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Tvillinger
Dalum og Hjallese - ordene hænger sam
men. Som Gøg og Gokke. Eller Lennon
og McCartney.
Tvillingerne har fulgt hinanden i tykt
og tyndt. De er ældre end vikingetiden.
Stednavne, der ender på -um og på -lese,
er nogle af de ældste beboelser, vi over
hovedet har i Danmark, siger stednavne
forskerne.
De to er ikke enæggede. Hjallese har
fremherskende bonde-gener; Dalum har
anlæg både fra aristokrati og arbejder
klasse.
Men de voksede op sammen. Og de
voksede sammen. Papirfabrikkens arbej
dere bosatte sig på begge bredder af
Odense Å. Så tæt knyttede er de to by
dele, at Dalumskolen, Dalumhallen og

Dalum Landbrugsskole faktisk har adres
ser i Hjallese Sogn, uden at det generer
nogen.
Lige børn leger bedst. Både Dalum og
Hjallese er i dag typiske mellemklassekvarterer. Som trækfugle flytter det
odenseanske villafolk gerne mod syd, til
naturperleme bag Fruens Bøge og Hunderup Skov, byens lunger.
Selv gadenavnene afspejler pænheden
og sorgløsheden. Det er attraktivt at bo i
de smukke, gamle villaer i Rikkesminde,
hvor gaderne er opkaldt efter prinser og
prinsesser.
Eller at ligge i ly bag ligusterhækken
på Ligustervænget.
Eller at gemme sig for verdens gen
vordigheder på adresser som Solvej, Sol

bakken, Fredens Allé, Sorgenfri Allé,
Lykkeshåbs Allé og Sommerfuglevej.
Dalum-Hjallese-folket tæller de lyse
timer.
5250 Odense SV og 5260 Odense S
er passende postnumre, når parcelhuse er
til salg. Bogens forfatter véd det af egen
erfaring. Boede en overgang til leje i en
rønne, der nærmest var et kolonihavehus,
midt mellem de dyre huse på Fredens
Allé. Da knaldhytten skulle sælges, var
der sort af mennesker. De gik slukørede
bort. Huset hed “Kernehuset” Det burde
snarere hedde “Æbleskroget,” mente en
af de skuffede, der troede, at Dalum kun
var herskabelige villaer.
Dalum-Hjallese vokser stadig ud over
markerne syd for Odense. Over 15.000

Dalum og Hjallese ligger lige sydfor Odense - som siamesiske tvillinger medfælles lunger: Skovene langs Odense Å.

Foto ca. 1970.
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mennesker bor i dag i Dalum-Hjallese.
Langt de fleste bor i villaer. Boligblokke
er et særsyn.
Hjallese er den tvilling, der er vokset
mest siden adskillelsen i 1984, da sognet
blev delt i to. Hjallese støder stadig op til
åbne marker, der kan bebygges.
Mens beretningen om Odense-bydele
som Skibhuskvarteret og Bolbro i særlig
grad er fragmenter af arbejderklassens
historie, er sagaen om Dalum-Hjallese
alle klassers historie, både kongemes og
papirarbejdernes. Og den går tusind år
tilbage.
Hele historien er der ikke plads til i en
bog som denne. Det mest spændende og
dramatiske, det særprægede og det typi
ske har fået forrang. Vil nogen fordybe
sig i Dalum-Hjalleses ældre historie, må
der henvises til den meget detaljerede
Dalum Sogns Historie, der har støvsuget
primærkilderne. Værket, som Dalum
Kommune udgav i årene 1959-68, har
også været et uvurderligt springbræt for
nærværende fortælling.

Skønhed og skattely
For de fleste er Dalum-Hjallese en papir
fabrik, et kloster, en landbrugsskole og en
håndbold- og volleyballklub.
Dalum findes, i modsætning til andre
Odense-kvarterer, i de fleste leksika.
Dalum Kloster er ca. 800 år gammelt og
har huset både konger og kongebørn.
Christian IV brugte Dalum Kloster som
hovedkvarter, da svenskekongen tordnede
frem og havde besat Jylland. Sine børn af
andet ægteskab parkerede Christian IV i
Dalum, hos sin svigermor, Ellen Marsvin.
Også digterne har besunget Dalum,
den smukke forstad, der helst ville være
sig selv - som skattely.
Mens andre kvarterer har kæmpet for
at komme ind i det gode selskab og blive

Jernbaneoverskæringen på Faaborgvej ved grænsen mellem Odense og Dalum havde
bomme, indtil den nuværende viadukt blev bygget i 1934. På billedet, som er fra 1909,
fremviser telefonmesteren stolt det nye masteanlæg.
Foto: D.H.L.A.

opslugt af Odense, stejlede Dalum - lige
til det sidste. Dalum havde “gode” skatte
ydere og ville ikke belastes af de “dårli
ge”. Men den store kommunalreform i
1970 smeltede hele Odense-området sam
men til én kommune.
Dalum-Hjallese bevarede sin identitet
- som pænhedens hovedkvarter - også
selv om hovedgaden Dalumvej er blevet
kaldt en af Danmarks grimmeste gader.

Der er huse med sjæl og charme i
Dalum og Hjallese. Der er gårde, der
hverken er brændt eller bortsaneret. Der
er boldbaner og bøgetræer. Der er en ufriseret naturpark lige ned til åen. En havn
er der også. Dalums svar på Duisburg: En
flodhavn.
Den fynske idyl er endda sat på mu
seum i Dalum-Hjallese. I landbygnings
museet Den fynske Landsby.
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Her slutter Odense.
Her begynder Dalum.
Billedet, som er trykt på et postkort
fra ca. 1924, er taget fra vejkanten,
hvor Odense Zoo senere fik indgang.
De to huse til højre, Bondestuen og
Esplanaden, ligger der stadig.

Hederst: Faaborgvej og Sdr. Boulevard
støder sammen på grænseovergangen
mellem Dalum og “detgamle Odense“.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.
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Skilte signalerer sognegrænsen - hvidt på blåt - som her ved skellet mellem Hjallesevej og Odensevej.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.

Også kvartersgrænseme er bevaret,
selv om de visse steder er tydeligere end
andre. En jernbane skiller Dalum fra
Odense. En motorvej deler Dalum og
Dyrup. Hjallese hører op, hvor markerne
begynder - mod syd og mod øst. Skovene
og landbrugsskolens marker danner
grænser mod nord.
Dalums vestgrænse er speget. Selv om
den et stykke af vejen følger midterstri

ben på Faaborgvej, flyder Dalum sam
men med Sanderum, en anden forhen
værende landsby, som industrisamfundel
har forvandlet til villa- og rækkehus
kvarter.
Men stednavnene og kvartersbevidst
heden lever. Telefonbogen har 33 indryk
ninger med Dalum-navne fra A til Z - lige
fra Dalum Apotek til Dalum Zoneterapicenter. Og ti navne med Hjallese. Fore

ninger og forretninger.
Stednavnene er så rodfæstede, at
Odense Kommune i 1990’eme satte skil
te op: “Dalum” og Hjallese”. Skiltene
viser - hvidt på blåt - trafikanterne, at de
krydser en sognegrænse.
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Ældre end vikingerne
Dalum og Hjallese er - ifølge historikere
og sprogforskere - mere end 1000 år
gamle. Men de har ikke - som Odense By
- fejret 1000-års-jubilæum. Forstæderne
har nemlig ikke deres papirer i orden.
Hverken Dalum eller Hjallese har en
“dåbsattest”. De nævnes først i annaler
ne, længe efter de blev født.
Dalum trådte ind i historien, da non
nerne flyttede fra Nonnebakken i Odense
ud til dalen ved Odense Å - omkring år
1200.
Hjallese er første gang nævnt i et
dokument på latin. Her står, at biskoppen
i 1183 gav Hjallese (Hielløse) Kirke til
nonnerne på Nonnebakken.

Dalum.
Birkum.
Aasum.
Sanderum.
Stednavne, der ender på -um, er der et
par stykker af omkring Odense.
Sprog- og stednavneforskeme siger, at
-um både kan betyde “hjem” og være en
gammel flertalsendelse. Navnene er æld
gamle, formentlig fra før vikingetiden.

Allese (=Allesø).
Hjallese.
Stenløse.
Steder, der ender på -løse (-lese) fin
des der også nogle af omkring Odense.
De er lige så gamle. Altså fra før vikin
gerne.
Navnet Dalum hænger sammen med
dalen, som Odense A løber i. Endelsen
menes at være den grammatiske form
pluralis dativ, der kendes af dem, der var
vågne i latintimeme. Dalum betyder der
for “i dalene” eller “ved dalene”.
Hjallese hed oprindelig Hielløse, der
senere blev til Hjalløse. Endelsen -løse,
der findes tolv steder på Fyn, skal betyde
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eng eller græsgang. Der er flere forklarin
ger på forstavelsen hjal-. Den kan være
beslægtet med det oldnordiske hillæ, en
forhøjning. Andre mener, at forleddet kan
være ordet hjald, der betyder et bræt.
Måske har Hjallese været indhegnet af
brædder. Ordet hjald betegner på nudansk
det bræt, hønsene sover på i hønsehuset.

Dalums nuværende struktur anes allerede
på dette udsnit af Braun lus' kort over
Odense fra 1593. Øverst til venstre ses
krydset mellem Faaborgvej og Dalumvej.
I øvrigt ses Dalum Birketing, Dalum
Kirke og Dalum Mølle.

En tur i tidsmaskinen
En vandretur i Hjallesegade, den gamle
landsbygade i Hjallese, er som en tur i
tidsmaskinen. Her hviler Dalum-Hjalleses
ældste gårde og husmandssteder, og her
funkler nogle af de mest moderne villaer.
Som levn fra landsby-epoken ligger
fem gamle stuehuse, en håndfuld hus
mandssteder og håndværkerhuse samt et
typisk landsby-forsamlingshus fra 1901.
Ind imellem de levende “museumsgen
stande” fletter sig en moderne storbykir
ke fra 1983 med fritstående tårn samt
andre byfænomener som kollegium, ple
jehjem, nye etplansvillaer og funktionelle
industrihaller.
Fra de gamle Hjallese-gårde er der
også udsigt til etagebyggeriet på Jacob
Hansens Vej. Der er discount-byggeri til
discount-butikker, Aldi og Rema 1000,
som købmændene hedder i dag. Førhen
hed de købmand Hansen og købmand
Andersen.
Hjallesegade er Dalum-Hjalleses mest
synlige bevis på kultursammenstødet
mellem land og by, mellem landbrugs
samfund og industrisamfund.
Ejeren og navngiveren af Haustrups
Fabriker i Odense, Niels Johannes Haustrup (født 1892), voksede op på et hus
mandssted i Hjallese. Han skriver i sin
erindringsbog fra 1962: “Hjallese må i
dag regnes for en forstad til Odense, med
tæt bymæssig bebyggelse, som folk star
ter fra om morgenen og vender hjem til
om aftenen på cykel, i bil eller pr. bus.
Rækkehuse, villaer og enkelte industri
virksomheder er det typiske billede på en
landsby, der er løbet over ende af en stor
by. Men den, der giver sig tid, kan stadig
finde en kerne af det gamle Hjallese, nog
le huse og gårde omkring det, der engang
var en landsbygade.”

Det gamle Hjallese
Flere af de nuværende huse i Hjallese
gade har en historie, der går tilbage til
1700-tallet. Hjallesegade 46, på hjørnet af
Odensevej, er endog fra 1600-tallet. Det
er tidligere blevet kaldt Bødkerhuset og
Malerhuset. Her havde landsbyens bød
ker et lille hus med jord. Senere boede
skiftende malere på adressen. Huset blev i
1821 købt af Lars Jeppesen, farfar til den
kendte maler Johannes Larsen.
Dalum-Hjalleses første telefoncentral
blev i 1899 indrettet i Bødkerhuset på
Hjallesegade 46. “Det må du ikke! Lynet
vil slå ned i huset, hver gang vi har tor
den,” advarede naboen, der var hjulmand.
Men ejeren Anne Slengerik, der var enke
efter en gartner, sagde alligevel ja til tele
fondirektørens tilbud.
Af gamle landsbygårde, der stadig
ånder, selv om de er klemt inde mellem
villaer, kan nævnes:
Kastaniely, Hjallesegade 11 (fælleshus
for Kaj Munk-kollegiet, oprettet 1971).
Fladegården eller Sognefogedgården,
Hjallesegade 13.

Gammel Hjallesegård,
Hjallesegade 15.
Gartnergården,
Hjallesegade 29.
Hedelandsgården,
Hjallesegade 60.
Stuehuset til Hedelandsgården blev i
1947 overtaget af jernstøberiet Tasso og
virker i dag noget miserabelt.
En håndfuld husmandssteder har fået
nyt liv som villaer. Andre gårde og huse
har lidt flammedøden. Og alle har mistet
jordforbindelsen. Gårdejerne har udstyk
ket deres jord til villagrunde, hvor der før
var køer og kom.
Byfolk og forhenværende gårdejere
deler i dag hække i Hjalleses gamle
landsbykeme.
Frontlinjen mellem land og by er ryk
ket mod øst. Til Hjallese Hestehave. Her
er stadig åbne vidder mellem gårde og
huse. I 1950 lå der en halv snes gårde og
husmandssteder i Hestehaven. Nu æder
industrien også jord her. Roulunds Fabri
ker med tilhørende biltestbane fylder godt
i landskabet. Flere andre industrivirksom
heder har forladt de snævre rammer i

Da Hjallese var en landsby.
Udateret postkort.
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Øverst: Krydset mellem Hjallesegade
og Odensevej har været Hjalleses
kulturcentrum i over 800 år. Her lå den
første Hjallese Kirke, som blev revet ned i
1576. Hjalleses første skole blev i 1721
bygget på grunden. Skolen, der ses på
billedet, blev jævnet med jorden i 1968,
og en ny kirke opstod i 1983 samme sted.
Bystævnestenene til højre i billedet blev
stillet op af Hjallesebønderne i 1868,
fjernet ved skolens nedrivning og
genopstillet i 1984 som historisk symbolik
i landsbyen, der blev til en forstad.
Foto: D.H.L.A.

Levn fra landsbyepoken og moderne villaer ligger tæt midt i Hjallese. Til venstre Gartnergården, Hjallesegade 29. Til højre en villa på
Julagervænget, som blev bebygget i begyndelsen af 1970"erne.
Foto: AWB 1996.
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storbyen og plantet haller og kontorpalad
ser på markerne nær motorvejen. Et blik
firma har renoveret den gule gård Rosen
lund og bygget den sammen med el
moderne kontorhus. Odense Kommune
oprettede i 1993 en bosnisk flygtningelejr
i Hestehaven. Længst ude holder grønne
marker endnu stand mod asfalt og villa
bebyggelse.
Et andet satellit-samfund i Hjallese
var Hjallese Torp syd for landsbyen. Det
var befolket af gartnere, hvis drivhuse
glimtede på rad og række. I dag er Torp
gårdens stuehus tilbage. Markerne er
beplantet med villaer, og “torpen” er ble
vet torpederet af en motorvej.

Gården Rasminde på Blåbærvej har
ligeledes overlevet og er bygget om til
lilleskole.

Lensherrer og bønder
Hjallese hørte gennem flere århundreder
lil Dalum Kloster. Gårdmændene i Hjalle
se var fæstebønder, der betalte afgifter til
klostret og de skiftende lensherrer for at
få lov at dyrke jorden.
I 1500-tallet var der 19 gårde i Hjal
lese. I 1700-tallet var der 20 gårde og 12
huse i Hjallese samt to gårde i Hjallese
Torp.

Efter en storbrand i 1779 flyttede
fem gårde fra selve Hjallese til Hjallese
Hestehave.
De fleste af Hjalleses fæstebønder blev
selvstændige gårdejere omkring 1818, da
ejeren af Kristiansdal (Dalum Kloster),
lensherre P. U. F. Benzon, solgte 14 hel
gårde og en halvgård. Da hans søn, Chr.
Benzon, overtog Kristiansdal, begyndte et
nyt udsalg af fæstegårde i Hjallese. Mose
gården blev som den sidste solgt fra i
1862. Dermed døde feudalismen i Hjal
lese.
Gartner Mads Jørgensen (født i Hjal
lese 1851) har beskrevet livet i landsbyen
i 1800-tallet:

Gammelt og nyt byggeri støder sammen i Hjallese. Etagebyggeriet på Jacob Hansens Vej, der ses til venstre i billedet, blev opført i
årene 1963-1972.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.
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“Der lå 10 gårde ved hver side af vejen
(den nuværende Hjallesegade, forf.). De
gamle gårde i Hjallese havde nummer,
som endnu i min barndom var alminde
lige.
Gårdene lå alle med laden ud til vejen
og var bygget af egetræ. På langs midt i
huset stod store egestolper, suler, der
nåede til husets øverste, og der ovenpå
en bjælke, åsen, hvorpå spændetræeme
hang. Det var en solid byggemåde og har
derfor kunnet stå igennem de mange år.
Stuehuset var ikke luksuriøst efter nuti
dens begreber. Der var så lavt til loftet, at
en velvoksen mand ikke kunne gå ret
under bjælkerne.” (citat 1934).
Hjalleses seneste epoke som regulært
landsbysamfund huskes af typograf og
faglærer Bent Rasmussen (født 1925 i
Stenløse, opvokset i Hjallesegade 40):
“Hjallese var i min barndom en lands
by med landsbykultur. Der var gårde og
husmandssteder, landsbyskole og forsam
lingshus, en smed, der skoede heste, tre

købmandsforretninger, tre gartnere, en
slagter og en hjulmand.”
Hjallese har også haft et alkoholiker
hjem. Det hed Stormly og blev drevet i
årene 1899-1919 af en metodist og
afholds-agitator. Dalum Kommune købte
i 1919 drankerhjemmet på Hjallesegade
30 og forvandlede det til “De Gamles
Hjem”.
Om livet på gårdene husker Bent
Rasmussen, at de fleste bryggede øl. “Der
var øl til dagligt brug, og der var øl til
høsten og andre festlige lejligheder. På
taget af en af gårdene, Nørregaard, var
der en storkerede, der hvert år havde stor
keunger. Storkene gik og snappede frøer
på “Maen” i Dalum. Gartner Andersens
gård, der i dag kaldes Gartnergården, ind
førte tulipaner og bananer i Hjallese. Tuli
panernes flotte farver på markerne var
noget helt nyt.
Min far var chauffør for den største af
købmændene i Hjallese, R. P. Hansen.
Det var en rigtig købmandsgård, der

handlede med alt. Fløjtekedler, kotøjr,
træsko, hårspænder og kamme, grøn
sæbe fra spanden, petroleum og eddike,
der blev tappet i butikken. Bagved var der
en lade med koks, kul og briketter.”
Hjallese hyldede som andre landsbyer
en række folkelige traditioner, der samle
de alle bønder, karle og piger. “Der var
fastelavnsridning, fællesjagter med jagt
gilder; der var juletræsfester og dilettant
komedie, og der var gymnastikopvisnin
ger, hvor vi marcherede ind i salen syn
gende Modig ungdom, ingen vege sjælef
fortæller Bent Rasmussen. Centrum for
aktiviteterne var Hjallese Forsamlingshus.
Landsbyfællesskabet viste sig også
ved begravelser. “Der var tradition for, ai
vi klippede taks og tuja og grankviste i
små stykker, blandede dem med blomster
og dryssede det ud på vejen, hvor rust
vognen og følget skulle passere. Når føl
get kom forbi, tog vi hat eller hue af, buk
kede ærbødigt og stod stille,” erindrer
Bent Rasmussen.

