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Indledning 
 

I 2015 besluttede menighedsrådet ved Nykøbing Mors Kirke, at deres nyerhvervede grund, Toftegade 10 – 

12, skulle gøres klar til fremtidig bebyggelse. Dette indebar, at der skulle foretages arkæologiske 

undersøgelser af grunden. 

 

Billede af Nykøbing Mors Kirke og området omkring denne. Den røde firkant viser det aktuelle område. Billedet er fra Krak med en 
indsat rød firkant. 

 

Set fra et arkæologisk perspektiv var stedet, som tidligere havde fungeret som kirkegård for Nykøbing Mors 

Kirke, meget interessant. Yderligere er stedet omfattet af museumsloven, som siger følgende om nedlagte 

kirkegårde: ”Jordarbejder på nedlagte kirkegårde er omfattet af museumsloven bestemmelser. ” Også i de 

arkæologiske strategier er begravelser omtalt. Der står følgende: ”En vigtig del af det arkæologiske 

kildemateriale består af de humane knogler. Ud fra disse kan antropologerne foretage en lang række 

undersøgelser, der bygger på bestemmelser af køn, alder, knoglebygning, sygdomstegn, knoglers indhold af 

sporstoffer, DNA mv.” Der var altså mange ting at tage hensyn til. 
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Der var i forvejen gjort nogle 

iagttagelser i området. På selve 

grunden blev der d. 1/7 2015 

foretaget en undersøgelse af 

profilen i østsiden af den 

nedrevne kælder på grunden 

Toftegade 12. Her blev 

registreret mindst otte lodrette 

nedgravninger, der tolkes som 

begravelser. I to nedgravninger 

var bevaret knogler og 

kisterester. En tidligere 

udgravning på nabogrunden, 

Toftegade 8, i 2009 resulterede 

i en udgravning af 28 grave 

samt registrering og optagning 

af ca. 50 begravelser. 

Derudover blev der 

konstateret flere grave, som forsatte ind under Toftegade 10. Der var altså konstateret både begravelser 

øst og vest for det aktuelle areal, hvilket indikerede, at der også ville være begravelser på Toftegade 10-12. 

Endnu tidligere arkæologiske undersøgelser havde også givet en idé om, hvad vi kunne forvente at finde i 

området. En undersøgelser fra 1985 ved Toftegade nr. 11, blev der fundet spor af bebyggelse fra tiden 

mellem 1200 til 1500-tallet. Samt da Folkebiblioteket (i dag en del af kirkecenteret) blev bygget i 1921, 

fandt man en masse knogler i en fællesgrav ved den gamle kirkegårds sydøst hjørne. Det var skeletter fra 

sløjfede grave på den gamle kirkegård. Dog findes der ingen optegnelser om fund af nogen art, da 

Kirkecenteret blev udvidet på Toftegade 6 i 1980’erne.  

 

Kirken og kirkegårdens historie 
 

Nykøbing Mors Kirke ligger på ”Kirkeholmen”, en holm som hæver sig 6 meter over havet. Den ældst 

kendte kirke er en romansk granitkvader kirke fra 1100´erne og viet til St. Clemens, fiskernes og de 

søfarendes helgen og beskytter. Denne kirke har haft kor og skib. Den blev i 1400-tallet næsten helt 

ombygget til en sengotisk kirke, et såkaldt sengotisk langhus. Den var bygget af de gamle romanske 

granitsten og røde og gule munkesten. Med tiden gik kirken i forfald, og i 1889 blev den startet nedrevet, 

og i 1891 stod den nuværende røde teglstenskirke færdig. Den nuværende kirke er nord-syd orienteret, 

mens den gamle kirke var øst-vest orienteret og lå mere nordligt placeret, helt ud mod Kirketorvet. I et 

tingsvidne på Mors Nørre Herreds Ting 11. februar 1422 oplyses det, at kirken oprindelig har været 

sognekirke for landsbyerne Vettels, Venner og Rolstrup. 

