Beretning 2021/22
Bestyrelsens beretning til generalforsamling i ”Lokalhistorisk Forening for den tidligere
Støvring Kommune”, 29. marts 2022 kl. 19.00 afholdt i foreningens lokale.
Sidste generalforsamling blev afholdt 24.
august med meget få deltagere, da generalforsamlingen ikke (som foreskrevet i foreningens vedtægter) kunne afholdes i marts
på grund af Cov-19-restriktioner. Denne beretning dækker derfor tiden fra 24. august
2021 til nu. På generalforsamlingen var der
genvalg til John Hardy Nielsen, Leo Nøhr
Jespersen og Per Rolandsen til bestyrelsen
og til suppleanterne Lisbeth Abildgaard og
Kim Notholm Larsen. Revisor Lynge Terp
Arkivet har adressefællesskab med Øster
ønskede ikke genvalg. Bjarne Korsgaard
Hornum Børneunivers, men er en selvstæn- blev genvalgt om som ny revisor valgtes
dig institution (med godt samarbejde med
Gerda Severinsen. På det efterfølgende beBørneuniverset) under udvalget for Kultur,
styrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig
fritid og sundhed
uændret med Niels Nørgaard Nielsen som
formand, Per Rolandsen næstformand, Leo
Nøhr Jespersen som kasserer og Erling Trads som sekretær.

Covid-19 har fyldt
en hel del. Nu er vi
heldigvis sluppet af
med maskerne

•

•
•

Generelt
• Der er kun kommet få gæster i åbningstiden; folk er tilbageholdende
med at komme, nok set i lyset af situationen angående de vekslende
Cov-19-restriktioner og vores stampublikums alderssammensætning.
De, der trods alt kommer er meget
målrette enten som brugere eller for
at aflevere materiale.
• Arkivet har åbent mandage 19 –
21.30 og torsdage 13 – 17, dog ikke i
skolens ferier. Der kan aftales åbning
Medlemsbladet ”Hapå andre tidspunkter efter aftale med
nen” udkommer to
et bestyrelsesmedlem.
gange årligt, 28 si• Skolen har fået ny pedel, Bo Bach
der med fortællinger
Andersen, som Arkivet har fået et
fra vores områdes
godt samarbejde med.
historie
• Medlemstallet er nogenlunde stabilt
med, dog svagt faldende.

Vuggestuens har brugt lokalet til middagssøvn for småbørn i barnevogne ved meget
dårligt vejr. Denne ordning har kun været brugt ganske få gange. Et læskur er nu opført, så ordningen er stoppet.
Lokalet bruges i øvrigt som møderum for pædagoger og lærere efter aftale.
Den indgåede aftale med Støvring Museumsforening ser ud til nu at virke begge veje –
vi har i hvert fald fået adgang til nogle ældre arkivalier. Samarbejdet søges videreudviklet i takt med at Museumsforeningen får registeret sine arkivalier.

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Samarbejdet med skolerne var været på vågeblus pga. Cov-19.
Den korte Cov-19-lukning omkring juletid var noget uafklaret for Arkivers vedkommende. Vi annoncerede lukning, men der var bemanding i ”åbningstiderne” – dog
stort set uden fremmøde af gæster. Lukningen var ikke nødvendig i henhold til gældende regler, men da nedlukningen trådte i kraft, troede vi, at vi gik i samme pulje
som museerne, hvilket havde været tilfældet under tidligere nedlukninger. Sådan var
det ikke denne gang.
Besøgstallet på Arkivets hjemmeside er ukendt, da det gamle system er udgået og det
ny ikke giver de ønskede oplysninger.
Overgangen fra at gemme fotos og noter på egen server (NAS) til at gemme i sky
(OneDrive) har været et meget bøvlet forløb med et utilfredsstillende resultat. Der arbejdes på at få alt til at fungere igen.
Arkivet er sluppet af med gamle kopimaskine/printer, da den ny til fulde opfylder Arkivets behov.
Bestyrelsen har været på tur til Tangeværket, hvor vi fik forevist værket og navnlig
den kulturhistorie, der her dokumenteres.
Ny formand for Kultur-Fritid: Nu Lene Aalestrup, som også valgperioden 2013 til
2017. Vi håber og tror på et godt samarbejde på samme vis, som vi har haft med Gert
Fischer i forgangne valgperiode og med Lene Aalestrup i tiden før.
Der er anskaffet et brugt lydanlæg til brug ved foredrag. Hvis der viser sig behov, anskaffes på et senere tidspunkt bærbar mikrofon. Normalt har de steder, vi holder foredrag selv fungerende lydanlæg.
Arkivet vil sætte øget fokus på indsamling af nutidsmateriale, fx fotos af begivenheder
og forandringer i bybilledet.
Der har ikke været afholdt fysiske møder i Arkivsamvirket. Kommunikationen med de
øvrige arkiver har været ført pr. e-mail.
Der har ikke været afholdt fællesmøder med de andre arkiver i kommunen.
Arkivet har fået adgang til aviser på Mediastream – også dem efter 1921.

