
Morsø lokalhistoriske Arkiv 
 
 
Morsø lokalhistoriske arkiv er en institution under Morsø 
kommune og sorterer under det kulturelle udvalg. 

For at formidle kontakten til alle sider er der nedsat et 
koordinationsudvalg bestående af: Formanden for der 
kulturelle udvalg, skoledirektøren, overbibliotekaren og en 
repræsentant for Morslands historiske samfund og for 
Morslands historiske Museum. 

Arkivets faste medarbejdere er pedel Holch Andersen 
og fhv. rektor Brudsig (daglig leder) samt fra 1-6-1978 fru 
Holch Andersen med billedmaterialer og båndoptagelser 
som særligt område. Som støtte for de faste medarbejdere 
er nedsat et kontaktudvalg med 1-2 repræsentanter for 
hvert sogn på øen. Som kontaktmand mellem museet, 
arkivet og skolerne har det kulturelle udvalg ansat lærer 
Bo Pedersen. 

Arkivet befinder sig godt i de nye lokaler på det gamle 
rådhus og er blevet flittigt benyttet både af indenøs og 
udenøs og interessen har også vist sig ved afleveringen af 
en stedse større mængde af arkivalier. 

I den forløbne vinter har der på arkivet været afholdt en 
studiekreds om forholdene på Mors omkring 
besættelsestiden, materialet herfra er endnu ikke 
færdigbehandlet, men vil senere blive samlet i en 
beretning. Til møderne i studiekredsen har været inviteret 
personer, der har fortalt om deres oplevelser under 
besættelsen. 

Desuden har arkivet været de arkitektstuderende 
behjælpelige i deres undersøgelser vedrørende 
bevaringsværdige bygninger i Nykøbing Mors. 

I samarbejde har Morslands historiske Museum og 
Arkivet arrangeret to store og velbesøgte udstillinger. En 
på Jernstøberiet i anledning af dettes jubilæum, og et i det 
gamle pakhus ved havnen tilhørende købmand 
Clemmensen, den sidste udstilling i anledning af 
broindvielsen. 

For museet har museumsinspektør Per Noe og for 
Arkivet pedel Holch Andersen her udført et meget stort og 
anerkendelsesværdigt arbejde til glæde, ikke blot for det 
besøgende publikum, men også for de to institutioner, der 
gennem udstillingerne har samlet interesse om deres 
arbejde, hvilket bl.a. har bevirket, at institutionerne har 
kunnet samle endnu mere materiale. 

Arkivet håber på fortsat støtte til sit arbejde, således at 
man i stedet for at tilintetgøre materiale, der kan fortælle 
om Mors før og nu, afleverer det til Arkivet eller 
testamenterer det til Arkivet. Vil man af personlige grunde 
undgå en for tidlig anvendelse af arkivalierne, kan de 
klausuleres, så de ikke åbnes før om 25 eller 50 år. 

Brudsig 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Hanherred 1978, side 

140-141). 


