassisk ovn ca. 1925 
 
 

Moderne ovn ca. 1915 
Arkitekt: Carl Brummer 

 
 

Klassisk ovn ca. 1922 



DANSK STØBERIMUSEUM 

Der er masser af støbejernsskilte 
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Kalmar Unionen 
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Hulen 
 
Som på de fleste danske industrivirksomheder var det ikke usædvanligt, at arbejderne på jernstøberiet i 
deres korte pauser fremstillede små souvenirs eller gaver til dem selv, deres familie eller venner. I Hulen er 
der eksempler på nogle af disse "fusk"-produkter. 
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Morsø Komfur nr. 60A 
Herregårds-/ Hotelkomfur 
Fremstillet i perioden 1914-1927 
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Arkitekter og formgivere 
 
Som de fleste andre danske jernstøberier tilknyttede også støberiet i Nykøbing en række anerkendte danske arkitek-
ter og formgivere fra begyndelsen af 1900-tallet og frem. 
De fleste blev hyret ind til at foretage enkeltopgaver, mens eksempelvis billedhugger Constantin Sørensen fra 1920 og 
frem til sin død i 1960 var fastansat som chefarkitekt på fabrikken. Det var Constantin Sørensen, der var manden bag 
de berømte ovne med egernmotiv, som Morsø Jernstøberi forhandler den dag i dag, og som mange forbinder virksomhe-
den med. 
 
Blandt dem, der var tilknyttet støberiet i tiden før og efter 1. Verdenskrig, var billedhuggeren Niels C. Rasmussen, arki-
tekt Carl Harild, der i 1920'erne blev chefarkitekt for Glyptoteket og Carlsberg i København, Eduard Eggeling, der des-
uden tegnede ovne for det store jerntøberi i Vejle, C.M. Hess, og Johannes Strøm-Tejsen, hvis hovedværk siden skulle 
blive Danmarks første kollektivhus for enlige kvinder, Carla Raphaels Hus på Østerbro i København, Strøm-Tejsen stod 
fra 1918 blandt andet bag "kommuneovnsserien" for N.A- Christensen & Co. Virksomheden hyrede desuden andre be-
rømte danske arkitekter som Alf Cock-Clausen, som blandt meget andet var chefarkitekt hos De Danske Spritfabrikker 
og idémand til Cimbrertyr-skulpturen i Aalborg, og Carl Brummer, der var toneangivende i dansk villabyggeri i begyndel-
sen af det 20. århundrede. Brummer tegnede primært luksuriøse privatboliger til overklassen, og han stod eksempelvis 
bag det barokinspirerede landsted "Christiansgave" i Rungsted, der blev opført i 1918 og siden overtaget af N.A. Chri-
stensens søn, James Watt Christensen. 
 
Jernstøberiet i Nykøbing arbejdede desuden sammen med den verdensberømte møbeldesigner Kaare Klint, der i 
1944/45 tegnede fabrikkens såkaldte "Fredsovn", der blev udødeliggjort med et digt af den på det tidspunkt nyud-
nævnte Nobelprismodtager, Johannes V. Jensen. Efter krigen var det særligt den dansk-svenske tegnestue for indu-
strielt design, Bernadotte og Bjørn, som stod bag produkter fra N.A. Christensens & Co. Udover emaljerede calorator- 
og olieovne i 1950'erne, stod tegnestuen blandt andet bag de første mange køkkentøjsprodukter, som fabrikken solgte 
under betegnelserne Copco og Nacco. En af de designere, der tegnede disse produkter for Bernadotte og Bjørn, var den 
prisvindende designer Jan Trägårdh. Siden designede også den anerkendte amerikanske industrielle designer Nichael 
Lax køkkentøjsprodukter i Copco/Nacco serierne. Fra 1960'erne og frem har de mest fremtrædende arkitekter og 
formgivere af ovne og pejse hos Morsø Jernstøberi været den lokale Nykøbing-arkitekt Fister Bang, Herman Ricka, 
Knud Holscher, Monica Ritterband, Klaus Rath og engelske Robert Levien. 



DANSK STØBERIMUSEUM 



DANSK STØBERIMUSEUM 

Støberitorvet 
 
På Mors har det gennem mange år været et ønske at rejse et kunstværk til minde om Frode Jakobsen, og 
det er nu realiseret. 
 
Hein Heinsens ide med skulpturen er at skildre spændingen mellem fællesskabet og den enkeltes drøm om 
frihed. Skulpturens hovedmotiv er en ring med en diameter på 8 meter, som samler de historiske bygninger 
fra det tidligere jernstøberi. Skulpturen rummer også motiver og symboler med inspiration fra Frode Ja-
kobsens begivenhedsrige liv og forfatterskab. 
 
Frode Jakobsen blev født og voksede op på Mors. Efter nogle år som røgterdreng kom han til Viborg, hvor 
han blev student og siden cand.mag. fra Københavns Universitet.  
 
Frode Jakobsen blev en ledende skikkelse i modstandsbevægelsen tidligt efter den tyske besættelse i 
1940. Han var medstifter og et af de mest betydningsfulde medlemmer af Danmarks Frihedsråd. Efter 
befrielsen blev han valgt til Folketinget, hvor han sad til 1973. 
 
 


