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Støvring er en by i hastig forandring. Billedet her er taget i januar 1996 - man skal kigge 
godt efter for at se bygninger, der nu 21 år efter stadig eksisterer. Billedet er heldigvis 
havnet på Arkivet - og det er Arkivets opgave at passe på historien! 

 

 
 
 
 

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 passer på historien. 
 

 

Arkivet er beliggende på Øster Hornum Skole. 
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Billeder fra dette nummer af Hanen 
Billederne fra dette nummer af Hanen kan af foreningens medlemmer med medlems-login ses 
under menupunktet ”Hanen” på Arkivets hjemmeside.  
 
Hans Povlsen-aften på Støvring Bibliotek 24. april kl. 19.00 
Hans Povlsen (1886-1973) var forfatter og lærer ved Støvring skole fra 1914 til 1954. Han er i 
dag nok mest husket som fremsynet lærer. Hans Povlsens barnebarn Steen Klitgård Povlsen, 
der er lektor emeritus ved Aarhus Universitet, vil fortælle om sin morfar og præsentere de fem 
romaner, hvis handlinger alle udspiller sig i Støvring og omegn, handler om Himmerlands 
mennesker og natur og gør brug af egnens dialekt. I tilknytning til arrangementet vil der blive 
læst tekster af Hans Povlsen på himmerlandsk og vises en billedudstilling om Hans Povlsen. 
 
Godt samarbejde med Midthimmerlands Folkeblad 
Midthimmerlands Folkeblad vil fra tid til anden bringe nogle af Arkivets fotos - med opfor-
dring til læserne om at supplere med oplysninger om dem. 
 
Ny bog: ”Ka do how?” 
Mogens Qvist Fog har skrevet en bog på 214 sider om Hæsumgård, der har været i hans 
slægts eje i århundreder. Bogen er først og fremmest skrevet til hans børn og børnebørn, men 
kan, så længe oplag haves, købes for 100 kroner.  
 
Ny bog: TrapDanmark bind 6: 
Omhandler Mors, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord. Et stort, grundigt og meget flot 
værk, som Arkivet har leveret ni billeder til. Mange småfejl og unøjagtigheder kunne være 
undgået, hvis lokalhistorikere og andre med lokalkendskab havde været inde over teksten, in-
den bogen gik i trykken. Til foråret kan købes udgaver med hver enkelt kommune. 
 
 

Generalforsamling 13. marts 2018 
 

Lokalhistorisk Forening for den tidligere Støvring Kommune afholder generalforsamling 13. 
marts kl. 19.00 på Arkivet. Dagsorden ifølge vedtægterne.  
 
Efter generalforsamlingen fortæller Arkivets bestyrelsesmedlemmer om ”hvad de går og pus-
ler med på Arkivet uden for åbningstiden”. 
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