Stenbelagt

Den landlige tradition for dilettantteater levede videre, også efter at Hjallese blev
forstad. Billedet erfra Hjallese Forsamlingshus i 1950'erne. Foto: D.H.L.A.
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I dag er traditionerne begravet. Gartner og
sognerådsformand Jacob Hansen forudså
landsbyens død: “Om føje år vil de gamle
kom-, roe- og græsmarker være sten
belagte,” skrev han i 1960. Spådommen
holdt stik.
Kimen til Hjalleses forstadstilværelse
blev lagt allerede i sidste halvdel af 1800tallet, da Hjallese begyndte at ekspandere
med husrækker langs Hjallesegade og
Odensevej.
I 1876 blev Hjallese en stationsby på
den nyindviede Odense-Svendborg-bane.
der gav Hjallese-bøndeme bedre afsæt
ningsmuligheder, bl.a. af sukkerroer til
Danmarks første sukkerkogeri, der var
åbnet i Odense i 1873.
Også industrialiseringen kom så småt
til Hjallese, der i mellemkrigstiden lagde

jord til en kartoffelmelsfabrik og et frugt
tørreri. Efter Anden Verdenskrig har indu
strivirksomheder lagt sig på stribe i Hjal
lese, der er centralt placeret i krydset mel

lem motorvej og sydgående landeveje.
Hjallese har bredt sig vidt omkring
med boligkvarterer som 1950’emes
“marmeladekvarter”, hvor alle veje bærer

bæmavne, 1970’emes “insektkvarter”,
hvor vejene er opkaldt efter bier og biller
mv., samt 1980’emes “landbrugskvarter”
på Dalum Landbrugsskoles jorder, hvor
vejene er opkaldt efter markafgrøder.
Landsbyliv i Hjallese er i dag et
afsluttet kapitel. Hjallese har til gengæld
passeret Dalum i indbyggertal og derfor efter mere end 400 års pause - igen fået
sin egen kirke, der blev indviet i 1983.
Den børnerige forstad har endog to sko
ler, Hjalleseskolen fra 1962 og Lille
skolen fra 1991.

Symbolsk vartegn

Fladegården i Hjallesegade har overlevet tidens tand.

Foto: D.H.L.A. ca. 1916.

Gårdejer Viggo Rasmussen oplevede Hjalleses udvikling fra landsby til forstad. Han
boede på Fladegården fra fødsel til død og udstykkede alle sine marker til parcelhus
grunde.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.

Hjallese Menighedsråd og andre lokale
kræfter værner om stedets fortid. De gennemtrumfede i 1984, at Hjallese igen fik
et bystævne.
De gamle bystævnesten stod fra 1868
ved Hjallese Skole, men havnede i Den
fynske Landsby, da skolen i 1968 blev
revet ned.
Da en ny kirke opstod på skolens grav,
vendte stenene tilbage. De er nu et sym
bolsk vartegn, der kan bibringe de ca.
8.600 borgere i Hjallese Sogn et gran af
kvartersbevidsthed, selv om mange mest
opfatter sig som beboere i “5260 Odense
S”.
Gårdejer Viggo Rasmussen (19182006) blev født på Fladegården, Hjallese
gade 13, og boede der til sin død. Han
har beskrevet Hjalleses udvikling såle
des:
“Der er himmelvid forskel på Hjallese
før og nu. Vi er halvvejs blevet byboere.
Det var en udvikling, vi ikke kunne sætte
os op imod, da Hjallese i 1960’eme blev
erklæret for byzone. Man kan ikke skrue
tiden tilbage.”
Viggo Rasmussen fik selv det bedst
mulige ud af situationen, da han fra 1968
udstykkede sine marker til 30 parcelhus
grunde og et stykke motorvej.
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Fruen på Rikkesminde
Tåmuret på staldbygningen er gået i stå
klokken halv 11 engang for længe siden.
Og vejrhanen er holdt op med at dreje.
Rikkesminde har summet af liv og har
haft store folkehold til at drive landbrug
og mejeri. I dag er den førhen så agtværdige proprietærgård omringet af parcel
huse. Den er nærmest et museum over en
svunden storhedstid.
“Det er som at bo på en uddød gård.
Alene. Kun med minderne.”
Anna Margrethe Maja Pedersen blad
rer i de gulnede billeder og kigger sig
omkring i stuehuset på Rikkesminde, der

engang var befolket af herskab og et
halvt hundrede tjenestefolk. Herskabets
300 tønder land strakte sig, så langt øjet
rakte, helt til Hjallese, Hollufgård og
Dyrup.
“Førhen kunne man ride på markerne.
Nu er der kun huse. Man kunne gå i urte
haven og plukke jordbær, hindbær, ribs
og stikkelsbær. Nu ligger der en parke
ringsplads.”
Skæbnen er dog ikke uforskyldt. Fru
Pedersens familie skar igennem årtier
jord ud til villagrunde i det nuværende
Rikkesminde-kvarter, den mondæne del

af Dalum. Derfor havde fru Pedersen
penge til at bevare både stuehuset og de
tomme staldbygninger i samme stand
som i storhedstiden.
Hendes far, H.P. Simonsen, overtog
proprietærgården i 1907. Hun er selv født
på gården i 1913.
“Min far var landbrugselev på Dalum
Landbrugsskole. På en sikkeltur blev han
forelsket i gården og købte den.”
Senere købte H.P. Simonsen også den
nærliggende Østergård og et par mindre
gårde. Fru Pedersen og hendes mand,
læge Erik Herman Pedersen, boede i

To villaveje i Dalum, Gretesvej og Majas Allé, er opkaldt efter Anna Margrethe Maja Pedersen (1913-2008). Hun boede på føde
gården Rikkesminde, Faaborgvej 39, lige til sin død.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.
18

vi med navne fra kongehuset,” lyder fru
Pedersens forklaring på, at det i Rikkesminde-kvarteret vrimler med royale
navne som Prins Christians Allé, Prins
Gorms Vænge, Prins Olufs Vænge, Axelvænget, Viggovænget, Flemmings Allé,
Margrethes Allé, Benediktes Allé, Anne
Maries Allé, Ingrids Allé, Thyras Allé,
Ingolfs Allé, Prins Haralds Allé og Prins
Aages Allé.
“Toves Allé fik sit navn efter en pige,
der døde. Hendes forældre havde købt
byggegrund på vejen, inden den fik et
navn, og de bad så mindeligt om, at den
skulle opkaldes efter den datter, de havde
mistet,” beretter fru Pedersen.
Rosenvænget var også et navn, fru
Pedersens familie fandt på. “Det var dér,
vi plantede roser.”

Rikkesminde var omkring år 1900 en blomstrende proprietærgård med herskab og
tjenestefolk.
Foto: Møntergården.

Gullasch-baronerne
mange år i en villa på Benzons Allé. Men
da moderen døde i 1964, blev Anna Mar
grethe Maja Pedersen den nye “frue på
Rikkesminde”.
Gårdens historie går tilbage til 1817,
da en købmand Brodersen fra Odense
købte ca. 20 tønder land af Kristiansdal
(Dalum Kloster). Han opførte et hus og
begyndte at drive landbrug - men uden
den store succes. Brodersen gik fallit i
1820, og gården blev overtaget af kam
merherre P. U. E Benzon og hans søn,
Chr. Benzon, der byggede den om til en
firlænget gård, Rikkesminde, opkaldt ef
ter Frederikke Brüggemann, P. U. F. Ben
zons hustru. Familien Benzon lagde sene
re navn til en af kvarterets gader, Benzons
Allé.
Også den næste ejer fik en gade op
kaldt efter sig, Clausens Allé. Niels Clau
sen og hans søn, Johan Clausen, ejede
Rikkesminde fra 1840 til 1898. Det
nuværende stuehus blev opført, da den

firlængede gård brændte i 1886.
H. P. Simonsen (fru Pedersens far) var
manden, der udstykkede Rikkesmindes
jord til villagrunde og bl.a. brugte sit eget
familietræ til at navngive en række af de
veje, der blev lagt mellem grundene. På
hans marker opstod i årene 1910-1913
villaveje som Clausens Allé, Benzons
Allé, Rosenvænget, Carl Baggers Allé,
Gretevej, Eyvinds Allé og Toves Allé.
Gretevej og Majas Allé er opkaldt
efter fru Pedersens to mellemnavne, Mar
grethe og Maja. Eyvinds Allé har navn
efter fru Pedersens bror. Og Idas Allé i
det tilstødende Sanderum Sogn er navn
givet efter fru Pedersens datter.
“Vejnavnene var noget, min far fandt
på. Det eneste familiemedlem, der ikke
fik “sin egen vej”, var min mor, Signe.
Hun brød sig ikke om sit navn og ville
ikke have en vej opkaldt efter sig.”
“Da vi ikke kunne finde flere navne i
familien at opkalde gader efter, begyndte

Den første Rikkesminde-udstykning blev
til prangende, individuelle velhaver
villaer. Husene blev købt af grosserere,
fabrikanter, direktører, konsuler og højtplacerede embedsmænd med deres dag
lige virke “inde i Odense”. Rikkesminde
fik ry for at være et kvarter for de nyrige
gullasch-baroner, der kom til penge under
Første Verdenskrig.
“Jeg har godt hørt udtrykket. Odense
var jo etatsrådemes by. Der var lavere
skat i Dalum. Det tiltrak mange fra Oden
se,” siger fru Pedersen om gullasch-tiden,
et navn der opstod, fordi der bl.a. var sto
re penge at hente på pølse- og konserves
fabrikation.
H. P. Simonsen stillede store krav til
byggeriet. “Jeg ved godt, at min far fik
ord for at lave strenge servitutter. Han vil
le skabe et villakvarter, der var kønt at se
på. Alle, der ønskede at bygge hus på en
af hans grunde, skulle møde op på Rik19
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kesminde og have godkendt tegninger
ne,” fortæller fru Pedersen, som indtil sin
død havde påtaleret, hvis villaejere i Rikkesmindekvarteret ville lave garager og
tilbygninger.
På gården gik livet sin vante gang,
mens villaer skød op på markerne. I mel
lemkrigstiden var Rikkesminde stadig
“ude på landet”. Det var først efter
Anden Verdenskrig, at Dalum, Sanderum
og Dyrup smeltede sammen og blev til
“5250 Odense SV”.
“Jeg havde en veninde i Dyrup og
siklede tit ud til hende. Der lå dengang
kun ét hus på hele Faaborgvej.”

“Gården var et lille samfund for
sig. Vi var ca. 50 mennesker,” husker fru
Pedersen. “Der var husjomfru og stuepige
på kost og logi; der var mejerister og
karle, landvæsenselever og staldpersona
le, mælkekuske og husmænd.
Min bror og jeg havde et rigt børneliv, omgivet af mennesker og dyr. Der var
køer og heste. Og geder, ænder, gæs,
høns, kalkuner, brevduer, tamme krager
og en tam stork,” husker fru Pedersen.
Storken glemte at flyve med flokken
hjem til Ægypten, så den gik rundt i stuen
på Rikkesminde til almindelig moro, når
der var gæster.

Mejeriet Rikkesminde

Billedet på side 20: Grethe Pedersen
boede alene i Rikkesmindes store stuehus
indtil sin død i 2008. Hun blev 95 år.
Efter gammel, landlig skik blev hun
"sunget ud”fra Rikkesmindes storstue
inden begravelseshøjtideligheden
i Dalum Kirke.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.

Rikkesminde var kendt som et af Odenseområdets førende mejerier. “Der blev
solgt mælk fra gården i over 100 år. Folk
kom med deres små spande. Det var min
far, der byggede et egentligt mejeri. I
mange år havde vi 10 mælkevogne, der
kørte i Odense og lige så mange udsalgs
steder.” Mejeriet på Rikkesminde lukkede
i 1941.
Familien Simonsen levede på livets
solside. Faderen, H. P. Simonsen, var for
mand for De Konservative i Dalum og
omgikkes den berømte partiformand
Christmas Møller, der spiste på Rik
kesminde, når han skulle holde tale i
Odense. H. P. Simonsens datter Grethe
(Fru Pedersen) og sønnen Eyvind blev
kørt i hestetrukket landauer eller chara
banc til skole i Odense - eller i kane, når
der lå sne. “Jeg har kørt i kane både i
Vestergade og Kongensgade,” husker
hun.
“Der var store standsforskelle i min
barndom. En forvalter gik rundt med stok
og satte folk i arbejde. Alle folkene rette
de sig efter ham og efter gårduret. Arbej

det i stalden begyndte klokken 4 om
morgenen.
Forskellene var så store, at folkene
ikke kunne spise i samme spisestue. Så vi
måtte indrette en stue til forvalteren, en
anden til ladefoged, mejerister og elever
og en tredje til karle og staldpersonale.
Folkene førte spand efter deres rang,”
beretter fruen på Rikkesminde.
Fru Pedersens far, H. P. Simonsen,
døde i 1947, kun 64 år gammel. Ifølge fru
Pedersen tog det livet af ham, at der sam
me år havde været en formentlig påsat
brand på Rikkesminde. I forvejen havde
det taget hårdt på ham, at han under kri
gen havde fået et trusselsbrev og var ble
vet sparket af de tyske besættelsestropper,
fordi han skjulte en dansk politibetjent,
der havde tjent på Rikkesminde. H. P.
Simonsen havde ved sin død udstykket
ca. 100 tønder land til villagrunde, og han
fik en vej opkaldt efter sig i Sanderum
Sogn, H. P. Simonsens Allé. Fru Peder
sens bror, Eyvind Simonsen, tog sig der
efter af udstykningen af de sidste 200 tøn
der land, der i efterkrigsårene blev for
vandlet til nye villagrunde i det vestligste
Dalum og i Sanderum Sogn.
Den førhen så jordrige gård er i dag
klemt inde mellem parcelhusgrunde og
kan knap nok ses fra Faaborgvej. Kun et
stakit skiller fortiden fra nutiden. I
1970’eme eksproprierede Odense Kom
mune urtehaven, en lille skov og det hal
ve af fru Pedersens have. Rikkesminde
fødte et parcelhuskvarter, som blev dens
død.
Bliver fru Pedersen den sidste frue på
Rikkesminde?
“Jeg håber, at mine to børnebørn vil
føre det videre, der kan føres videre. Men
det er nok tvivlsomt. Der er jo ingen ind
tægter her længere. Nu ønsker jeg blot at
få lov til at dø i mit fødehjem.
Og ellers har jeg tænkt mig at skrive,
at det skal jævnes med jorden.”

21

Øverste billede:
Rikkesminde-kvarteret, der her ses
fra toppen af Odense Sygehus,
blev oprindelig betragtet som et
såkaldt gullaschbaron-kvarter,
fordi mange af husene blev bygget i
gullasch-tiden under Første Verdenskrig,
da nyrige konservesfabrikanter
havde kronede dage.
Udateret foto: Møntergården.

Jernbanebroen over Gustav Johannsens
Vej er en “byport” til Rikkesmindekvarteret.
Udateretfoto: Odense Bys Museer.
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Pænhedens hovedkvarter
Det kræver stedkendskab at finde en
boligblok i Dalum. Langt de fleste huse
er villaer.
Dalum er en studie i dansk villabyggeri
gennem godt et århundrede. Der er her
skabsvillaer, der er murermestervillaer,
der er tvillingehuse, der er rækkehuse, og
der er etplanshuse.
Af de to tvillinger var Dalum den, der
først blev forvandlet til en villaforstad.
Dalum fik - som et spejl af det danske
industrisamfund - tre sociale zoner.
Borgerskabet fra Odense bosatte sig i
det nordlige Dalum, i individuelt udfor
mede patriciervillaer på jord, som blev
udstykket af gården Rikkesminde.
Papirarbejderne fik tag over hovedet i
det sydlige Dalum, bl.a. i papirfabrikkens

arbejderhuse, også kaldet Dalum Fabriksby.
I den midterste zone, som nybyggerne
kaldte Fruens Bøge efter den nærliggende
skov, købte arbejdere, handlende og
håndværkere nye byggeforeningshuse
med typehusagtigt præg. Typisk har
murermestrene bygget striber på tre-fem
ensartede huse; næsten alle er tofamilies
huse.
Ejerne flyttede i reglen selv ind i stue
etagen. Førstesalen lejede de ud - ofte til
papirarbejderfamilier. Andre steder var
det omvendt. Papirarbejderfamilier byg
gede hus, men havde ikke selv råd til at
bo i den største lejlighed. Ejerne rykkede
ind på kvisten og lejede stueetagen ud.
Sådan opstod i 1910’erne, 20’me og

30’me striber af tofamilieshuse på Bøge
dals Allé, Eyvinds Allé, Thordals Allé,
Jernbane Allé, Jeppesensvej, Solvej,
Vester Allé, Lykkeshåbs Allé, Fruens
Bøge Allé, Fredens Allé, Sorgenfri Allé
og Tingløkke vej. På Lindevej og Skov
alleen er husene mere varierede. Der fin
des både prototyper af tofamilieshuse og
mere individuel villaarkitektur med ny
klassicistisk ornamentik til benefice for
borgerskabet.
Dalums urbanisering startede omkring
åi* 1900, da der blev bygget en del mindre
huse langs Dalumvej. Indtil da bestod
Dalum af hovedgården Kristiansdal, lade
gården Dalumgård, proprietærgården
Rikkesminde, gården Bøgedal, Dalum
Mølle, Tingløkkehuset (Dalumvej 25),

Sidevejene til Dalumvej blev i begyndelsen af 1900-tallet bebygget med tofamilieshuse til arbejdere og håndværkere.
Billedet er taget i 1916 fra haven på Dalumvej 30.1 baggrunden ses en række nye huse på Lykkeshåbs Allé. Foto: D.H.L.A.
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Kortfra 1823 viser, at Dalum lå “langt”
uden for Odense. Dalum bestod stort set
kun af kirken, møllen og klostret (den
daværende Kristiansdal Hovedgård).
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Geodætisk Instituts målebordsblad fra 1880’erne viser, at jernbanerevolutionen er
kommet til Dalum og Hjallese. På Odense-Svendborg-banen ses stationerne Fruens
Bøge og Hjallese. 11906 åbnede Odense-Nørre Broby-Faaborg-banen med holdeplads
i Dalum (ved Demantsvej).

Grisehuset (Faaborgvej 126) og Kurvemagerhuset på Dalumvej (ved det nu
værende Kvickly) samt nogle få andre
huse.
Et eksempel på nybyggere i Dalum er
familien Iversen:
“Omkring 1900 var papirarbejder
Christian Eduard Iversen og hustru Karen
Dine Marie ved flid og sparsommelighed
nået så vidt, at de kunne flytte ind i eget
tofamilieshus på Dalumvej, ikke langt fra
fabrikken. Stuelejligheden (den bedste)
blev lejet ud, men ovenpå var der også en
god lejlighed med “stadsstue” efter tidens
skik. Den blev ikke brugt til daglig; der
var fine møbler, nips og malet gulv. Der
var udhuse og en god have, hvis dyrkning
i begyndelsen var uvant for Iversen som
københavner fra stenbroen, men som
sammen med høns, ænder, duer - og
jævnligt en lille gris - ydede et godt til
skud til husholdningen. Hønsene sortere
de under fru Iversen, og ægsalget kunne
give en pæn skilling,” skriver Eduard
Iversen i sine erindringer (1979).
Dalum blev i begyndelsen af 1900-tallet “the frontier” mellem civilisation og
ødemark. Mange af nybyggerne var indu
striarbejdere, men i fritiden dyrkede de
også de nedarvede normer fra landsby
livet. Arkitektur, bolig- og haveindretning
tog højde for arbejderfamiliernes “dob
beltliv”. Køkkenet i et tofamilieshus var
et arbejdsrum, hvor det i moderne villaer
snarere er et opholdsrum. Der var kælder
under tofamilieshusene, med vaskerum,
værkstedsrum, kul- og koksrum osv.
Haverne var ikke prydhaver, men nytte
haver med bær og frugter, der kunne for
strække månedslønnen for en trængt
arbejderfamilie. Og der var udhuse til
dyrehold og andet nyttigt - før forstæder
blev til sovebyer.
Martha Christiansen, Dalumvej 30,
beretter om Dalums udvikling til bysam
fund : “Jeg kom her til Dalum i 1916 hos

Postkort fra 1911-12 viser Dalum som ung forstad med nye tofamiliesvillaer.
Øverst Dalumvej, i midten Thordals Allé med tvillingehusene og nederst Bøgedals Allé.

