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VELKOMMEN
UDENFOR

VELKOMMEN UDENFOR TIL EN VERDEN  AF VARME,
HYGGE OG INNOVATIVT HÅNDVÆRK.



Til trods for at ordet ”innovation” først 
blev opfundet på dansk 100 år efter 
Morsø Jernstøberi formede de første 
produkter, har det helt fra begyndelsen 
været en grundpille i alt, vi skaber. I 
 samarbejde med andre jernstøberier 
skabte vi for eksempel konvektions-
princippet, der lige før 1900-tallets be-
gyndelse satte en helt ny standard for, 
hvor effektivt en bolig kunne  op varmes 
med kakkelovn – og da centralvarmen 
i 1950’erne begyndte at udkonkurrere 
kakkelovnen, skabte den dengang helt 
nye, åbne pejseovn en helt ny måde 
at sprede varme og hygge i de danske 
hjem. Da vi lancerede den første støbe-
jernsgrill i Danmark, sigtede vi på at 
gøre danskerne i stand til at nyde de 
lange sommeraftener med ekstra god 

mad og hygge i haven. Både  dengang og 
i dag kan en sommeraften tage mange 
 former og farver. Helt fra de  endeløst 
lune og hyggelige – til de dage hvor 
tiden eller omstændig hederne ikke er 
til at køre det store skyts i  stilling, men 
lysten til at nyde livet udenfor med 
god mad, stadig er til stede. Til det 
præsenter       er vi på de næste sider den 
nye Morsø Forno Multi, der ikke bare i 
sig selv er en  fantastisk pizzaovn, grill 
og udeovn – den er også den eneste 
ovn på markedet, der kan fyre med 
både gas og brænde. Muligheden for 
at varme ovnen hurtigt op via gas og 
 derefter skifte over til brænde for den 
særlige smag og duft, åbner helt nye 
mulig heder for at gøre endnu flere af 
sommerens  aftenener til noget særligt.
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ENDNU FLERE 
AF DE BEDSTE 

STUNDER

Morsø Forno Multi  
- udeovnen til både gas og brænde



Morsø Forno Multi  
- udeovnen til både gas og brænde



Morsø Grill Forno II DKK 4.995,-
Designet af Klaus Rath for Morsø
Morsø Forno Multi
Designet af Klaus Rath for Morsø





NYD DET 
IMPULSIVE 

UDEKØKKEN

Morsø Forno Gas
Designet af Klaus Rath for Morsø



Morsø Forno Gas
Designet af Klaus Rath for Morsø



Morsø Grill Forno II 
Designet af Klaus Rath for Morsø



Men hvorfor kan det betale sig, når så 
mange nu om dage tydeligvis har succes 
med noget andet? Når f.eks.  etablerede 
autoriteter eller betroede mennesker 
i store jobs løber fra deres ansvar, og 
uden at tøve forsøger at flytte vores 
 opmærksomhed over på noget andet. 
Når man føler sig snydt, som den hund 
hvis ejer smider en fiktiv pind ud i verden, 
i håbet om at hunden ikke kigger, mens 
de  behændigt samler den ægte op fra 
jorden. Eller den tomme fornemmelse 
man får, når man tager sig tid til at  
tænke over alt den tid, vi hver især  
bruger på at mene noget og de ind-
holdsløse ting, der hver dag fylder vores 
skærme og aviser, men egentlig ikke 
består af mere end det, vi selv gør det 
til. Overfladisk indhold, der udelukkende 

bliver skabt af den  opmærksomhed, vi 
giver det. Det kan virke håbløst, men 
det er samtidig  grunden til, at vi bør 
huske, at det altid vil kunne betale sig 
at gøre sig umage. Det kan det, fordi 
al ting, der skal holde lidt længere end 
til dagen efter næste overskrift eller 
video klip, bliver nødt til at bygge på til-
lid. Tillid  tager som bekendt lang tid at 
bygge op, men ingen tid at bryde ned, 
og derfor er det belønningen for altid 
at gøre sig umage. Det gælder, hvad 
 enten du er forælder, ægtefælle, poli-
tiker, hundeejer eller en 165 år gammel 
virksomhed.
Hos Morsø bruger vi lang tid på alt det, 
vi laver – helt fra idé til design og til fær-
digt produkt. Til gengæld kan du trygt 
stole på, at vi har gjort os umage .

