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Jernbanegade i Støvring 1904 – 07 med Viborgvej i baggrunden.
Huset til venstre med de tre skorstene og butiksfacade er nr. 24, købmand Mads Madsen, fra
1913 købmand H. Lillienskjold.
Der var stadig åbne rendesten, men moderne teknologi var på anmarch, idet der var rejst
master til telefonledninger, men endnu ikke master til elektricitetsledninger.

Nye Tidender om gamle Emner
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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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 til London 1913. 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.

Udflugt til Hvidsten Kro 10. juni 2012
Arkivet arrangerer i samarbejde med Ældresagen tur til Hvidsten Kro. Udflugten indeholder
guidet tur til nedkastningsstederne, flæskeæggekage på kroen samt besøg i Mariager Kirke på
tilbagevejen. Afgang fra Støvring Brugs 1000, Øster Hornum Brugs 1015, Suldrup Brugs 1035,
Sønderup busstoppested 1045. Hjemkomst cirka klokken 17.
Tilmelding senest 2. april på tlf. 78 78 53 37.
Pris 200 kr.

Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling i ”Lokalhistorisk forening for den tidligere Støvring
Kommune” tirsdag d. 27. marts 2012 kl. 1900 på Lokalhistorisk Arkivet i Øster Hornum.
Dagsorden ifølge lovene.
Efter generalforsamlingen:
”Hvad går de og roder med på Arkivet, når der er lukket?”
Bestyrelsesmedlemmer fortæller og viser frem, hvad der er indkommet af nyt på Arkivet det
sidste år, og hvad man kan bruge Arkivets store samling til.
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… siden sidst
Vandring i Torstedlund Skov til Flyverstenen
Onsdag den 24. august afholdt Lokalhistorisk Forening i samarbejde med Ældresagen en vandring til Flyverstenen i Torstedlund Skov. Der var godt 50 fremmødte på turen, der startede
ved Nørlund Savværk. Ved de relevante steder på turen fortalte Niels Nørgaard Nielsen om
begivenhederne 20. - 21. april 1945 samt den efterfølgende opsætning af monumentet, fundet
af de omkomne og det engelske angreb på vognen med tyske officerer og overskovfoged
Hoppe. På Aarestrup Kirkegård fortaltes om begravelsen og om de enkelte dræbte besætningsmedlemmer. Efterfølgende fortaltes hele historien om flystyrtet illustreret med billeder i
Aarestrup Forsamlingshus, hvor der serveredes kaffe og kage.
Arkivet har udgivet bogen ”Historien bag Flyverstenen i Torstedlund Skov” – se side 27.
Udstilling i Sønderup
I forbindelse med Sønderup Borgerforenings fællesspisning 27. oktober viste Arkivet en udstilling, udarbejdet af Leo Nøhr Jespersen og John Hardy Nielsen, i form af plancher og billeder om liv og dagligdag i Sønderup og omegn for år tilbage. Alt i alt en rigtig hyggelig aften
med cirka 85 fremmødte borgere. Efterfølgende vistes udstillingen på Sønderup Friskole,
hvor den blev vist stor interesse af børn og forældre.
Arkivernes dag
Lørdag d. 12. november var der åbent hus i Arkivet. Antallet af besøgende var ikke så stort
som de foregående år, men dagen kan trods det betragtes som ganske vellykket, idet de fremmødte viste stor interesse for Sønderup-udstillingen og Arkivets virke generelt. En del interessante billeder og arkivalier blev indleveret på dagen. Arkivet benyttede dagen til at præsentere den netop udsendte bog om ”Flyverstenen”, idet Niels Nørgaard Nielsen fortalte kort om
bogens tilblivelse over en årrække.
Ny bog om dansk spillemandsmusik
Anders Chr. N. Christensen, folklorist og medarbejder ved Dansk Folkemindesamling, har
gennem en årrække indsamlet og dokumenteret spillemandsmusik og folkelig dans i Danmark. Som et resultat af dette har han i sommeren 2011 udgivet ”Vildspil og nodespil”. Udgivelsen er den første samlede antologi med lydgengivelser af dansk spillemandsmusik. Selve
bogen indeholder 105 spillemænds eller musikeres livshistorier og to medfølgende CD’er
indeholder 105 udvalgte autentiske indspilninger fra Dansk Folkemindesamlings arkiv, indspillet mellem 1909 og 2009. De enkelte spillemænds spillemåde og spillestil er kommenteret,
og alle indspilninger er sat i en historisk og geografisk kontekst. For mennesker med interesse
for dansk folkemusik er bogen et ”must”. Udgivet af forlaget Kragen.
Ny bog om ”Himmerlandske Herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere”
Den altid flittige og meget grundige Ole Færch har i efteråret 2011 udgivet bogen med ovennævnte titel. Bogen giver i sine generelle afsnit korte og præcise opsummeringer af retsvæsenets opbygning gennem tiderne og oplysninger om de enkelte retskredses historie. I hver retskreds har der gennem tiderne været mennesker til at udføre arbejdet. Det er alle disse involverede øvrighedspersoner, bogen belyser med referencer til samtidige kilder. Således kan man
fx læse om den først kendte herredsfoged i Hornum Herred, nemlig Niels Michelsen, der
nævnes første gang i 1529. Bogens emne slutter ved retsreformen i 1919, da herrederne blev
ophævet. Bogen er en vigtig kilde for dem, der studerer retssager tilbage i tiden. Udgivet på
sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers forlag.
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