 

Nordlige del af kælderens østprofil. Set fra vest. 
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I tilknytning til kirken lå kirkegården, som var i brug fra kirkens opførelse og frem til midten af 1850’erne, 

hvor kirkegården efterhånden var blevet for lille og flyttet til byens udkant. En anden årsag til flytningen var 

frygten for en kolera epidemi, der hærgede flere steder i Jylland i 1853. Kirkegården blev også brugt af 

Dueholm Kloster og Helligåndshuset. 

Den ældste afbildning af kirken og Toftegade ses i Resens Atlas fra 1677. Herpå ses det, at kirkegården gik 

helt ud til Toftegade, kun afbrudt af latinskolen og en af kirkens huse. Dette har imidlertid ændret sig, hvis 

 
Uddrag af Rensens kort over Nykøbing fra 1677. Kirkegården 

går helt ud til Toftegade (nr. 29 på kortet). Nr. 2 er Latinskolen. 
Nr. 3 er Kirkens huse. Nord er nedad. 

 
Uddrag af Berggren købstadskort fra slutningen af 1800-tallet. 

Toftegades nordside er bebygget. Nord er opad. 

Grundplan af den 1890 nedrevne Kirke. Plan. 1:300. Maalt af F. Uldall 1884. 
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man ser på Berggrens købstadskort fra slutningen af 1800-tallet. Her kan man se, at Toftegades nordside er 

blevet bebygget i mellemliggende periode, og det har grunden været siden.  

 

Udgravningen 
 

Vores forventninger var, at udgravningsområdet ville indeholde mellem 45 og 90 begravelser. Dette 

formodede vi efter entydige indikationer både øst og vest for det aktuelle område. 

To af de forhåbninger, vi havde til udgravningen, var at finde kirkegårdens sydelige kant og finde spor efter 

latinskolen. 

Formålet med udgravningen blev derfor at lede efter de to ovenover nævnte ting, spor efter Latinskolen og 

kirkegårdens afgrænsning mod syd og tage godt hånd om de grave, vi ville finde, som Museumsloven 

kræver. 

Efter aftale med menighedsrådet startede vi udgravningen tirsdag d. 3/11. Første dag blev ca. halvdelen af 

feltet maskinafgravet, indtil de første grave blev erkendt, hvilken de gjorde i en dybde på ca. 50 cm. De 

øverste 50 cm bestod af blandet materiale med en del affald fra nyere tid, samt nyere tids vand-, dræn- og 

afløbsrør. Jo tættere vi kom på niveauet med grave, jo flere omrodede knogler fandt vi. Vi ventede med at 

åbne hele feltet af frygt for, der ville blive dårligt vejr, som kunne ødelægge de eventuelle fundne grave. 

Efter afgravning og oprensning 

af felt 1, et 12 m x 5,5 m felt, 

blev de erkendte nedgravninger 

målt ind med gps, og der blev 

taget et fladefoto af hver 

nedgravning, før vi startede 

med udgravningen. 

Udgravningen af de formodede 

begravelser foregik ved 

forsigtigt at grave ned med en 

skovl, hvorefter graveske og 

”malerpinde” blev taget i brug, 

når og hvis et skelet blev 

erkendt. Vi fandt hurtigt ud af, 

at det var nemmest, at starte 

ved kraniet og derfra arbejde 

sig nedad. 

Enkelte grave var så godt bevaret, at noget af kisternes træ og nogle kistesøm stadig var tilbage, mens man 

ved andre grave kun kunne se en mørkere aftegning i mulden, hvor kisten havde været. Nedgravningerne 

Oprensning af felt 1. Foto fra d. 3/11-2015. 
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med begravelserne var for det meste nemme at 

erkende, da de tegnede sig som mørke 

muldfyldte aftegninger mod det gule 

undergrundssand. 

Generelt var knoglerne i så god stand, at 

hovedparten kunne tages op. Det var 

hovedsagelig de flade knogler, såsom ribben, der 

var dårligst bevaret eller simpelthen rådnet væk. 

Dog var der grave/skeletter, som ikke var hele, da 

de enten var forstyrret af senere begravelser 

eller nedgravninger.  

