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Tween og vokseværk. I 2018 trådte Dalum-Hjallese Lokalhistoriske 
Forening ind i sin tween-alder med sit 11. leveår, det vil sige ikke 

længere barn men heller ikke helt voksen, men sådan in between, så 
at sige. Der er stadig udviklingsmuligheder. 

Nyere sundhedsforskning har vist, at en tween i dag ofte er længere 
fremme i udviklingen end man i samme alder var førhen og noget lig-
nende kunne man måske også sige om udviklingen af en forening som 
Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening. Den er også i sit dna præget 
af tiden. I hvert fald kan vi se, at foreningen såvel som det endnu ikke 
uddelte årsskrift for 2018 begge har kraftigt vokseværk. Begge dele 
skyldes ganske givet en større opmærksomhed på den lokale histories 
betydning. Det indledende medlemstal fra 2007 på 36 medlemmer er 
således her ved årsskiftet 2018-19 oppe på 424 medlemmer, medens 
årsskriftet i 2007 på 46 sider er vokset til 94 sider i 2018. 
 
 
Generalforsamling. I aften kan foreningen afholde sin 12. ordinære 
generalforsamling og som det ses af dagsordenen, så er der forment-
lig ikke punkter på, der kan sætte sindene i kog – men vi får se. 
 
Også i år har vi valgt at lade generalforsamlingen kombineres med et 
historisk foredrag, der er åbent for interesserede ikke-medlemmer. 
Dette års foredragsholder er middelalder-arkæolog og museumsin-
spektør ved Odense Bys Museer Jakob Tue Christensen. Her vil vi 

få en opdatering på, som Anders kalder sit foredrag, ”Det religiøse og 
verdslige Odense set i lyset af undersøgelserne i Thomas B. Thriges 
Gade”. Men inden da en beretning om bestyrelsens arbejde og for-
eningens aktiviteter i det forløbne år. 
 
Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder siden sidst, i 2018 i ja-
nuar, april, maj, august og oktober, samt et enkelt i 2019 i januar 
måned. 
 
Konstituering. På første bestyrelsesmøde i april konstituerede vi os 
med undertegnede som formand, næstformand Leif Stendahl og Hen-
ning Jespersen som kasserer. Sekretærpost overtog jeg indtil videre. 
 
 
På bestyrelsesmøderne har bl.a. følgende emner været fremlagt og 
drøftet: 
 

 Medlemskredsens udvikling. Som allerede nævnt er medlems-
tallet støt stigende, hvilket naturligvis er tilfredsstillende. Det 
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ville dog være dejligt, hvis vi også kunne nå ud til lidt flere af de 
yngre beboere i Dalum og Hjallese området. Men her må vi nok 
bede jer, der allerede kan se en mening med at være støttemed-
lem, om at gøre lidt reklame, når I træffer folk på jeres respektive 
gader. Som altid er personlig anbefaling det bedste middel. Et 
besøg på arkivet, hvor man undersøger om der ligger noget på 
ens bolig, kunne måske også give lyst til. Bestyrelsen er glad for 
det store medlemstal, men er også helt på det rene med, at med-
lemmerne forventer at få noget til gengæld. Vi er selv meget om-
hyggelige med at uddele foldere om foreningen og arkivet i en-
hver sammenhæng. 

 Årsskriftet. Og for et medlemskontingent, der i mange år ikke er 
blevet forhøjet, på små 75 kr. for enkeltpersoner og 100 kr. for 
en husstand, så mener vi da også, at medlemmerne får en del. 
Ikke mindst i kraft af det årsskrift, som kun udleveres til med-
lemmer af foreningen. Sidste år var det på næsten 80 sider, i år 
som sagt på 94 sider. Det er et stort arbejde for redaktionen, 
men vi glæder os meget over, at der ikke mangler hverken stof 
eller skribenter. Der er allerede indkommet artikler til næste 
årsskrift – men vi modtager gerne nye bidrag og hjælper gerne. 

 En tak til annoncørerne, hvis bidrag udgør en økonomisk nød-
vendighed for udgivelsen og som er en af årsagerne til, at forhø-
jelse af medlemskontingentet ikke er truende. 

 Layout og opsætning har Mille Gøttsch Jacobsen, skolepraktik-
ken på CVK, Syddansk Erhvervsskole stået for i år, medens sel-
ve trykningen er foregåret hos EP Grafisk på Hvidkærvej. 

 Arkivets og Foreningens hjemmeside vedligeholdes af Henrik 
Bjerregaard og jeg opfordrer til at klikke ind på den. Der er sket 
rigtig meget og det er tydeligt, at Henrik synes om sin opgave. 
Stor ros til foreningens web-master.  

