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Da der i 1964 blev arbejdet med kloakering og efterfølgende vejarbejde i Øster Hornum, 
læssede vognmand Erik Becks chauffør et læs sten af på en lidt alternativ måde. Om last-

bilen nogensinde blev helt sig selv igen, forlyder der intet om. 

 

 
 
 

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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Generalforsamling 
”Lokalhistorisk Forening for den tidligere Støvring Kommune” afholdt 12. marts generalfor-
samling, hvor godt og vel 30 af foreningens medlemmer var mødt frem. I sin beretning kom 
formand Niels Nørgaard Nielsen rundt om mange sider af Arkivets virke. Først og fremmest 
den afsluttede registrering af billeder og arkivalier på Arkiv.dk. Omtalt blev også de forskel-
lige former for formidling af lokalhistorisk viden, Arkivet har stået for i årets løb. 
 
Der var genvalg til bestyrelsen; som ny suppleant blev valgt Lisbeth Abildgaard, idet Jørgen 
Rasmussen ikke ønskede genvalg. Formanden takkede Jørgen Rasmussen for godt arbejde i 
bestyrelsen i en årrække. Efter generalforsamlingen, kaffen og det bløde brød fortalte muse-
umsdirektør Lars Christian Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum, bredt om museets 
virke. Særlig omtale fik museets arkæologiske afdeling og de mange fund, der er gjort i områ-
det. Afslutningsvis blev der grundigt orienteret om planerne for Regan Vest, der nu er kom-
met under museets vinger og forventes åbnet for publikum i 2021. 
 
Et fyldigt referat af generalforsamlingen kan læses på Arkivets hjemmeside under fanebladet 
”Foreningsmeddelelser”. 
 
Billeder fra Hanen – for medlemmer med medlems-login 
Billeder fra dette nummer af Hanen og numre tilbage til foråret 2013 kan ses under fanebladet 
”Hanens billeder”.  
 
Gamle Haner 
Langt de fleste numre af Hanen kan købes på Arkivet for 50 kr. pr. stk. Medlemmer med 
medlems-login kan finde samtlige numre under fanebladet ”Haner, for medlemmer”. 
 
Arkiv.dk 
Alle vores papirarkivalier er nu registreret på Arkiv.dk. Det er således muligt at finde frem til, 
hvad Arkivet rummer. Dog mangler vi stadig at få styr på en del hidtil ikke-registreret materi-
ale. Selve arkivalierne må man dog stadig selv komme og studere på Arkivet. Der er hidtil re-
gistret ca. 15.500 fotografier og i omegnen af 1150 arkiv-fonde, hvilket vil sige samlinger af 
sammenhængende papirarkivalier.  
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