D. 6/11 havde vi besøg af Jesper Lier Boldsen fra 

Antropologisk DataBase Odense Universitet 

(ADBOU). Han virkede meget interesseret i 

udgravningen, da det er et geografisk område og 

tidsperiode, hvor der ikke findes meget 

undersøgt skeletmateriale fra. Så denne 

udgravning kan give en masse ny viden. 

Regn var et generelt tilbagevendende problem 

gennem hele udgravningsforløbet. Dog ikke så 

meget, at vi blev nødt til at stoppe udgravningen, 

men nok til at arbejdet nogle dage blev 

vanskeliggjort. Det resulterede i, at fod- og 

fingerknogler ikke kunne udgraves lige pænt hver 

gang. Lyset var et andet problem, som blev 

værre, jo længere vi kom hen på året. Sidst i 

udgravningsforløbet 

kunne vi ikke tage 

billeder den første 1½ 

time og den sidste 

time. Yderligere var 

det for mørkt til at lave 

finere udgravninger 

den første ½ time. 

Denne tid blev derfor 

brugt til at fladegrave 

feltet og fjerne en 

masse muld mellem 

gravene, hvilket gav et 

godt overblik over, 

hvor meget vi 

manglede.  

Oversigt over felt 1, hvor man kan se nogle af de fundne 
begravelser. 

Foto af G138. Man kan i toppen af fotoet se, hvor våd nogle dage var. Dette er en dobbeltbegravelse, 
hvor et barn er blevet begravet sammen med en voksen. Nord er nedad. 
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D. 18/11 blev felt 2 åbnet, et areal på ca. 8 m x 8 m syd for felt 1. Fremgangsmåden var den samme som 

før. Vi nåede undergrund flere steder i dette felt ved afgravningen. Nedgravninger/begravelserne var ikke 

nær så tætte i dette område. Ud over nedgravninger fandt vi også noget, som vi tolkede som et lergulv i det 

sydøstlige hjørne af feltet. 

D. 10/12 åbnede vi 3. og sidste felt, et areal på ca. 12,5 m x 2 m nord for felt 1. Fremgangsmåden var den 

samme som de to foregående gange. Nedgravningerne/begravelserne var lige så tætte her, som i felt 1. Et 

mindre problem i visse dele af dette felt, var rødder fra træer og buske, der havde stået her og fungeret 

som skel mellem kirken og bebyggelserne på Toftegade. De var gået ned mellem knoglerne og 

vanskeliggjorde en pæn oprensning af de berørte skeletter. 

d. 17/12 om eftermiddagen blev det 

sidste skelet taget op, og hele feltet var 

dermed udgravet. I løbet af 

formiddagen havde maskinstationen 

fyldt felt 2 og halvdelen af felt 1 op 

med sand og grus. Den følgende dag, 

fredag d. 18/12, fyldte de resten af 

feltet op, mens vi fik ryddet op i 

skurvognen og kørt 

udgravningsmaterialet til Vang.  

Når vi ikke længere kunne være i 

skurvognen for fyldte skeletkasser, 

kom Lars Peter Rahbek fra Museum 

Mors forbi, og kørte dem til et 

midlertidig opbevaringsmagasin på Dahlgård. Dette blev nødvendigt at gøre fire gange i løbet af 

udgravningen. Den sidste dag kørte vi de resterende skeletkasser med skeletter til opbevaring på Dahlgård. 

Disse skal i foråret sendes til antropologiske undersøgelse i Odense. 

Udgravningen fik også 

offentlighedens bevågenhed. 

Blandt andet var Morsø 

Folkeblads Gerda Buhl fordi 

tirsdag d. 10/11. Hun lavede 

et interview omkring 

udgravningen og nogle dage 

senere, var der en positiv 

dobbeltsidet artikel i avisen. 

Denne artikel blev de 

følgende dage gentrykt i 

landsdelens øvrige aviser i 

mere eller mindre fuld 

længde. Onsdag d. 26/11-

2015 var der flere 2. og 3. 

klasser forbi udgravningen, i 

forbindelse med, at de var 

Foto af G188. Man kan se, hvordan rødderne er gået ned mellem knoglerne. 
Nord er opad. 