DET KAN ALTID 
BETALE SIG AT GØRE 

SIG UMAGE



Morsø Forno
Designet af Klaus Rath for Morsø

HYGGE MED 
HØJT TIL 
LOFTET



Morsø Forno
Designet af Klaus Rath for Morsø



EN VARM 
FØLELSE AF 

HJEM



Morsø Kamino
Designet af Klaus Rath for Morsø



Morsø Grill ‘17
Designet af Morsø



Kan du huske hvor lang en eftermiddag 
kunne være, da du var barn? En evighed, 
hvor støvet i havestuen hang helt stille 
i solen og afstanden til næste levende 
bil lede virkede helt uoverskuelig? Det 
var nok kedeligt, men hvis du stadig kan 
fornemme det, var indholdet af sådan 
et stillestående øjeblik, alligevel stærkt 
nok til at blive et minde. Disse øjeblikke 
er der færre af i dag, for de fleste i hvert 
fald. Der flyver det hele derud af. Livet 
altså, og nok også støvet i havestuen, der 
sjældent når at falde til ro, før det bliver 
swipet væk af en utålmodig hånd, på jagt 
efter større oplevelser eller en identitet, 
der skal finpudses.
Ny dag, nye ideer, nye ting at nå og ting 
at finde på. Det er nærmest som om 

tids fornemmelsen er forandret, og den 
barnlige oplevelse af eftermiddagen i 
have stuen nu er reduceret til et øjeblik 
ingen når at ænse. Et øjeblik der ikke i 
sig selv føles, som om det er tiden værd, 
men måske lige præcis er dét, der gør at 
alt  andet kan gå så stærk. Måske er det 
 netop disse øjeblikke, der gør os i stand 
til at finde os selv i vrimlen og finde hjem, 
når det hele alligevel bliver for meget.
Hos Morsø skaber vi ting til dit hjem, der 
tager lang tid at lave. Det er ikke fordi vi 
 arbejder langsomt, men det tager nu en-
gang tid at lave ting, der skal holde for 
evigt. Og til trods for at selv evigheden 
er kortere nu om dage, er der nok stadig 
børn der ville nyde godt af en eftermid-
dag eller to, der varede lidt længere.

ET TIDLØST HJEM







DESIGNET  
AF NORDEN



Morsø Grill ‘71
Designet af  Morsø



Morsø Grill ‘71 Table
Designet af Morsø



DET BLIVER 
IKKE MEGET 
HYGGELIGERE 
AT SPISE UDE



Morsø Jiko
Designet af Kok & Berntsen for Morsø



HVOR SKAL MAN  
LEDE EFTER MENINGEN 

MED LIVET?

I gamle dage stirrede man ind i flammerne 
fra bålet, i håbet om at noget mystisk og 
ophøjet et sted i flammerne kunne kom-
me med et bud på det klassiske spørgs-
mål. Nogle fandt måske noget, andre 
gjorde ikke, men de fleste var nok enige 
om, at ildstedet var et godt sted at lede. 
Et andet var stjernehimlen, men heroppe 
nordpå gjorde vejret ofte stjernehimlen 
utilregnelig, og så var man tilbage ved 
ildstedet. Dengang var der selvfølgelig 
heller ikke så mange muligheder, og 
man var rimelig overladt til sig selv og sit 
 indre, når de helt store spørgsmål i livet 
skulle besvares. Sådan er det ikke i dag. 

Slet ikke. Hvis man ellers er i nærheden 
af internettet, og det er man, vil de fleste 
nok starte der, og dernæst bladre sig 
igennem de millioner af gode bud, som 
kommer op på under et sekund. De bed-
ste bud står altid øverst, sådan er det 
med internettet, og man kommer hurtigt 
derfra med nogens mening om, hvor-
dan livet bør leves. Et af budene kunne 
nemt være, at man skal finde meningen 
inde i sig selv. Når det sker, kan man jo 
passende smide en kævle på ildstedet og 
tænke på, om der mon gemmer sig bedre 
svar i skæret fra flammerne, end der gør i 
lyset fra en skærm.



