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Indledningsvis omtalte jeg i sidste års beretning, at arkivet i 2013 har eksisteret i 40 år  -  helt 
nøjagtig stiftet på Hjedsbæk kro den 5. september 1973. 
 
Ligeledes omtalte jeg, at bestyrelsen havde vedtaget at udgive en jubilæumsbog i dagens 
anledning. Måske - sagde jeg sidste år - kunne der komme en mindre ændring i titlen: 
Støvring kommunes historie efter kommunalreformen i 1970. 
 
Pt. er titlen: Træk af Støvring kommunes historie. 
 
Bogen har lagt beslag på en stor del af bestyrelsens arbejde i hele det forgangne r. Dette 
arbejde har til gengæld været særdeles positivt hele vejen igennem. Mange er blevet spurgt 
om bidrag, flere er blevet interviewet. Langt hen af vejen er materialer blevet suppleret med 
artikler/billeder, byggende på materialer, der findes på arkivet. I det hele taget vil bogen blive 
rigt illustreret hele vejen igennem.. 
 
Om selve udgivelsen følgende: 
 
Bestyrelsen står selvfølgelig fælles om udgivelsen, men jeg vil ikke undlade at nævne primus 
motor – nemlig Niels. Du har også her ydet et kæmpearbejde med at å samlet kilder, billeder, 
redigering og layout. 
 
Jeg er helt overbevidst om, at bogen vil få ligeså høj en kvalitet, som Hanen har haft gennem 
årene. Tak for det, Niels. 
 
Selve udgivelsen vil naturligt finde sted på selve jubilæumsdagen. 
 
Bestyrelsen har besluttet, at tilsende bogen gratis til alle medlemmer, samt at 
efterårsnummeret af Hanen udgår. 
 
I løssalg bliver prisen 100 kr. 
 
Til slut en stor tak til alle bidragsyder. 
 
Herefter vil jeg gå over til at omtale vores virke i arkivet  det forgangne år. 
 
Vores fokus på et af områdets bysamfund blev i 2012 henlagt til Gravlev, hvor den lokale 
Gravlevforening stod for arrangementet. 
 
Næsten pr tradition har John og Leo stået for udstillingen med ”hvad vi har på arkivet”. 
 
Udstillingen og bidrag af forskellig art fra flere af de mange fremmødte var med til at gøre 
aftenen meget vellykket. Under kaffen blev der nedsat en lokal gruppe til at arbejde videre 
med Gravlevhistorier. 
 
Her minder jeg lige om emnet efter kaffen, hvor der vil blive vist billeder og fortalt om 
Gravlev.  
I samarbejde med Ældresagen blev der i juni arrangeret en udflugt til Hvidsten kro. Efter den 
traditionelle flæskeæggekage havde vi en guide til at fortælle om kroens historie, familien Fil 
og helt centralt om Hvidstengrupen og dens arbejde og senere tilfangetagelse og henrettelser. 
 



En meget levende fortælling fra guidens side. Alle lyttede intenst med trods tidspunktet -13 – 
14 – og æggekage. 
 
På turen deltog 78 personer. Flere havde ønske om at komme med, men pga begrænset plads 
både i bus og på kroen, kunne der ikke deltage flere. 
 
Et helt igennem vellykket arrangement, der bliver fulgt op af tur til Thy søndag den 2. juni. 
 
Program m.m. for turen er endnu ikke endelig fastlagt. Der kommer annonce i Folkebladet 
den 15. maj. 
 
I forbindelse med ”udtryk 2012” i Øster Hornum holdt arkivet åbent. Der blev vist før/nu 
billeder, vandring til Frendrup Nihøje samt holdt billedforedrag om Flyverstenen. 
 
I maj sidste år var rene Skjødt, Søren Thomsen og Niels Nørgaard Nielsen i området med 
metaldetektorer. Resultatet kan I se i montren. 
 
Traditionen tro holdt arkivet åbent i forbindelse med arkivernes dag med en udstilling m.m. 
Her kunne bestyrelsen med stor glæde konstatere et særdeles velbesøgt arrangement. 
 
Øvrige ting jeg vil omtale er: 
 

1. Samarbejdet mellem kommunens enkelte arkiver. 
a. fortsat enighed omkring fordeling af tilskud fra kommunen 
b. der har været afholdt et fællesmøde med gensidig orientering og udvekslinger. 
c. Alt andet som tidligere 

 
2. Indkøb af reoler til det brandsikrede rum. 

Dette indkøb har afstedkommet et meget stort flyttearbejde m.m.m. Her har især 
Robert, John og Marit udført et særdeles stort arbejde med flytning, registrering m.m. 
Det er nu ved at være på plads og resultatet er indlysende klar: Meget mere 
overskuelighed. 

 
3. Om besøgstal. 

 
Det årligt samlede besøgstal svarer nogenlunde til de foregående år. Derudover 
mærkes der en stigende interesse fra foreninger, persongrupper og – nu hvor 
Ældresagen har kørt slægtsforskningskurser – kursister. 

 
4. Hanen 

 
Igen i år er det først og fremmest vores redaktør, der er primus motor i udgivelsen af 
bladet. Indhold og opsætning – og dermed bladet som helhed bliver rost fra mange 
sider. 

 
5. Arkivalier. 

Arkivet har modtaget en stor mængde billeder og arkivalier i form af avisudklip fra 
Støvring kommunes tid. Ligeledes en stor mængde materialer fra skoler, virksomheder 
og private. 
 
Til alle bidragsydere: En stor tak. 

 



6. Også i år skal der lyde en stor tak til Øster Hornum skole. Her møder vi fortsat en stor  
Imødekommenhed og velvilje. Det gælder i enhver henseende. 

 
7. På bestyrelsens vegne vil jeg også gerne sige en tak til alle, der på den ene eller anden 

måde viser interesse for arkivet. 
 
 
Endelig til mine bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Fortsat og heldigvis intet nyt siden 
sidst. Derfor kan jeg med glæde igen sige jer en særdeles stor tak for jeres ildhu og interesse 
for arbejdet i arkivet. 
 
 
Tak  