Forsidebillede på Morsø Folkeblad onsdag d. 11/11-2015. 
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inde og synge i kirken. De havde mange gode spørgsmål, og var generelt meget interessert i udgravningen 

og de fundne skeletter. 

 

2. og 3.klasser med underviser ser interesseret på udgravningen. 

Derudover afholdt vi to åben 

udgravningsdage, hvor over 40 

personer viste stor interesse for 

udgravningen.  

 

Resultater 
 

Ved udgravningen blev der 

dokumenteret 84 nedgravninger med 

begravelser, hvor 7 af dem indeholdt 

mere end et individ. Der er tale om to 

dobbeltbegravelser, en trippel 

begravelse, to nedgravninger med to 

begravelser ovenpå hinanden og en 

nedgravning, hvor en yngre begravelse 

skærer en ældre. Der blev i alt fundet 

91 begravede individer. Flere af 

begravelserne kunne ikke udgraves 

helt, da de lå ved udgravningsfeltets 

kant. Generelt var knoglerne godt 

bevaret, og det var kun de flade Oversigtsbillede over grave med skeletterne indtegnet. 
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knogler, der var porøse. Ved mange af gravene blev der fundet kistespor, enten i form af kistesøm, kistetræ 

og/eller aftegninger i jorden. 

Over 55% af de optagede skeletter var næsten komplette eller bedre; 28 var komplette og 23 næsten 

komplette. Der var kun 10 skeletter, der var dårligt bevaret. 

I hovedparten af gravene ligger en person i rygleje med hovedet i vest, på nær G126 hvor hovedet var i øst. 

Yderligere lå to af personerne i G167 med hovedet i sydvest. Orienteringen af skeletterne var generelt øst-

vest, men svag drejet nordvest-sydøst, dog med 10 grave midt i feltet, der var svagt drejet sydvest-nordøst. 

De begravede var hovedsagelig voksne individer, men enkelte var børn helt ned til under et års alderen. Vi 

formoder, at 6 af de begravede skeletter var barn/unge, og en var gammel. Det kan vi med sikkerhed sige, 

når vi får resultaterne fra de antropologiske undersøgelser. 

Koncentrationen af begravelser var størst i det nordøstlige hjørne af feltet, hvor der kunne være anlagt op 

til 5 begravelser ovenpå hinanden. Koncentrationen faldt gradvist mod vest, men var stadig høj, mens den 

blev mere sporadisk mod syd. En forklaring på den lave koncentration af begravelser mod syd kan være den 

senere bebyggelse. Bebyggelsen er kommet til efter udstykningen af kirkegården, som gik helt ud til 

Toftegade i syd, og kan muligvis have fjernet de højst liggende begravelser. Man har muligvis også 

foretrukket at blive begravet tættes på kirken, der lå nord for udgravningsfeltet. Der ses en svag tendens til, 

at gravene ligger i 

rækker, både mod 

nord-syd og øst-vest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversigtsbillede over hele 
udgravningsfeltet, med de 
begravelser som indeholdt 
skeletter. Nord er opad. 
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Gravene lader sig ikke umiddelbart datere, ud over de interne stratigrafiske relationer. Det keramik der er 

fundet i gravfylden, er fra efterreformatorisk tid (år 1536) og yngre. De andre fund, blandt andet to 

kridtpibestilke, vidner om samme tidsperiode. Der ses en stratigrafi på op til 5 lag i feltets norddel, som 

vidner om en vis kontinuerlig brug af dette område af kirkegården. Med udgangspunkt i dette og de fund, 

der blev gjort på nabogrunden, er det min opfattelse, at hovedparten af begravelserne er fra 1600-tallet og 

op til kirkegården bliver lukket i 1800-tallet. 

To af de mere opsigtvækkende fund i denne 

udgravningssammenhæng var en bronzecelt og en flintpilespids. 

