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Endnu én af Sydthys store ting-findere er ikke
mere. For få år siden var det Jens Mikkelsen fra
Bedsted, som gik bort, og nu kom turen til
Thorkild Skriver Nielsen fra Ydby. Mange
kendte Thorkild og har set ham gå sådan lidt
duknakket rundt med øjnene stift  rettet mod
markoverfladen i jagt på oldtidsfund. Også på
museet kendte vi ham – og hans efterhånden

store samling af oldsager. Fra tid til anden duk-
kede Thorkild op og fremviste stolt flækker,
tværpile, mikrolitter og andet udbytte fra de
mange ture rundt i Sydthy. Fundene blev
omhyggeligt ført i protokol med henvisning til
de over fyrre fundlokaliteter, som det efter-
hånden blev til. Langt de fleste af fundene i
samlingen stammer dog især fra nogle få loka-
liteter ved Skibsted Fjord og Sindrup Vejle.
Dette område er rig på bopladser fra  slutnin-
gen af jægerstenalderen, nærmere betegnet
Ertebøllekulturen ca. 5400 – 3900 f.Kr. Denne
tids oldsager udgør derfor en stor del af sam-
lingen, og ser man nøjere efter hvilke redskabs-
typer, som er repræsenteret, er det tydeligt, at
Thorkild har haft forkærlighed for tværpilene.
Over 300 af den slags pilespidser tildannet af
flækker blev det til. Med en størrelse på almin-
deligvis kun mellem 1 og 2 cm skal man gerne
have næsen meget tæt på jorden for at finde
dem. Det har Thorkild haft øje for, og i katalo-
get findes mange af dem også afbildet på bed-
ste vis. En del slebne flintredskaber fandt også
plads i samlingen, og blandt disse må især
fremhæves en 25 cm meget flot mejsel, som er
sleben på alle fire sider. Den blev fundet ved
Grurup Vestergård i 1983 og må være blevet
hjembragt i højt humør. 

Nu er den tid forbi, men da Thorkild Skriver
Nielsen før sin alt for tidlige død testamentere-
de sin oldsagssamling til museet, er arbejdet
ikke gjort forgæves. Takket være kortblade med
findestederne afmærket, protokollen og de
gode tegninger er der stadig styr på tingene.
Det var også tilfældet med Jens Mikkelsens
samling, som også blev skænket til museet for
nogle år siden og som han selv nåede at skrive
en lille artikel om til Sydthy Årbog i 1996. En
del af Mikkelsens samling er permanent udstil-
let på Heltborg Museum.

Når samlere og opkøbere af og til indrykker
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Thorkild Skriver Nielsen på markvandring.
Foto: Klaus Madsen.



annoncer i avisen om køb af oldsager, ved vi af
gode grunde ikke, hvor mange som egentlig
svarer positivt herpå. Men det er ærgerligt, hver
gang en økse eller en anden ting med gode
fundoplysninger sælges, idet oplysninger om
findested og fundforhold sædvanligvis går tabt.
Når man hører om noget sådant, er det godt at
tænke på, at der også var folk som Thorkild

Skriver Nielsen og Jens Mikkelsen, der forstod,
at man ikke bare skal passe på tingene, men
også på de oplysninger, som knytter sig hertil.
Begge gjorde det muligt, at andre senere kunne
drage nytte af deres arbejde og store interesse
for oldsager.

Jens-Henrik Bech
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Fra Thorkild Skriver Nielsens katalog: Tværpile og en skafttungepil fra en boplads ved Sindrup. Skafttungepilen
er mindst ét tusinde år yngre end tværpilene og viser, at jægere fra en anden tid også besøgte stedet.


