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MUSEET har haft en god sæson med et besøgstal på 
2.509, hvilket er en fremgang i forhold til sidste sæson. 

Museet har gennemgået en tiltrængt opfriskning i form 
af maling, kalkning, renholdelse og ommøblering af 
samlingerne. Som noget nyt har man i riddersalen opstillet 
en montre, hvor et udpluk af museets nyerhvervelser 
udstilles med navn på giveren. 

Desuden har man haft stor fornøjelse af et 
udstillingsvindue i Morsø Sparekasse, hvor der hver 
måned har været en skiftende udstilling af museets 
samlinger En mindeudstilling på 25 årsdagen for 29. 
august 1943 havde på den ene dag, den var åben, samlet 
491 besøgende. 

Til supplering og udbygning af museet og forhåbentlig 
til stor gavn for øen er der oprettet et byhistorisk arkiv fo r 
Nykøbing, senere er det så meningen at man vil tage den 
øvrige del af Mors med ind under samlingerne. 
Bestyrelsen for det byhistoriske arkiv fik følgende 
sammensætning: Tandtekniker Carl Emil Mortensen 
(formand), borgmester Thomas Have, kommunaldirektør 
Aksel Pedersen, bibliotekar Jacob Albrechtsen og 
museumsleder Ole Degn Nissen. 

Af gaver til museet skal nedennævnte fremhæves: 
Glasmosaikrude med forskellige motiver fra Nykøbing 

skænket af afdøde borgmester Ingvard Dahl. Køn, gammel 
kammerstage skænket af fru Betty Pedersen. En gammel 
dåbskjole med foto af dens anvendelse skænket af fru 
Henny Jensen. Et bryllupssjal med bærebånd skænket af 
fru Maren Pedersen. Diverse fotos af gamle borgere i byen 
skænket af pedel Holck Andersen. To meget smukke 
kanebjælder skænket af Kaj Bech-Sørensen. En særpræget 
gammel tommestok skænket af førstelærer Ove Nielsen. Et 
sjældent foto fra befrielsen skænket af politimester 
Thorkel Skaalum. 
Rob. Dam.   Ole Degn Nissen.   P. C. O. Nørgaard. 

 
Museets arkæologiske arbejde fra oktober 1967 

til oktober 1968 

Der er i det forløbne år i lighed med tidligere år 
indløbet mange meddelelser til museet om jordfundne 

fortidslevn, i hvert enkelt tilfælde er der gjort undersøgelse 
på stedet. Mange af fundene har været af betydelig 
historisk værdi. Alle undersøgelser har været ledet af 

museets medarbejder for markfund, planteskoleejer P. C. 
O. Nørgaard, Sundby Mors. Som medhjælpere har 
skoleelever og andre arkæologiske interesserede virket, og 
museet har nu en fast stab af frivillige medhjælpere ved de 
udgravninger, der foretages. 

På en mark tilhørende gdr. Oluf Hjort Jensen, Erslev, 
har man undersøgt en udpløjet høj, i hvilken der fandtes to 
grave fra enkeltgravskulturen. I den øverste grav fandtes 
en stridsøkse og 63 ravperler. Undergraven indeholdt intet 
gravgods. På en mark hos gdr. Valdemar Zacho, Erslev, 
har man også undersøgt en udpløjet gravhøj. Her fandtes 
ligeledes en grav fra enkeltgravskulturen, i hvilken der var 
74 ravperler, men ingen stridsøkse, og derfor må man 
regne med, at denne grav var en kvindegrav. 

Hos gdr. Alfred Krogh, Storup, har man undersøgt en 
stendyngegrav og fandt en hjerteformet pilespids af flint. 
Det må bemærkes, at det var 7. gang indenfor 4 år, at 
museet har været kaldt ud til Alfred Krogh for at gøre 
arkæologiske undersøgelser. De fleste gange har det været 
værdifulde ting, der er blevet fremdraget. Hos gdr. Ole 

Udgravningen fra Ole Christiansen, Tødsø. 

Stridsøkse og ravperle fra graven hos Ole Christiansen. 

De to grave fra ”Dalgaard” i Fårup, tv. graven med 
tilbygningen, th. barnegraven. Man ser lerkarret og rester af 

skelet. 



Christiansen, Tødsø, har man undersøgt en udpløjet høj, og 
her var det også en grav fra enkeltgravskulturen. Denne 
indeholdt en stridsøkse og en rund ravperle. De fleste af de 
grave, museet undersøger, er fra den jyske 
enkeltgravskultur. Den døde har været gravsat i en 
plankekiste, kun støttet af enkelte sten. Selve kisten tegner 
sig i jorden som et sammenpresset sort lag på ca. 3-4 mm. 

Museets bedste og mest værdifulde udgravning i denne 
sæson er undersøgelsen af to stensatte grave på en 
bakketop, på en mark tilhørende gdr. Aage Soelbjerg, 
”Dalgaard”, Faarup. Her blev undersøgt to stensatte grave, 
en voksen- og en barnegrav. Voksengraven var meget 
sjælden, idet der på siden af graven var udbygget en lille 
kammer, i hvilken der fandtes et lerkar. Derudover var der 
intet gravgods, og af skeletterne var der kun meget svage 
spor. Disse to grave er fra samme tid og nedsat samtidig, 
idet de var anbragt i samme nedgravning. Efter lerkarret at 
dømme må gravene henregnes til dolketid. Gravene bliver 
flyttet ind til museet i Nykøbing. 

Lige da dette skrives har museet afsluttet 
undersøgelsen af en udpløjet høj i Sindbjerg. Her var over 
en trækiste anbragt ca. 4 m3 sten i storrelsen, hånd- til 
hovedstore. Da træværket rådnede bort, er stenene sunket 
ned, den enorme vægt har ødelagt de dejlige ting der var 
givet med i graven. En bronzedolk (der fandtes endnu 
rester af træskeden), en bronzenål og et stort lerkar. 
Bronzegenstandene er så medtaget, at de ikke er egnet til 
udstilling på museet, derimod vil lerkarret blive samlet og 
indgår mellem museets værdifulde genstande. 

Ovennævnte er de værdifuldeste undersøgelser, museet 
har foretaget i denne sæson. Derudover har der været en 
del mindre undersøgelser. Alle undersøgelser, museet har 
foretaget, har været fulgt af egnens beboere med stor 
interesse. 

P. C. O. Nørgaard. 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1968, side 148-152). 