Dalum på gamle postkort
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Skovalleen hed Skovvejen, da dette postkort blev trykt i 1910’erne.

Jernbane Allé blev anlagt omkring 1910 - hen over den tidligere cykelbane i Dalum.
For enden af vejen skimtes Fruens Bøge Station.

min moster. Hun og hendes mand havde i
1893 købt tre tønder land på Dalum vej,
som de så byggede på, først forhuset og
dernæst laden, som min onkel købte for
små penge fra det nedrevne Sorgenfri, og
den lade står endnu med bindingsværk og
røde sten. Det kostede 12.000 kroner i alt,
både jord og bygninger. De havde tre
køer og solgte mælk fra stalddøren, men
køeme blev solgt, da min onkel døde i
1915.
Det, jeg husker bedst af Dalum, var
grøfter og store træer og næsten alle ste
der tjørnehække og så kurvemagerens lil
le hus på Dalumvej. Overfor lå et andet
lille bindingsværkshus, som så blev revet
ned, og der blev fiskeforretning i det nye.
Jeg kan huske, at jeg og andre børn more
de os hernede ved bækken; der var kun en
jernstang som værn, og der slog vi kol
bøtter. Der lå det hyggeligste hus dér,
hvor Imperial-biografen blev bygget.
Hele bybilledet er jo i den grad forandret.
Der var blandt andet mælkekuskene;
deres ringen og hestenes tramp kunne
høres, længe før de nåede vores dør, så
når de var her udenfor, stod vi parat med
fade og kander til mælk og fløde. Jeg
husker også tydeligt, da Dalumvej fik
brosten. Det var en stor begivenhed. Nu
fik vi ikke støv fra grusvejen ind ad vin
duerne mere. Vi oplevede også ekspropri
ation. Vores forhave blev beslaglagt, da
Dalumvej skulle udvides. Det var vi
meget kede af, men med den enorme tra
fik var det jo helt nødvendigt,” erindrer
Martha Christiansen.
Da Dalum i 1934 fejrede 25-års-jubilæum som selvstændig kommune (Sande
rum var blevet udskilt i 1909) blev sogne
rådsformand Jacob Hansen interviewet af
Fyns Venstreblad. På spørgsmålet om,
hvorfor folk gerne vil bo i Dalum, svare
de han: “Det må vel ligge i den trang, der
er hos mange folk til at bo i nærheden af
byen, men dog under landlige forhold.”
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Dalumvej blev i de første årtier af1900-tallet bebygget med små tofamilieshuse.
Her er vejen fotograferet med udsigt mod syd. De forreste huse er Dalumvej 56 og 47.
Indtil 1890’eme blev Dalumvej i øvrigt kaldt Ravnsgyden.

Et præcist og enkelt fonnuleret signa
lement af folkevandringen fra land til by.
Fra 1870 til 1914 flyttede over en kvart
million danskere fra landet ind til indu
stribyerne. Vandringen fortsatte de føl
gende årtier og omformede Danmark til
et villasamfund med i dag 1,2 millioner
parcelhuse.
Selv om Dalum udviklede sig til en
forstad, blev landlige traditioner for et
stort familienetværk i mange tilfælde
plantet på de nye parceller. Et eksempel
viser Gudrun Loduvika Christensen, der
indtil sin død i 1993 boede på Fredens
Allé 4:
“Min familie - bedsteforældre, foræl
dre, min mand, mig og min datter - har
arbejdet i 160 år på papirfabrikken - til
sammen,” fortæller hun.
Gudrun Christensen blev født på
Gammelgaard, en af Dalum Papirfabriks
bygninger, i 1908. Fem år senere byggede
hendes bedstefader et tofamilieshus på
Fredens Alle. “Det kostede 9.000 kroner
med det hele.” Bedsteforældrene flyttede
ind i stuelejligheden, mens Gudruns
forældre fik førstesalen. Da bedsteforæl
drene døde, overtog Gudrun og hendes
mand stuelejligheden. “Sådan var det
dengang - og vi hjalp hinanden,” siger
Gudrun Christensen om datidens familie
sammenhold” (citat 1989).

Selvejer-drømmen

Dalumvej blev brolagt og grøfterfyldt op i J928, da biler begyndte at blive
almindelige i gadebilledet. Cyklisten har kurs ind mod Odense.
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At blive husejer var et mål for mange
arbejderfamilier, der gerne sparede på de
daglige livsfomødenheder for at realisere
drømmen om hus og have. “Det var nøj
somt. Vi fik grød, vælling og sparesuppe.
De første år fik vi kun kød om søndagen,”
fortæller Gudrun Christensen om de mag
re mellemkrigsår. Da hendes mand blev
syg og uarbejdsdygtig, søgte hun selv

(Parlier Fra Fruens Bøge?)

Postkort fra omkring Første Verdenskrig viser nogle af de første villaveje i Dalum, Carl Baggers Allé, Frederiksens Allé
(den nuværende Lindevej) og Toves Allé. Nederst t.v.: Gården Rikkesminde. I midten: Købmandsforretningen på Faaborgvej 25.

Postkort viser Dalumvej med sidevejene Lykkeshåbs Allé (t.v.) og Tingløkkevej (t.h.)

arbejde på Dalum Papirfabrik, hvor hun
knoklede i “salen” i 10 år.
Dalum blev et respektabelt arbejder
kvarter, hvor de mindst bemidlede kom
penserede med dyder som nøjsomhed og
sparsommelighed.
Den nordlige del af Dalum blev en lil
lesøster til det fine Hunderup-kvarter i
Odense. På Rikkesmindes marker opførte
Odense-borgere spektakulære herskabs
villaer, præget af individuel smag og gode
bankforbindelser. Senere føjede mere
“folkelige” tofamilies villaer sig ind mel
lem velhavervillaeme i Rikkesminde.
Det noble Rikkesminde-kvarter var et
godt bagland for de mange handlende
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Kort fra 1939 viser, at Dalum i mellemkrigstiden er vokset med to villakvarterer, Rikkesminde-kvarteret (på vestsiden af Faaborgvej)
og Fruens Bøge-kvarteret (sidevejene til Dalumvej). “Pigtrådslinjen ” er kommunegrænsen mellem Dalum og Sanderum.
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Willy og Edith Rasmussen drev i over 40 år en velassorteret købmandsforretning på
Faaborgvej 25. Der var både chokoladeafdeling og parfumeafdeling.
Udateret privatfoto.

omkring Dalumvej-Faaborgvej-krydset.
En af dem var Willy E. Rasmussen, som i
1933 overtog købmandsforretningen på
Faaborgvej 25 og drev den sammen med
sin kone Edith indtil 1976. Willy E.
Rasmussen var også sognerådsmedlem
for De Konservative i Dalum. Både han
og konen var udlært hos den fine materia
list i Odense P. A. Kruuse, og de holdt
stilen, da de selv fik forretning. Det var
ikke en købmandsforretning med smug
kro i baglokalet, men en respektabel
“drug-store” med både chokoladeafdeling
og parfumeafdeling for Rikkesmindes
fruer. De fleste købte på kredit; der var
ingen tvivl om betalingsevnen.
“Vi havde over 300 kontrabøger, og
kunderne betalte en gang om måneden
eller hvert halve år,” fortalte købmanden i
1988, samme år som han døde.
Det var “finere” at bo i Dalums deci
derede villakvarterer, Rikkesminde og
Fruens Bøge, end i Dalum Fabriksby.
Et par ældre Dalum-damer, opvokset
på Solvej og Bøgedals Allé, begge døtre
af papirarbejdere, udtrykker lagdelingen i
Dalum således (citat 1989): “Vi fortalte
aldrig nogen, at vi boede i Dalum. Vi sag
de altid Fruens Bøge. Følte vi os ikke lidt
bedre end dem, der boede oppe i “fabrik
kens huse”, som vi sagde? Når vi kom
derop, så var vi i fremmed land.”

Dalum-sprog

Clausens Allé er opkaldt efterfamilien Clausen, som ejede gården Rikkesminde
fra 1840 til 1898. Vejen blev anlagt i 1912 og bebygget med velhavervillaer.

Selv sproget var forskelligt i Dalums
sociale zoner. På båndoptagelser med
ældre Dalum-beboere fremgår det, at Rikkesminde-borgerskabet talte højodenseansk, d.v.s. rigsdansk med svag fynsk
klang, mens folk fra resten af Dalum arti
kulerede sig på bondefynsk eller lavodenseansk, hvis de da ikke var indvan
drere fra andre landsdele.
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Utraditionel villaarkitekturfindes også i
det såkaldte Fruens Bøge-kvarter østfor
Dalumvej. Huset på Gurlis Allé 5 hed
“Villa Gurli”, da det blev bygget i 1912.
Aage Bøg Pedersen vander her haven,
som strækker sig ned til Odense Å.
Siden har hans barnebarn, Marianne
Bøg Jørgensen, overtaget villaen.
Læs mere om Bøg-navnet på side 51.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.

På bykortetfra 1955fremgår det, at
Dalum og Hjallese var to forstæder uden
for det egentlige Odense.
1 de følgende årtier smeltede
Dalum-Hjallese sammen med byen
og blev omringet af nye forstæder
som Sanderum og Dyrup.

32

Dalum-Hjalleses
indbyggertal

Dalum har fået forstadspræg. Billedet viser Faaborgvej i 1948. Til højre Benzons Allé.
Buslinjen til Dalum blev indviet samme år. Foto: D.H.L.A.
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Krydset Faaborgvej-Dalumvej blev stærkt trafikeret, da familien Danmark købte bil og
flyttede i forstadsvilla.
Foto 1966.
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Bag klostrets mure

Nonnerne på Dalum Kloster står op klokken 5 for at udføre deres pligter

På den ene side af Dalumvej pumper
papirfabrikkens maskiner. På den anden
side hersker den evige fred. Dalum Papir
fabrik og Dalum Kloster er levende levn
fra vidt forskellige tidsaldre med vidt for
skellige værdier. Kapitalens og katolicis
mens.
Spinkle Søster Dorothea nusser rundt i
den store klosterhave, et jordisk paradis,
skærmet mod omverdenen af en skrænt
og udstyret med ege, bøge og kastanje
træer, bænke, solur, guldfiskedam med
springvand og bedesteder med Jesus- og
Maria-figurer.
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Søster Dorothea er en af Dalums non
ner. Hun har viet sit liv til Gud. Hun
lever i en verden af tro, bøn, nøjsomhed,
flid og næstekærlighed. Et liv med sorte
og hvide slør. Et liv i cølibat og med bøn
ner fra morgen til aften. Værdier, der
ikke længere er i høj kurs. Nonnerne er
alle ældre kvinder. Der er ingen tilgang
af unge.
De katolske kvinder på Dalum Kloster
taler dansk med accent. De fleste kom
mer fra Polen, dog ikke Søster Dorothea,
som er født i Tyskland. Hun fremviser en
lille bygning af gule mursten. “Vi har

Foto: Hanne Loop 1995.

måttet bygge en ny grotte med Maria.
Guds moder. De ældre kunne ikke længe
re gå op til den gamle grotte oppe på
skrænten,” fortæller hun.
Dalum Kloster ejes af Sankt Hedvigs
Stiftelse, en afdeling af den polske Sankt
Hedvigs Orden, der blev grundlagt i
1859. Ordenen købte Kristiansdal Gods
på Dalumvej i 1906 og genfødte det året
efter som kloster.
1 dag fungerer Dalum Kloster også
som hvilehjem. “Pensionærer” kalder
nonnerne deres 18 ældre logerende, som
de passer med kærlig, kristen omsorg.

Defleste afDalums nonner erfra Polen.
Kvinden på de to billeder er dog danske
Søster Antonie, som er på besøg.
Også mændene på det nederste billede
er gæster. Som præster på studiebesøg
har de undtagelsesvis fået lov at trænge
ind i den ellers rene kvindeverden.
Billedet er taget i klosterkirken.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.
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Sankt Hedvigs Ordenen sørger for de
svage. Hver middag serverer nonnerne
mad til hjemløse fynboer i et glasanneks,
der som et foderbræt er bygget til hoved
bygningens køkken.
Dalums nonner står hver dag op
klokken fem. En halv time senere samles
de til morgenbøn i klosterkirken. Alle har
deres faste pladser og deres egne salme
bøger med håndskrevne sentenser om
Gud, Jesus og Maria. Klokken seks er der
“betragtning”. Det vil sige, at søstrene
vier deres tanker til deres eget liv og Gud.
En halv time senere er der gudstjeneste.
Så følger morgenmad, så skal beboerne
hjælpes, så følger middagsmad, bøn, pas
ning af klosterhaven og af bestanden af
får, fodring af de vilde fugle, indkøb, bøn.
aftensmad, højtlæsning af religiøse tek
ster, aftenbøn.

Nonnerne lever som i et kollektiv med
fællesøkonomi. Deres pensioner går i
klostrets fælles kasse. Nonner er højt
hævet over jordisk gods og guld. Deres
private gemakker er spartansk udstyret.
Der er kun det nødvendige: en seng, et
skab, en håndvask, en stol og et lille bord.
Søster Christina, hvis borgerlige navn
var Michaline Tomczyk, blev født i 1920
i Polen. “Mit liv er fyldt med kærlighed
til Gud; der er ikke plads til mere. At bede
er nødvendigt for mig, lige så nødvendigt
som at trække vejret. Lige fra jeg kunne
tænke selv, har jeg villet være nonne. Min
mor mente, at jeg ville vokse fra det. Men
jeg var aldrig i tvivl. Da jeg blev 18, sag
de jeg til min mor, at jeg ikke ville vente
længere. En lærer i skolen havde fortalt så
levende om Danmark, og derfor ville jeg
gerne lære landet at kende,” siger hun.

Dalum Kloster har været hjemsted for
nonner i to omgange. Omkring år 1200
flyttede benediktinersøstre fra Nonnebak
ken ud til dalene ved Odense Å og grund
lagde et nyt kloster, der holdt stand, indtil
Reformationen bragte katolikker i mis
kredit. Også Dalum oplevede religions
krigen mellem danske katolikker og pro
testanter. Yderliggående reformatorer
foretog i 1534 under ledelse af en skræd
der fra Odense, Henrik Skræp, et overfald
på nonneklostret i Dalum. De voldtog
nonnerne, plyndrede klostrets skatte og
brændte en del af klostret. Oprørerne blev
straffet hårdt; skrædderen og tre af hans
kumpaner blev henrettet på en bakke lige
uden for klostret.
Resterne af en galge blev i øvrigt
fremvist som en af klostrets seværdig
heder frem til 1967, da en efterårsstorm

Dalum Kloster var igennem 370 år et gods med herskab og tjenestefolk. Godset ejede al jord i Dalum og Hjallese indtil de første
udstykninger i 1800-tallet. Med Benzon-familien som ejer blev godset et yndet mål for det odenseanske borgerskab.
Tegning 1867.
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slettede sporene af fortidens straffemetoder. Efter Reformationen i 1536 blev klo
stret overtaget af den danske krone, som
lod de sidste nonner bo på klostret indtil
deres død.
Dalum Kloster blev derefter et adeligt
gods. Skiftende adelsmænd bestyrede
godset som såkaldt kongelige lensmænd.
“Kongerækken” ser således ud:
Johan Friis 1536-1570, Jacob Ulfeld
1571-1579, Absalon Gøye 1579-1602,
Axel Brahe 1602-1616, Holger Rosenkrantz 1616-1620, Ellen Marsvin 16201628, Frants Rantzau 1628-1629, Ellen
Marsvin 1629-1639, Grev Valdemar
Christian (søn af Christian IV) 16391642, Arent von der Kuhla 1642-1645,
Iver Vind 1645-1658 og Axel Urup 16581662.

Kristiansdal
Derefter kom Dalum Kloster i privat eje.
Det forgældede Danmark gav efter sven
skekrigene godset i pant til en rig jysk
jordbesidder, Jens Lassen, der ejede det
indtil 1682. Han blev afløst af Diderik
Schult, der var af tysk adelsslægt. Det var
ham, der omdøbte klostret til Kristiansdal
for at honorere den danske konge, Chri
stian V. Efter Schults død i 1704 var hans
enke godsets ejer indtil 1718, da kronen
købte det tilbage.
Kristiansdal var kongeligt ryttergods
fra 1718 til 1765, da der igen var lav
vande i statskassen. Godset blev solgt til
Christian Benzon.
Benzon-familien ejede Kristiansdal
indtil 1881, da en af efterkommerne solg
te godset til baron Zytphen-Adeler. Han
blev i 1891 efterfulgt af familien Rump,
den foreløbig sidste private ejer af Kri
stiansdal. Familien Rump solgte i 1906
godset til Sankt Hedvigs Ordenen. Pris:
60.000 kroner.
Dermed uddøde et stykke borgerlig

guldalderkultur i Dalum. Med Benzonfamilien som ejer var Kristiansdal det
absolutte magtcenter i et lokalsamfund
med nærmest uoverstigelige barrierer
mellem herskab og tjenestefolk.
For de mange folk, der var i fæste på
Kristiansdal, var det højdepunktet, når de
ved særlige lejligheder fik lov til at delta
ge i godsets festligheder. For herskabet
var hver søndag et højdepunkt. Da invite
rede familien Benzon til middag på Kri
stiansdal, som blev et yndet forum for
borgerlig selskabelighed og familieidyl.
En kusk blev sendt til Odense med indby
delser til byens førende forretnings- og
embedsmænd med fruer.
Det havde prestige at pleje omgang
med Benzon-familien, der efter et par
slægtled kaldte sig von Benzon. Konge
lige og kendte kom på Kristiansdal, f.eks.
Oehlenschläger og H. C. Andersen.
De skiftende ejere af Dalum Kloster
(Kristiansdal) sad på al jord i Dalum og
Hjallese i over 600 år - fra 1200-tallet til
1800-tallet. Først da begyndte Kristians
dal at udstykke sine kæmpearealer. På de
nye jordlodder opstod Rikkesminde og
Bøgedal, hvis hovedbygninger findes

endnu. Dalumgård, der også er bevaret,
var Kristiansdals ladegård, som blev solgt
fra i 1841. Også alle gårde i Hjallese til
hørte Kristiansdal indtil overgangen til
selveje i 1800-tallet.
Den jord, som tidligere havde blot en
enkelt ejer, godsejeren, blev i det følgen
de århundrede skåret ud i ca. 5.000 par
celler med hver sit hus. Et billede på
demokratiseringen af Dalum-Hjallese og af Danmark. Magten er forsvundet fra
klostret på Dalumvej 105, ligesom så
meget andet er forsvundet.
Det nuværende Dalum Kloster består
af bygninger fra mange tidsaldre. Bortset
fra en forbindelsesbygning ved Dalum
Kirke og spor af en buegang på kirkens
sydmur samt diverse fund af kampesten
og murbrokker er der intet tilbage af det
gamle benediktinerkloster, der flyttede fra
Nonnebakken til Dalum omkring år 1200.
Nordfløjen af det nuværende kloster
er fra middelalderen; mere præcist kan
den ikke dateres. Sydfløjen blev bygget i
1812-1818. En nybygning ved hovedbyg
ningen stod færdig i 1958 og et anneks i
1962. Gæstefløjen Mariabo og pensio
nærfløjen Set. Hedvig opstod i 1966 på

En katolsk nonneorden fra Polen købte godset Kristiansdal i 1906 og genfødte det som
Dalum Kloster.
Udateret postkort.
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de gamle avlsbygningers grund ud mod

Dalumvej.
Siden 1930 har Dalum haft to kirker,
der kigger på hinanden fra hver sin side
af Dalumvej. Da byggede Sankt Hedvigs
Ordenen nemlig sin egen klosterkirke i
Dalum.

