
Morsø lokalhistoriske Arkiv 
 
 
I 1968 oprettedes på initiativ af Nykøbing Mors byråd er 
byhistorisk arkiv som kommunal institution, ved 
kommunesammenlægningen fik arkivet hele Morsø som 
virkeområde og skiftede navn til ”Morsø lokalhistoriske 
Arkiv”. Styrels en består af følgende: 

Amtsrådsmedlem, kommunalbesryrelsesmedlem, 
gårdejer Ejnar Balle (formand), 
kommunalbestyrelsesmedlem, faglærer Jens Bladt, 
kommunaldirektør Aksel Pedersen (repræsentant for 
Historisk Samfund), direktør Arly Christensen 
(repræsentant for museet) og overbibliotekar Jakob 
Albrechtsen (repræsentant for biblioteket). 

I de første år arbejdede arkivet under meget trange kår 
i et lille lokale på biblioteket. Arbejdsforholdene 
umuliggjorde en rationel registrering og arkivering. Da 
arkivet i 1972 flyttede til nye og gode lokaler i 
Håndværkerforeningen påbegyndtes en tilbundsgående 
registrering og arkivering efter retningslinier som angivet 
af ”Sammenslutningen af lokalhistoriske Arkiver”. 
Samtidigt ordnedes samlingen af lokale dagblade, som 
arkivet har en næsten komplet samling af begyndende med 
året 1855. Medens avissamlingen er helt i orden, ventes 
arkivering og registrering af de egentlige arkivalier 
fuldført i løbet af året 1973. 

Arkivet arbejder ikke blot i nært samarbejde med 
bibliotek og museum, men også med ”Jul på Mors”, 
hvorigennem arkivet har publiceret en del materiale, og 
venter gennem årene at kunne publicere i endnu større 
omfang. 

Arkivet har i de senere år udført er ret stort opsøgende 
arbejde bl. a. med henblik på båndoptagelser, og har for 
ydermere at fremme det opsøgende arbejde oprettet et 
kontaktudvalg med mindst een repræsentant for hvert 
sogn, en nydannelse som arkivet venter at få stor glæde og 
udbytte af. 

Indtil dato har arkivet registreret og arkiveret ca. 250 
privatarkiver, pakker og læg og råder over en samling på 
ca. 25 båndoptagelser samt en stor samling af 
postkortbilleder omfattende hele øen. 

Arkivet har siden flytningen været benyttet i stigende 
omfang, navnlig avissamlingen. 

Arbejdet på arkiver varetages af: 
Fhv. lærer Dinsen, Ørding, pedel Holch Andersen, 

Nykøbing Mors, og fhv. rektor Brudsig, Nykøbing Mors 
(daglig leder). 

Arkivets adresse er Håndværkerforeningen, Algade, 
7900 Nykøbing Mors. 

I sommermånederne er arkivet åbent for besøgende 
tirsdag og onsdag kl. 14-16 og i vintermånederne mandag, 
tirsdag, torsdag og fredag kl. 15-17. For interesserede, der 
ønsker at arbejde med arkivalier og avissamling, råder 
arkivet over en læsestue. 

Brudsig. 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Mors 1973, side 462-463). 


