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W

elkom bij het Falconer Museum. We wensen u een plezierig bezoek.
Mocht u tijdens uw bezoek assistentie wensen dan kunt u
op de bel drukken bij de receptie.

Het museum, dat is opgericht in 1871, is vernoemd naar de plaatselijke broers
Alexander en Hugh Falconer. Alexander, geboren in 1797, was een koopman in
Calcutta and liet bij zijn dood in 1856 een bedrag na van £ 1000, ter oprichting
van een openbaar museum in Forres voor voorwerpen van kunst en wetenschap.
Zijn jongere broer Hugh, geboren in 1808, was een van de meest
vooraanstaande geologen en botanica van zijn tijd en hij liet bij zijn dood in
1865 £500 na, ter ondersteuning van het museum. Hugh was een vriend en
leeftijdsgenoot van Darwin en zijn werk heeft aantoonbaar een significante
impact gehad op Darwin's evolutietheorie.
De totale kosten van het museum waren £1564. Hiermee was het totale
Falconers Trust budget op, dus werd een toegangsprijs van 6d (2 1/2 pence)
opgelegd. De armste bevolkingslaag kreeg voor 3d (1 1/4 pence) toegang.
Rondom het gebouw is een aantal hoofden uitgehouwen. Deze stellen voor: Hugh Falconer - geoloog en botanicus; Georges Couvier - een franse Baron en
naturalist; Sir Isaac Newton - wiskundige en filosoof; Hugh Miller - geoloog uit
Cromarty; Sir Walter Scott - romanschrijver en poëet; Sir David Brewster filosoof en wetenschapper; Edmund Forbes - professor in de geschiedenis van

de natuur; Dr. John Malcolmson - geoloog; en James Watt - uitvinder van de
stoommachine.
De leiding over het museum ging in 1975 over van de Falconer Trust naar de
Gemeente Moray. Sinds de opheffing van de Falconer Trust in 1992, heeft de
gemeente Moray de volledige verantwoordelijkheid voor het gebouw en de
inhoud daarvan, op zich genomen.

Het museum is verdeeld over twee

verdiepingen met vele interessante en informatieve collecties die de bezoeker de
kans geven burgerlijke gedenkwaardigheden van Forres te bezichtigen alsmede
details uit de archeologie van de omgeving, het boerenleven, religie, sociale
geschiedenis, opleiding en industrie.
Het museum herbergt ook de Forres 500 Tijdcapsule. Deze tijdcapsule was
begraven door het Forres Quintennial Comité op 30 december 1996. Een lijst
van de inhoud van de capsule is erboven weergegeven.
Op 22 maart 1995 werd "De vrienden van het Falconer Museum" opgericht
onder voorzitterschap van wijlen Sandy Kean, een plaatselijke notaris, om de
activiteiten van het museum te steunen. U kunt meer over deze "Vrienden" te
weten komen via hun notitiebord op de begane grond van het museum.
Een collectie ansichtkaarten, boeken en andere voorwerpen zijn te koop via de
medewerkers van het museum.
Wij stellen uw opmerkingen in ons gastenboek of persoonlijk aan een van onze
medewerkers zeer op prijs.
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