Den hemmelige gang
Dalumvej skiller protestanter og katolik
ker. Men spørgsmålet er, om adskillelsen
er total. Den dag i dag verserer der i
Dalum rygter om en undeijordisk gang,
der skulle have forsødet tilværelsen for
nonnerne og den mandlige prior. En ned
gang i klosterhaven udpeges stadig som
bevis for den hemmelige forbindelse. Bag
præstegården findes også en indgang til
en hule, som er tilmuret et par meter inde.
Et katolsk ugeblad skrev i 1913, at man
engang ved en udgravning var stødt på en
undeijordisk gang.
Dalum Sogns Historie (1959) afviser
teorien: “Til beroligelse for nyfigne inter
esserede kan det oplyses, at der hverken
ved vejarbejder eller lignende har vist sig
noget spor af en undeijordisk gang.”
En hemmelig gang eller ej? Ingen
kender svaret. Men myten lever i bedste
velgående.

Ved Dalum Kloster findes stadig en mystisk port til det underjordiske. Mange har
gennem tiderne gættet på, at porten er et spor afen hemmelig gang mellem nonnerne og
den mandlige prior. Teorien er aldrig bevist.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.

Danmarks ældste boede i Dalum
Anne Cathrine Matthiesen - Danmarks ældste kvinde - blev
ikke født i Dalum. Hun døde heller ikke i Dalum. Men hun
levede 24 af sine 111 år på Dalum Klosters hvilehjem.
Hun kom til verden i 1884 i Haderslev, som dengang hørte
med til det tyske kejserrige. Tyskerne tvang hende til at tale
tysk i skolen, men hun lærte sig dansk ved privatundervisning.
Hendes mand var også dansksindet, men blev tvunget til at
deltage i Første Verdenskrig på tysk side. Efter mandens død

38

flyttede fru Matthiesen til Dalum, hvor hun trods den høje
alder klarede sig selv i hverdagen.
De sidste tre år af sit liv boede hun dog i Vejle for at være
tæt på sit barnebarn.
Hun blev den ældste danske statsborger nogensinde - når
man ser bort fra fantasifulde oldinge-beretninger fra fortiden.

400 år uden kirke i Hjallese

Efter mere end 400 års pause fik Hjallese igen sin egen kirke i 1983, et moderne
bygningsværk med fritstående tårn.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.

Midt i Hjallese, hvor Odensevej udmun
der i Hjallesegade, ligger en særpræget
kirke, der både viderefører den gamle
danske tradition for, at kirker skal have
tårne - og bryder med et andet fundamen
talt princip. Kirketårnet udgør en bygning
for sig selv.
Hjallese Kirke er et moderne byg
ningsværk, men historien om Hjallese
Kirke går mere end 800 år tilbage.
Hjallese har tidligere haft en kirke,
som lå på samme sted som den nuværen
de. Hvornår den blev bygget, ved histori
kerne ikke. Men den fandtes i år 1183. Da
forærede biskop Simon i Odense nemlig
Hjallese Kirke til nonnerne på Nonnebak
ken. Til gengæld skulle klostret sørge for
gudstjenester og andre kirkelige hand
linger.
I Hjallese Kirke besluttede de fynske
adelsmænd i 1534 at pege på Christian III
som landets ny konge. Ellers er der ikke
mange spor af den ældste kirkehistorie i
Hjallese. Kirken blev nemlig - som man

ge andre danske kirker - revet ned. Ejeren
af Hollufgård, Jørgen Marsvin, fik i 1576
tilladelse til at jævne det hellige hus med
jorden. Murværk og tømmer blev gen
brugt som byggemateriale på Hollufgård
og i Fraugde Kirke. Hjalleses kirkegæn
gere blev henvist til Dalum Kirke i nabo
sognet.
Mere end 400 år senere stod Hjallese
Kirke op af graven. Som forstad i vækst
var der i 1983 befolkningsgrundlag for at
indvie en ny kirke i Hjallesegade, tegnet
af arkitekt Ebbe Lehn Petersen.

Ramt af jordskælv
Mens Hjallese har et stort hul i kirkehisto
rien, har Dalum haft kirke i en lang
ubrudt periode. Men heller ikke Dalum
Kirke har en dåbsattest. Kirken, der som
de fleste danske landsbykirker er i
romansk byggestil, er efter al sandsynlig

hed bygget som klosterkirke i første halv
del af 1200-tallet.
Dalum Kirke har skiftet udseende flere
gange i de forgangne sekler. Dalum
Sogns Historie (1959) nævner endda, at
kirken i 1375 blev ramt af jordskælv! Kir
keskibets hvælvinger styrtede sammen, så
der måtte opføres nye.
I årene 1926-29 fik kirken en gennem
gribende ansigtsløftning under ledelse af
arkitekt og bygningsinspektør Knud Lehn
Petersen. Murværk blev restaureret, og
den udvendige kalk blev vasket af, så kir
kens røde sten igen blev synlige.
Også ejerforholdet til Dalum Kirke har
ændret sig gennem århundrederne. Både
klostret, kongen og forskellige privatper
soner har ejet kirken. Fra 1913 til 1970
tilhørte den Dalum Kommune.
Inde i kirken kan menigheden hver
søndag undre sig over sære sætninger og
malerier. “Hoc opus Kanutus fecit” står
skrevet i en hvælving. “Dette værk har
Knud udført”. Hvilken Knud vides ikke. I
en anden hvælving står der “Hoc opus
Kanutus renovavit A. D. MCMXXIX” dette værk har Knud renoveret i år 1929.
Således udødeliggjorde Knud Lehn
Petersen sig med humoristisk sans under
kirkens store renæssance.
Et kalkmaleri på sydvæggen kan tol
kes på flere måder. En ung mand med en
tydelig 15-20 centimeter lang stiv gen
stand stikkende ud ffa maveregionen bur
de have få fortolkningsmuligheder; men
for den rene er alting som bekendt rent, så
nogle har valgt at tyde genstanden som en
kniv.
Lad kulturhistorikeren Broby Johan
sen få de sidste ord (skrevet 1978):
“Dalum Kirke er mere end nydelig”.
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Øverst: Tegning af Dalum Kirke 1867.
I baggrunden - på den anden side af
Dalumvef som dengang blev
kaldt Ravnsgyden - ses godset
Kristiansdal (Dalum Kloster).

Både udvendig og indvendig fik Dalum
Kirke en kraftig ansigtsløftning i årene
1926-29. Bl. a. blev det udvendige kalk
vasket af så kirkens røde sten
igen blev synlige.
Billedet erfra før renoveringen.
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Dalum findes
også i Canada
På den canadiske prærie, to timers
kørsel nordøst for Calgary, ligger et
bakket landskab. Stedet hedder
Dalum. Ved det eneste vejkryds i
prærieflækken ligger en kirke, en
smedje, en farm og et forsamlings
hus.
Kirken ligner en dansk middel
alderkirke med hvidkalkede mure,
kamtakkede gavle og rødt tag. Men
skinnet bedrager. Taget er ikke af
tegl, men af decra, og de hvide mure
består ikke af gamle munkesten, men
af nymalet træværk.
Dalum er en danskerkoloni i
Canada. Grundlæggerne var dansk
amerikanere, født i Nordamerika.
Dansk Folkesamfund i USA købte
området i 1916 og solgte grunde til
interesserede
dansk-amerikanere.
Agenten, der solgte jord for Dansk
Folkesamfund, kom fra Dalum - der
af navnet!
(Kilde: Sognepræst Lars Toftdahl,
Allesø).

Som led i en større sightseeing i Odense besøgte kong Frederik IX og dronning Ingrid i
1949 Dalum Kirke. Under besøget gik nonnerne fra Dalum Kloster over vejen for at
overrække dronningen en buket syrener og tulipaner. Kongen besluttede straks at fore
tage et improviseret besøg i klostret. På billedet modtager dronningen blomster af den
lokale købmandsdatter Birgitte, kaldet Bitter.
Foto: D. H.L.A.

Det ligner en dansk middelalderkirke.
Men det er snyd. Taget er af decra og
væggene af træ. Det er Dalum Kirke i
Canada.
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Da kongen blev valgt i Hjallese
Hjallese har sjældent optrådt i historie
bøgerne. Men i 1534 udspillede en stor
indenrigspolitisk begivenhed sig i lands
byen.
Der var borgerkrig i Danmark, og
landet havde ingen konge. Katolikker og
protestanter, adel, borgere og bønder
kæmpede om magten.
Da Frederik I døde i 1533, lykkedes
det katolikkerne i Rigsrådet at udsætte
kongevalget i et år. De ville forhindre, at
kongens ældste søn, Christian, blev den
ny konge, da han var protestant.
Danmark var derfor i et år reelt en
republik, delt i en række selvstændige
områder, styret af den lokale adel.
Det ville borgerne ikke finde sig i. En
gruppe borgere planlagde en revolution.

der skulle omstyrte adelsvældet og brin
ge den tidligere konge, Christian II, tilba
ge på tronen. Christian II sad fængslet på
Sønderborg Slot.
Oprørerne drog landet rundt i en blodig
borgerkrig, der fik navnet Grevens Fejde
efter oprørslederen grev Christoffer af
Oldenburg. Overalt blev de modtaget
som bøndernes og borgernes befriere.
Danmark var nærmest flået i stykker,
da Jylland i 1534 valgte Christian III som
konge, mens Sjælland og Skåne hyldede
Christian II.
På Fyn besluttede 19 fynske adelsmænd at mødes 9. juli 1534 i Hjallese
Kirke for at tage stilling til kongevalget.
Adelsmændene foretrak Christian III og
kastede denned nyt brænde på bålet.

Fynske bønder og borgere plyndrede
adelens gårde, og Odense blev besat og
plyndret flere gange af oprørstroppeme
som straf for valget af Christian III.
Det er uklart, hvorfor det fynske kon
gevalg fandt sted netop i Hjallese - eller
“Hellesø”, som en historieskriver kaldte
landsbyen. Odense bys historie (1982)
mener, at adelen ville gå så stille med
dørene som muligt. Selve Odense var på
grund af Skt. Knuds Marked fyldt med
almuefolk.
Først to år senere overgav alle sig til
den nye konge, Christian III.
Danmark var igen ét land. Et prote
stantisk land. Den katolske kirke havde
tabt.

Christian II gjorde, hvad han kunne for at
vinde den danske trone tilbage. Mens han
sadfængslet på Sønderborg Slot, fik han
trykt dette flyveblad, hvor han ses omgivet
af trofaste tilhængere. Alligevel tabte han
kampen om kronen, bl.a. fordi de fynske
adelsmænd pegede på Christian III på et
møde i Hjallese i 1534.
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Christian IV’s ti børn i Dalum
Ligefrem at kalde Dalum for en kongeby
er lidt af en tilsnigelse. Men det er en
kendsgerning, at konger og deres familie
har færdedes i forstaden, før den blev for
stad. Den kongelige trafik gennem klo
sterporten var især livlig, da Ellen Mar
svin boede på Dalum Kloster. Hun var
mor til Kirsten Munk - og dermed Chri
stian IV’s svigermor.
En stribe af kongens børn med Kirsten
Munk kom til at vokse op i Dalum, som
endda i et halvt års tid var Christian IV’s
hovedkvarter i krigen mod svenskerne.
Kirsten Munk fødte 12 børn, heraf to
dødfødte, i årene 1618-1629. De 11 var
avlet af monarken, mens der er tvivl om
det royale faderskab til den tolvte i flok
ken.
Christian IV med den store livsappetit
og de mange berømte bygningsværker
(Børsen, Rosenborg Slot, Frederiksborg
Slot, Rundetårn osv.) fik over 20 børn
med fem kvinder. Nogle fik titel af prin
ser og prinsesser. Andre var “på gule pla
der”. Kongen betragtede selv forholdet til
Kirsten Munk som et ægteskab. “Den 31.
decembriis 1615 komb jomfrue Kyrsten
Munck til mig udi ægteskab,” skrev han i
sin kalender. Kirsten var da 17 år. Kongen
var 38.
Kirsten Munk var datter af den kendte
godsbesidder Ellen Marsvin, som efterti
den har dømt som en geskæftig og intri
gant svigermor, der brugte den kongelige
kontakt til at udvide sit godsimperium.
Ellen Marsvin havde Dalum Kloster som
lensgods fra 1620 til 1628 og igen fra
1629 til 1639.
Det var dengang ikke ualmindeligt at
parkere børn hos deres bedstemor, så
Christian IV og Kirsten Munk sendte en
flok på ni til Dalum, hvor Ellen Marsvin
og hendes hovmestre og skolemestre tog
sig af dem. Anna Kathrine, Sofie Elisa
beth, Leonora Christina, Valdemar Chri
stian, Elisabeth Augusta, Frederik Chri-

77 af Christian IV’s børn voksede op i Dalum, bl.a. Valdemar Christian, Anna Kathrine,
Sofie Elisabeth og Leonora Christina, som her ses sammen med deres mor, Kirsten
Munk.
Maleri: Jacob van Doordt, Wedellsborg.
stian, tvillingerne Christiane og Hedvig
samt Dorothea Elisabeth voksede alle
op “på Dalum”, som godset blev kaldt.
Frederik Christian døde “på Dalum” som
toårig.
Den mest kendte fra kuldet, Leonora
Christina, ofte omtalt som Christian IV’s
yndlingsdatter, kom til Dalum i 1621, da
hun var seks uger. Hun nævner selv i sin
levnedsbeskrivelse, at hun opholdt sig på
Dalum, indtil hun blev fire år. Histori

kere har dog i eftertiden ment, at Leonora
Christina må have boet i Dalum, til hun
var seks år.
Også en prins af kongens første ægte
skab opholdt sig jævnligt i Dalum. Oven i
købet prinsen, som skulle have været
konge, hvis han ikke var død et år for tid
ligt. Prins Christian, der blev kaldt “den
udvalgte prins”, døde som 44-årig og
fordrukken i 1647. Hans lillebror blev
derfor konge (Frederik III), da Christian
43

IV døde året efter. Prins Christian havde
på Dalum Kloster et værelse, som blev
kaldt “prinsens gemak”.
Børnenes bopæl betød, at Christian IV
på sine mange rejser over Fyn som regel
besøgte Dalum. I 1627 var Dalum Kloster
sågar kongens hovedkvarter. Da Christian
IV under en af de mange krige mod sven
skerne opgav at forsvare Jylland, trak han
sig tilbage til Dalum, der således i en kort
periode (fra september 1627 til foråret
1628) fungerede som “regeringsby”.

Utroskab i klostret
Der var andre end svenske slanger i det
fynske paradis. En troldkvinde og en
“Rhingreve” spiller hovedrollerne i den
ulykkelige slutning på Christian IV’s
Dalum-eventyr.
Tiden var - også dengang - præget af
overtro. Blot var forskellen, at dengang
henrettede man sine hekse. En af dem hed
Lamme Heine. Hun blev anklaget for at
have forhekset “den udvalgte prins Chri
stian” med den kritisable karakter. Lam
me Heine blev i 1627 bragt i forhør i
Dalum-godsets skriverstue. Fyns Lands
ting frifandt hende, men senere sørgede
Christian IV for både dom og henrettelse
- og for at fyre den fynske dommer, der
først havde frikendt fruentimmeret.
Kongen var på nedtur. Den evindelige
krig med Sverige gik skidt. Og utroskab i
Dalum kostede ham hans ægteskab. Kir
sten Munk tog sig en yngre elsker, den
tyske “Rhingreve”, Otto Ludvig, der var
oberst hos kongen. Greven kom gentagne
gange på godset i Dalum, og affæren var
alvor. Kirsten Munk afbrød i 1628 sit
samliv med Christian IV.
Bitter og jaloux udarbejdede kongen et
anklageskrift, der i dag virker komisk.
Kongen nævner bl.a. sidespringene syd
for Odense. Han spørger: “ Om hun ikke
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på Dalum med sine piger og folk lod
bære Rhingreven af hendes kammer ...
Om hun ikke har besøgt Rhingreven udi
sit underskørt og natkjortel, at han endda
har ligget udi sengen og så blevet en rum
tid hos ham.”
Det er intet under, at kongen nægtede
at være fader til Dorothea Elisabeth, født
i 1629 og kaldt “den kasserede frøken”.
Det kongelige islæt beholdt Dalum i
endnu nogle år. Da Ellen Marsvin i 1639
forlod Dalum Kloster, var grev Valdemar
Christian (søn af Christian IV og Kirsten
Munk) i tre år den nye lensherre i Dalum.
Også senere var der royale besøg i
Dalum. Både Christian VIII og Frederik
VII boede som kronprinser på Odense
Slot. Begge bar titlen “guvernør over
Fyen”. Og begge kom jævnligt på Dalum
Kloster (eller Kristiansdal, som det hed
fra 1682 til 1907).
Det var angiveligt kortspillets glæder,
der især bandt adel og kongehus sammen
i Dalum.

Christian IVfik over 20 børn, hvoraf de ti
voksede op på Dalum Kloster.
Maleri: Peter Isaacsz. ca. 1612
( Frederiksborg Slot).

Christian IV’s datter, Leonora Christina, skrev i 1673 sine erindringer på fransk, som
var datidens snobbesprog. Bemærk ordet “Dalum ” mellem de franske gloser.

Besat af svenskerne
Danmark lå i 1600-tallet flere gange i krig
med Sverige - og vi tabte som regel. Ved
fredsslutningerne var Danmark den lille og landet skrumpede ind.
Frederik IH forsøgte i 1657 at vinde
tabt terræn tilbage - og erklærede sven
skerne krig. Men den svenske konge,
Karl 10. Gustav, var både smart og hel
dig. Med sin hær, der var i Polen, drog
han mod Danmark sydfra og erobrede
Jylland.
Hård isvinter var svenskekongens
held. Den 30. januar 1658 marcherede
han over det frosne Lillebælt i spidsen for
12.000 mand. Fyn blev besat og plyndret,
hvorpå svenskerne fortsatte deres vinter
ekspedition over Langeland til LollandFalster og op gennem Sjælland.
Den svenske sejrsmarch var så total, at
Danmark kun fire uger senere måtte skri
ve under på en fredsaftale, der flyttede

både Skåne, Halland og Blekinge samt
dele af Norge bort fra Danmarkskortet.

Sveriges konge i Dalum
Svenskerne var ankommet til Dalum den
31. januar, og den svenske konge, Karl
10. Gustav, flyttede selv ind på Dalum
Kloster i et par dage, mens hele hans hær
holdt vagt omkring klostret. Dalum blev
et af svenskernes hovedkvarterer på Fyn.
Der er senere nedskrevet mange
mundtlige fortællinger om de svenske
svinestreger - nogle skal givetvis tages
med et gran salt.
Der var bryllup på en gård i Hjallese,
da to svenske ryttere ankom uden indby
delse. En smed skød den ene svensker
med sit gevær, mens den anden flygtede
og hentede forstærkning. Legenden ly

der, at 18.000 svenskere linede op i Hjal
lese og på marken ned mod Hunderupskoven.
Bryllupsgæsterne flygtede, og efter
svenskernes plyndringer var der kun
rugmel tilbage på gården. Selv sengetøjet
tog de med.
Dalum-præsten Niels Bang klagede
den 1. februar 1658 til den svenske konge
over den overlast, de svenske soldater
havde udsat ham for.
Mens præsten var på vej hjem fra
Sanderum, var han blevet klædt af og ud
plyndret. Imens blev præstegården inva
deret og raseret. Svenskerne stjal fire af
hans heste og hele hans formue.
En Hjallese-beboer, Hans Rasmussen,
blev stukket ihjel af en svensk rytter.
I Sanderum gik det endnu vildere til:
Her begravede præsten i en fællesgrav
seks mand, som svenskerne havde dræbt.