 Foreningens økonomi er rimelig, hævder vores kasserer Hen-
ning Jespersen. Rent faktisk har vi en mindre formue, som vi i 
bestyrelsen er opmærksom på. Første prioritet er naturligvis at 
støtte lokalarkivet økonomisk, når der er ønsker. Derudover er vi 
medarrangører på en række arrangementer, der også koster lidt. 
Men da der stadig er en god slant i kassen, så har vi tumlet lidt 
med ideen om at få lavet en fin historisk billedbog om Dalum og 
Hjallese, som skal kunne erhverves for en rimelig pris. Det vil 
betyde et stort arbejde, så derfor vil vi gerne have en tilbagemel-
ding fra medlemskredsen her på generalforsamlingen. Men jeg 
vil lade Henrik Bjerregaard fortælle lidt om projektet om lidt. 

 Ellegaards plads/sti. En efterhånden langvarig opgave i besty-
relsen har været forsøget på at få opkaldt en vej, sti eller plads 



Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening 
Beretning 26.02.2019 

 

Side 3/5 

efter stedets kendte cykelrytter Thorvald Ellegaard. Først forsøg-
te vi med den egentlig unavngivne stik-vej mellem Fruens Bøge 
Allé og Skovalléen, i øjeblikket uden større forhåbninger arbejdes 
med pladsen bag nybyggeriet på Dalumvej. Men vi har endnu et 
sted i søgelyset, nemlig stien langs banen mellem Skovalléen og 
Jernbaneallé – i øvrigt oplagt, da det er tæt ved Ellegaards hjem, 
den forsvundne cykelbane og så har stien ingen husnumre at 
tage hensyn til. Vi arbejder ufortrødent. 

 Studiebesøg. Endelig skal det nævnes, at medlemmer af besty-
relsen sammen med arkivmedarbejdere for nylig har været på 
studiebesøg på Lokalhistorisk Arkiv i Jelling. Det er både spæn-
dende og inspirerende med besøg hos lignende arkiver, man læ-
rer både noget om andre og sig selv – og får ideer og tips. Så for-
håbentlig kan man godkende, at vi har valgt at bruge lidt af for-
eningens midler på denne måde – en slags medarbejderple-
je/inspiration. 

 Foreningens øvrige aktiviteter. Så er der jo også alle forenin-
gens aktiviteter. 2018 kendetegnet ved en velbesøgt generalfor-
samling samt en række ligeledes velbesøgte møder i samarbejde 
med Dalum Kirkes torsdagsmøder, hvor Dalum Bibliotek jævn-
ligt også er medarrangør. I bestyrelsen tror vi, at det er et godt 
signal med samarbejde og alle parter har fordel deraf. Lokale ga-
devandringer, billedforedrag og udstillinger har foreningen sam-
men med arkivets medarbejdere også medvirket til. 

o Årets generalforsamling den 27. februar 2018 blev afvik-
let med en munter dirigent, snart afgående stadsarkivar 
Jørgen Thomsen, der efterfølgende også var aftenens fore-
dragsholder med et foredrag om Odense Bys udvikling. 

o En beklagelig leveringsfejl betød desværre, at årsskriftet 
2017 først lå klar dagen derpå – det skal aldrig ske mere, vi 
håber alle har modtaget et eksemplar. 

o Allerede inden generalforsamlingen i 2018 havde forenin-
gen et fællesmøde den 1. februar med historikeren Asser 
Amdisen med titlen ”En kortfattet og ualmindelig dan-
markshistorie”. En forrygende og morsom formiddag med 
danmarkshistorien i brede penselstrøg – velegnet til at 
skærpe interessen for historien og at den ikke altid er stø-
vet og kedelig. Mødet var et samarbejde med kirken og bib-
lioteket. 

o Den 1. marts havde vi endnu et fællesmøde med Dalum 
Kirke og Dalum Bibliotek, som udsprang af 500 året for Re-
formationens begyndelse, som var blevet markeret i 2017. 
Her fortalte historiker Lars Bisgaard, SDU om ”Reformati-
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onen på Fyn” – fynsk reformationshistorie fortalt af en 
kompetent forsker og med et fint billedudvalg. 

o Et par bestilte gadevandringer er det blevet til 2018. Her 
har Henrik Bjerregaard og Jytte Raun stået for det prakti-
ske. I bestyrelsen har vi kort drøftet, hvorvidt det arbejde, 
som en bestilt gadevandring (f.eks. af en gadeforening eller 
privatpersoner/foreninger) betyder, bør koste et mindre be-
løb. Vi endte med en blød mellemløsning, der hedder en 
venlig opfordring til gadens beboere om at overveje et med-
lemskab. 

