
Beretning til ”generalforsamling” 2021 
 
Generalforsamlingen 2020 blev afviklet på normal og hyggelig vis 10. marts. Eneste afvigelse 
fra normalen var, at der ikke blev givet hånd, men alternative hilsner blev brugt med et skævt 
grin. Dagen efter ”lukkede Danmark ned” – og dermed Arkivet.  
 

 
Selvom Mette har fået mund-
bind på, hører hun godt ef-
ter, når der fremkommer nyt 
om gammelt – og øjnene er 
også vidt åbne for de mulig-
heder, der trods alt er for 
godt arkivarbejde 
 

Corona-lukning Fra 12. marts til sommerferien holdt Arki-
vet lukket, hvilket blev meldt ud på Arkivets hjemmeside og 
med et nyhedsbrev. Dog var der mulighed for henvendelser 
og besøg efter aftale telefonisk eller pr. mail, hvilket skete i 
et vist omfang. Arkivet reklamerer med at ”vi altid har rige-
lig håndsprit, afstand, kaffe på kanden og tid til en god 
snak”. 
 
Fra 15. december til nu har der ligeledes være lukket, hvil-
ket blev meldt ud på samme vis som forårets lukning. 
Denne gang blev det samtidig meldt ud, at der var værter på 
Arkivet, hvis nogen skulle dukke op, hvilket kun er sket i 
meget begrænset omfang. Alt i alt må der konstateres et re-
kordlavt besøgstal. Til gengæld har der været langt flere 
henvendelser pr. mail og telefon, end der har været de fore-
gående år. 
 
Generalforsamlingen i marts er udsat på ubestemt tid. Dette 
er annonceret i Hanen og, hvis generalforsamling gennem-
føres i 2021, vil det blive annonceret på Arkivets hjemme-
side, ved udsendelse af nyhedsbrev og annoncering i 
Midthimmerlands Folkebladet. 
 

Bestyrelsen kunne se, at Midthimmerlands Folkeblad, som glad og gerne bringer vores foto 
”Fra Fotoarkivet” og vores indlæg om lokalhistoriske emner, var i foråret i vanskeligheder, 
idet annoncørerne svigtede og bladet var nede på kun 12 sider. Derfor besluttedes at indrykke 
en støtteannonce, hvilket skete i form af en halvsides annonce med overskriften: ”Slå tiden 
ihjel – væk fortiden til live”. Indholdet i annoncen var dels en opfordring til at skrive ”corona-
dagbøger” med klausulering på 30 år, dels en orientering om Arkivets formål og virke.  
 
Tanken om ”corona-dagbøger” videreudvikledes til en opfordring til skoleelever om at sende 
dagbøger i tidsrummet fra lukning af skolerne til genåbningen kort før sommerferien. Børnene 
opfordredes til at indsende uden navn, kun med angivelse af køn, alder og skole, de gik på. 
Der indkom desværre kun meget få dagbøger fra børn, og slet ingen fra voksne, men nogle 
skriver stadig – håber vi! 
 
Aktiviteter 

 Søren Thrysøe holdt på Øster Hornum ældrecenter Birkehøj i februar et foredrag om 
sin barndoms Øster Hornum. Fakta og gode fortællinger i en herlig blanding. Arrange-
mentet var på opfordring og i samarbejde med Arkivet. 

 Kun en enkelt guidet tur til Flyverstenen blev det til. Guldbæk Fodslaw deltog – flere 
planlagte ture blev aflyst. 

 Et forsøg på aktivitet i samarbejde med organist Anette Kjær ved Genforeningsstenen 
i Aarestrup i anledning af 100 året for genforeningen med Sønderjylland blev ikke til 
noget. 



 Det var planen at to kusiner til W. W. Spencer, der, som medlem af flyet, der styrtede 
ned i Torstedlund Skov 20. april 1945, ligger begravet på Aarestrup kirkegård, skulle 
have deltaget i mindegudstjenesten 4. maj. Besøget blev som så meget andet aflyst. De 
håber, det kan lade sig gøre at komme i maj 2022, da 2021 er udelukket. 

 Der blev lagt en buket ved Flyverstenen 20. april – 75 års dagen for nedstyrtningen. 
 Menighedsrådet i Aarestrup lagde den traditionelle krans på ”Flyvergravene” på Aare-

strup Kirkegård – der blev ikke afholdt nogen særlig ceremoni ved den lejlighed. 
 I sommer gennemførtes en byvandring arrangeret af Rebild Turistforening i Suldrup 

med to af Arkivets bestyrelsesmedlemmer som guider. Der var ca. 50 deltagere fra 
“det meste af kommunen”, og der blev udtalt tilfredshed med arrangementet. 