Bælterne omkring Fyn varfrosset til i
januar 1658. Derfor kunne den svenske
hær gå over isen og forholdsvis let
besætte Fyn. Sveriges konge,
Karl 10. Gustav, rykkede ind på Dalum
Kloster, hvorfra han i et par dage styrede
sine tropper. Kobberstikfra 1670.
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Dalum og digterne
Kendte og ukendte har digtet om Dalum.
Selv Adam Oehlenschläger (manden bag
Der er et yndigt land og Guldhornene}
skrev et lejlighedsdigt - omend med be
grænset litterær værdi - da han i 1834
besøgte godsejerfamilien Benzon på Kri
stiansdal (Dalum Kloster). Vi lader et af
versene stå et øjeblik:

Nu alt er lyst i Christiansdal;
Og her i Friggas lyse sal,
l sommerskyggen, ren og sval,
Jeg set en keglebane skøn.
Med stærke søn og sønnesøn
Jeg spiller lystig med - en pot Og træffer undertiden godt,
Enskønt måske jeg kegler slår
Forfjerde gang i livets år.

Dalum skrevet bagfra
Dalum optræder også i en mildest talt
særpræget kærlighedsroman fra 1723,
dog skrevet bagfra ligesom flere andre
fynske stednavne. Dalum omtales som
Mulad, og Odense hedder Esnedo.
Alene bogens titel er komisk. Roma
nen hed:
Den Fordum l Ronne Bogstavs Kaabe
Nu l Danske Tungemaals Klæde Iførte
Liden Roman Kaldet Den Beklædte
Sandhed Fremviist Alle Liebhavere Til
Fornøyelse Af En Det Danske Sprog
Inderlige Elskerinde Aminda.
Forfatterinden var Anna Margrete
Lasson, datter af Jens Lassen, som ejede
Dalum Kloster. Hun boede som barn i
Dalum.
Romanen er tilegnet kongen, og i de
dikationen foregav Anna Margrete Las
son, at skriftet var fundet i en væg i
Dalum Kloster, skrevet med runer på per
gament.
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Litteraturkritikeren Hans Brix har gi
vet hendes roman følgende svada:
“Den ældste, originale danske roman
er en fynsk amatrices naive hus- og hånd
flidsarbejde efter europæiske kunstmøn
stre. Den er et litterært kuriosum. Og den
vil trods alt blive erindret af forskningen,
nål' hundreder af danske romaner og for
tællinger fra denne nærværende litterære
alder er døde og begravede for al evig
hed.”

Druknet møllerdreng
Også digteren Carl Bagger, der har lagt
navn til Carl Baggers Allé, hentede inspi
ration i Dalum. Han skrev i 1846, samme
år som han døde, et digt om en 13-årig
dreng, Christian Otto Frederik Demant,
der druknede under badning i Odense Å.
Drengen var søn af møllerenken på
Dalum Mølle.

Billedhuggeren Aksel Hansen lavede
i 1914 en mindesten
for digteren Carl Bagger,
der boede i Odense fra 1836
til sin død i 1846.
Stenen stod oprindelig i Kongens Have
ved Odense Banegård, men erflyttet
til vejen, der er opkaldt efter ham,
Carl Baggers Allé i Dalum.
Foto: AWB 1996.

Stærke Ole - en røverhistorie
Originaler tales der om i alle landsbyer og
i alle bykvarterer. Historierne om dem er
sjældent nedskrevet og har fået mange
ture gennem den mundtlige vridemaski
ne, så man til sidst knap kan kende de
oprindelige kendsgerninger. Jo flere gene
rationer der har genfortalt historierne,
desto usikrere bliver fundamentet. Origi
nalerne bliver til myter.
Sådan er det uden tvivl sket med Stær
ke Ole fra Dalum, en almuemand der sat
te sig op mod autoriteterne, endte som
røver i Vissenbjerg-skovene og i folkelegenden blev den lille mands helt, det
fynske svar på Robin Hood.
Om Stærke Ole har der gået mange
sagn. Efter hvad gamle folk i Hjallese har
fortalt til tidligere sognerådsformand og
lokalhistoriker Jacob Hansen, skulle han
have været fæstebonde på Julagergård,
der tidligere hed Møllegården, i Hjallese.
Også scenekunsten har taget myten
om Stærke Ole under behandling. Han
var hovedperson i et skuespil af Martin
Skovbo, “De Vissenbjerg Røvere”, opført
i 1923 på Odense Teater.
Sagnet om Stærke Ole blev første
gang nedskrevet i 1844 på baggrund af
nogle fynske fortællinger, der blev kaldt
Krønike-Lises Æventyr. Siden blev histo
rien genfortalt i Hjemmet i 1860 og i
Fyns Tidende i 1916:
For nogle hundrede år siden levede der
i byen Dalum ved Odense en fæstebonde,
Ole Pallesen, som i almindelighed gik
under navnet Stærke Ole.
Det var i hine så sørgelige tider, da
danskheden var aldeles fortrængt af
tyskheden, da tysksindede konger og
massevis indstrømmende tyske adelsmænd førte det store ord hertillands. Ole
var naturligvis dansk til liv og sjæl.
Herremanden, der selv var et af disse
tyske snyltedyr, havde hørt adskilligt om
Oles tale, og det var derfor ikke sært, om
han søgte en lejlighed til at tale et ord

med den dristige bonde.
Ole havde i sin have et ungt valnødde
træ, som han fredede om. Han havde
beskyttet den spæde stamme med tome,
der skulle forhindre husdyrene i at øde
lægge barken. Da han imidlertid en mor
gen kom ud, så han til sin forfærdelse tor
nene revne bort og den unge stamme
afskåret nede ved roden.
I nogen afstand fra haven så han to
adelsmænd, en ældre og en yngre, i færd
med at lade en nylig afskudt bøsse og
roligt snittende sig en ladestok af Oles
valnøddetræ. Blodet i Oles årer kogte ved
dette syn. Han nærmede sig de fremmede
for at spørge om, hvad dette skulle bety
de; men nogle tyske brokker og plumpe
grovheder var alt, hvad han fik til svar af
den yngre, mens den ældre slet ikke vær
digede at lukke munden op.
“Tal dansk, så man kan forstå jer,” råb

te Ole til sidst i sin hidsighed.
‘Tys, tys,” stammede den yngre lidt
forbløffet. Der Herr ist der König.
Ole vendte sig rask til den ældste.
“Herre,” sagde han. “Er I kongen, vor
nådige konge?”
“Nicht Dänisch,” svarede denne ham.
“Verstehe nicht.”
Dette syntes Ole for stærkt.
“Skam jer at behandle en ærlig mand
således,” råbte Ole opbragt. “Først for
styrrer I min fattige ejendom, og så gør I
nar af mig og vil bilde mig ind, at en
dansk konge ikke skulle kunne forstå
dansk.”
Og så rev han valnøddestammen ud af
den unge herres hånd og begyndte at var
me hans ryg så ivrigt som nogen ride
foged nogensinde svang sin svøbe. Oles
kæmpevækst skræmte dem så aldeles, at
de ikke turde yde mindste modstand, men

Røverhistorien om Stærke Ole Pallesen fra Dalum blev i 1923 opført på Odense Teater.
Stykket havde titlen “De Vissenbjerg Røvere“. På billedet viser Stærke Ole stolt sit
valnøddetræ frem for kone og børn.
Foto: Stadsarkivet.
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kastede deres geværer i græsset og styrte
de ind i skoven, forfulgt af Ole, der dog,
da han var mindre rap til fods, tabte dem
af syne.
Allerede før næste morgensol endnu
var helt oppe, indfandt en øvrighedsper
son og en halv snes bysvende sig i hans
hytte, rev Ole ud af sengen og slæbte ham
med sig.
I Odense Rådstuekælder, et mørkt og
fugtigt hul, måtte Ole hensidde fulde otte
dage, uden anden næring end vand og
muggent brød. Den niende dag, en hellig
søndag, blev han hentet op af en korporal
med fire mand og med bagbundne hæn
der ført til kirken. Uden for kirkedøren
stod i de tider gabestokken og træhesten,
og da det havde ringet første gang, blev
den ulykkelige bondemand løftet op på
træhestens skarpe ryg og svære jernlodder
hængt ved hans fødder. I denne stilling
måtte han forblive, indtil gudstjenesten
var endt.
Da hans hænder var løst og friheden
gengivet ham, tog han straks vejen til sit
hjem. Men vejen faldt ham for lang. Træt
og udmattet sank han ned i det høje græs
ved åbredden og faldt snart i dyb søvn.
Da han efter liere timers søvn slog øjnene
op, så han sin kone og sine syv børn ligge
grædende omkring sig. Ak jeg aner det.
Herremanden har ladet jer kaste ud.
Følg mig, sagde han. Jeg skal skaffe
jer et hjem og hvad I behøver. Himlens
forbandelse hvile over dem, der får en
ærlig mand til at blive en nidding.
Og han tog det yngste barn på armen,
mens konen og de andre børn tog vuggen
og bylterne, og gik foran dem på vejen til
Vissenbjerg gyde. De mørke, tætte skove
skulle være deres hjem. Tilfældet skulle
råde for deres skæbne.
Nogle uger efter denne begivenhed
begyndte man stærkt at ymte om usikker
heden på landevejene til Odense, snart
var en købmand, snart en herremand eller
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Folkesagnet om Stærke Ole fra Dalum indeholder naturligvis et kærlighedsdrama.
Møllerkarlen Erik forelsker sig i Stærke Oles datter.
Foto: Odense Teater 1923.

birkedommer blevet anholdt i Vissenbjerg
gyde. En kæmpekarl og nogle småpoge,
der knap var kommet over bømealderen,
lurede med sværtede ansigter på de rej
sende og udførte disse bedrifter. For
resten sagdes der, at de gjorde forskel på
personer. Bønder og fattige håndværkere
led ingen overlast eller blev i det højeste
berøvet nogle levnedsmidler. Købmænd
måtte overlade dem det halve af deres
penge eller varer. Herremænd og øvrig
hedspersoner blev aldeles udplyndret og
ofte mishandlet. Gejstlige derimod havde
intet at frygte.
Røverne havde drevet deres uvæsen i
en halv snes år, da en morgenstund nogle
bønder, som skulle til marked i Odense,
kom igennem Vissenbjerg gyde. På et
sted i den tætteste del af skoven holdt den
forreste vogn pludselig stille, og hestene
var ikke på nogen måde at bevæge til at
gå frem.

Da man så sig om, fik man øje på et
menneske, der var ophængt ved benene i
en gammel bøg. Liget var ganske afklædt
og skrækkelig mishandlet, afskåret næse
og øren, og i munden var stukket en visk
halm. Det hele vidnede om, at mordet var
sket af hævntørst og ikke af rovgerrighed,
thi offerets klæder var rullet sammen og
henlagt ved træets fod, ligesom en kost
bar guldkæde, som den myrdede havde
båret om halsen, var bundet om ligets
højre fod som en slavelænke.
Der skete straks melding til den nær
meste øvrighed. Liget blev skåret ned og
kørt til Odense. Det viste sig, at den myr
dede var ridder Rudolph Bamewitz, herre
til Glorup og Hesselager, den samme her
re, som for en halv snes år siden havde
afskåret valnøddestammen i Ole Pallesens have.
Dette forfærdelige mord vakte almin
delig bestyrtelse. Der blev anstillet en

almindelig jagt efter røverne, men for
gæves gennemstrejfedes skoven af herremænd, bønder, borgere og soldater; selv
de medbragte jagthunde kunne ikke op
snuse voldsmændenes tilflugtssted. Kon
gen udlovede nu en stor belønning til den,
der kunne give mindste oplysning eller
overgive blot en af røverne i øvrighedens
hænder, men dog hengik der endnu et par
år, inden den mindste opdagelse skete.
I Vissenbjerg Mølle plejede en ung
pige at komme et par gange hver uge for
at købe mel. Man vidste ikke, hvor hun
hørte hjemme, og hun svarede altid und
vigende, når man spurgte hende derom.
Alle syntes godt om pigen, men ingen
mere end en ung karl, der tjente i møllen.
Erik - sådan hed han - havde altid mange
spørgsmål at gøre hende, men fik aldrig
bedre besked end de andre.
Til sidst fandt han på ved list at opdage
hendes hjem. Han fik lov til at følge hen
de et stykke på vejen. En aftenstund, som
de således fulgtes ad, og han bar mel
posen for hende, greb han lejligheden til
med sin kniv ubemærket at stikke et lille
hul i bunden af posen. Næste morgen tid
lig fulgte han sporet, som den fine mel
stribe havde efterladt, men til hans forun
dring førte den langt ind i skoven, gen
nem tæt krat og vilde buske.
Melstriben førte til en åben plads, om
givet af gamle ege- og bøgetræer. Erik var
netop i færd med at træde ud af tykningen
og følge sporet til en høj, der hævede sig
på midten af den åbne plads, da han plud
selig hørte en kraftig mandsrøst. Hurtigt
trak han sig tilbage og smuttede ind i det
tætte nøddekrat; han kom uvilkårlig til at
tænke på røverne, der huserede i denne
egn, og frygtede for at lade sig til syne.
Lidt efter fik han også øje på en kraftig
kæmpe, med en mægtig knippel i hånden,
fulgt af flere unge kraftfulde knægte,
bevæbnede på samme måde. Højen var
målet for deres gang, og de forsvandt bag

det tykke buskads, der dækkede dens ene
side.
Erik begav sig hurtigt på hjemvejen.
Det måtte være de frygtelige røvere, han
havde set. Da han vel var kommet hjem,
kom han pludselig til at mindes den store
sum, som kongen havde udsat for røver
nes pågribelse.

Røverjagt
Sin første fridag benyttede Erik til en
gang til Odense, hvor han lod sig melde
hos byfogden. Han betroede ham, hvad
han havde set i skoven. Kongen opholdt
sig netop på byens slot, og da byfogden
ufortøvet havde indgivet sin beretning,
blev det bestemt, at en afdeling soldater
skulle udsendes tidligt næste morgen for
at fange røverbanden. Erik skulle vise
dem vejen.
Men al søgen var forgæves. Der var
ingen røvere. I de tætte buske, der dække
de højen, fandt man vel spor af fødder,
men selve kæmpegraven vidnede ikke
om noget menneskeligt ophold. Soldater
ne ville trække sig tilbage med skuffede
forventninger, da man pludselig får en
simpel klædt pige at se; hun træder ud fra
skovens tykning. Hurtigt havde soldater
ne omringet hende og ført hende frem for
byfogden. Da Erik fik øje på pigen, bleg
nede han - det var hende, som han elske
de over alt i verden. Det faldt ham pludse
lig ind, at hans elskede muligvis kunne
høre til den eftersøgte røverbande, og at
han således stod på nippet til at styrte
hende i fordærvelse.
Rask sprang han frem for byfogden,
der havde taget pigen i forhør.
“Nåde, strenge herre,” råbte Erik.
“Nåde, for hende, hun er min kæreste,
hun er uskyldig.”
Byfogden studsede; derimod kunne
han intet indvende, og pigen fik lov til at
gå. Men i samme øjeblik skete der mel

ding om, at nogle soldater havde fanget
en gammel kone, der med to småbørn
vankede om i krattet. En rædsom angst
overfaldt den unge pige. Erik bemærkede
det. Hurtigt greb han hendes hånd. “O
kom, kom med mig,” hviskede han.
“Kom eller du er fortabt.”
Og han ville trække hende med, men
hun stod ubevægelig. “Ak Erik, Erik,”
sagde hun endelig med tårekvalt stemme.
“Du har forrådt os, styrtet min stakkels
fader, min moder og mine søskende i
ulykke. Jeg vil ikke gå med dig. Du er et
slet menneske.”
“Nej, nej, sig ikke det,” stammede han
i sin dødelige angst. “Endnu er din fader
ikke fanget. Din familie hytter sig nok.
Kom, for Guds skyld, kom blot.”
Og med fortvivlet styrke rev han
pigen af sted og forsvandt med hende i
skoven.
Den kone, man havde fanget, var
ingen anden end Ole Pallesens hustru. I
begyndelsen var hun ikke at formå til
nogen bekendelse. Men da byfogden tru
ede med de hårdeste pinsler, tilstod hun i
sin angst, hvem hun var, og viste byfog
den indgangen til hulen. I hulen gjordes
imidlertid ingen fangst; den var tom og
kun udstyret med fattige lejer af mos og
halm.
Med dette udbytte af røverjagten måt
te man lade sig nøje, og fangerne blev sat
i forvaring på Dalum.
Ole Pallesen kunne ikke længe forbli
ve uvidende om det forefaldne. Da hans
kone og børn ikke vendte tilbage, mærke
de han straks uråd, og da de mange spor i
skoven lod ham formode, at man havde
opsnappet dem, lagde han sig med sine
sønner på lur for at afvente, om forfølgel
sen skulle fortsættes, men det blev den
ikke.
Knap 14 dage efter faldt på Dalum
Ting dommen over de fangne. Den lød
på, at de skulle puttes i sække og druknes
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i Odense Å. Ole blev ved denne efterret
ning bragt i et frygteligt raseri, og han og
sønnerne blev enige om at opbyde alt for
at frelse de ulykkelige.
Det var natten før den afgørende dag.
Ole havde fået at vide, at hans kone og de
to små børn var indespærrede i et kælder
fængsel på herregården, og allerede fra
den tidlige aften ventede han og hans søn
ner på en gunstig lejlighed til at befri
dem. Da midnatsklokken slog, og alle
hvilede i den bedste søvn, brød de ad
omveje ind i gården og var allerede ube
mærket nået ind i fangetårnet, da de plud
selig så lys. Det var imidlertid ingen
anden end slutteren, som Ole kendte fra
gamle dage.
Rask styrtede han sig over den gamle
og greb ham i struben. “Ikke et kny,
gamle Bent,”’ truede han.
“Det er mig, stærke Ole Pallesen, og
jeg er kommet for at redde min kone og
mine små. Luk op for dem, hvis du har dit
gamle liv kært. Du ved, jeg spøger ikke,

men handler efter mine ord.”
Den gamle var halvdød af skræk, og
Ole måtte slippe ham, hvis han ville have
nogen nytte af ham og ikke se ham dø
under sine stærke hænder.
“Hvor er de?” vedblev han. “Svar hur
tigt; der er ingen tid at give bort.”
“Jeg skal ikke narre dig,” stammede
den gamle. “Lad mig blot puste lidt. Der
inde i hullet - bag ved mit kammer.”
“Luk dem ud.”
“Ja, ja, men giv lidt stunder.”
Dog Ole havde hastværk, og han og
en af sønneme tog derfor den gamle slut
ter under armene for at fremskynde hans
gang, mens de andre blev tilbage for at
afværge mulige overfald. Kort efter kom
Ole tilbage med fangerne, og man beredte
sig nu til tilbagetoget. For at den gamle
slutter ikke skulle lide overlast for sin
gode vilje, bandt man hans hænder og
lagde ham i hans kammer, bundet til sen
gen, hvorved det hele fik skinnet af vold
og ilde medfart.

Da man derefter var vel kommet ud i
det fri, stak et par af sønnerne ild i en
lade, der hørte til gården, for at bortlede
opmærksomheden, mens de andre søgte
skoven.
Dette var Stærke Oles sidste bedrift.
Efter den tid hørte man aldrig mere om
ham eller om hans røverbande i Vissen
bjerg gyde, så det vistnok er sandsynligt,
at han for bestandig forlod denne egn.
Således beretter myten, hvis historiske
grundlag aldrig er dokumenteret. Den
omtalte herremand på Hesselagergård,
Rudolph Bamewitz, er der ikke meget
kød på. Han nævnes overhovedet ikke i
Hesselagergårds godsarkiv eller på andre
tilgængelige lister over Hesselagers herremænd i tidens løb.
Odense Teater skrev i 1923 i sit pro
gram, at sagnet “temmelig sikkert har et
historisk grundlag.” Teatret slog tilmed
fast, at handlingen udspiller sig i slutnin
gen af det 17. århundrede.

