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Ingeman Sørensen – vejmand, jæger og anerkendt amatørarkæolog

Nye Tidender om gamle Emner
Temanummer om arkæolog Ingeman Sørensen og arkæologi på egnen
Medlemsblad for ”Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring
Kommune”, der dækker Veggerby, Øster Hornum, Sønderup, Suldrup,
Aarestrup, Gravlev og Buderup Sogne.
Arkivet er beliggende på Øster Hornum Skole.
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Temanummer
Med dette temanummer af ”Hanen” markeres at Arkivet har indviet den fjerde og sidste montre til udstilling af Ingeman Sørensen og hans søn Martin Sørensens samling af oldtidsfund.
Samlingen blev i sin tid af Ingeman Sørensen testamenteret til for altid at skulle stå på Øster
Hornum Skole. Da Arkivet i 1976 blev oprettet på skolen, overgik samlingen efter Ingeman
Sørensens enke Jørgine Sørensen Arkivets eje. Ved samme lejlighed testamenterede Martin
Sørensen sin oldtidssamling til Arkivets eje med enslydende klausul, at den for altid skulle
befinde sig på Øster Hornum Skole.

Billeder fra dette nummer af Hanen
På Støvring lokalhistoriske Arkivs webside www.stoevringlokalarkiv.dk kan billederne fra
dette nummer af Hanen ses under menupunktet ”Hanen” (gælder kun for medlemmer).

Ekstramateriale til Hanen
Som dette nummers ekstramateriale kan der på www.stoevringlokalarkiv.dk læses Th. Johansens fortælling om en rejse, der med tog og på cykel i 1910 bragte ham til blandt andet Kolding, Hamburg og Köln. Kun tilgængelig for medlemmer af foreningen.

Arkivet efterlyser – og modtager gerne
Foto af personer, huse, skolefoto og begivenheder fra vort område.
Alle dokumenter: Foreningspapirer, bygningstegninger, soldaterbøger, skøder, regnskaber,
attester, breve – kort sagt alt, der fortæller om enkeltpersoner, familier og vort område.
Foto og papirer kan afleveres som gave til Arkivet eller blot udlånes til kopiering.
Ønskes materialet klausuleret en årrække skal det blot anføres ved afleveringen.
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… siden sidst
Jens Randers’ bog om Aarestrup sogn i 500 år
Efter 10 års arbejde kunne en tydeligt glad og stolt Jens Randers fredag d. 8. oktober 2010
præsentere sin 405 sider store bog ”Om det gamle Aarestrup Sogn i 500 år” ved en reception i
Aarestrup forsamlingshus. Jens Randers, født 1930, er selv ud af én af de gamle slægter fra
sognet og har lagt kolossale kræfter i at videreføre og opdatere det arbejde med at skrive sognets historie, som lærer Th. Johansen brugte en stor del af sine 38 år i Aarestrup på at udrede
og skrive. Foruden lokalhistoriske facts er bogen krydret med såvel Jens Randers’ såvel som
Th. Johansens anekdoter om folk og tildragelser i sognet.
En stor skare mennesker, i alt omkring 120, var mødt op til receptionen hvor bogen blev præsenteret. Jens Randers indledte receptionen med at fortælle om de mange personlige besøg og
samtaler hos såvel lokale beboere som lokalhistoriske arkiver han har foretaget som led i
udarbejdelsen af bogen i løbet af de sidste 10 år. Eksempelvis at han har kørt op mod 5000
km for at opsøge mennesker og institutioner og indsamlet oplysninger om slægtsforhold og
om nye og gamle fotografier.
Herefter signerede Jens Randers et stort antal bøger, som de fremmødte med stor interesse
allerede under receptionen begyndte at studere i. Snakken gik lystigt de fremmødte imellem,
så måske kan arrangementet resultere i yderligere oplysninger og anekdoter om fortids mennesker og tildragelser til glæde og gavn for fremtidige lokalhistorikere.

Åbent hus
Lørdag d. 13. november var det ”Arkivernes dag”, hvor vi her i Arkivet holdt åbent hus fra
klokken 10 til 15. Arkivet benyttede denne dag til officielt at indvi den fjerde montre til udstilling af Ingeman og Martin Sørensen oldsagsudstilling, der herefter er udstillet i sin fulde
udstrækning. Arkivets formand Erling Trads forestod indvielsen og fortalte i den anledning
om samlingens tilblivelse som resultat af Ingeman Sørensens store arbejde med som amatørarkæolog at udgrave en mængde fortidsminder og sønnen Martin Sørensens fortsættelse af
arbejdet.
Der var en pæn deltagelse med cirka 30 besøgende, der for manges vedkommende så den
store ”før-og-nu-billede-visning”. Andre så gamle film fra Støvring Svømmebads tilblivelse i
1937, mens andre igen gik på jagt i Arkivets store billedsamling eller søgte i diverse arkivalier
om slægt eller historiske tildragelser. Endelig var der en del, der benyttede dagen til at indlevere billeder og andet til opbevaring i Arkivet.

Afleveringer
I den sidste tid er der indkommet en hel del afleveringer, fx fra politiske partier, slægtsbøger,
udgravningsrapporter fra Aalborg historiske Museum og papirer fra enkeltpersoner.

Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling i ”Lokalhistorisk forening for den tidligere Støvring
Kommune” tirsdag d. 29. marts 2011 kl. 1900 på Lokalhistorisk Arkivet i Øster Hornum.

Dagsorden ifølge lovene.
Efter generalforsamlingen vil medlemmer af bestyrelsen fortælle om registrering af indkomne
arkivalier, Suldrup i 1940’erne, ”Flyveren fra Torstedlund 1945” og vise luftfoto fra egnen
optaget i 1945.
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