Møntfund i Øster Hornum 1898
Under høsten i 1898 fandt en ung tjenestepige en sølvmønt på en mark ved Øster Hornum. I
stedet for at fortælle historien bringer vi her en afskrift af indberetningen fra herredsfoged
Dændler i Nibe, som Lokalhistorisk Arkiv har fået en kopi af fra National Museet
Onsdag d. 10. august modtog nærværende herredskontor underretning om, at der på en mark i
nærheden af Øster Hornum var sket et fund af ældre sølvmønter. Jeg begav mig derfor straks
til Øster Hornum, hvor jeg indhentede følgende oplysninger.
Mandag den 8. august fandt pige Sine Nielsen på en mark under matr. 9a af Øster Hornum,
hvilken ejendom ejes af Lars Buus Madsens enke, hørende lod, der indtil for 3 år siden har
henligget som hede og som for tiden ligger brak, lige på grænsen af en ligeledes først i de
senere år opdyrket tidligere hedelod, der nu er rugmark, og på hvilken pigen var behjælpelig
med at høste, en sølvmønt, af størrelse som en specie. Ejendommens søn, gårdbestyrer Mads
Peter Lassen Buus, der blev underrettet om fundet anstillede nu dels samme dels den påfølgende dag nærmere undersøgelse på lodden, og fandt han den første dag 14 og den anden dag
9 stykker sølvmønter af samme størrelse, og af hvilke den ældste har årstallet 1603.
Af mønterne lå henholdsvis 6
og 3 stykker tæt sammen som
i en rulle. De blev fundne dels
i overfladen af den ikke synderligt dybt pløjede jord dels
lidt dybere på en strækning af
ca. 20 alen hvilket må formode at de af plov og harve er
blevet slæbt bort fra det, hvor
de oprindelig havde ligget
samlede, og at de således vare
blevet spredte ad.
I overværelse af pastor Wested i Øster Hornum, finderen
Mønterne fra fundet ved Øster Hornum 1898
og nogle andre mænd lod jeg
på findestedet anstille yderligere undersøgelse ved med stor forsigtighed at opgrave og opskovle jorden til begge sider, men intet fandtes.
Ved at sammenholde terrainet med Generalstabens kort (målestok 1 : 40.000 af Svenstrup)
befandtes findestedet at være beliggende omtrent midt mellem Tinghøj og Galgehøj, måske en
smule mod nordøst.
Da en ældre mand udtalte at der på egnen var tale om, at en gårdejer Christensen, der for omtrent 10 år siden afgik ved døden i en alder af hen imod 80 år, for 40 til 50 år siden ved gravning i Tinghøj skulle have fundet et skelet, som han af forskrækkelse straks havde tildækket,
besluttede jeg at søge konstatere hvorvidt rygtet talte sandt. Ved en i den nørdøstlige udkant
af bemeldte høj foretagen udgravning fandtes nu virkelig også i en dybde af 1 til 2 fod resterne af et menneskeligt skelet nemlig bækkenbenet, de to lårben, et enkelt ribben og en ryghvirvel, hvorimod hverken kraniet eller nogen væsentlig del af overkroppen eller armenes ben
fandtes. Knoglerne var i høj grad møre, og deres tilstand lod formode, at de havde ligget meget lang tid i jorden, hvorfor jeg atter lod dem tildække.
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Da den gamle vej fra Aalborg til Viborg støder umiddelbart op til den sydøstlige side af Tinghøj er det ikke aldeles usandsynligt, at en eller anden vejfarende er bleven dræbt og udplyndret, og at liget derefter er blevet slæbt bag ved højen og nedgravet i sammes udkant, det er
derhen tænkeligt at de fundne sølvpenge kunne stå i forbindelse med det formodede drab, idet
de af gerningsmanden enten kunne være tabt på heden eller være nedgravede der til bedre
tider. Hverken ved skelettet eller ved mønterne fandtes mindste spor af tøj eller læderrester
eller lignende.
Finderen udleverede derefter de 24 mønter, for hvis modtagelse jeg gav ham kvittering. Han
udtalte ønsket om at de mønter, som samlingen muligvis ikke måtte sætte pris på at beholde,
måtte blive ham tilbagegivne, samt om at mønterne, før de indsendes, på min foranledning
måtte blive fotograferede, hvilken sidste anmodning jeg har tilladt mig at efterkomme. Idet
jeg hermed har den ære at fremsende bemeldte 24 stykker sølvmønter af tilsammen 47 lod,
udbeder jeg mig behagelig tilståelse for modtagelsen og tillader mig samtidig at henstille, at
mit udlæg til vognleje 6 kr. måtte blive mig
refunderet, hvor hos jeg imødeser en meddelelse
om, hvorvidt et eller flere eksemplarer af den
fotografiske gengivelse, der foreligger i 4 plader,
måtte ønskes.
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Sølvfund i Byrsted 1846
Ved at grave i sten i en jordforhøjning på Byrsted Mark i Veggerby sogn, Aalborg amt, fandt
stenkløver Christian Andersen Kraas i 1846 adskillige oldsager, som efterhånden erhvervedes
for museet ved medvirkning af den daværende konstituerede stiftsamtmand i Aalborg, kammerjunker Hoppe, overauditør Timm og pastor Brorson i Kirketerp.
Tvende sølvbægre (Fig. 1), som fandtes stående i højen på meget smukke
stenfliser. De er drejede og prydede
med net ciselerede zirater langs overranden og på det tilloddede fodstykke.
Deres højde er 3 ¾ tomme og deres
bredde i mundingen 4 tommer. Hvert
bæger har haft en pragtfuld hank, der
foroven ender sig i en såkaldt palmet.
Både form og forarbejdning hentyder
bestemt på romersk oprindelse.
Syv stykker af sølvnåle (Fig. 2, 3 og
4), som foroven har været prydede
dels med massive knapper, dels med
knapper af gennembrudt arbejde.
To åbne perler og et lille rundt hængesmykke med øsken (Fig. 6-7) af
fint flettet arbejde af guld.
En guldfingerring, meget massiv, kun
udhamret.

En lille fibula eller et spænde af sølv
(Fig. 5) med sølvtorn og med en om
midten pålagt fin fletning af guldtråd.
Den er ikke ganske fuldstændig.
Fundet er omtalt i ”Antikvarisk Tidsskrift 18461848” side 25-26, som kan findes på internettet.
Teksten her og tegningerne er fra ”Aarbøger for
Nordisk Oldtidskyndighed og Historie 1849”, som
findes på Det Kongelige Bibliotek.

Stykker af en stor bronzeskål med fod
(Fig. 8), nemlig næsten hele overranden, levninger af de meget tynde sider, de to meget massive hanke, samt
de to palmetzirater, der har været anbragt under disse hanke. Bunden og
fodstykket består af en massiv drejet
skive eller ring. Arbejdet er utvivlsomt romersk.

Endelig fandtes en overbrudt, meget fortæret lansespids af jern og to stykker, som det syntes,
af lignende lansespidser, hvilke lå i nærheden af de ovennævnte oldsager, men dog for sig
selv alene.
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