Forbrydere blev henrettet i Dalum
På Faaborgvej i Dalum gik nogle arbejdere i 1939 og grave
de gasrør ned i cykelstien, da de stødte på et velbevaret
menneskeskelet. Straks blev politi og kredslæge alarmeret,
men der var ikke nogen aktuel forbrydelse at opklare.
Tværtimod var skelettet flere hundrede år gammelt og
stammede efter al sandsynlighed fra en henrettelse ved
Dalum Ting. En snes år forinden var et andet skelet fundet i
nærheden, ved gården Rikkesminde.
Myndighederne kom på sporet af en henrettelse, der hav
de fundet sted i 1678. Samme år blev en mejeriforpagter
slået ihjel af en ladefoged i et trekantdrama, der havde end
nu en medskyldig: Kvinden som de begge ville have, Ane
Egebæk. Også en tjenestepige blev kendt medskyldig.
Der var ingen blødsødenhed ved Dalum Ting. Morderen,
Erik Sørensen, blev ikke blot henrettet, men fik også hove
det hugget af og sat på en stage samt kroppen parteret i fire
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dele og lagt på hjul. Også de to kvinder blev henrettet.
Dalum Ting lå på den såkaldte Tingløkke, en mark under
Dalum Kloster.
Siden 1459 havde herremændene i Danmark kunnet få
kongens tilladelse til at oprette et såkaldt birk og udnævne
en birkedommer. Således havde også herremanden på
Dalum Kloster, Johan Friis, i 1548 fået et brev fra kongen,
der gav ham den juridiske magt i Dalum og omegn - det
såkaldte Dalum Birk. Desuden fik herremanden andel i de
bøder, birkedommeren strøede over folket ved Dalum Ting.
Når sager var afgjort på birketinget, kunne de ankes til
herredsting og landsting.
Birketing findes ikke længere. De blev definitivt afskaf
fet i forbindelse med Grundloven i 1849. Men at Dalum
engang har været tingsted, vidnes der stadig om: Tingløk
ken har givet navn til Tingløkkevej og Tingløkkeskolen.

Hittebarn opkaldt efter et træ
Der findes byer, hvor efternavne, der er
sjældne i resten af landet, er lige så almin
delige som Hansen og Jensen.
I Kerteminde er det Gommesen, Martinussen og Due, der fylder godt i telefon
bogen; på Ærø er det Albertsen og Kromann. Der er slægter, der er bedre til at
forplante sig end andre.
Men det er ualmindeligt, at et slægts
navn stammer fra et hittebarn, sådan som
det er tilfældet med efternavnet Bøg, der
er hyppigt forekommende i det sydlige
Odense.
I august 1792 fandt nogle bønder fra
Dalum et hittebarn i en grøft under et
bøgetræ i Fruens Bøge. Faderen eller
moderen blev aldrig fundet, så biskoppen
beordrede barnet døbt i Dalum Kirke,
hvor drengen fik efternavnet Bøg, fordi
han var fundet under en bøg - og fornav
net Christian, måske fordi kongen hed
Christian, eller fordi han var fundet på
jord, der tilhørte Kristiansdal Gods.
Hittebarnet blev stamfader til en stor
slægt, der tæller kendte navne i det syd
lige Odense, f.eks. maskinfabrikant R.
Bøg Jørgensen og et helt dynasti af gart
nere med efternavnet Bøg Madsen.
Drengen var et par måneder gammel,
da hovbøndeme fandt ham i den grønne
skov og afleverede ham til Fattigkom
missionen.

Rygter florerede. En gruppe sigøjnere
havde netop forladt egnen. Var der forbin
delse til dem? Et andet rygte forbandt det
uvelkomne barn med et medlem af den
fornemme Benzon-slægt på godset. Sa
gens rette sammenhæng er aldrig op
klaret.
Fattigkommissionen fandt - i samar
bejde med amtet - et hjem til lille Chri
stian. Han kom i pleje hos husmand
Rasmus Hansen og hans kone Gjertrud,
der fik otte rigsdaler om året for at sørge
for, at drengen kom i skole og fik tøj og
mad. Her - i Lettebækhuse ved Bellinge boede hittebarnet Christian Bøg indtil sin
konfirmation i 1806.
Som det dengang var skik og brug
kom en dreng “ud at tjene”, senest når
han var konfirmeret. Christian fik som
13-årig plads hos gårdmand Rasmus
Knudsen i Høj me. Kun afbrudt af solda
tertiden var han derefter tjenestekarl på
forskellige gårde omkring Bellinge, indtil
han i 1821 giftede sig med Karen

Rasmusdatter og stiftede eget hjem.
Christian Bøg fik fire sønner, der efter
datidens navneskik fik efternavnet Chri
stiansen - Christians sønner. Men det var
også almindeligt dengang at bevare et
særpræget efternavn ved at føje det til
sen-navnet. Navnet Bøg blev hægtet bag
efter Christiansen.
Sønnernes skæbne tydede ikke på, at
“bøgetræet” ville blive til et helt stamtræ.
Sønnen Simon faldt som 22-årig i krigen
mod tyskerne i 1850. Sønnen Niels døde
som 26-årig. Sønnen Hans har eftertiden
ingen spor af. Måske faldt han også i krig.
Kun den ældste søn, Rasmus, stiftede
familie. Han købte et hus i Brændekilde
og fik seks børn, hvoraf flere førte Bøg
navnet videre.
Slægtens grundlægger, hittebarnet
Christian Bøg fra Fruens Bøge, blev 80
år. Han døde i 1872 - lige så fattig som
han kom til verden. “Ejede intet”, skrev
skifteretten. Men han plantede et stamtræ.

Hittebarnet Christian Bøg fik fire sønner,
men kun den ene, Rasmus Christiansen
Bøg (født 1821), stiftede familie. Han blev
høker, landmand og træskomand og fik
seks børn, hvorafflere førte Bøg-navnet
videre. Derfor er Bøg - som mellemnavn
eller efternavn - den dag i dag
almindeligt i forstæderne sydfor Odense.
Billedet viser Rasmus Christiansen Bøg
(længst til højre), hans kone Ane Kirstine
Hansdatter og deres seks børn.
Foto: D.H.L.A.
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Fruens Bøge Skov har været fuld
af restauranter
Carls!und (nederst) erden eneste,
der er tilbage.
Restaurant Skovlyst (øverst)
lå ved Skovalleen.
Udaterede postkort.
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Fruens Bøge solgt for 53.000
Der blev rystet på hovedet, da det i 1996
kom frem, at Odense Kommune ved en
fejl havde solgt en bid af Eventyrhaven til
et privat kunstcenter, som derefter satte
lamaer ud i parken.
Odense Kommune har før gjort bedre
handeler. En af dem foregik i 1875, da
Odense købte udflugtsstedet Fruens Bøge
for 53.000 kroner.
Kammerherre Chr. Benzon, Kristiansdal (Dalum Kloster), havde hidtil ejet
Fruens Bøge. Da han døde i 1875, var
arvingerne villige til at sælge arealet på
53 tønder land.
Med i handelen fulgte bøgeskoven
samt bygninger som Hedehuset, Skytte
huset, Sorgenfri, Pavillonen, Carlslund,
Røde Hus, Skovlyst og Bøgeskovhuset.
Odense Kommune ville samtidig flytte
bygrænsen fra Odense Å til den nye jern
banelinje, så Fruens Bøge blev en del af
Odense. Men dertil sagde Dalum-Sanderum Sogneråd stop.
Sagen blev indbragt for amtet og for
Indenrigsministeriet, som i 1877 gav
Odense medhold, hvorefter bygrænsen
blev flyttet nogle hundrede meter mod
vest og lagt langs Odense-Svendborgjembanen, der var åbnet året før. Dog
skulle Fruens Bøge Station fortsat høre
med til Dalum.
Og hvad er så Fruens Bøge? Der er
næppe noget odenseansk stednavn, der
har skabt så megen forvirring. Ret beset
er Fruens Bøge navnet på skoven, der
afgrænses af Odense A mod øst og af
Odense-Svendborg-jembanen mod vest.
Men Fruens Bøge var i mange år også
navnet på et stort postdistrikt “5250 Fru
ens Bøge”, der strakte sig helt til Dyrup
og Højme.
Det smukt klingende navn har desuden
en særlig status hos byens ejendoms
mæglere, der gerne reklamerer med et
hus i Fruens Bøge, selv om den korrekte
adresse snarere er Dalum.

Odense Kommune satte i 1990’eme to
blå byskilte op på Skovalleen, således at
Fruens Bøge fremtræder som Odenses
mindste bydel med kun 300 meter mel
lem skiltene.
Navnet Fruens Bøge kan spores tilba
ge til 1588, da stedet omtales som “Fruer
by Løkke”. Området hørte under Dalum
Kloster, der ligesom kirken var knyttet til
Jomfru Maria. Deraf navnet. “Fruerby
Løkke” var marken mellem åen og
Dalumvejen, så med en vis historisk ret
kan beboere på de nuværende sideveje
mellem Dalumvej og jernbanen hævde, at
de bor i “Fruerby Løkke”, Fruens Bøge.
Marken på den anden side af Dalumvej
hed Tingløkken, deraf de nuværende
navne Tingløkkevej og Tingløkkeskolen.
Når Fruens Bøge er blevet kendt, skyl
des det bl.a., at skoven ved Odense A lige siden Rousseaus romantiske natur
bølge skyllede ind over det odenseanske
borgerskab - har været et populært ud
flugtsmål. Fra år 1800 omtales spadsere
stier i skoven, og Fruens Bøge blev efter
hånden et søndags-mekka for odenseanere, der vandrede ud fra byen, kørte i
kapervogn eller sejlede på åen til de man
ge traktørsteder og restaurationer med
musik og dans. I dag er der kun restauran
terne Carlslund (i selve Fruens Bøge) og
Bondestuen (over for Zoo) til at slukke
tørsten.

H. C. Andersen på besøg
H. C. Andersen beskrev i 1828 en tur til
Fruens Bøges herligheder: “Tæt ved bak
ken - Nonnebakken - holder vogne om
søndagen, der fører folk til skoven, en
slags Charlottenlund-tour i det små. Vejen
går gennem Hunderup, hvis bønder vist
nok er de rigeste i Fyen... I skoven har
man musik og et telt med forfriskninger.
Byens folk tager herud, og der gøres sæd-

Sådan så Fruens Bøge ud på et kort,
da Odense Kommune købte
herlighederne i 1875.
vanlig en lille udflugt til Kristiansdals
skov, der også kaldes Fruens Bøge, hvor
jeg som dreng hoppede om og samlede
jordbær på et græsstrå. En blind mand
spillede på violin i skoven, og fra byen
kom de fornemme folk sejlende op ad åen
i en båd, hvorfra der hang et stort rødt
flag.”
Den mest kendte tekst, der nævner
Fruens Bøge, er dog sangen “Sejle op ad
åen”, som den dag i dag er en del af den
folkelige sangskat ved fodboldlandskam
pe i Parken. De danske roligans aner
næppe, at sangen handler om Odense Å,
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Skovforeningen, der var forbeholdt det odenseanske borgerskab, havde i mange år monopol på at benytte dansepavillonen i Fruens
Bøge. Tjenestefolk havde ingen adgang.
Tegning i Illustreret Tidende 1883.
og at den er skrevet som en revyvise på
Odense Sommertheater i 1895.
“Dans i Fruens Bøge, under grønne
træer, én og hver kan danse dér, med og
uden hjertenskær,” hedder det i en mere
ukendt passage i sangen.

Forbudt for underordnede
Det odenseanske borgerskab dannede i
1839 “Foreningen i Fruens Bøge”, en sel
skabelig forening, som fik kammerherre
Chr. Benzons tilladelse til at holde sam
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menkomster og dans i Skovhusets danse
sal. Medlemmerne var embedsmænd,
officerer og købmænd. I 1870 blev opta
gelseskriteriet ændret, så også “underoffi
cerer med godt vidnesbyrd” kunne melde
sig ind.
Selv efter at Odense Kommune havde
købt Fruens Bøge, skulle man være med
lem af denne udemokratiske forening for
at få adgang til skoven. Foreningens love
fastslog, at “kvindelige personer i under
ordnet tjenstlig stilling har ikke adgang til
foreningens sammenkomster”.
Opvartere, kuske, sypiger, fabrikspiger

og glasværksarbejdere blev på generalfor
samlingen i 1875 nægtet optagelse i den
fine forening, hvor det var forbudt at dan
se “for tæt” og uden hvide handsker.
Da den stigende industrialisering ikke
blot skabte en industrioverklasse, men
også socialdemokrater og socialister til at
udføre arbejdet på de nye fabrikker, op
stod en række arbejderforeninger og fag
foreninger, der holdt socialdemokratiske
grundlovsfester i Hunderup Skov som
alternativ til de borgerliges grundlovsfe
ster i Fruens Bøge.
“Dér er tjenestepigerne ikke udelukket

Promenerende fruer i Fruens Bøge var et
velkendt syn i begyndelsen af1900-tallet.
Udateret postkort.

fra, hverken denne dag eller til nogen
anden tid,” skrev Fyns Social-Demokrat
sarkastisk.
Socialdemokraterne søgte i 1891 politi
og byråd om lov til på Grundlovsdagen at
marchere gennem Fruens Bøge til Hunderup Skov. Myndighederne sagde nej,
men tillod dog arbejderne at drage i pro
cession gennem selve Odense, hvis de
holdt sig til Dannebrog og undlod at flage
med rent røde faner.
Trafikkontrollør Edelhart Holm (født
1899) erindrer: “I min grønne ungdom
var der ikke mindre end fem restauratio
ner i Fruens Bøge. Når man kom ind i
skoven fra Heden (Søndre Boulevard),
var den første restauration, man stødte på,
Sorgenfri. Den lå på bakken til højre for
dampbådenes anløbsplads og endestation.
Her var der i nogle år fremvisning af film
i det fri. Længere fremme kom Skovfore
ningen med den store danseestrade. Byg
ningen med den store altan, hvor musik
ken sad. Her var der om sommeren bal en
gang om ugen, og regimentsmusikken
leverede dansemusik. I Skovforeningen

skulle man være medlem for at komme
ind. Der var kontrol uden om pladsen, og
der var trukket snore. Man kunne komme
ind som gæst sammen med et medlem,
og på den måde kom jeg ind. Fra de
“gode, gamle dage” lå der endnu nogle
stalde, hvor det finere borgerskab opstaldede deres heste, når de kom kørende i
charabanc. Carlslund var meget kendt,
den har holdt stand og er den eneste af
dem, der endnu er tilbage; den ligner sta
digvæk sig selv med de gamle hyggelige
stuer og serveringshaven udenfor. Den
næste restauration var Røde Hus, et mere
folkeligt anløbssted; der var bl.a. skydebod og lykkehjul. Det fornemste sted var
dog Skovlyst. Her var et lille orkester, der
musicerede om eftermiddagen. Her kom
folk navnlig søndag for at indtage deres
eftermiddagskaffe. På de store aftener, så
som rundskuedag eller børnehjælpsdag,
var der fuldt hus.” (citat 1981).
Først i 1905 blev Foreningen i Fruens
Bøge (Skovforeningen) delvis åben over
for medlemmer af andre samfundsklasser.
Under arbejderbevægelsens glansperiode

i mellemkrigstiden blev Restaurant Sor
genfri i Fruens Bøge målet for arbejder
nes 1. maj-demonstrationer. Men helt op i
1930’me havde Foreningen i Fruens Bø
ge formelt monopol på at bruge skoven.
I dag er det tilladt for alle at betræde
Fruens Bøge. At stå i kø ved iskiosken på
Skovalleen. At fodre ænder. At spise
æggekage på Carlslund. At promenere
eller jogge mellem bøgene. At varme sig
ved sankthansbålet på Engen. Eller - når
klimaet tillader det - at løbe på skøjter på
Skovsøen. Har man ikke prøvet alle disse
aktiviteter, er man ikke rigtig odenseaner!
Kigger man godt efter, kan man også
følge flagermusenes flugt over aften
himlen.
Fruens Bøge er stadig et åndehul. Et
mini-Charlottenlund. En demilitariseret
zone. Et 300 meter bredt ingenmandsland
mellem Odense og Dalum. En bydel uden
fastboende mennesker, selv om naboerne
gerne puster sig op som ænderne og siger:
Jeg bor i Fruens Bøge.

55

Røde Hus på Skovalleen havde keglebane og var et af de mere folkelige traktørsteder i detfine Fruens Bøge.
Det blev revet ned i 1959. Foto: Odense Kommune 1959.

Traktørstedet Sorgenfri lå ved
Erik Bøghs Sti og
Sorgenfri-bcekkens udmunding
i Odense X. Sorgenfri blev i 1940’erne
brugt til husvildeboliger.
Bygningen blev revet ned i 1966.
Foto: Møntergården.
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En skole for statsministre
Man skal ikke komme fra Dalum Land
brugsskole for at blive statsminister i
Danmark.
Men to gange er det alligevel lykkedes
for Venstremænd med tilknytning til land
brugsskolen at blive regeringschef.
Den første var godsejer Thomas Madsen-Mygdal, statsminister 1926-29.
Madsen-Mygdal var lærer på Dalum
Landbrugsskole 1902-03 og igen fra
1907. Derefter var han skolens forstander
fra 1909 til 1920, da han blev landbrugs
minister.
Den anden var gårdejer Erik Eriksen,
hvis karriere dog havde modsat forløb.
Først var han statsminister (1950-53). Så
blev han i 1955 “forfremmet” til formand
for Dalum Landbrugsskoles Legat, der
var skolens ejer.
Dalum Landbrugsskole blev grundlagt
i 1862 som Dalum Højskole. Grundlæg
geren var den kendte højskolemand Chri
sten Kold, der ligesom sine politiske
meningsfæller i bondebevægelsen var
optændt af ønsket om at vippe det konser

vative Højre-parti af pinden. Et af midler
ne var oplysning, bedre uddannelse af den
danske bondestand.
Som led i deres politiske og økonomi
ske frihedskamp lavede bønderne i sidste
halvdel af 1800-tallet ikke blot masser af
højskoler, men også andelsmejerier,
andelsslagterier, andelsbanker, andels
foderstofforretninger osv. Nogle af deres
største inspiratorer var Christen Kold og
N. E S. Grundtvig.
Christen Kold var fra Thisted, men
havnede på Fyn, hvor han først oprettede
en ungdomsskole i Ryslinge og en frisko
le i Dalby, inden han besluttede at flytte
nærmere Odense. Han købte 40 tønder
land på Hjallese Mark og fik bygget en
højskole, der startede i 1862 med 58
elever.

Thomas Madsen-Mygdal, Danmarks
statsminister 1926-29, varforstander på
Dalum Landbrugsskole.

Erik Eriksen, Danmarks statsminister
1950-53, varformandfor
Dalum Landbrugsskoles Legat.

