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Aage Sørensen udførte flere malerier på Hjedsbæk Kro, blandt andre dette, der blev malet 

direkte på væggen. Ved en særlig teknik blev dette og de øvrige reddet ved kroens  
nedrivning sommeren 2018. Læs artikel i bladet om kroens historie 

 

 
 
 

Nye Tidender om gamle Emner 
 
 

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

Aarestrup, Gravlev, Sørup og Buderup Sogne. 
 

Arkivet passer på historien. 
 

 

Arkivet er beliggende på Øster Hornum Skole/Børneunivers. 
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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. Login kan bestilles ved henvendelse til 
redaktøren. 
 
Status for registreringer på Arkiv.dk 
Arbejdet er nu så langt, at samtlige foto, nu over 15.500 er lagt på Arkiv.dk. Registreringer af 
papirarkivalier er så langt fremme, at alle arkivkasser er registrerede. I alt knap 1.100 arkiv-
fonde. Nogle praktiske foranstaltninger mangler stadig at blive udført, hvilket vil ske i løbet af 
de næste par måneder. Når det er sket, mangler et stort antal protokoller, fortrinsvis regnska-
ber, at blive registret. Et arbejde med at omorganisere Arkivets bogsamling er i gang. En del 
hidtil usorteret materiale venter herefter på at blive gennemgået og registreret. Heldigvis bli-
ver vi nok aldrig færdige, da der stadig indkommer nye arkivalier. 
 
Fra Himmerland og Kjær Herred – 2018 
I denne udgivelse, der er nr. 87 i rækken, kan læses mange interessante artikler. Af speciel in-
teresse for vores område er vort bestyrelsesmedlem Britta E. Nielsens særdeles grundige arti-
kel om Hæsum Mose i Øster Hornum Sogn ca. 1750 – 1900. Andre artikler handler om ulve-
jagt på egnen, rationering og regulering og kommunal handlekraft under 1. verdenskrig, dåre-
anstalten ved Aalborg Kloster og andet. En yderst læseværdig udgivelse. 
 
 

Generalforsamling 12. marts 2019 
 

Lokalhistorisk Forening for den tidligere Støvring Kommune afholder generalforsamling 12. 
marts kl. 19.00 på Arkivet. Dagsorden ifølge vedtægterne.  
 
Efter generalforsamlingen fortæller museumsinspektør ph.d. Lars Chr. Nørbach, Aalborg Hi-
storiske Museum om museets virke, herunder planerne for Regan Vest. 
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