Vejmandens oldtidssamling
Arkivets opgave er først og fremmest at indsamle arkivalier og gøre disse tilgængelige for
besøgende. Det er altså ikke noget museum. Alligevel rummer arkivet også en meget fornem
arkæologisk samling, hovedsageligt bestående af fund gjort i og omkring Øster Hornum sogn.
Skaberen af denne unikke samling var en
lokal amtsvejmand, Alfred Ingeman Sørensen, f. 1892. Ingeman fik allerede som dreng
interesse for oldtiden da han som niårig fandt
sin første flintøkse, og dermed var grunden
lagt for en livslang interesse, der udmøntede
sig i en oldsagssamling, som består af flere
hundrede fund.
Ingeman, der året rundt måtte færdes ude var
også jæger, og som det naturmenneske han
var, havde han hele tiden øje for oldtidens
spor i landskabet.
Han var anerkendt af museumsfolkene, og
folk i sognet sendte altid bud efter ham, når
de mente, der var noget man burde se nærVejmand Ingeman Sørensen på vej til arbejde mere på.
Da han selv byggede hus på vejen op imod Frendrup Nihøje, kom han til at bo i et område der
rummede mange spor fra oldtiden. Om foråret kunne han gå ud i marken ved siden af og finde
de redskaber, som vinteren havde skubbet frem af mulden.
Mange af de keramiske fund, som blev gjort var naturligvis nok i tidens løb gået i skår, men
med uhyre flid blev skårene samlet sammen, og her fandt far og søn sammen i fælles interesse. Sønnen Martin, der også blev vejmand, arvede farens interesse for oldtiden. Han gravede
og fandt selv mange oldsager, og var desuden særdeles snild til at sætte søndrede potteskår
sammen.
Ingeman Sørensen bestemte, at hans samling
skulle forblive i sognet, hvorfor den i mange
år stod i Øster Hornum skoles indgang, men
ved skolens tilbygning i 1976 fandt samlingen vej til de rum, hvor Lokalhistorisk Arkiv
nu har til huse.
Da oldtidens folk ikke havde noget skriftsprog, kan vi så opfatte samlingen som de
første budskaber fra egnens folk, budskaber
der er flere tusinde år gamle.
Martin Sørensen ved sin og faderens oldtidssamling ved indvielsen af det ny arkivlokale i
efteråret 1976