Dalum Højskole
Navnet blev Dalum Højskole, selv om
den ligger i Hjallese. Det er formentlig
højskolelærer J. L. Knudsen, Rødding

Højskole, der har æren for navnet. Han
skrev i 1862 til Christen Kold: “Dalum
Kloster er historisk bekendt. Dalum, det
ved alle folk er dér og dér ved Odense,
medens Hjallese er det tvetydigt klingen
de navn på en ubekendt by. Jeg skulle
derfor beskedent foreslå ved rejsegildet at
nævne stedet med hint meget omskrevne
Dalum-navn.”
Christen Kold rettede sig efter forsla
get og var Dalum Højskoles leder indtil
sin død i 1870. Han fik en begravelse, der
var en statsmand værdig. 2.000 menne
sker samledes om hans båre i højskolens
gård, og otte mænd talte om hans liv og
gerning. Da han blev lagt i jorden på
Dalum Kirkegård, sagde præsten bl.a.:
“Kold var sendt fra Vorherre, som en
levende indsigelse imod skinvæsen, løgn
og død, og vi gør indsigelse imod, at Kold
er død...”
Efter Christen Koids død drev hans
søster og svoger skolen videre som en
højskole for piger. Men elevtallet faldt, og
de besluttede at lukke skolen i 1883.
Tiden var moden til en landbrugssko
le, hvor de unge fynske bønder kunne
undervises i jordbundslære, gødnings
lære, såning, høstning og dyrenes avl og
pleje samt regning, retskrivning og gym
nastik. Fynske landmænd indsamlede
penge og skabte i 1886 grobund for en ny
højskole-æra i Dalum. Med bøndernes
penge som garantisum købte landbrugs
kandidat Jørgen Petersen højskolen og
forvandlede den til Dalum Landbrugs
skole.
Skolen voksede støt og oprettede i
1889 også en afdeling for mejeriundervis
ning. Indtil 1908 var skolen privatejet,
men efter Jørgen Petersens død blev den
købt af Dalum Landbrugsskoles Legat og
omdannet til en selvejende institution.
Og hvilken betydning fik det så for
Dalum-Hjalleses folkelige kultur og
landsbyliv, at en af landets mest kendte
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Udateret postkort,
Morten Lund.

Dalum Landbrugsskole har bredt sig over markerne ved Odensevej.
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Luftfoto ca. 1950.

Den danske bondebevægelse indså i
slutningen af 1800-tallet, atoplysning var
vejen til social og politisk magt.
På højskoler og landbrugsskolerfik
bønderne både boglig og praktisk
kunnen. F.eks. oprettede Dalum
Landbrugsskole i 1889 en afdeling for
mejeriundervisning. Billedet viser
et hold malkekursisterfra 1902.
Foto: D.H.L.A.

højskoler fik hjemsted netop hér? Dalum
Sogns Historie (1965) svarer kort og kon
tant: “Næsten ingen! Selvfølgelig var der
folk i sognet, der fulgte Kold med interes
se, men virkelig tilslutning fik han aldrig
her.”
Jakob E. Lange, elev på højskolen og
fra 1888 lærer på landbrugsskolen, skri
ver i sine erindringer (1938): “En høj
skole danner jo gerne en egen lille verden
for sig.”
Udefra kunne beboerne i Dalum og
Hjallese se landbrugsskolen vokse og
ændre udseende flere gange. En brand i
1924 ødelagde Christen Koids gamle
hovedbygning og gav anledning til en
gennemgribende ombygning.
Dalum Landbrugsskole fusionerede i
2003 med Korinth Landbrugsskole. Sko
len på Landbrugsvej 65 tilbyder land
brugets grunduddannelse, en landbrugs

lederuddannelse og en uddannelse til
jordbrugsteknolog.
Mejeriskolen blev i 1979 adskilt fra
Dalum Landbrugsskole og fik navnet
Dalum tekniske Skole.
Uddannelsessystemets mange refor
mer, fusioner og navneændringer har
også ramt Dalum tekniske Skole, som i
2004 fusionerede med Gartnerskolen
Søhus og blev til Dalum Uddannelses
center, som igen skiftede navn i 2008.
Kold College er det nye navn, som med
et fikst bogstavrim hædrer grundlægge
ren Christen Kold.
Kold College tilbyder erhvervsuddan
nelser inden for levnedsmidler, jordbrug
og mejeri, et naturvidenskabeligt gymna
sium (oprettet i 1992 som Dalum tekni
ske Gymnasium) samt akademiuddan
nelser til laborant, procesteknolog og ser
viceøkonom.

Dalum Landbrugsskole hed oprindelig
Dalum Højskole. Den blev grundlagt i
1862 af den kendte højskolepionér
Christen Kold.
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Khrusjtjov i
Dalum-Hjallese

Dalum Landbrugsskole erfra 1886. Udateret postkort.

En af verdens mægtigste mænd, Sov
jetunionens ministerpræsident, Nikita
Khrusjtjov, besøgte Dalum-Hjallese
midt under “den kolde krig”.
Den landbrugsinteresserede chef
for den kommunistiske supermagt
ønskede at se Dalum Landbrugsskole
under sit besøg i Danmark i juni
1964.
“Vi ved jo, at et godt landbrug
ikke er afhængig af jorden, men af
hvor megen kunstgødning der puttes
i den!”, sagde Khrusjtjov i sin tale på
Landbrugsskolen, som han derefter
forærede en film om de sovjetiske
forsøg med landbrug på kunstigt
næringsgrundlag. Det var tydeligvis
ikke økologi, der optog politikerne i
de tosseglade 60’ere.
Men fynboerne modtog Khrusj
tjov med begejstring. Aviserne skrev,
at der stod flere tusinde mennesker i
gaderne og på Flakhaven, da mini
sterpræsidenten og hans følge kørte
fra Dalum Landbrugsskole til Oden
se Rådhus.
Svenskerne, som han besøgte få
dage senere, var knap så høflige. I
Stockholm blev der spredt flyveblade
med teksten: “Efterlyst for mord”!

Dalum Landbrugsskole og Kold College
specialiserer sig i uddannelser inden for
området “fra jord til bord“.
Billedet viser en kokelev.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.
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På papiret

Det var papirfabrikkens skyld, at Dalums indbyggertal blev tredoblet fra 1870 til 1911. Billedet, som er fra 1913, viser sorterersalen,
som fortrinsvis beskæftigede kvinder Foto: D.H.L.A.
De er genboer. Men der er verdener til
forskel.
På den ene side af Dalumvej stikker
et hvidt, middelalderligt kloster sit spir
mod himlen. Her ånder himmelsk fred og
harmoni.
På den anden side af vejen slanger en
spraglet, savtakket papirfabrik sig. Under
de praktiske ovenlysvinduer buldrer
moderne maskiner i hektiske flerholdsskift.

Det er ukendte verdener, hvis man alt
så ikke er nonne eller papirarbejder. Ikke
et eneste glughul giver øjet adgang til den
indvendige side af Dalums længste hus en kvart kilometer strækker det sig langs
fortovet på Dalumvej.
Alligevel har Dalum Papirfabrik sat
spor i alle sognets afkroge. Fabrikkens
rytme var kvarterets rytme. Når fløjten
lød til fyraften, myldrede folk op ad
Dalumvej og ned ad sidegaderne. Det var

papirfabrikkens skyld, at Dalum blev
tredoblet fra 1870 til 1911. Det var papir
fabrikkens skyld, at Dalum havde social
demokrater ved roret fra 1909 til 1966.
Og det var papirfabrikkens skyld, at
Dalum fik sygekasse i 1875, brugsfore
ning i 1882, forsamlingshus i 1898 og
centralskole i 1911.
Arbejderne løsrev Dalum fra Venstrebøndeme og tog hånd om deres egen
skæbne, på arbejde og i fritid.
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Omkring Dalum Papirfabrik opstod en
satellitby, kaldet Dalum Fabriksby
(nederst i billedet). Langs Dalumvej ses
Dalum Kloster og Dalum Kirke og øverst
Dalum Stadion.
Foto: E. Christoffersen, udateret,
Odense Bys Museer.

Nederst:
Dalum har to iøjnefaldende
katedraler, der ligger lige overfor
hinanden på Dalumvej:
Klostret og papirfabrikken.
Foto: D.H.L.A. ca. 1950.

62

Papirproduktion krævede vand, både som drivkraft og i selve fremstillingsprocessen.
Derfor blev Dalum Papirfabrik lagt ved Odense X. På grund af grumset åvand måtte
vandfilteret ofte renses ved håndkraft.
Foto: D.H.L.A. ca. 1910.

Papirfabrikken var Dalums livline, lige
som A. P. Møllers værft var det i den
modsatte byende.
Odense blev industriby i 1870’eme.
Under højkonjunkturen i begyndelsen af
årtiet opstod flere store virksomheder,
f.eks. et glasværk, et sukkerkogeri og en
papirfabrik. Behovet for papir var stigen
de, ligesom læselysten, der blev udbredt

til de lavere samfundsklasser. Der udkom
flere og flere aviser, alene på Fyn var der
14.
Papirproduktion krævede vandkraft;
både som drivkraft og i selve papirfrem
stillingen. Fabrikkerne blev derfor lagt
ved vandmøller. I Odense-området fik
nogle købmænd og pengemænd blik for
at slå kapital af Dalum Mølle ved Odense

Å. De oprettede i 1873 et aktieselskab,
Dalum Mølles Papirfabrik, som efter
mange begyndervanskeligheder blev en
markant virksomhed i Odense-området.
Papiret blev de første år skabt af gamle
klude. Men ny teknik gjorde det snart
muligt for fabrikker i hele landet at lave
papir af træ og cellulose. Konkurrencen
med de trærige naboer i Skandinavien og
Tyskland var hård. Så hård, at Dalum
Papirfabrik i 1889 gik med til at danne et
fælles selskab, A/S De forenede Papirfa
brikker, der lukkede de mindre fabrikker
og satsede på Dalum, Maglemølle og Sil
keborg.
Beskæftigelsen i Dalum steg støt. Fra
130 papirarbejdere i 1880 til 400 i 1916.
Mere end hver tiende Dalum-beboer ar
bejdede på fabrikken, der trak fremmede
sprog og dialekter til Dalum. En statistik
fra 1901 viser, at kun 14 af 151 papirar
bejdere var født i Dalum. Mange kom fra
andre papirfabrikker; der var rift om
den papirkyndige ufaglærte arbejdskraft.
Mange indvandrede fra bondesamfundet,
der var i opløsning, og nogle kom fra
udlandet, især Sverige. Det tyske efter
navn Frøhlke, der stadig findes i telefon
bogen, kom også ind i kvarteret i papirfa
brikkens barndom.
Papirarbejde var både for mænd og
kvinder. Kvinderne som løsarbejdere,
mændene på de berygtede “slavekontrak
ter”, der gav arbejdsgiveren ret til at idømme dem bøder for stort og småt, ind
til de ansatte selv krævede indflydelse på
arbejdsforholdene og i 1895 dannede Da
lum Papirarbejderes Fagforening, en af
deling af Papirindustriarbejdemes Fagfor
bund. To år senere blev arbejderne på
Dalum Papirfabrik omfattet af landsdæk
kende overenskomster.
Papirfabrikkens aktionærer profitere
de både af arbejdet og af husudlejning.
Maskinerne kørte døgnet rundt. Papirar
bejdere var på job i 12 timer på alle hver63

Dalum Papirfabrik og arbejderboligerne på Demantsvej var indtil slutningen af
1930’eme forbundet via Dalum-broen over Odense Å. Skorstenen på billedet er fra
1910.
Udateret postkort.
dage. Kun søndagen var fridag. Ikke
sært, at papirarbejdere ofte talte om søvn
problemer, også efter at ottetimers-dagen
i 1919 blev indført i hele landet. Nat
arbejdet fortsatte.
Fabrikken ejede også arbejdernes
boliger. Huslejen blev trukket i lønnen.
Dalum Papirfabrik byggede fra 1874
arbejderboliger klos op ad fabrikken, ved
den nuværende Demantsvej. Bebyggel
sen fik navnet Dalum Fabriksby. Således
sikrede kapitalen sig, også i Dalum, en
stabil og rodfast arbejdskraft. Tilmed et
godt stykke vej fra storbyens fristelser.
Mens det andre steder var alminde
ligt, at kvinder holdt sig hjemme ved
børn og kødgryder, var Dalums damer en
efterspurgt arbejdskraft - så efterspurgt,
at Dalum Papirfabrik fandt på en fed
fidus for at holde på dem. Fabrikken
opstillede i 1916 et dampkomfur, så de
kvindelige arbejdere kunne tage kød
gryderne med på arbejde og varme
maden op.
Augusta Nielsen har fortalt, at der ger
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ne blev åbnet for dampen om formidda
gen. Konerne medbragte emaljespande
med de madvarer, som skulle koges. De
gik så hjem i middagspausen og opvartede familien. Således blev det muligt for
gifte kvinder at opretholde udearbejde.
Kønsrollerne bestod - selv om både mand
og kone gik på papirarbejde.
Dalums papirarbejdere skildres som én
stor familie. Arbejdskammerater kaldte
sjældent hinanden ved navn. Man sagde
“makker”. Alle var makkere. Lønnen val
ens, boligerne ens. Man købte varer i den
samme butik, brugsforeningen, der først
lå på selve fabrikken, senere i fabriksby
en. Man stemte på arbejderpartierne, og
man var medlemmer af de samme fore
ninger. Der var et net af klasseloyalitet i
Dalum Fabriksby som i andre arbej
derkvarterer, der blev født i skyggen af de
rygende fabriksskorstene.
Øgenavne, jargon og myter lindrede
utvivlsomt den identitetskrise, som det
fremmedgørende industriarbejde gav de
mange “nybyggere” fra landsbysamfun

dene. 73 procent af fabrikkens arbejdere i
1901 var født på landet.
Mads Jakobsen fortalte i 1979: “Jeg
startede i marts 1913. Vi havde det rart
sammen dengang. Vi havde næsten alle
sammen øgenavne. Maskinføreren i tree
ren (maskine nummer 3, red.) hed Ober
sten. Jeg blev kaldt Mads Skrædder. Sam
menholdet var godt, og der var megen
solidaritet. Meget mere end i dag.” Mads
Skrædder blev på fabrikken i 45 år.
“Trods alt syntes jeg, at vi havde en god
arbejdsplads.”
Papirfabrikken var en barsk, men også
attraktiv arbejdsplads - med et vist ry for
nepotisme. Det var næsten umuligt at
komme ind, hvis man ikke havde familie
på fabrikken i forvejen. Der blev aldrig
annonceret efter arbejdskraft. “Hvem er
De søn af?” spurgte papirmesteren, da
Eyvind “Salle” Rasmussen søgte arbejde
i 1943. Hans far var på fabrikken i godt
40 år fra 1916 og moderen i 23 år. Så
“Salle” blev ansat.
I mellemkrigstiden var der smalhans i Dalum som i resten af Danmark. Papir
fabrikken måtte fyre folk, fortrinsvis de
ugifte, og lønnen var i bund. I perioder
var der kun arbejde til fire dage om ugen.
Efter krigen blussede fabrikken atter
op. I mere end én forstand. De forenede
Papirfabrikker gik i 1948 ind i et ambi
tiøst projekt i Dalum. Selskabet ville byg
ge en sjette papirmaskine og bringe den
daglige produktion op over 100 ton. Med
i planerne var en ny kraftcentral, der kun
ne dække et energibehov, som svarede til
hele Svendborgs. Den nye maskinbygning og den nye kraftcentral stod klar i
1950, og medarbejderantallet passerede
500.
Guldalderen varede indtil begyndelsen
af 1970’eme, da Danmark igen blev ramt
af lavkonjunktur og arbejdsløshed.
Dalum blev ramt af den største udskift
ning af arbejdskraft i papirfabrikkens

historie. Trafikken i svingdøren kulmine
rede, da efterlønnen blev indført i 1979.
Det år var der en udskiftning på 300 af
fagforeningens 500 medlemmer.
Fællestillidsmand Søren Christiansen:
“Efterlønnen lokkede de gamle væk. Med
et slag eksisterede den gamle fabrikskul
tur ikke længere.”
Udskiftningen betød også et genera
tionsskifte og et politisk vagtskifte. Der
rejste sig en opposition mod de tidligere
faglige ledere. Ungdomsoprøret og græs
rødderne kom til Dalum.

Paladsrevolution
Unge rebeller væltede i 1978 den almæg
tige Anker Nielsen som papirarbejdernes
fagforeningsformand - en markant begi
venhed, arbejderne den dag i dag beteg
ner som “Revolutionen i Dalum”.
Klimaet mellem ledelse og arbejdere
var i 1980 det dårligste nogensinde. De
Danske Sukkerfabrikker havde året før
købt aktiemajoriteten i papirfabrikkerne
og lagt op til en fyringsrunde. Samtidig
havde fabrikken i Dalum på et år haft hele
90 arbejdsulykker. Ledelsen fortolkede en
løbeseddel fra fællestillidsmand Hans
Buhl som en opfordring til, at arbejderne
skulle strejke i protest mod sikkerheds
forholdene. Buhl blev fyret, og ledelsen
kaldte ham “kommunistisk agent“ og
“professionel ballademager.”
Dalum Papirfabrik var blevet en poli
tisk kampplads. Socialdemokrater og
revolutionære venstrefløjsfolk kæmpede
om magten i det faglige arbejde. På tre og
et halvt år skiftede papirarbejderne for
mand fem gange.
I 1983 blev Papirindustriarbejdemes
Fagforbund nedlagt. Fagforbundet var
blevet for lille til at kunne fortsætte som
selvstændigt forbund. Papirarbejderne
kom ind under SID. Også ejerforholdene

Alt åndede idyl, da Dalum Papirfabrik i 1950 indviede ny maskinbygning og ny
kraftcentral, men senere fulgte turbulente år med fyringer, paladsrevolution og mange
arbejdsulykker
Foto: D.H.L.A.
undergik en revolution. Dalum Papirfa
brik blev i 1991 købt af svensk papir
kapital, Stora Papyrus, men blev i 1999
igen danskejet under navnet Dalum Papir
A/S. Fabrikken ved Dalumvej beskæf
tiger i 2009 ca. 250 medarbejdere.

Også på de indre linjer er Dalum Papir
fabrik som forvandlet. Knud Age Henrik
sen: “Hvor det før var en livsstilling at
blive papirarbejder, er fabrikken nu lige
som blevet en station, hvor man lige står
lidt i ventesalen, inden man skal et andet
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sted hen. Selv om udskiftningen heldig
vis er bremset noget op, er den gamle
selvfølelse og faglige stolthed som papir
arbejder brudt” (citat 1987).
Men historien går ikke i glemmebo
gen. Den er kommet på tryk. Fællestil
lidsmand Søren Christiansen tog initiativ
til, at en historiker i 1987 skrev en bog
om papirarbejdernes historie i Dalum.
Flere af oplysningerne i dette kapitel
stammer fra bogen.
Søren Christiansen: “Når man arbejder
med sådan en bog, lærer man, at de ting,
som går igen, er papirarbejdernes sociale
bevidsthed og sammenhold. Jeg er over
bevist om, at vi kan lære meget af de
gamle papirarbejdere.”

Bibelcitat på facaden
Dalum Papirfabriks facade blev i
1990’eme til et helt kunstværk, endda
med et kryptisk budskab.
Kigger man nøje på det lange sær-

Dalum Papirfabriks 270 meter lange,
savtakkede facademur er blevet til et
kunstværk med skakfelter og et kryptisk
budskab. Foto: AWB 2009.

prægede vægmaleri, der består af en
masse små og store kulørte felter, opda
ger man, at der i hvert af de store felter
gennem sig et bogstav. Går man en tur
langs den lange bygning med det takkede
tag, bliver bogstaverne til en sætning:
UPON EARTH PEACE AMONG
MEN OF GOOD WILL.
Citatet er fra Lukas-evangeliet. I den
danske bibel er det oversat til: “På jorden
fred i mennesker, der har hans velbehag.”
Sætningen står hos Lukas i kapitel 2,
vers 14.
End ikke papirfabrikkens direktør vid
ste, at fabrikken skilter med et religiøst
budskab, da denne bogs forfatter spurgte
ham i 2005.
“Gør vi det? Det anede jeg ikke,” sva
rede Henrik Kaa Andersen.
Direktøren var lovligt undskyldt. Ma
leriet blev udført før hans tid.
Men heller ikke personalechef Sigrid
Andersen var klar over, at sætningen på
facaden er fra Bibelen.
“Det er fuldstændig ukendt for os. Vi
rensede muren og betalte malingen, men
kunstneren havde dengang frie hænder.”
Kunstneren bag værket hedder Hen
ning Borvil og bruger kunstnernavnet
H-kon Brosborg. Han påbegyndte værket
i 1994. Bibelcitatet er udført i 1999.
“Jeg valgte citatet, fordi det er budska
bet over alle budskaber. Er der noget,
man ønsker mere end fred på jorden?”
siger kunstneren.
En anden del af det 270 meter lange
vægmaleri består af skakbrætter. Kunst
neren har “tildelt” felter til alle danske
skakstormestre og til alle fynske borgme
stre og amtsrådsmedlemmer samt andre
udvalgte godtfolk, inklusive denne bogs
forfatter. De har kastet med terninger og
dermed afgjort, hvilke farver felterne
skulle have. Den sidste terning blev
kastet i 2006, og dermed er Fyns længste
kunstværk fuldført.

