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Om dette nummer af Hanen 
Bladets første artikel er skrevet af lærer Th. Johansen. En længere og meget detaljeret beret-
ning om hvordan man tilbage i 1840’erne bagte brød på en gård i Aarestrup. Næste artikel er 
skrevet af redaktøren og handler om hvordan kirkegårdenes udseende har skiftet gennem ti-
derne. Herefter følger en fortælling af Carl Qvist om et par mennesker, der i 1800-tallet ud-
vandrede til Amerika. Bladet afsluttes med Isak Kurinows fortælling om udviklingen af Sul-
drup by og dets erhvervsliv fra midten af 1900-tallet til i dag. 
 

Billeder fra dette nummer af Hanen 
På Støvring lokalhistoriske Arkivs webside www.stoevringlokalarkiv.dk kan billederne fra 
dette nummer af Hanen ses under menupunktet ”Hanen” (gælder kun for medlemmer). 
 

Ekstramateriale til Hanen 
Som dette nummers ekstramateriale kan der på www.stoevringlokalarkiv.dk læses Th. Johan-
sens fortælling om en rejse på cykel, der i 1912 bragte ham til Tyskland og Holland, hvor han 
sugede indtryk til sig. Fortællingen er illustreret med Johansens egne tegninger fra turen. Kun 
tilgængelig for medlemmer af foreningen. 
 

Arkivet efterlyser – og modtager gerne 
Foto af personer, huse, skolefoto og begivenheder fra vort område. 
Alle dokumenter: Foreningspapirer, bygningstegninger, soldaterbøger, skøder, regnskaber, 
attester, breve – kort sagt alt, der fortæller om enkeltpersoner, familier og vort område. 
Foto og papirer kan afleveres som gave til Arkivet eller blot udlånes til kopiering. 
Ønskes materialet klausuleret en årrække, skal det blot anføres ved afleveringen. 
 

Indhold 
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… siden sidst 
 

Ny bog om ”Børneliv i hundrede år” 
Birgitte Svennevig har skrevet en herlig bog med titlen ”Børneliv i hundrede år”. Bogens helt 
store force er de utallige velvalgte billeder af barneliv i perioden fra ca. 1875 til 1975. Bille-
derne er fremskaffet ved en omfattende gennemgang af diverse lokalhistoriske arkivers gem-
mer, blandt andet vores. Bogen er opdelt i 15 afsnit med hvert sit tema, der hver især sætter 
fokus på en del af barnelivet, såsom ”Mor er den bedste i verden”, ”Skolen satte børnene fri”, 
”Endelig ferie” og ”Farvel barndom”. Eneste alvorlige indvending mod bogen er, at den er 
skrevet af en journalist uden det helt store kendskab til historie. Det ville have klædt bogen, 
om en faghistoriker havde gennemlæst og korrigeret inden udgivelsen. Udgivet på Forlaget 
Harald. 
 

Ny bog om ”Danmarks dybeste hemmelighed” 
I Rold Skov, nær Gravlev, blev der i 1950’erne, da den kolde krig virkelig var kold, udgravet 
to kilometer tunneler, 160 rum, plads til 350 personer, køjeseng til statsministeren og askebæ-
ger til Dronningen. Byggeriet foregik i dybeste hemmelighed, for anlægget 60 meter under 
jorden skulle i en krisesituation, hvor truslen om atombomber lurede i horisonten, rumme de 
vigtigste personer i landets styre, idet landet i en sådan situation skulle styres her fra. Poul 
Holt Pedersen og Karsten Pedersen har fået indblik i anlægget og har skrevet en yderst læse-
værdig bog om dette. Udgivet på forlaget Billesø&Baltzer. 
 
Generalforsamlingen marts 2011 
Tirsdag d. 29. marts afholdt foreningen sin årlige generalforsamling, der var meget velbesøgt. 
I sin beretning kom formand Erling Trads bl.a. ind på Arkivets primære arbejdsopgaver, nem-
lig at indsamle arkivalier, stille det indsamlede materiale til offentlighedens rådighed og at 
fremme kendskabet til lokalhistorie. 
 
På valg til bestyrelsen var Bjarne Poulsen, John Hardy Nielsen og Leo Nøhr Jespersen, der 
alle genvalgtes. Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Søren Thrysøe og Erik Sørensen. 
 
Efter generalforsamlingen fortalte René Skjødt fra Støvring levende om sin store fritidsinte-
resse ”Søgning med metaldetektor”. Herefter viste John Hardy Nielsen udvalgte luftfoto fra 
1945, som er en guldgrube af oplysninger om byers og det åbne lands ændringer i de forløbne 
66 år. Afslutningsvis fortalte Niels Nørgaard Nielsen historien bag ”Flyversten i Torstedlund 
Skov”.  
 
Udflugt til Nutidsmuseet i Aars 
Tirsdag den 26. april havde Arkivet arrangeret en aftentur til Nutidsmuseet i Aars. Museet, 
der blev indviet i 1990 på et tidligere husmandssted, råder i dag over cirka 1000 m2 udstil-
lingsareal – og ny udbygning følger. For nutidsmuseet er NUTIDEN et begreb, der rækker 
helt tilbage til begyndelsen af 1900-tallet. Her er det meste: Grammofoner fra 1930’erne og 
ghettoblastere fra 1980’erne. Symaskine med trædepedal, cerutkasse og ølkasse i træ, blånel-
se, Rich´s kaffeerstatning og en ægte rød telefonboks. De fleste af tingene stammer fra dan-
skernes hverdag, som den så ud for 20, 30 eller 100 år siden. Her vises bl.a. en frisørsalon, en 
gammel isenkræmmerbutik, datidens industri- og håndværksfag samt landbrugets maskinpark. 
De cirka 25 deltagere havde et par hyggelige timer med ”at se på” og ikke mindst tale om 
dengang. Et vellykket arrangement, der måske kan give anledning til noget tilsvarende på et 
senere tidspunkt? 