Formidling om udgravning af Støvring Vandmølle

Det blev afholdt tur til Flyverstenen og et
foredrag om Suldrup før og nu.

Formidling
• Der forestår et arbejde med formidling om Støvring Vandmølles historie med præsentation 10. juni 2022 på stedet, hvor vandmøllen lå, opgaverne er fordelt:
a) Nordjyske Museum: Permanent formidling på stedet i form af plancher om fundene.
b) Arkivet: 14 eller flere fortællinger, der kan læses på Arkivets hjemmeside – og sikkert i et vist omfang i Midthimmerlands Folkeblad.
c) Arkivet og Støvring Museumsforening udarbejder i fællesskab plancher til udstilling i Museumsforeningens lokaler på Støvring Højskole. Nordjyske Museer
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udarbejder plancher om fundne genstande fra vandmøllen. Der er nogen usikkerhed om finansiering af udstillingen.
Generalforsamling i august blev fulgt op af guidet tur til Flyverstenen med god deltagelse i godt vejr, Niels Nørgaard Nielsen var turguide.
Der blev som sædvanligt udgivet to ”Haner”, forår og efterår i et oplag på 310.
Folkebladet har i det forløbne år velvilligt bragt et stort antal arkivbilleder, som Arkivet ikke har særligt mange oplysninger om, i serien ”Fra fotoarkivet”, vel i gennemsnit
et billede hver anden uge, til tider oftere. Arkivet er glade for denne form for formidling, da det dels giver omtale, dels kommer der mange henvendelser med oplysninger
om billederne fra publikum. Folkebladet giver udtryk for, at de er glade for materialet,
da det tiltrækker læsere.
Leo Nøhr Jespersen fortalte på Suldrup Kro om ”Suldrup før og nu” for Suldrup Seniorer 3. november 2021.
Som led i kulturugerene i september var der 18. september historisk byvandring i
Øster Hornum med Søren Thrysøe og Niels Nørgaard Nielsen som guider. Der var
meget stor tilslutning, selv om det var bidende koldt.

Historisk byvandring i Øster Hornum under
kulturugerne

Der sorteres og registreres i det indleverede materiale

Registreringer
• Der er nu arkiveret og registret 16401 fotos.
• Der er nu arkiveret og registreret 1339 arkivfonde.
• Arkivets bogsamling er stort set (pt. 1167) registreret på Arkiv.dk – og bogbestanden
vokser. Hvor Arkivet har flere eksemplarer af en bog, kan det ene lånes hjem af Arkivets brugere.
• Alle arkivets CD’er og film er kopieret til serveren og registreret på Arkiv.dk.
• Avisudklips-samlinger bliver scannet og registret på Arkiv.dk
Dagligt arbejde
• Der fortsættes registrering af bøger på Arkivbas.
• Der fortsættes registrering af fotos på Arkivbas efterhånden som ny indkommer.
• Der fortsættes registrering af arkivalier efterhånden som ny indkommer.
• De sidste serier avisudklip scannes og registreres på Arkiv.dk.
• Der tages mod indleveringer af fotos, diverse arkivalier samt bøger og hvad de ellers
kommer af relevant materiale. Materiale, der ikke er relevant for Arkivet sendes videre
til diverse museer.
• Arkivet levering fotos til forskellige publikationer og enkeltpersoner. Gebyr opkræves
alt efter modtagers brug.

Skriverier til senere publicering
Færdige eller igangværende skriverier og detektivarbejde:
• Artikel om smeden i Guldbæk, der gjorde forsøg på opfindelse af vinddrevet plov.
• Artikler om Guldbæk-Hæsum-skovens oprindelse og interessentskabet af 1879
• Artikel om Jens Qvists plantage i Hæsum, kaldet familieskoven
• Artikel om Øster Hornum Andelsvaskeri.
• Artikel om Sønderup Andelsmejeri.
• Studier om folketingsvalgene fra 1915 til 1945.
• Artikel om breve til landmand fra Hæsum, der var indkaldt i sikringsstyrken under 1.
verdenskrig – et tidsbillede af livet på gårdene omkring 1916.
Plan for 2022
• Fortsat arbejde med registreringer af fotos, arkivalier og udklipssamlinger.
• Planlægning af Arkivernes dag, november 2022.
• Artikler om Støvring Vandmølle på arkivets hjemmeside.
• Artikler om Støvring Vandmølle i Midthimmerlands Folkeblad.
• Plancher, i samarbejde med Nordjyske Museer og Støvring Museumsforening, om
Støvring Vandmølle på Støvring Museums udstillingslokale, Rød Stue, på Støvring
Højskole.
• Plan for aktiviteter i anledning af Arkivets 50-års jubilæum september 2023.
Bestyrelsen for ”Lokalhistorisk Forening for den tidligere Støvring Kommune”, marts 2022.

