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Lars N. Elmer var forstander for Støvring Højskole fra 1905 til sin død 1912 
 

 
 

Nye Tidender om gamle Emner 
 
 

Medlemsblad for ”Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring 
Kommune”, der dækker Veggerby, Øster Hornum, Sønderup, Suldrup, 

Aarestrup, Gravlev og Buderup Sogne. 
 

 

Arkivet er beliggende på Øster Hornum Skole. 
 
 



 2

 
 
 
 
 
 
 

Indholdsfortegnelse og meddelelser side 2 
Elmer, højskoleforstander 1905 - 1912 side 3 
Maler Hovgaard fik besøg af et par på motorcykel side 6 
En sammenstyrtning i Thingbæk Kalkmine - i 1936 side 7 
Hvordan Hornum Sø opstod side 10 
Diesellokomotivet SB M 4 på rutsjetur i Støvring side 11 
Motorcykel af mærket Indian i Guldbæk 1920 side 17 
Else Marie Sophie Frederikke Christoffersen: Rakker-Else side 18 
En skole i Gravlev 1741 side 24 
Skoleudflugt fra Guldbæk til Aarhus side 26 
Ny bog om Slægten Madsen fra Ulvkær i Aarestrup Sogn side 27 
Arkiv og forening side 28 

 
 

Generalforsamling 2. marts 2016 
 

Lokalhistorisk Forening for den tidligere Støvring Kommune afholder generalforsamling 2. 
marts kl. 19.00 på Arkivet. Dagsorden ifølge vedtægterne.  
 

Efter generalforsamlingen er det forhenværende skoleinspektør Arne Sloth Kristoffersen, der 
holder illustreret foredrag om ”Tyske flygtninge i Danmark 1945 - 1949”. Selve flugten, livet 
i flygtningelejrene, en bestemt families historie og tilbagerejsen til det ødelagte og delte Tysk-
land for de 250.000 flygtninge, der var i Danmark, da antallet var højest i maj 1945. 
 

 
Billeder fra dette nummer af Hanen 
Billederne fra dette nummer af Hanen kan af foreningens medlemmer ses under menupunktet 
”Hanen”. Billederne er hentet fra Arkivets store billedsamling, 
 
Lokalhistorisk aften i Guldbæk 
Torsdag d. 10. september 2015 fortalte bestyrelsesmedlem Per Rolandsen i Guldbæk Borger-
forenings regi om ”Det gamle Guldbæk”. Der blev taget udgangspunkt i de otte gårde i og 
omkring Guldbæk, og om datidens livsforhold. En del tidligere og ældre Guldbæk-borgere var 
hentet på banen med deres supplerende fortællinger, blandt andre Tage Jepsen, der kunne for-
tælle om faderens etablering af købmandsforretningen i 1931. Aftenen blev garneret med et 
rigt udvalg af Arkivets billeder - og billeder, der var kommet frem under forberedelsen. 
 
Besøg af Hjedsbæk Borgerforening  
Onsdag d. 18. november havde Arkivet besøg af omkring 20 medlemmer af Hjedsbæk Bor-
gerforening, der fik set, hvordan Arkivet registrerer, opbevarer og formidler de billeder, der 
bliver afleveret på Arkivet. Besøget var en opfølgning på Arkivets besøg i Hjedsbæk sidste år, 
da mange borgere fra Hjedsbæk indleverede billeder til Arkivet. 
 
Arkiv.dk 
Det omfattende arbejde med at offentliggøre alle Arkivets billeder på Arkiv.dk er nu i god 
gænge, idet der i skrivende stund, 11. januar er offentliggjort 5300 billeder ud af de omkring 
14.500 billeder, Arkivet rummer. Bestyrelsen regner og håber, at alle billeder er tilgængelige 
for offentligheden senest i efteråret 2016. 

Indhold 


