Morslands
historiske Museum
Dueholm kloster
1977 blev et virkelig godt år for museet. På alle fronter er
der sket en aktivitetsudvidelse ikke mindst takket være
Morsø Kommunes meget positive holdning til vort
arbejde.
For først at nævne det, der i det lange løb er vigtigst, er
der sket en personalemæssig udvidelse med 2 personer nemlig en forvalter (tømrer Knud Kristiansen, Vodstrup)
på fuld tid og en museumspædagog (lærer Bo Pedersen,
Nykøbing Mors) i indeværende skoleår med 8 timers
ugentlig arbejde på arkivet og museet. Begge disse
ansættelser er uvurderlige og af stor betydning for museets
fremtid.
Museet har i det forløbne år foretaget en lang række
større og mindre undersøgelser og besigtigelser spredt over
hele øen. Det største og mest tidkrævende har været to
undersøgelser i Karby, som nu med sikkerhed kan føres
tilbage til ca. år 700 e. Kr. - hvilket gør, at jeg med glæde
vil udnævne den til ”Danmarks ældste endnu livskraftige
landsby”.
Udstillingsmæssigt er der også sket en del. Først og
fremmest er landbrugsudstillingen blevet nyopstillet og der
mangler i denne del af den faste udstilling kun lidt
”småpilleri”. Særudstillingerne har været mange og højst
forskelligartede, spændende fra udstilling af alt altersølv
fra Mors til moderne kunstudstilling i samarbejde med
Morsø Kunstforening. Som tidligere har en del af de
kulturhistoriske særudstillinger været lavet i et samarbejde
med Morsø lokalhistoriske Arkiv. Årets sidste

særudstilling bliver ”værd at bevare”, en temaudstilling
om, for og imod bevaring af byer eller miljøer med
specielt henblik på Nykøbing Mors.
Tidligere års foredragsrække ”Aftener på Dueholm”
fortsættes også i år, med et stærkt udvidet program og
endnu engang med publikumssucces.
I årets løb er der modtaget en lang række gaver, hvor
særligt skal nævnes en fin samling fra fire slægtled på
”Pudsgård” i Frøslev.
Endnu engang har Det særlige Bygningssyn set med
venlige øjne på Dueholm kloster i form af en bevilling på
kr. 300.000 til istandsættelse, nyt tag m.v. af museets
sidefløj.
Besøgstallet kommer til at ligge på mellem 6.000 og
7.000.
Personale:
Mary og Jens Chr. Jensen (kustode)
Bo Pedersen (museumspædagog)
Knud Kristiansen (forvalter)
Per Noe (museumsinspektør)
Tlf.:
Museets kontor: (07) 723421 - alle hverdage
Kustoden: (07) 722034 - efter kontortid
Inspektør: (07) 740455 - efter kontortid
Per Noe.
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Hanherred 1977, side
140-141).

