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Morslands Historiske Museum er, som der står i museets 
vedtægter, ”en selvstændig og selvejende institution, der 
har til formål at indsamle, bevare og fremvise genstande 
fra fortiden, således at disse minder om vore forfædres 
kultur og livsvilkår kan udnyttes i folkeoplysningens og 
videnskabens tjeneste”. 

Videre står der, at: ”Museets virkeområde er øen 
Mors”, og ”I tilfælde af museets ophør overgår dets 
ejendele til Morsø Kommune, hvis den til den tid ønsker at 
overtage dets drift. I modsat fald bestemmer 
kulturministeren over forholdene angående pågældende 
ejendele”. Så vidt museets vedtægtsmæssige grundlag. 
Derudover er museet, der er statsanerkendt, underkastet 
museumsloven (lov nr. 304) af 10. juni 1976. 

Økonomisk drives museet med støtte fra Morsø 
Kommune, Staten og Viborg Amt. 

Hvad har vi så lavet i det forløbne år? - Ja, lidt af hvert 
må man sige. For det første har vi foretaget en lang række 
undersøgelser, større og mindre, rundt om på øen - i alt en 
god snes. 

Mange og gode gaver er indkommet. Specielt skal 
nævnes legetøj og tekstiler, hvor museets samlinger er 
blevet suppleret med væsentlige ting. Vi har også haft den 
glæde, at en del personer har oprettet testamente til fordel 
for museet, både med hensyn til enkelte genstande og 
større samlinger. 

Det udadvendte arbejde har været en væsentlig del af 
museets dagligdag. Der er blevet ydet hjælp til en lang 
række enkeltpersoner, der har ønsket oplysninger om 
specielle emner. En række særudstillinger er blevet 
arrangeret bl.a. i samarbejde med Morsø Lokalhistoriske 
Arkiv, og vinterens foredragsrække blev endnu engang en 
velbesøgt succes. Specielle emner fra Mors er blevet  

behandlet i artikler til bl.a. årbøger og 
jubilæumspublikationer, og til brug for øens skoler er der 
blevet udarbejdet kasser med oldsager, kataloger, 
opgavesæt og lysbilleder om ”Mors i stenalderen”. 

Disse tiltag er alle ”synlige”, men der bliver også 
udført et stort arbejde bag kulisserne bl.a. med 
konservering og registrering af samlingerne, arbejder, som 
er tidskrævende og dyre, men nødvendige for at bevare 
tingene mod et ellers uundgåeligt forfald. 

I 1975 blev museet besøgt af lidt over 4.000 
mennesker, og vi håber på en stigning i 1976 til mindst 
5.000. Museumsforeningen, som alle kan blive medlem af, 
er i god vækst, et tegn på at flere og flere får øjnene op for 
den skat af genstande og viden, museet rummer og byder 
på. Arbejderne med vedligeholdelse af bygningerne er 
blevet fortsat bl.a. med indretning af særudstillingslokaler i 
kælderen, værksted og kontor i sidefløjen og sidst, men 
ikke mindst, nyt tag på hovedbygningen. Dette arbejde 
kunne lade sig gøre ved en bevilling fra staten i 
forbindelse med ”Det Europæiske Bygningsfredningsår”. 

Det faste personale består af, Mary og Jens Chr. Jensen 
(Kustode) og Per Noe (museumsinspektør). 

Museets kontor har åbent alle hverdage (telf. (07) 72 
34 21), efter kontortid kan henvendelse ske til kustoden på 
telf. (07) 72 20 34 og inspektøren på telf. (07) 74 04 55. 

Udover det faste personale har museet siden marts 
beskæftiget skiftende unge arbejdsløse samt i forbindelse 
med særudstillinger og udgravninger forskellige frivillige 
og enkelte lønnede medarbejdere. 

Interesserede, der ikke allerede har modtaget museets 
detaljerede årsberetning, kan få denne ved henvendelse til 
museets kontor. 

PER NOE. 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1976, 

side 144-145). 


