Lokalhistorisk Arkiv holder åbent hus på Arkivernes Dag
Lørdag d. 12. november er ”Arkivernes
Dag”, hvor landets lokalhistoriske arkiver
holder ”Åbent Hus”.
For ”Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere
Støvring Kommune”, med adressen Birkehøjvej 8 i Øster Hornum, er der ”Åbent Hus”
fra kl. 13.00 til 16.00.
Temaet for årets ”Åbent Hus” er vand- og
vindmøller. Der vil være en plancheudstilling, der fortæller om Støvring Vandmølle,
som blev arkæologisk udgravet 2021 og om Mastrup Vandmølle, der blev udgravet i 1975.
Bakmøllen i Støvring; malet af Leif Rafn
1975

Derudover er der plancher om nogle af de andre vand- og vindmøller, der har været i vores
område – og om det store vandkraftværk, der i 1924 var planlagt til at blive bygget ved
Hyldal. Det blev ved tanken. Andre plancher fortæller om nogle af egnens nu forsvundne
vindmøller – og om en nu næsten glemt ”kraftmaskine”.
Hver halve time vil der være små foredrag om vand- og vindmøller; det første 13.30. Emnerne er Støvring og Mastrup vandmøller, det vandkraftdrevne elværk i Øster Hornum,
vandmøllerne langs Sønderup Å, inklusiv det aldrig realiserede Hyldal Vandkraftcentral og
endelig et om nogle af vindmøllerne i vores område, fx Bakmøllen i Støvring, Byrsted Mølle
og møllen, der flyttede fra Guldbæk til Hæsum.
Der er naturligvis kaffe og the på kanden og fremvisning af, hvad arkivet i øvrigt rummer.
Har man lyst til at få mere at vide om arkivet eller om fx muligheden for at arbejde med lokalhistorie eller slægtsforskning, er Arkivets bestyrelsesmedlemmer til stede og fortæller
gerne, hver med sine vidensfelter.
Bestyrelsens medlemmer vil ved samme lejlighed gerne fortælle og demonstrere nogle af de
web-sider, der gør det muligt på egen hånd at studere lokal- og slægtshistorie. Det kan være
de store ”tunge” såsom arkivernes fælles registreringsbase Arkiv.dk, Statens Arkiver og Kongelig Bibliotek til mere specielle sider, hvor der kan finde gamle landkort, persondata, gravsteder og en næsten uendelig række andre websider.
For at runde denne artikel af, kunne det være på sin plads at fortælle lidt om Arkivet som offentlig institution. Arkivets formål er indsamling, registrering og opbevaring af vores fælles
historie ”til evig tid” under forhold, hvor materialet er sikret mod brand, fugt og skadedyr.
Arkivets fokus er fotos, breve, foreningsprotokoller, erindringer, film og lydoptagelser, der
kan fortælle kommende generationer om livets gang i vores område, der dækker sognene
Støvring, Sørup, Gravlev, Aarestrup, Øster Hornum, Veggerby, Sønderup og Suldrup – med
andre ord hvad der til 2007 var Støvring Kommune.

