THISTED MUSEUM
MUSEETS ERHVERVELSER
September 1967 - september 1968
Fru M. Nørgaard, Margrethevej:
Kopsætningsredskaber.
Cigarhandler Olsen: 3 par muffediser, 7 billeder, sort
sjal.
R. Smith: 3 afholdsfaner.
Fru Bjerregaard: Billeder, briller, ravbroche, æsker o.
a.
Antikvitetshandler Robert Hvass, Arup: Penneskaft,
der har tilhørt J. P. Jacobsen.
Sv. Aa. Dragsbæk, Klitmøller: Syskrue, støbeform til
kugler, pren og blyantsholder af ben.
A. Madsen, Tingstrupvej: Pengesedler, skøder.
J. Styrbæk, Klim, 2 mø nter.
G. Landbo, Billund: Prospektkort fra Thisted.
A. Munk Larsen, Tømmerby: Manglebræt fra 1752.
Egon Sodborg, Skyum: Båndhage.
Fru Riis -Olesen, Vestervig: 4 klunkepinde.
Fru Vøhtz, Thorsgade: 2 skolebilleder fra Thisted
realskole.
Kgl. kammersanger Ejnar Nørby: 2 tommestokke,
vinduesglas fra Vigsø kirke (Indridset: Vixø kirke 20. april
1693), akvarel fra Thisted havn, malet af Carl Lundblad
1945.
Fra Anders Pedersens bo, Heltborg: 2 tinfade, skøder
m.m., rok, strangel, 4 tækkenåle, tækkeskovl, forskellige
landbrugsredskaber, 2 feltflasker af glas m.m.
Frk. Karen Christiansen, Møllevej: Kagefad af
porcelæn.
Vagn Laursen, Snedsted: Tørvespade.
Chr. Skammelsen, Skyum: Skudsmålsbog, rulle, lille
kurv af løb, arkivaler m.m.
Fra boet efter fhv. lærerinde Karen Vestergaard, De
gamles Hjem, Ydby: Nathue, hornske, tøjklemmer,
petroleumskoger o.a.
Skrædder Lynge, Nørreallé: Kagespore, pølseringe,
fade, tallerkener, kopper, platdemenage fra hotel Thy,
fransk sjal.
S.G.

Udgravninger
Først i september blev Morslands hist. Museum af Thisted
Museum anmodet om at undersøge et fund, der var blevet
gjort i Visby i Thy, idet gdr. Laurits Hedegaard,
”Søndergaard”, Visby, havde pløjet på en del sten. Heraf
var nogle store og flade med et jordtomt hulrum
nedenunder. Ved undersøgelsen afdækkedes stenene, som
udgjorde en 2,8 m lang stenkiste, vendt øst-vest. Kisten,
der havde 5 dæksten, var særdeles smukt bygget, og
sammenføjningerne var tættet med ler.
Efter at tegning var tilendebragt, åbnedes graven, der
næsten var jordtom - det var tydeligt, at den jord, der
fandtes i kisten, var kommet ned på et meget sent
tidspunkt, antagelig da en dæksten blev løftet en smule ved
fundet.

Gravkammeret var 25 - 30 cm dyb, 35 - 55 cm bred og
2,15 m lang. Kærvstenene stod smukt og regelmæssigt.
Ved fjernelsen af den nedstyrtede jord fremkom ved

Graven åbnet, man ser bronzesværdet.

kistens sydside et 65 - 70 cm langt bronzesværd med
skaftet mod vest. Klingen, der var ret dårligt bevaret,
havde et brud ca. 5 cm nedenfor skæftet og var forskubbet
en del. Dette er sandsynligvis sket, da man løftede
dækstenen. Klingen er styrket med en ret kraftig
midtribbe, medens skæftet havde nitter til at fastholde
forlængst forsvundne horn- eller træskinner med. Desuden
fandtes ved siden af skæftet halvdelen af en dobbeltknap
og et par uidentificerede stykker bronze.
Fundet er antagelig fra ældre bronzealder (periode 2.).
P. C. O. Nørgaard.
Iver Søndergaard.
(Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1968, side 153-155).