 

 
Søren Thrysøe holder fore-
drag på Ældrecenter Birke-
høj i Øster Hornum 

 
Buket ved Flyverstenen 20. 
maj 

 
Guidet tur til Flyverstenen 
en dejlig sommerdag 

 
Udgivelser 

 Der blev som sædvanligt udgivet to ”Haner”, forår og efterår i et oplag på godt og vel 
300. Bogen om Flyverstenen (2. udgave) var ved at blive udsolgt, så der blev udarbej-
det en 3. udgave, der indeholdt de nyeste oplysninger om hændelsesforløbet. Dermed 
kom bogen op på 92 sider mod de 60 i første oplag. Bogen blev trykt i 200 eksempla-
rer og afhentet fra trykkeriet midt i marts 2020, men på grund af nedlukningen er der 
siden ikke blevet solgt ret mange. De resterende få eksemplarer af 2. udgave har Aare-
strup Menighedsråd ytret ønske om at overtage. 

 Folkebladet har i det forløbne år velvilligt bragt et stort antal arkivbilleder, som Arki-
vet ikke har særligt mange oplysninger om, i serien ”Fra fotoarkivet”, vel i gennemsnit 
et billede hver anden uge. 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. 

 Ydermere bragte Folkebladet i foråret en serie artikler om hændelser umiddelbart før 
og efter befrielsen i 1945. Artiklerne blev sat stort op, da bladet på det tidspunkt i høj 
grad havde god plads på grund af de manglende annoncer fra private virksomheder. 
De samme artikler blev, suppleret med et par stykker, sat på vores hjemmeside, elleve 
i alt. 

 I sommer blev en større artikel bragt i Folkebladet om Genforeningsstenen i Aarestrup 
i anledning af hundredårsdagen for genforeningen med Sønderjylland i 1920. 



 En artikel om ”Over eller under jernbanen” blev bragt i Folkebladet i anledning af luk-
ningen af den gamle underkørsel ved Kærvej og opførelse af en ny bro ved Klipholm-
vej. 

 Sidste skud på stammen af artikler i Folkebladet var en artikel om ”den ny” højskole-
bygning, der blev bygget i Støvring i 1901. Anledningen til artiklen var påbegyndelse 
af en ny bygning til brug for Rebild Kulturskole i tilknytning til højskolebygningen. 

 

 
Det fyldte godt op, da de mange protokoller 
skulle sorteres og registreres 

Registreringer 
Perioden med nedlukning har ikke nedsat 
tempoet og intensiteten i arbejdet med regi-
strering på Arkibas/Arkiv.dk. Nærmest tvært 
imod. Antallet af registrerede fotos har for 
længst rundet 16.000, og der kommer stadig 
nye til. En del fotos er nu samlet i billedse-
rier, hvilket gør det lettere at finde billeder 
fra større begivenheder så som byfester og 
større begivenheder, hvor det ikke er perso-
ner, der står i centrum, men selve begiven-
heden. 
 
Et stort arbejde med at registrere Arkivets 
omkring 1300 bøger nærmer sig en afslut- 

ning. Den store mængde protokoller, der hidtil ikke har været registrerede, er nu kommet med 
i systemet. Dette arbejde var kun muligt i lukningsperioden, da det var nødvendigt at sortere 
protokollerne rent fysisk, hvilket krævede megen bordplads, som ikke ville kunne tilvejebrin-
ges, hvis Arkivet skulle have fungeret på sædvanlig vis. 
 

 
Protokollerne er nu registre-
rede og sat på plads 

 
Nogle af de mange hyldeme-
ter arkivalier 

Alle Arkivets film/DVD’er 
er nu lagt på serveren og re-
gistrerede på Arkiv.dk, hvil-
ket medfører, at også besø-
gende nu kan se dem på Ar-
kivet. 
 
På lignende vis er alle data- 
og billed-CD’er for tiden 
ved at blive registreret og i 
fornødent omfang kopieret 
til serveren. 
 
Der er, som det næste store 
projekt, scannet dokumenter 
til vedhæftning til arkiv-
fonde. Det kan fx dreje sig 
om skøder, pantebreve og  

forsikringspapirer med videre i forbindelse med ejendomme, hvor et længere tidsforløb kan 
dokumenteres. Omfanget af dette arbejde kan være noget i retning af uendeligt, så det af be-
styrelsen skal afgrænses og tydeliggøres, hvad der er relevant at bruge denne funktion til. 
 
