Museet for Thy og Vester Han Herred.
Museets Samlinger er i det forløbne År blevne
forøgede med 159 Nr. omfattende over 300
Genstande foruden Billeder og Fotografier. Af
særlige Forøgelser skal følgende nævnes:
1. Oldsagssamlingen.
I en af de forlængst overpløjede Høje, Brunhøje,
på Støvringgårds Mark, Skjoldborg Sogn, blev ved
Bortrydning af Sten i September Måned 1918
fundet en Gravkiste fra Jærnalderen; den indeholdt
flere Lerkar, hvoraf dog kun et enkelt blev bevaret;
et ganske lignende Kar blev fundet i Jordfylden. I
Højens Udkant, der var omgivet af en Stensætning,
fandtes et Lerkar med brændte Ben; det indeholdt
en Kniv og en Pincet af Bronze. De fundne
Oldsager blev skænkede Museet af Ejeren, Gårdejer
A. Kappel.
Umiddelbart Nord for Langhøjen ”Dåsen” på
Silstrupgårds Mark, Silstrup i Tilsted Sogn, blev i
Juli Måned i År ved en Stensprængning blottet et
Gravkammer, 2½ m i Længden, der indeholdt et ret
velbevaret Bronzesværd fra den ældre Bronzealder
tilligemed enkelte Brudstykker, der skønnedes at
hidrøre fra en Bøjlenål. Museet erhvervede Fundet
af Finderen. Den sjældent smukke Gravkiste
stilledes til Rådighed for Museet af Ejeren,
Proprietær Jacobsen.
2. Den kulturhistoriske Samling.
Museet er i År kommet i Besiddelse af et Par
Ekspl. af den såkaldte ”Guds Navns Nål”, som af
Folketroen mentes at kunne helbrede for Krampe,

Ligfald o. lign. Når en sådan skulde forfærdiges,
indleveredes til Guldsmeden af et Familiemedlem et
Stykke Arvesølv (Urkasse el. lign.) med Anmodning til
ham om i Guds Navn at lave en Nål deraf. Sølvet måtte
ikke smeltes, men af det modtagne Stykke udsavede
Guldsmeden et Kors, der blev forsynet med en Nål, og
som så skulde bæres af den syge; den ansås for et
aldeles ufejlbarligt Middel. Guldsmeden måtte ikke
tage Betaling for sit Arbejde. Denne Levning af Fortids
Overtro synes at være sjælden og lidet kendt; men
Mindet om den findes endnu bevaret her på Egnen.
3. Kølbygård.
Sidste Vinter er den gamle Hovedbygning blevet
nedrevet og Thyland er blevet et historisk Minde
fattigere. Om Gårdens Historie er der fortalt i Årbogen
for 1917. Det lykkedes Museet at erhverve Sandstenen
med den latinske Indskrift, som fandtes anbragt over
Hoveddøren til Haven, samt en Del gamle Tapeter
både af Silke og af Papir fra det 18. Århundredes sidste
Halvdel.
Her kan kun udtales en Beklagelse af den i
Spekulationsøjemed foretagne Plyndring og
Nedrivning af Hovedbygningen og ligeledes af, at det
på Grund af Modvilje fra en bestemt Side ikke
lykkedes at erhverve de gamle Billeder af Enevold
Berregård og Anne Søe samt enkelte andre Ting, der
forefandtes på Gården fra dens Glansperiode under
Berregårderne, altsammen Minder, som dog Egnen
turde have et vist Krav på.
(Historisk Årbog for Thisted amt 1919, side 96-97)

