
Årsberetninger fra de lokalhistoriske foreninger 

 

Ved en fejl kom årsberetningen fra Det Gamle Bibliotek / Lokalhistorisk Forening for Halvrimmen og Omegn 
ikke med i Han Herred Bogen 2007. 

 

Den bringes derfor her: 

 

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for 
Halvrimmen og Omegn 
  

Lokalhistorisk Forening/Arkiv ser tilbage på året 2006 med stor fornøjelse og tilfredshed. 

Vinterens arrangementer startede 25. oktober, hvor Ingvard Jakobsen fortalte om Johan Skjoldborg. Det 
var en lærerig og hyggelig aften for de 25, som havde valgt at møde op. 

I vinterens løb mødtes interessegrupperne sædvanen tro i "Det Gamle Bibliotek" med jævne mellemrum. 
Slægtsforskningsgruppen havde besøg af murermester Bent Elkjær, Frejlev, 25. april. Bent har lavet et 
fantastisk arbejde, idet han ene mand har lavet en oversigt over Frejlev Sogn fra fæstebøndernes tid og 
frem til nutiden. Oversigten er bygget op fra gård til gård og hus til hus. Hvornår de er bygget, og hvem der 
har boet der, alle nævnt med navne og fødselsdage. Bents samling er meget levende og interessant, idet alt 
er illustreret med masser af billeder. Det blev en virkelig interessant og inspirerende aften. 

Igen i 2006 blev der arrangeret byvandring i Halvrimmen. 45 mødte op onsdag 31. maj, hvor to 
inspirerende fortællere ledte de fremmødte rundt i Halvrimmen by.  Hardy Robenhagen fra Tranum fortalte 
om sine tidlige barndomsår i Halvrimmen hos malermester Emil Hansen. På turen gennem byen fortalte 
Hardy ivrigt om tidligere beboere og erhvervsdrivende på Aalborgvej.  Jørgen Ole Madsen fra Kolding havde 
kørt den lange vej til Halvrimmen for at fortælle om sin barndom og opvækst i Halvrimmen, bl.a. som 
bydreng hos bogtrykker Svend Rasmussen. Bogtrykker Rasmussen er kendt fra den lokale avis "Vort Eget 
Blad", som han udgav i 46 år. Alle årgange af "Vort Eget Blad" kan i dag ses i arkivet. Byvandringen sluttede i 
"Det Gamle Bibliotek" til en kop kaffe, hvor alle hyggede sig - kiggede billeder og lyttede videre til Hardy 
Robenhagen og Jørgen Ole Madsens spændende fortællinger. Det er muligt at genhøre fortællingerne i 
åbningstiden hver onsdag aften i Lokalhistorisk Arkiv. 

Et tilbageblik på året, der gik i Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og Omegn, vil sige, at det igen 
var et år med stor aktivitet med det lokalhistoriske arbejde, hvor rigtig mange interesserede har været 
involveret. Der har været godt 500 besøgende i arkivet i løbet af året, hvilket må siges at være rigtig flot. 



Hermed rettes en stor tak til alle involverede og til alle, som har arbejdet for lokalhistorien i 2006.  
Foreningen ser frem til et nyt spændende år med det lokalhistoriske arbejde. 

  

Dorthe Skall, formand 


