
Jubilæumsbog om Støvring Kommune 
 

 
Støvring Kommunes byvåben, her som en del af 
borgmesterkæden fra 1995 

Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring 
Kommune har i 2013 bestået i 40 år. Bestyrelsen 
har i den anledning fundet det både naturligt og 
rigtigt at markere jubilæet på forskellig måde. I 
forbindelse med jubilæumsreceptionen på Arki-
vet, beliggende i forbindelse med Øster Hornum 
Skole, 7. september, udgives et jubilæumsskrift 
med titlen ”Træk af Støvring Kommunes histo-
rie”. Jubilæumsskriftet giver, i kraft af mange 
bidragsydere, eksempler på, hvad der skete i 
Støvring Kommune i årene 1970 – 2006.  
 
Den samlede bestyrelse har været med i arbejdet 
med at tilvejebringe de artikler og billeder, der 
danner udgangspunkt for bogen, mens det er 
bestyrelsesmedlem Niels Nørgaard Nielsen, der 
har skrevet en del af bogens temaartikler og stået 
for bogens layout. 
 

 
Bogen indeholder en række selvstændige artikler tilvejebragt på forskellig vis, idet nogle bygger på 
interviews med fx fhv. borgmester Kjeld Jensen, lærerne Dorte og Arne Koldsøe og fhv. byrådsmed-
lem Jens Tarp, mens andre har ønsket at skrive selv, hvilket fx gælder borgmester Anny Winther, fhv. 
skoleinspektør Arne Kristoffersen, direktør Hans Jørn Sieker og ikke mindst fhv. borgmestersekretær 
Gerda Severinsen, der har haft sit daglige arbejde på borgmesterkontoret for samtlige fire borgmestre i 
kommunens levetid, nemlig Peter Kvist, Holger Børresen, Kjeld Jensen og Anny Winther, og i kraft af 
dette arbejde har haft førstehåndskendskab til mange beslutninger og hændelser i kommunens historie. 
 

 
Støvring Kommunes borgmester fra 1970 til 1985 
Peter Kvist fra Estrup 

Foruden disse artikler, der må karakteriseres som 
førstehåndsudsagn, indeholder bogen på sine 152 
sider artikler bygget op på grundlag af avisud-
klip, notater, lydoptagelser og andre dokumenter 
i Lokalhistorisk Arkivs besiddelse. Her kan næv-
nes artikler om borgmestrene Peter Kvist og Hol-
ger Børresen, artikler om kommunalreformen i 
såvel 1970 som 2006, børnehaver, landbrug, 
biblioteksvæsen, fodboldmesterskab, glaskunst, 
skulpturer, vandland ved Gravlev, historien om et 
aldrig opført 29 etagers hotel og en del andre 
artikler. 
 
Bogen giver et samlet billede af, hvad der skete i 
Støvring Kommunes levetid, men kan af plads-
mæssige årsager naturligvis ikke rumme alle de 
tildragelser, der er sket og som det kunne være 
relevant at bringe.  
 
Det må senere udgivelser råde bod på! 
 

 