Detektivarbejde 
Nogle sager kræver et større detektivarbejde. Det kan nævnes, at for tiden gøres et stort ar-
bejde for at finde oplysninger om Aage Hansen, alias ”Fløjlspels” fra Lyngsø. Ligeledes er  



 
En større indlevering klar til sortering og regi-
strering 

 
Der registreres bøger en tidlig vinter-
morgen 

 
der sat et større arbejde i gang for at finde oplysninger om Lyngsø Friskole og forfatteren Erik  
Bertelsen, forfatter af bogen ”Rent tilfældigt”, der tilsyneladende er en nøgleroman om 
Lyngsø i 1920’erne. Af lignende sager arbejdes for tiden med en smed fra Guldbæk og høj-
skoleforstander Voigt. 
 
Afleveringer 
Der indkom ad flere omgange, nærmest som en føljeton store mængder arkivalier og fotos fra 
Veggerby Friskole. Afdøde Ebbe Jacobsen, Suldrup, havde testamenteret sine bøger med vi-
dere til Arkivet. 
 

 
Viggo Hovgaards kamera 

Endelig har Arkivet modtaget malermester 
og fotograf Viggo Hovgaards gamle fotogra-
fiapparat – og nogle tallerkner fra Øster 
Hornum Brugs – tallerkner, der var lejet i 
1930’erne i brugsen, men aldrig afleveret 
igen.  
 
Det skal heller ikke forbigås, at et større an-
tal mindre afleveringer er kommet i Arkivets 
besiddelse. 
 
Publikum og henvendelser 
I og med at Arkivet har været lukket over 
halvdelen af året, siger det sig selv, at der  

ikke har været det store fremmøde i åbningstiden. Derimod har der været et meget stort antal 
henvendelser pr. telefon og navnlig mail. Mange foranlediget af fotos ”Det gamle Fotoarkiv” i 
Folkebladet, men også som opfølgning på fotos, artikler og bøger på Arkiv.dk 
 
Praktisk 
Der er blevet opsat ny belysning, der giver langt bedre lys til arbejde. Der var lidt kontrover-
ser med kommunens repræsentant om opsætning, men Arkivet holdt fast i egen plan – og så-
dan blev det! 
 
Der er pr. 1. januar 2021 ansat ny skoleleder, Lars Salomonsen, som bestyrelsen er overbevi-
ste om at få et godt samarbejde med. 
 
Endvidere er der ansat en ny pedel (teknisk serviceleder) pr. 1. marts. Bestyrelsen forventer at 
få et lige så godt samarbejde med ham som med den afgående Finn Såby. 



 
Der er kommet bedre belysning på Arkivet – 
bag skærmene sover vuggestuens børn til 
middag, når det er dårligt vejr 

Da vuggestuen ikke endnu har fået bygget et 
læskur til de mindste, der sover i barne-
vogne, benyttes Arkivet fra kl. 11 til hen 
mod 15 (dog ikke torsdage) til børnenes 
middagssøvn. 
 
Aftale med Støvring Museumsforening: Der 
er nu indgået en gensidigt forpligtende aftale 
mellem Støvring Museumsforening og Lo-
kalhistorisk Arkiv om gensidig udveksling 
af kopier af fotos og arkivalier, således at 
begges samlinger gøres tilgængelige for det 
størst mulige publikum. 
 

 
Som nævnt under overskriften ”Registreringer” er arkivets bogsamling stort set registreret på 
Arkiv.dk. Hvor Arkivet har flere eksemplarer af en bog, kan det ene lånes hjem af Arkivets 
brugere. 
 
Sølvkræ har i mange år været en plage for arkivet, også dette. En ny plage er dukket op i form 
af ”skægkræ”, som er svære at bekæmpe – der arbejdes på at finde løsninger. 
 
Arkivet har nu kun én bankforbindelse. Forenklingen skyldes pengeinstitutternes og Arkivets 
forskellige syn på gebyrer. 
 
Arkivet har fået egen indgangsdør og alarmsystemet er fornyet, så det fungerer uafhængigt af 
skolens. 
 

 
Bestyrelsen, valgt på generalforsamlingen 
10. marts 2020 

Med disse ord håber bestyrelsen, at der er 
redegjort for Arkivets aktiviteter i 2020 – og 
håber, 2021 vil blive et lige så aktivt år inde 
på Arkivet, men langt mere aktivt udad-
vendt. 
 
 
 
 
 

 
Venlig hilsen bestyrelsen for Lokalhistorisk 
Arkiv for den tidligere Støvring Kommune. 

 
 
 
 