o Den 18. april var der aftenarrangement på Biblioteket 
”Papirfabrikken i gamle dage” ved Henrik og Jytte. Der 
var udsolgt meget hurtigt. 

o Foruden de foredrag, som jeg nævner her, har Jytte Raun 
været ude i forskellige sammenhænge for at fortælle – men 
det hører under arkivets beretning om lidt. Jeg vil her blot 
sige, at vi har et særdeles udadvendt lokalarkiv i Dalum-
Hjallese. 

o Den 16. maj stod Jytte og Henrik for udendørsarrange-
mentet ”Fruens Bøge i gamle dage” – en herlig majaften 
med spændende historier og en skøn vandring. ca. 40 del-
tog og efterfølgende havde Dalum-Hjallese Avis en dobbelt-
sidet reportage. 

o Den 22. september var både lokalarkivet og foreningen re-
præsenteret på Dalum Bibliotek i anledning af det nuvæ-
rende Dalum biblioteks 10 års jubilæum. 

o Aftenarrangement den 23. oktober i Hjallese Kirke om 
”Papirfabrikken” ved Jytte Raun. Fuld sal, mange 
spørgsmål. 

o Fællesmøde den 1. november med historiker Anders 
Lundt Hansen om vikingerne ”Sølv, blod og kongemagt” 
– en spændende og provokerende af vores opfattelse af og 
myten om vikingerne 

o Den 10. november var det Arkivernes Dag. Temaet var 
den til stadighed aktuelle Papirfabrik. Filmforevisningerne 
og Henriks introduktion i Bibliotekets lokaler trak en del til 
og i arkivets lokaler kom ca. 75 mennesker og så på udstil-
lingen om papirfabrikken. 

o Den 17. januar 2019 var lokalarkivet og foreningen repræ-
senteret ovre på Papirfabrikken, da Borgmesterforvaltnin-
gen i år havde besluttet at holde Nytårskur her. 

o Samme dag havde vi et fællesmøde her i annekset med 
forfatteren Maria Helleberg om Leonora Christine. Da der 
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var kommet godt 130 mennesker, måtte vi desværre lukke 
for flere. Ca. 50 gik forgæves. Det er selvfølgelig kedeligt at 
gå forgæves, men til arrangementer, der er gratis, er den 
mulighed der jo altid. Afholdelse af møder i og lån af disse 
lokaler ved kirken er som udgangspunkt betinget af, at de 
skal være offentlige og som regel også gratis. Mange gode 
forslag har vi fået til, hvordan tilmelding, betaling, billetter 
osv. kunne være med til at sænke antallet ved møderne, 
men dels er det som nævnt imod tanken om, at alle har lige 
mulighed for at deltage, dels – og det er slet ikke uvæsentlig 
– vi har slet ikke ressourcer til det. Til gengæld har vi ved 
alle arrangementer gjort det klart, at dørene lukkes, når sa-
len er fuld. 

o Kommende arrangementer. Allerede førstkommende tors-
dag den 28. februar afholdes et fællesmøde kl. 10-12 med 
en af byens velkendte profiler, nemlig prof. emeritus Jørn 
Henrik Petersen, der er ekspert på socialhistorie. Senere 
på foråret markerer vi Dannebrogs runde fødselsdag her i 
2019 med et foredrag om vort flag og dets historie ved på et 
fællesmøde den 25. april med historiker Carsten Selch 
Jensen. 

   
 Arkivets virksomhed. Foreningen er som sagt primært en støt-

teforening for lokalarkivet i Dalum-Hjallese og om arkivets akti-
viteter vil Jytte Raun berette. Det er en fornøjelse at se, hvor pro-
fessionelt arkivets leder og dets medarbejdere arbejder i det dag-
lige. På det seneste er der kommet nye medarbejdere til og der er 
brug for flere. Hver torsdag summer lokalerne af liv, besøgende 
der søger oplysninger eller kommer med oplysninger og doku-
menter, billeder osv. I den sammenhæng er det vigtigt at huske, 
at alle i Dalum-Hjallese Lokalarkiv arbejder helt og aldeles frivil-
ligt. Jeg synes, at vi skal give de gæve vogtere af vores lokalhisto-
riske arve en hånd. 

 
 Herefter kan beretningen overgå til generalforsamlingens be-

handling. 
 
Lars Hagensen, formand  


