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Morsø lokalhistoriske Arkiv er en institution under Morsø 
kommune. Det havde tidligere sin egen bestyrelse, men 
efter foretagen kommunal rationalisering sorterer det 
direkte under det kulturelle udvalg. For at formidle 
kontakten til forskellige sider er nedsat et 
koordinarionsudvalg bestående af: 

Formanden for det kulturelle udvalg. 
Skoledirektøren. 
Overbibliotekaren. 
Formanden for museets bestyrelse. 
Kommunaldirekrøren som repræsentant for 
Historisk Samfund. 

Arkivets medarbejdere var i 1974: 
Fhv. lærer Dinsen. 
Pedel Holch Andersen. 
Fhv. rektor Brudsig (daglig leder). 

I begyndelsen at 1975 trak lærer Dinsen sig tilbage som 
medarbejder ved arkivet på grund af sygdom. Han har 
været knyttet til arkivet siden dets oprettelse og har i kraft 
af sin store lokalkendskab ydet arkivet en stor hjælp. 
Arkivet bringer ham sin bedste tak. 

Til støtte for de daglige medarbejdere er nedsat et 
kontaktudvalg med 1-2 repræsentanter for hvert sogn på 
øen. Dette udvalg har i høj grad været med til at formidle 
kontakten til beboerne på Mors, ligesom det også har 
været aktivt ved indsamlingen at arkivalier. 

Foruden med Biblioteket og Museet har arkivet haft et 
udbytterigt samarbejde med ”Jul på Mors”, der 
efterhånden er gået over til næsten udelukkende at bringe 
lokalhistorisk stof. 

Indsamlingen af arkivalier er gået godt og vi håber på 
fortsat støtte til arkivets arbejde, således at man til arkivet 
afleverer alt materiale, der kan være med til at berette om 
Morsøs historie før og nu, billeder, levnedsbeskrivelser, 
skøder, testamenter, matrikelskort, skudsmålsbøger o. s. v. 

Båndoptageren har været flittigt brugt, og arbejdet med 
den vil blive fortsat. Kommende slægter vil her kunne høre 
forældrenes stemmer og deres beretninger om livet med 
dets arbejde, glæder og sorger. 

I foråret 1974 blev afholdt en udstilling som var 
særdeles velbesøgt, og den gav arkivet meget nyt 
materiale. Til udstillingen var knyttet filmforevisninger at 
lokale film, og vi bringer socialudvalget vor bedste tak for 
støtte til, at disse film også kunne fremvises på øens pleje- 
og alderdomshjem. Vi tror, det var til stor glæde for mange 
ældre mennesker. 

Morsø historiske Museum har allerede fra ca. 1900 
samlet på lokalhistorisk arkivstof og for at bringe 
kontinuitet til stede mellem dette gamle arkiv og det nye, 
har det lokalhistoriske arkiv påtaget sig at arkivere og 
registrere dette stof efter samme principper, som benyttes 
på arkivet. Arbejdet vil dog blive langvarigt da materialet 
er meget stort. Også dette materiale vil, når det er behørigt 
registreret, blive stillet til rådighed for lokalhistoriske 
studier. 

Benyttelsen at arkivet og det til det knyttede 
avissamling har været, om end ikke stor så dog rimelig. I 
denne forbindelse skal det nævnes, at de mange trapper op 
til arkivet er en belastning for mange ældre mennesker og 
hindrer mange i at komme. Det har nok været de noget 
ældre mennesker, der har været de mest interesserede, men 
også ungdommen er begyndt at komme specielt i 
forbindelse med arbejdsopgaver som skole stiller dem. 

Arkivets adresse er: Håndværkerforeningen, Algade, 
7900 Nykøbing Mors. Åbningstider for besøgende: tirsdag 
og torsdag kl. 15-17 eller efter telefonisk aftale. Arkivets 
telefon: (07) 72 02 82. 

I oktober 1975. BRUDSIG. 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1975, 

side 133-134). 