Bronzecelten blev fundet ved oprensning i den sydlige del af 

østprofilen, i hvad der menes at være omrodet eller eventuelt 

påført muld. Den dateres til yngre bronzealder, perioden mellem 

1100-500 f.Kr. Det har været en almindelig arbejdsøkse i sin samtid. 

Flintpilespidsen blev fundet tæt ved undergrunden, og er en 

fladehugget pilespids fra senneolitikum/dolktid. Det er perioden 

mellem 2400-1700 f.Kr. Dette vidner om, at der har været 

mennesker på stedet 

gennem flere perioder. 

Derudover opsamledes 

en del keramik, der formodes at høre til bebyggelsen på stedet, 

ældre end kirkegården.  

 

 

 

 

Bebyggelse  

Umiddelbart under det nu nedrevne hus fremkom et lerlag, som har været en del af et lergulv. Ud fra de 

fundne skår, blandt andet flere dele af pottekakler, vil 

jeg datere dette til 1500-tallet eller yngre. Pottekakler 

blev brugt til at lave en kakkelovn, ved at mure dem 

ovenpå hinanden. Man fyrede i den fra et andet rum, 

end der hvor kakkelovnen stod, det var en såkaldt 

bilæggerovn. Udover gulvet blev der ikke fundet 

konstruktionselementer, som kunne afgrænse huset. 

Vi kan ikke afgøre, om gulvet kan have hørt til den på 

kortet markerede latinskole, men det er næppe 

sandsynligt. Under lergulvet blev 

der fundet begravelser. 

 

En bronzecelt af denne type blev fundet i 
udgravningen. 

En fladehugget flintpilespids af denne type blev 
fundet i udgravningen. 

Moderne pottekakler. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7-dXyk9nKAhUFXCwKHT0rBjkQjRwIBw&url=http://www.lauritz.com/da/auktion/celt-udfoert-i-bronze-dansk-bronzealder/i1089072/&psig=AFQjCNHt9sUxiQNhomA95i2LXXRr-xwmsw&ust=1454505096668439
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYm7nSltnKAhXI_ywKHWRUAzwQjRwIBw&url=http://historicum.eu/bolig-lejrliv/2979-kakler-i-keramik-brugt-kakkelovne-1400-tallet.html&bvm=bv.113034660,d.bGg&psig=AFQjCNFxwxrdb-iRJX_CDsBj8qDbucJFXQ&ust=1454505750724536
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjit-3klNnKAhVLWSwKHWvNBjgQjRwIBw&url=http://flickrhivemind.net/Tags/fladehugget,pilespids/Interesting&bvm=bv.113034660,d.bGg&psig=AFQjCNEh157fw8cw9vAwMz7Vs51sb5atnw&ust=1454505333000332
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Grave der skilte sig ud 

 

En grav, der skiller sig ud fra de andre, er G167. Der er her tale om 

en trippel begravelse. Vi troede i starten, at der var tale om en 

benkule. Derfor blev hele den nordlige del gravet væk, inden vi 

registrerede, at der var tale om en begravelse. Måden individerne 

ligger på, leder tankerne hen på, at de var kastet tilfældigt ned i 

graven. Det ene individ, G167(2), har en hånd og underarm til at 

ligge hen over kraniet, og har selv højre arm rundt om ryggen på et 

andet individ, G167(1), som har venstre underarm til at stikke 

lodret op. Rygsøjlen på G167(1) snor sig yderligere som et S. I den 

østlige del af begravelsen, var der også nogle over- og underben 

med fødder, som passede sammen to og to. Nedgravningen har en 

halvcirkelform i sydvest, som også leder tankerne hen på ikke helt 

almindelig begravelse. Der er her muligvis tale om en 

fællesbegravelse.  

G138 var en dobbeltbegravelse, hvor 

et barn var blevet begravet direkte 

G167 og G168. G167(1) i top højre hjørne og G167(2) ligge under, med en hånd over kraniet. G168 øverst midt i fotoet. Nord er 
nedad. 

