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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”. Kun tilgængelig for medlemmer af
foreningen.

Ekstramateriale til Hanen
Som dette nummers ekstramateriale kan der på www.stoevringlokalarkiv.dk læses Th. Johansens fortælling om en rejse med skib til Helsingfors i 1925. 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.

Arkivernes dag
Lørdag d. 10. november. 2012 holder Lokalhistoriske Arkiv, som mange andre arkiver, åbent
hus fra. kl. 10 til 15. Der vises før-nu-billeder fra Arkivets område, og der er mulighed for at
kigge nærmere på, hvad Arkivet rummer og høre om Arkivets virke.

Billedudstilling om Gravlev Sogn
Lokalhistorisk Arkiv udarbejder en billedudstilling om Gravlev Sogn. Udstillingen præsenteres på et lukket arrangement i Gravlev 25. oktober, men kan siden ses på Arkivet i åbningstiden.

Billedbog om krigen i 1864
Tom Buk-Swienty har netop udgivet ”1864 i billeder”, der indeholder et væld af samtidige
billeder fra krigen i 1864. Særligt stærkt står de nøgent realistiske foto og skitser tegnet på
slagmarken. Mange af billederne har aldrig før været offentligt tilgængelige Teksten er en
kort repetition af de meget roste bøger ”Slagtebænk Dybbøl” og ”Dommedag Als”.
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… siden sidst
Generalforsamling …
Tirsdag d. 29. marts afholdt foreningen sin årlige generalforsamling. I sin beretning kom formand Erling Trads blandt andet ind på Arkivets 40 års jubilæum i 2013 og om den bog om
Støvring Kommunes historie, der påtænkes udgivet i den anledning. Endvidere omtalte formanden Arkivets udstilling i Sønderup, den kommende udstilling i Gravlevområdet og om
Arkivets øvrige virke og arrangementer i årets løb.
På valg til bestyrelsen var Marit Terp, Robert Kjær, Erling Trads og Niels Nørgaard Nielsen,
der alle genvalgtes. Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Bodil Egsdal og Villy Gregersen.
Efter generalforsamlingen opsummerede Niels Nørgaard Nielsen hvad der var fremkommet af
nyt om ”Historien bag Flyverstenen i Torstedlund Skov” siden sidste år. Herefter fortalte John
Hardy Nielsen om sit arbejde med hvad der skete i og omkring Suldrup, da der blev boret
efter kali, og endelig fortalte Erling Trads om Rudolf Jensens optegnelser fra Suldrup tilbage i
1940’erne.

Træk af Støvring Kommunes historie
Arkivet påtænker i anledning af sit 40 års jubilæum i efteråret 2013 at udgive en bog om
Støvring Kommunes historie fra dannelsen i 1970 til kommunen med udgangen af 2005 indgik i den nydannede Rebild Kommune. Til bogen indsamler Arkivets bestyrelse avisartikler,
billeder og andet relevant materiale. Blandt andet har en del mennesker, der har været centralt
placeret i kommunen, politisk såvel som administrativt, skrevet en beretning om deres oplevelser eller er blevet interviewet. Arkivet modtager meget gerne billeder, beretninger, anekdoter eller gode idéer til bogen, der forventes at gå i trykken i sommeren 2013.

Tur til Hvidsten Kro
Søndag den 10. juni havde Ældresagen og Arkivet i fællesskab arrangeret tur til Hvidsten
Kro, hvor der først blev serveret flæskeæggekage med dertil hørende drikkevarer. Herefter
fortalte stedets guide Hans Nejsum meget levende om kroens historie, familien Fiil, og specielt Marius og Gudrun Fiil, der drev kroen i 1930’erne og begyndelsen af 1940’erne. Helt centralt i fortællingen var naturligvis Hvidstengruppen, hvis leder var krofatter Marius Fiil.
Gruppen forestod modtagelse af mange faldskærmsnedkastninger fra 1943 frem til gruppens
tilfangetagelse og senere henrettelse i 1944. Turen sluttede med et kort besøg i Mariager Kirke, der for nylig har fået et imponerende orgel med ikke mindre end 46 stemmer. På turen
deltog 78 personer. Flere havde ønsket at komme med, men på grund af begrænset plads i bus
og på Hvidsten Kro, kunne der ikke deltage flere.

Udtryk 2012
Lørdag d. 8. og søndag d. 9. september afholdtes ”Udtryk 2012” i Øster Hornum. Arkivet
viste to serier før/nu-billeder, forestod en kulturhistorisk vandring på Frendrup Nihøje og afholdt billedforedrag om historien bag Flyverstenen i Torstedlund Skov.

Udstilling af dele af N/206 fra Torstedlund Skov
På Arkivet kan nu ses en lille udstilling af dele af det britiske fly, der forulykkede i Torstedlund Skov natten mellem 20. og 21. juni 1945. Delene er fundet ved hjælp af metaldetektorer
på nedstyrtningsstedet i maj 2012 af René Skjødt, Søren Thomsen og Niels Nørgaard Nielsen.
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