
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 det 
kulturelle udvalg, skoledirektøren, overbibliotekaren og en 
repræsentant for Morsland historiske Samfund, samt for 
Morslands historiske Museum. 

Arkivets faste medarbejder er pedel Holch Andersen 
og fhv. rektor Brudsig (daglig leder) samt fru Holch 
Andersen med båndoptagelser og billedmateriale som 
særligt område. 

Efter en pause pga. andet arbejde er båndoptagelserne 
igen kommet godt igang og arkivets store billedmateriale 
på 3-4000 billeder er nu omarkiveret, så det er lettere 
tilgængeligt. Det er billeder, der spørges mest efter, og den 
lettere adgang til dem har forøget publikumsinteressen for 
arkivet væsentligt, hvilket også har vist sig i et stærkt 
stigende besøgsantal. Til hjælp ved det meget store arbejde 
med billedsamlingen har kommunen midlertidigt ansat 
kontorassistent fru Hedegaard. 

Som nævnt har der været stærkt stigende besøg på 
arkivet, og også antallet af skriftlige henvendelser har 
været stort. En glædelig følge heraf har været, at arkivet 
har modtaget det største antal indleveringer i arkivets 
historie. Af store gaver har arkivet modtaget snedker Knud  

Kristensens pladesamling på ca. 550 fotografiske plader og 
en stor arkivsamling fra Jernstøberiet. Endelig har fotograf 
Nedergaard skænket sit arkiv af negativer, dog således, at 
billeder fra samlingen ikke kan benyttes uden fotograf 
Nedergaards samtykke. 

Sammen med Morslands historiske Museum har 
arkiveret i februar 1979 arrangeret en lokalhistorisk 
udstilling i Tødsø Skole og i juli 1979 en udstilling om 
Vestergade i anledning af gågadeindvielsen. 

På initiativ af AOF. er der i ”Skovparken” påbegyndt 
en lokalhistorisk studiekreds under ledelse af hr. og fru 
Holch Andersen. Til denne studiekreds benyttes materiale 
fra arkivet, og foruden den glæde, deltagerne forhåbentlig 
vil få, håber arkivet også ad denne vej, at indhente 
supplerende oplysninger. 

Arkivet håber på fortsat støtte til sit arbejde, således at 
man i steder for at tilintetgøre materiale, der kan fortælle 
om Mors før og nu, afleverer det til 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. 

1. oktober1979, Brudsig. 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Hanherred 1979, side 

122-123). 