Foto af G147. Man kan se hvordan 
to individer er begravet i den 
sammen nedgravning. Nord er mod 
højre. 
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oven på brystet af et voksen individ, Se fotoet side 7. I G125 var det en dobbeltbegravelse med to voksne 

individer. 

G147 og G158 bestod af én nedgravning, hvor to individer var begravet oven på hinanden, i hver deres 

kiste. 

Personen i G126 havde modsat alle 

andre hovedet i øst. Hvilken grund 

der ligger bag dette, kan vi kun 

gætte på. Vi kunne ikke umiddelbart 

se, at der skulle være noget specielt 

ved personen. En mulig forklaring 

kan være, at de har vendt kisten 

forkert, da den blev sat i jorden.  

Vi venter stadig på de 

antropologiske undersøgelser for at 

få et mere detaljeret billede af skeletterne og det, de kan fortælle os om personerne, mens de levede.  

 

Udgravningens perspektiver 
 

Kirkegården har været i brug i over 600 år, og de begravelser der nu er undersøgt, udgør kun en lille del af 

alle de begravelser, der findes på kirkegården. Den gamle romanske kirke lå længere mod nord, og derved 

ligger udgravningen i kirkegårdens sydlige udkant og meget tæt ved dens afgrænsning. Oprindelig har 

kirkegården været markeret med en grøft og senere en mur, men ingen af disse dele er fundet. 

Betragter man oversigtsplanen, side 10, kan man ane en vis struktur, blandt andet synes der at være en 

antydning af rækker i begravelserne, der givetvis afspejler en form for organisation og gangstier på 

kirkegården. 

Den nye viden vi kan få omkring de begravede individer, vil være rigtig spændende. Den vil kunne sige 

noget om levevilkårene i Nykøbing. Ved de antropologiske undersøgelser af skeletterne, vil man kunne 

fastslå den dødes køn, alder og eventuelt hvor i landet de boede de sidste år af deres liv. Man vil kunne 

konstatere en eventuelt 

aldersmæssig nedbrydning og slid og 

om de døde en naturlig død, eller der 

har været tale om vold. Der er også 

en række sygdomme, som sætter sig 

spor på knoglerne. Disse er blandt 

andet Syfilis, spedalskhed, kræft og 

visse lungesygdomme. Også 

ernæringsmæssige problemer kan 

sætte sig spor. Blandt andet 

jernmangel og D-vitamin mangel 

(engelsk syge). Tænderne kan afsløre 

meget om kosten, om den var grov 

G126. Person begravet med hovedet i øst. Nord er nedad. 

Del af G168. Nord er opad. 
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eller fin, hvor meget sukker de fik, og hvordan deres ernæringsforhold var, da de var børn. Yderligere kan 

tænderne afslører, hvor de er opvokset. 

På grundlag af udgravningens resultater vil museet også i fremtiden have fokus på anlægsarbejde i området 

mellem Nykøbing kirke og Toftegade. 

Der skal rettes en stor tak til alle, der deltog og var forbi udgravningen, og for et behagelige samarbejde 

gennem hele forløbet.  

 

Sag info 
 

Kultur Styrelsens J.nr.: 2015-7.24.02/THY-0007 

Museum Thys J.nr.: THY 7008, MHM3282 

Lokalitet:  Toftegade 10-12 

Sogn, herres og amt: Nykøbing sogn, Mors Sønder Herred, Tidl. Thisted amt 

Bygherre:  Menighedsrådet, Nykøbing Mors 

Deltagere i udgravningen: Thomas Gade 

Poul Mikkelsen 

René Gravgaard Pedersen 

Charlotte Boje Andersen 

Entreprenør K.E. Andersen & Søn A/S 

Kresten Bak 

Tage Mørch 

Vibeke Mørch 

 

Dokumentationsmaterialet bestående af udgravningsrapport, tegninger, fund, foto m.v. opbevares på 

Museum Thy, Jernbanegade 4, 7700 Thisted. 

 

Undersøgelsen blev betalt af Menighedsrådet, Nykøbing Mors Sogn. 

 

 


