
Morsø lokalhistoriske Arkiv 
 
 
I det sidste årti har den lokalhistoriske interesse udviklet 
sig til en folkebevægelse. Den voldsomme vækst i tallet af 
lokalhistoriske arkiver viser, hvorledes ønsket om at 
bevare minderne fra lokalsamfund har bredt sig fra egn til 
egn. For 10 år siden var der et halvt hundrede arkiver i 
Danmark, nu er tallet over 300. 

Morsø lokalhistoriske Arkiv, der er oprettet 1968, er en 
institution under Morsø kommune og sorterer under det 
kulturelle udvalg. Arkivet har i de sidste 10 år været inde i 
en rivende udvikling, dygtigt ledet af K. Brudsig, der 
fratrådte som leder 1. oktober 1980, men som stadig er en 
værdifuld arbejdskraft for arkivet. 

For tredje gang er arkivet flyttet til større og bedre 
lokaler. Fra 1968 til 1972 havde arkivet et lille lokale på 
biblioteket i Kirkegade. Derefter tre lokaler i øverste etage 
i Håndværkerforeningens bygning i Algade, indtil 1976, 
da arkivet blev flyttet til det tidligere borgmesterkontor, 
Nørregade, og her fik gode forhold, især fordi der hertil 
hørte en brandsikker boks, som er en forudsætnng for en 
betryggende opbevaring af de indsamlede arkivalier. 

Det havde længe været et ønske at få arkivet flyttet i 
nærheden af museet for at udnytte de to institutioners 
historiske materiale bedre og for at give de historisk 
interesserede bedre mulighed for at udnytte det værdifulde 
materiale til forståelse af vore forfædres tilværelse, der 
findes på museet og arkivet. Museets bestyrelse købte i 
januar huset ved siden af museet, og det blev lejet af 
Morsø kommune til lokalhistorisk arkiv. 

I dette hus er der skabt store og velindrettede lokaler til 
det fremtidige arbejde takket være det kulturelle udvalgs 
og kommunalbestyrelsens velvillige indstilling til arkivets 
arbejde. 

Der skal også siges tak til museets personale for dets 
store indsats ved indretningen af bygningen og ved hjælp 
til flytningen, - hvortil også Praktikskolen ydede en 
værdifuld hjælp. 

Museet og arkivet arrangerede i marts-april en 
velbesøgt udstilling i T.O.R. skole om sognene Tæbring, 
Outrup og Rakkebys historie 1850-1950 i billeder og tekst. 

Fra lokal side var det Else Bak og Svend Andersen, der 
trak det store læs og stod for pasningen af udstillingen i de 
to måneder, den var åben. 

I samarbejde med Sammenslutningen af lokalhistoriske 
Foreninger og Sammenslutningen af lokalhistoriske 
Arkiver stod arkivet for tilrettelæggelsen af kurset ”Lær at 
arbejde med din lokalhistorie” på Sallingsund Færgekro 
24., 25. og 26. april. Der var 35 deltagere fra hele landet. 

I januar, februar og marts holdt arkivet, under AOF's 
regie, en studiekreds i Vejerslev om sognets historie. 

Thisted byhistoriske Arkiv og Morsø lokalhistoriske 
Arkiv udsendte sammen en kalender for året 1981 med 
Morsø lokalhistoriske Forlag som garant. 
”Limfjordskalederen” blev ikke den salgssucces, vi havde 
håbet, og gav et underskud, som blev dækket af forlaget. 

De to arkiver vil gerne hermed udtrykke deres tak for 
hjælpen. 

Arkivets personale har den tilfredsstillelse, at 
besøgstallet er i stærk stigning, samt at øens befolkning 
viser arkivet tillid ved at aflevere billeder, dokumenter, 
beretninger m.m. i stort omfang. Det er materiale, der vil 
få stor betydning for vore efterkommeres forståelse af 
levevilkårene på Mors i 1900-tallet. 

K. G. Holch Andersen 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Hanherred 1981, side 

120-121). 


