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Vindmotor af typen klapsejler på Hæsum Østergård, ejet af Juline Buus Larsen og Niels 

Larsen. Læs mere om forskellige mølletyper i artiklen ”Gårdmøller” på side 19 
 

 
 
 

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 forenin-
gens medlemmer med medlems-login ses under menupunktet ”Hanen” på Arkivets hjemme-
side. Login kan bestilles ved henvendelse til redaktøren. 
 
Arkivet og corona-nedlukningen: Fra jul og til 21. april var den offentlige adgang til Arki-
vet lukket pga. corona-epidemien. Det betød dog ikke, at Arkivet har været gået i stå. Regi-
streringer af fotos og arkivalier fortsatte ufortrødent. Arbejdet med at registrere Arkivets store 
bogsamling er stort set tilendebragt. Avisudklipssamlinger bliver scannet og registreret på Ar-
kiv.dk Arkivets samling af DVD’er er nu også registreret på Arkiv.dk på samme vis som alle 
Arkivets lydoptagelser.  
 
Torsdag d. 22. april slog Arkivet igen dørene op for gæster: Det skete med overholdelse af 
alle gældende regler – og med håndsprit og kaffe på kanden. 
 
Generalforsamling 
Generalforsamlingen i marts blev ikke afholdt, men udskudt til august. Referat af denne kan 
læses i Hanen, forår 2022. 
 
Støvring Vandmølle 
På side 26 kan læses en fortælling om Støvring Vandmølle, hvis rester blev udgravet af ar-
kæologer fra Nordjyske Museer i foråret 2021. På området, hvor vandmøllen lå, er etableret et 
regnvandsbassin. I et samarbejde mellem Nordjyske Museer, Støvring Museumsforening og 
Lokalhistorisk Arkiv udarbejdes oplysningsplancher om vandmøllen på stedet. Tillige laves 
udstilling i ”Rød stue” på den nu nedlagte højskole og en mængde artikler om vandmøller og 
vindmøller på egnen lægges på www.stoevringlokalarkiv.dk. 
 

                
 Corona-erindringer 

Corona-krisen bør ikke gå i glemmebogen - vær med til at sikre erindringen om, 
hvordan krisen for eksempel har påvirket din hverdag, hvilke indskrænkninger 
du har oplevet og hvilke tanker, du har gjort dig om smitterisiko og andet. 
Arkivet modtager derfor gerne din fortælling til arkivering. Alle indlæg arkive-
res og åbnes først for fremtidige læsere 2050. 
På forhånd mange tak! 
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