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I anledning af Arkivets 40 års jubilæum blev der afholdt reception i Arkivets lokaler lørdag d. 
7. september 2013. Her ses Erling Trads, formand for Arkivet, der fortæller om Arkivets op-
start og senere virke. På Rebild Kommunes vegne talte Lene Aalestrup, formand for Kultur- 
og Fritidsudvalget, om det store arbejde, frivillige, herunder Arkivets bestyrelse, udfører i 
forskelligt regi. Bestyrelsesmedlem Niels Nørgaard Nielsen berettede herefter om tilblivelsen 
af Arkivets jubilæumsbog ”Træk af Støvring Kommunes historie”, som efterfølgende blev 
uddelt til bogens tilstedeværende bidragydere og til de fremmødte medlemmer. 
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Medlemsblad for ”Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring  
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Generalforsamling 
Der afholdes ordinær generalforsamling i ”Lokalhistorisk forening for den tidligere Støvring  
Kommune” tirsdag d. 4. marts 2014 kl. 1900 på Lokalhistorisk Arkiv i Øster Hornum. 
Dagsorden ifølge lovene. 
 
Efter generalforsamlingen fortæller Leif Pedersen om ”Støvring Kommune i gamle dage”, 
blandt andet med udgangspunkt i Cræn Andersens jubilæumstale 1980. 
 
 
”Træk af Støvring Kommunes historie” 
Bogen om Støvring Kommunes historie indeholder en række artikler, der tilsammen danner et 
billede af, hvad der skete og rørte sig i Støvring Kommune i perioden 1970 til 2006. Bogen 
kan købes på Arkivet for 100 kr. + evt. porto. Indholdsfortegnelse kan ses på Arkivets web. 
 
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”. Kun tilgængelig for medlemmer af 
foreningen. Billederne er hentet fra Arkivets store billedsamling, 
 
Ekstramateriale til Hanen 
Som dette nummers ekstramateriale kan på www.stoevringlokalarkiv.dk læses et udvalg af 
Niels Bøcher Frederiksens fantasifulde fortællinger om hændelser og originaler fra Gravlev 
og omegn. 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. 
 
Ny hjemmeside 
Arkivets gamle hjemmeside var meget vanskelig at arbejde med både for webmaster og for 
brugere. Derfor blev den i foråret 2013 erstattet med en ny, der er meget nemmere dels at 
lægge nyt ind på, dels meget nemmere for brugerne at finde rundt på. Der er udvidet adgang 
til siden for medlemmer. Blandt andet kan hidtidige udgaver af Hanen læses. 

Indhold 
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Generalforsamling 2013 
Lokalhistorisk Forening for den tidligere Støvring Kommune afholdt generalforsamling 19. 
marts. På valg til bestyrelsen var Erik Sørensen, Leo Nøhr Jespersen og John Hardy Nielsen. 
Erik Sørensen ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev Per Rolandsen, mens de to andre genvalg-
tes for de næste to år. Regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger. Efter selve 
generalforsamlingen var det Peter Koefoed fra Gravlev, der fortalte og viste billeder fra Grav-
lev. Referat af generalforsamlingen findes på www.stoevringlokalarkiv.dk 
 
Ny udvidet udgave af ”Historien bag Flyverstenen i Torstedlund Skov” 
Bogen om Flyverstenen er nu genudsendt i udvidet form. Knud Risagers fortælling om leve-
ringen af kisterne i skoven, Peter Hansens beretning om oplevelser kort før midnat 20. april 
1945 og endelig omtale af Ann Jordans besøg og kransenedlæggelse på sin far Kenneth Eme-
rys grav er indarbejdet i bogen, der hermed er vokset fra 60 til 80 sider. Pris 50 kr. + porto. 
 
John, frihedskæmper og charmør 
Modstandsmanden Svend Otto Nielsen, kaldet ”John”, der er opvokset som søn af skovfoged 
Carl Nielsen, bosiddende i Hjortespring ved Aarestrup, er endelig 69 år efter sin død blevet 
portrætteret i en bog, skrevet af to journalister. En kompetent historiker burde have vejledt 
dem, så en del letkøbte påstande var sorteret fra. En i 1999 frit opfundet forbindelse mellem 
Svend Otto Nielsen og et egetræ ”Johns Eg” i nærheden af Hjortespring er også smuttet med, 
hvilket ikke øger tilliden til forfatternes kildekritik. Bortset fra det er der tale om en godt re-
searchet og let læst bog, der fortæller om en modstandsmand, hvis betydning er på linje med 
de mere kendte ”Flammen” og ”Citronen”. Bogen, der er udsendt af Informations Forlag, er 
på 188 sider og koster 250 kr. 
 
Hanstholm - drømmen om en havn 
Forlaget Knakken i Thisted har udsendt første bind, omhandlende tiden frem til 1960, af for-
tællingen om tilblivelsen af Hanstholm Havn. Store planer, manglende bevillinger og en stæ-
dig og målrettet lokalbefolkning er gennemgående temaer. Bogen, der er rigt illustreret, er et 
skoleeksempel på god formidling af et meget omfattende materiale. Man kan kun glæde sig til 
andet bind udsendes om et års tid. Bogen er på godt 300 sider og koster 248 kr.  
 
Et barnemord i Thy 
Bogen er en slægtshistorisk fortælling om en spændende rettergang og dens overraskende 
afslutning i midten af 1700-tallet. Tematisk en parallel til Niels Malmros’ film ”Sorg og glæ-
de”. Beretningen indeholder, foruden en godt struktureret gennemgang af sagen, alle de fund-
ne historiske dokumenter i uredigeret form. Størstedelen af dokumenterne er derudover ”over-
sat” til nudansk. Bogen fra forlaget Knakken er på godt 200 sider og koster 198 kr. 
 
Byvandring i Suldrup 
I samarbejde mellem Suldrup Borger- og Erhvervsforening og Arkivet er der efterhånden 
skabt tradition for en byvandring med før/nu-fortællinger. Dette års byvandring, torsdags den 
12. september, var henlagt til Bytorvet og Aarestrupvej. Godt 30 personer deltog i arrange-
mentet, der sluttede med besøg på maskinfabrikken SUMAS. (Om denne, se ”Hanen” nr. 75). 
 
Guidet tur til Flyverstenen  
8. oktober var bestyrelsesmedlem Niels Nørgaard Nielsen guide på en tur til Torstedlund 
Skov og Aarestrup, hvor historien om Flyverstenen blev fortalt. 
 
Arkivernes dag  
En god snes besøgende havde 9. november fundet vej til Åbent Hus på Arkivet, hvor der blev 
mulighed for at høre om Arkivets virke, se i Arkivets billedsamling og diverse arkivalier.


