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 det
kulturelle udvalg, skoledirektøren, overbibliotekaren og en
repræsentant for Morslands historiske samfund og for
Morslands historiske Museum.
Arkivets faste medarbejder er pedel Holch Andersen
og fhv. rektor Brudsig (daglig leder). Til støtte for disse 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 bliver flittigere og flittigere benyttet ikke blot
af kommunens egne indbyggere, men også af udenøs og
det har været behjælpeligt ved en række skriftlige
henvendelser.
Efter Jyske Banks overtagelse af den gamle
Håndværkerforening er arkivet flyttet til det gamle rådhus,
hvor en række gode lokaler er stillet til rådighed. I
særdeleshed må nævnes, at arkivalierne nu kan opbevares i

brandfri boks. Flytningen stod på længere end beregnet og
i månederne november og december 1976 og i januar 1977
var arkivet praktisk talt uarbejdsdygtigt, Et stort materiale
ophobede sig i disse måneder, men arkivet er nu snart a
jour med arkiveringen af dette.
Omkring 1. april indviedes de nye lokaler med en
udstilling arrangeret sammen med Morslands historiske
Museum med billeder og genstande fra alle sogne på øen.
Ved denne anledning blev fremvist en lysbilledserie fra
bygningen af Sallingsundbroen, disse lysbilleder vil i
efterårets og vinterens løb blive vist på øens alderdoms - og
plejehjem.
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 ar.
1. oktober 1977,
Brudsig.
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Hanherred 1977, side
131).