NAC Gryde med låg 3,1 L

Mill ’14

Vi har alle sammen ting, som betyder 
 noget særligt for os. Skatte eller skram-
mel, som vi tillægger den helt særlige 
værdi, der ikke har det fjerneste at gøre 
med penge. Du har måske selv den lille 
skæve minikommode, som ikke rigtig kan  
opbevare andet end dine følelser, og  
derfor lever et liv som patineret natbord 
eller smykkeskrin for ting, du ikke kunne 
drømme om at gå med. Det samme 
gælder for den slidte og håbløst umoderne 
skjorte, som du altid havde på ”dengang”, 
og som derfor mirakuløst overlever turen 
fra tøjskab til tøjskab, hver gang resten af 
livet udvikler sig. Det giver egentlig ingen 

mening – og det er lige præcis  meningen 
med det hele – den mening vi kalder 
 minder, og som tiden hver dag indlejrer i de 
ting, vi om giver os med. Ridser, dufte eller  
hanken på den slidstærke kaffekop, kan 
nemlig det helt unikke, at give os en 
følelse af at høre til, følelsen af hjem. 

Nogen kalder den følelse affektions værdi 
– og det kan man som bekendt ikke gøre 
op i penge. Men hvis du stadig gerne vil 
vide, hvad en følelse koster, kan du jo 
starte med at købe noget til dit hjem, 
der holder for evigt. Så kan det være, du 
 finder ud af det med tiden.

HVAD KOSTER 
EN FØLELSE?

Den originale N.A.C serie



NAC Grillpande Ø25 cm

Salt ‘14 
Spice ‘14

NAC Cocotter



Morsø Grill Forno IIMorsø Ignis

Morsø Kamino

Morsø Grill ’71 Table

Morsø Grill ‘17



Morsø Grill ‘71

Morsø Jiko

Morsø Forno NYHED i 2018 - Morsø Forno Gas

NYHED i 2018 - Morsø Forno Multi - udeovn til både gas og brænde



Morsø Fire Pot 
Designet af Klaus Rath for Morsø



Ovndør til Morsø Grill FornoMorsø Jiko Cover

Morsø Grillhandske H/V

Morsø Grill Forno Cover

Morsø Askeskraber

Rist til Morsø Ignis

Morsø Ignis

Støbejernsgrillrist til Morsø Grill Forno



Morsø CULINA BBQ Gaffel

Morsø CULINA BBQ Palet

Morsø CULINA BBQ Pincet
Morsø Spice ’14  
Morsø Salt ’14

Morsø Forno Cover

Morsø Paddle - bambus pizzaspadeMorsø Peel - alu. pizzaspadeMorsø Kamino Cover



Morsø Smokeeper

Morsø Tuscan Grill

Morsø Axe

Morsø Mill ’14Morsø Forno Skorsten

Morsø Pizza- & Herb Cutter

Ovndør til Morsø Forno



Morsø Grill ’17 Cover

Morsø Greb til Grillrist/-tallerkener

Morsø Bel - bioethanollampe

Morsø Vetro - Pizza- & Stegeplancha

Morsø Outdoor Kogebog

Morsø Gas Lighter

Morsø Grilltallerkener 2 stk. 

SÆT DET BEDSTE PÅ BORDET
Lidt om Morsø og maden

Morsø Ildtang Morsø Stegetallerken Ø32 cm



Morsø Forno Terra - udebord
Mål: D60 × H80 × B60 cm

Morsø Forno Garden - udebord
Mål: D60 × H80 × B120 cm



I 1853 forlod den unge N. A. Christensen 
sit arbejde som bogholder for at  begynde 
et eventyr om et jernstøberi - et eventyr, 
der startede i en fabriksbyg ning i Nykøbing 
Mors. Trods hård konkurrence fra støbe-
rier i de større byer, skulle den dengang 
lille håndfuld smede, drejere og snedkere 
skabe et ikon, der kom til at række langt ud 
over den  nordjyske by, det blev skabt i. Et 
ikon, skabt gennem innovation, bygget på 
 design, kvalitet og godt håndværk, og som 
 derfor  altid vil stå trygt og godt i de danske  
hjem og ude i verden. Et ikon vi alle sammen 
kender som Morsø.

Forbehold for rettelser og trykfejl. 72007400 - D
K
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