Papirfabrikkens facade blev i årene 1994-2006 bemalet i alle regnbuens farver. Kunst
neren bag værket, Henning Borvil alias H-kon Brosborg, holder stigen på billedet.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.
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Fra Middelfart til Dalum i en barnevogn
På alle store arbejdspladser er der historier, der fortælles igen
og igen, endda længe efter at de oprindelige hovedpersoner har
forladt firmaet. Det er historier om mærkværdige hændelser,
tossede væddemål, helte og tøffelhelte, tyranniske koner og
meget andet. Sandhedsværdien skal ofte tages med et gran salt
- men historien om papirarbejder Olaf Nielsen skulle være
ganske vist. Den fortælles stadig blandt papirarbejderne, selv
om den fandt sted helt tilbage i 1931.
Olaf Nielsen havde fået den skøre idé, at han ville køre sin
kone, Eva, i barnevogn fra Middelfart til Dalum. En strækning
på ca. 50 Idiometer.

Kunne han gennemføre turen? Et mægtigt væddemål blev
sat i gang. Olaf var dårligt gående, så det ville være noget af en
præstation.
Bogen om papirarbejdernes historie i Dalum giver svaret:
“Da kammeraterne vidste, at Olaf godt kunne lide at få en tår
at drikke, tog en flok ud til Blommenslyst Kro for at lokke ham
ind dér. Men det hjalp ikke, for konen sad i barnevognen og
kommanderede: “Videre Olaf, du stopper ikke!” - og så måtte
Olaf jo trille videre. Det samme prøvede de ved Bondestuen i
Odense. Det hjalp heller ikke, så Olaf og Eva vandt vædde
målet.

Olaf væddede med arbejds
kammeraterne om, at han kunne
skubbe konen fra Middelfart til
Dalum i en barnevogn. Han vandt.
Foto (med pletter og patina): D.H.L.A.
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De røde rykker ind
Med industrialiseringen i Danmark fulgte
en særlig arbejderklassekultur i de danske
fabriksbyer, også i Dalum, hvor papirfa
brikken trak hundredevis af arbejdere til.
Arbejderklassen skabte sine egne
organisationer, der kæmpede for bedre
løn og bedre liv. På arbejdspladsen var
det fagforeningerne, der dannede modpol
til fabriksejerne.
I fritiden var det en lang række kultu
relle foreninger, der samlede arbejderklas
sen, dels selvgroede foreninger, dels fore
ninger, der var iværksat af Socialdemo
kratiet og fagforeningerne. Eksempler er
lokale arbejdersangkor og -orkestre, fore
dragsforeninger, arbejderidrætsklubber,
arbejdernes spejderbevægelse (De Unges
Idræt, DUI), aftenskoleforbund (AOF),
brugsforeninger,
kolonihaveforeninger,
bygge- og boligforeninger.
De mange foreninger skabte samhørighedsfølelse og socialt samvær. Arbejder
ne var selv kulturelt aktive - i modsætning
til efterkrigstidens massekultur, der gjorde
dem til kulturelle konsumenter.
Mens Hjallese mere var domineret af
bondebevægelsens traditioner, som det
beskrives andetsteds i bogen, satte arbej
derkulturen et klart præg på Dalum.
Arbejderne i Dalum oprettede egen
brugsforening i 1882. De rejste et arbej
derforsamlingshus på Solbakken i 1898.
De stiftede en socialdemokratisk vælger
forening i 1908. De dannede en afdeling
af DUI i 1924, en arbejderboldklub i
1931 og en socialdemokratisk ungdoms
forening (DSU) i 1933. Også DalumHjallese Kolonihaveforening, stiftet 1919,
og sangforeningen Dan, stiftet 1924,
hører med til billedet af et aktivt nybyg
gerkvarter, selv om de ikke havde politisk
tilhørsforhold.
Forsamlingshuset på Solbakken og det
folkelige traktørsted Røde Hus var møde
steder for et udadvendt selskabsliv. I
Dalum fødtes, som i alle nybyggerkvarte-

En lang række kulturelle foreninger samlede arbejderklassen i de nye bykvarterer, som
opstod, da Danmark blev et industriland. Dalum fik bl.a. en afdeling af den
socialdemokratiske “spejderbevægelse”, DUI. Her ses DUVs orkester.
Fotoca. 1924.
rer i industrialismens ungdom, en særlig
kvarterskultur. Til den uofficielle del af
kvarterskulturen hørte også et omfattende
familie-netværk. Mange boede tæt på
bedsteforældre, onkler, tanter osv., frem
går det af samtaler med ældre Dalumfolk.
Mobiliteten var mindre end i dag. Arbej
derklassens nybyggere kunne i en vis
udstrækning føre det gamle landsbyfæl
lesskab ind i storbyerne. Familie og fore
ninger formede fællesskabet.
Harry Rasmussen (født 1918 i Dalum,
ansvarhavende chefredaktør for dagbladet
Aktuelt 1981-87, død 1994) voksede op i
denne arbejderkultur. Forstadslivet i mel
lemkrigstidens Dalum beskriver han så
levende i sine utrykte erindringer, at den
ne bogs forfatter har valgt at bringe et
større uddrag:
4‘Min mors far var papirarbejder og bo
ede Dalumvej 118 - nu kalder man det
“Ahuset” - hvor jeg blev født. Et års tid
senere flyttede vi til huset i Lykkeshåbs
Alle 4, hvor jeg fik min barndom og ung
dom.

Min bedstefar arbejdede på Dalum
Papirfabrik som “oliemand”, indtil han
blev 88 åi; Han var oprindelig møller,
men da papirfabrikken blev bygget, kom
han med som murerarbejdsmand og fik
fast ansættelse, da fabrikken gik i gang.
Han var en slags pioner i den lokale
arbejderbevægelse, var med til at stifte
fagforening, vælgerforening, sygekasse
osv. I mange år boede han i Bellinge og
gik til og fra arbejde hver dag. Han flytte
de til Dalum i 1893 og blev enkemand i
1900, da hans kone druknede i Odense Å.
I 1907 fik min bedstefar en årsløn på
840 kroner. Den årlige husleje til fabrik
ken for lejligheden i huset Dalumvej 118
var 71 kroner.
Min bedstefar var kendt som Lars Bel
linge (La’s Belje), og en vej, der gik bag
om huset langs åen blev kaldt Lars Beljes
Vej. Efter regulering af åløbet er det
meste af vejen væk, men der går en sti, og
den kaldes stadig Lars Bellinges Vej.
Dalum var en arbejderby, omend delt i
tre-fire kvarterer. Længst mod syd lands69

Øverst: Papirarbejderne i Dalum stiftede i 1895 en afdeling af
Papirindustriarbejderforbundet. Afdelingen satte tre år senere
synligt spor i bybilledet, da den oprettede Arbejdernes
Forsamlingsbygning A/S på Solbakken. Bygningen, der også
blev kaldt Dalum Forsamlingshus, blev centrum for en lang
række faglige og selskabelige aktiviteter, især i 1930' rne,
da klassekulturen blomstrede. Foto: D.H.L.A.

Nederst:
A rbejdemes gamle forsamlingshus
på Solbakken
er i dag indrettet til boliger.
Foto: AWB 1996.
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byen Hjallese med gårde og landsbygade,
eget forsamlingshus, hvor ingen klassebe
vidst arbejder kunne tænkes at sætte sine
ben. Dernæst fabriksbyen omkring papir
fabrikken med fabrikkens funktio
nærblokke og arbejderboliger. Og endelig
den tredje bydel: Fruens Bøge, der stort
set også var arbejderkvarterer overvejen
de med tofamilieshuse, mens den finere
del af Fmens Bøge, Rikkesminde-kvarteret, omkring proprietærgården Rikkesminde og tættest mod Odense havde
mange store villaer. Et “finere” kvarter
end det øvrige Dalum.
Fabriksbyen var næsten udelukkende
beboet af papirarbejdere, men i øvrigt var
“fabrikken” grundlaget for kommunens
eksistens, og når fabriksfløjten lød ved
middagstid og igen halvanden time sene
re kaldte sine folk tilbage, kunne signalet
høres over det meste af kommunen.
I fabriksbyen lå Dalum Forsamlings
hus, der så udpræget var arbejderbe
vægelsens samlingssted. Her holdt fagfor
ening, vælgerforening, sygekasse osv.
deres møder og fester. Her holdt Social
demokratisk Vælgerforening også sine
julesammenkomster for sognets pensioni
ster (der dengang hed aldersrentenydere),
og ved den lejlighed sang det lokale sang
kor “Dan”, og sognets præst talte. Det
sidste huede ikke alle unge røde socialde
mokrater. Det var kutyme ved vælgerfor
eningens arrangementer, at formanden
bad om forslag til en sang. Således også
ved en af disse julesammenkomster. “Nr.
1,” råbte de unge socialdemokrater, og
intetanende bestemte formanden, at vi
indledte med Nr. 1 i Arbejdersangbogen:
Overbys “Snart dages det, brødre” eller
“Socialistmarchen”. De gamle sang for
sigtigt og gennemsigtigt - men ved femte
vers tog de unge fat “med fuld musik”.
Det er verset om rigmændene, der fodres
ved arbejder-slid, og præster, der fører os
frem, til pøle af svovl på den yderste tid...

I min barndom var sommerafteneme
lykken. Der var altid en gruppe voksne,
der mødtes på hjørnet af Dalumvej og
Lykkeshåbs Alle for at kigge på trafikken
og for at hilse på bekendte. “Hjømekiggere” kaldte vi dem, og de mødtes hver
aften, inden der skulle drikkes aftenkaffe.
En rimelig tid før holdskiftet på papirfa
brikken kom arbejderne cyklende på vej
til arbejde, og der blev hilst til og fra
“hjømekiggerne”. Det var karakteristisk
for papirarbejderne, at de havde en spån
kurv med deres mad på cyklens bagage
bærer, og de kom kørende i adstadigt
tempo. De, der ikke arbejdede på fabrik
ken, så lidt nedladende til dem, der “var
gået ind til den evige hvile” mellem snur
rende papirmaskiner, buldrende hollæn
dere eller hvinende glitter; men det var da
attraktivt for alle “at komme ind på
fabrikken” til et fast arbejde i krisetider
med stor arbejdsløshed.
Der var næppe én familie i Dalum,
som ikke havde et medlem, der arbejdede
på fabrikken - i det mindste en onkel eller
fætter. Det var almindeligt, at papirarbej
deres børn kom ind på fabrikken. Døtre
og koner arbejdede på “salen”, bl.a. med
at sortere papir. Sønnerne havde mange
forskellige faglige muligheder. De fleste
familier i Dalum havde “maskinklæde”.
Det var et tyndt uldent tæppe, der havde
udtjent sin rolle som transportbånd på
papirmaskinen. Når “maskinklædet” var
slidt ned, blev det skiftet ud, og det kasse
rede fordelt mellem arbejderne. Vi havde
om vinteren uldne tæpper af maskinklæde
i sengene, og på sommerens lejrtur sov vi
i soveposer, der var syet af maskinklæde.
Det hørte også til ethvert hjem i Dalum
med en rulle hvidt glittet papir. Madpak
ker fra Dalum var altid pakket ind i hvidt
glittet papir, som en papirarbejder havde
fået på fabrikken. Ved juletid fik arbejder
ne også en rulle “glanspapir”. Farvestrå
lende kulørt, blankt papir. Tyskerpapir

“De Unges Idræt" blev grundlagt i 1905
som en socialdemokratisk
børnebevægelse. Afdelingen i Dalum blev
stiftet i 1924. Foto: D.H.L.A. ca. 1933.
kaldtes det. Det var i de år - omkring
1930 - at kommunen havde nødhjælpsar
bejde i gang. På kommunens plads på
Linde Alle (nuværende Lindevej, forf.)
bestod nødhjælpsarbejdet i at slå skærver.
Hårdt arbejde til lav løn.

Pinsemorgen
I de år var pinsen den helt store begiven
hed. Alle mennesker skulle have nyt tøj,
og mændene fik bl.a. ny stråhat, der blev
præsenteret i sin skinnende hvidhed pin
semorgen. Når den senere på sæsonen fik
et lidt for gult skær, kunne en omgang
brintoverilte klare op på det begyndende
forfald.
Fruens Bøge-skoven var myldrende
fuld af mennesker pinsemorgen. Sangkor
sang fra sangerbalkonen på Pavillonen, i
Røde Hus blev der spillet kegler, og keg
lerej semes råb gjaldede ud over bordene.
Skovlyst var lidt finere, og folk var heller
ikke så fulde der. Carlslund havde sit
stampublikum - og hvis det blev regnvejr
pinsemorgen, var det en sand svir, for så
kunne vi dagen efter komme ned i Carls
lund og hente en hel kurvfuld wienerbrød
af det overskudslager, restauratøren var
brændt inde med.
Skoven i Fruens Bøge var byens mest
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markante grønne område. Der havde tidli
gere Skovforeningens baller været holdt,
hertil gik arbejdernes 1. maj-demonstra
tioner, her var stadig sommerballer på den
store træ-estrade under de gamle bøge
træer, her var alle skovrestauranteme, og
midt i skoven i en hyggelig stråtækt byg
ning boede skovfogden, der gik i grønt
jægertøj og løb efter os, hvis vi kom til at
smide fiskesnøren ud i den sø, der som
beskæftigelsesarbejde blev gravet ud mel
lem de to skove (Skovsøen blev gravet i
1928, forf.).
Sporvognen gik “inde fra byen”, og
“hovedlinjen” gik mod Fruens Bøge i to
positioner: Udgangspunktet var sporvejs
rundkørslen ved Odense Zoo, og i den
anden ende af linjen afsluttedes i en rund
kørsel i Hunderup Skov. Herfra gik vi ned
over åen og “engen” op til Fruens Bøge
Skov. “Engen” var stedet, hvor der blev
holdt sankthansfester og større folkemø
der. Her havde arbejderbevægelsen i 1938

arbejder- og bondestævne med 100.000
deltagere og med statsministrene Stauning, Per Albin Hansson og Nygårdsvold
som talere. Den kongelige ballet dansede
anført af Harald Lander, og Lauritz Mel
chior sang. (Avisårbogen opgiver delta
gertallet til ca. 75.000, forf.).
Og så fik vi jo i 1930 Dyrehaven, der
senere blev til Odense Zoo. Det var Chr.
Jensens værk, og det begyndte såre småt
med et par søløver og en sæl som den sto
re begivenhed og de daglige fodringer
som kulmination. Over hele Fruens Bøge
kunne man høre Dyrehavens søløver “gø”
og de fritgående påfugles alt andet end
yndefulde skrig. Dyrehaven var et
familieforetagende med Chr. Jensen som
direktør, hans kone som forretningsfører,
hans mor som billetsælger og hans far
som fodermester. Herold Nielsen var med
fra 1934. Han må have været meget ung,
da det begyndte, men han fulgte det til sin
pension i 1990, og det var utroligt, hvad

Til Dalums blomstrende kulturliv i mellemkrigstiden hørte også Sangforeningen Dan,
stiftet 1924. Her er koret til sangstævne i Assens i 1934.
Foto: D.H.L.A.
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han i tidens løb fik gjort. Han etablerede
et succesfuldt bømecirkus med børn og
minidyr som optrædende. Han kunne
behandle chimpanserne som venner, og
når det kneb med økonomien, rejste han
med en specialbygget jernbanevogn til
Lappmarken med en giraf. Sådan én hav
de man aldrig før set på de kanter. Det var
en sensation, og man betalte entre bare
for at se dyret.
I min ungdom kom bådene på Odense
Å tilbage. De gik fra Munke Mose til Fru
ens Bøge omkring Sorgenfri-bækken med
mellemstation ved Zoologisk Have.
Det hørte til det politiske ungdomsar
bejde, at vi spillede. Vi gik til violinspil
hos kapelmester A. Haar. Ikke for at blive
violinvirtuoser, men for at lære noder og
greb, så vi kunne spille på mandolin. Vi
havde altid et strengeorkester, der under
holdt ved DSU-afdelingens møder, vi tog
ud til sangaftener i andre DSU-afdelinger
og lærte dem de nye arbejdersange. Desu
den havde vi et blæseorkester, der tog sig
af de udpræget udendørs arrangementer.
Vi var vel en 25 mand med messinginstrumenter, trommer, klarinetter osv.
Den første gang, vi var med til en 1.
maj-demonstration, havde vi kun én
melodi færdig, “Vinteren raser”. Den var
noget monoton, og da vi fra Albani Torv
ad Søndre Boulevard og ud til Fruens
Bøge-skoven med jævne, hyppige mel
lemrum spillede “Vinteren raser”, spurgte
de folk, der gik lige bag os i optoget, om
vi ikke kunne spille andet. Det kunne vi
faktisk ikke. Men året efter gik det bedre.
Vi spillede i øvrigt ved mange lejligheder.
Til partiets kredsfester, til stævner, ved
pinselejre osv. Vi har da også spillet ved
kommunale friluftskoncerter i Kertemin
de og Bogense. Marchtræningen foregik
gennem gaderne i Dalum, og det var
almindeligt, at vi stoppede op, hvor orke
stermedlemmernes forældre boede - og så
fik de et nummer.

DSU var en alsidig organisation - og
en stor organisation i Dalum. Vi har været
oppe på at være over 60 på en weekend
lejrtur. Vi var mindst et halvt hundrede
stykker til sommerens onsdags-aftenture
og lige så mange til vinterens onsdags
medlemsmøder og studiekredse i forsam
lingshuset, hvor der i Fyns Social-Demokrat blev averteret mødeprogrammer.
Afdelingen spillede også dilettant. Som
regel socialrealistiske stykker af Harald
Bergstedt eller Oskar Hansen. Et af de
populære numre hed “På valsen” og
handlede om arbejdsløshed. De fleste af
os var for øvrigt arbejdsløse.
I valgkredsopdeling hørte Dalum til
Otterup-kredsen og var i partimæssig
henseende den dominerende afdeling,
både hvad angik DSU, DUI og Socialde
mokratisk Vælgerforening. Dalum var en
selvstændig kommune og lagde en distan
ce til Odense.
Jeg opfatter DSU som ungdomstidens
grundlag. Om sommeren spillede vi
håndbold (det optog mig nu ikke så
meget), men vi cyklede hver onsdag aften
cykletur til et eller andet sted i nærheden
af Dalum, lavede kaffe og morede os med
sanglege (to mand frem for en enke og
mere i den stil), strengeorkestret spillede,
og vi sang aftensange, der ikke udeluk
kende var socialistiske kampsange. Som
merweekends tog vi på lejrture - selv om
vi som oftest først var færdige på læreste
derne sent lørdag eftermiddag. Vi havde
pakket bagagen, for hjem fra arbejde og
styrtede af sted, bl.a. havde vi mange
weekendture til Bogense, Kerteminde,
Tørresø og Hasmark. Om vinteren holdt
vi studiekredse, medlemsmøder hver ons
dag aften i forsamlingshuset, almindelig
vis med et foredrag. Vi havde et årligt
karneval, solhvervsfesten var det mest
højtidelige.
Når der ikke var arrangement i DSU,
mødtes vi privat, enten til prøveaftener i

strengeorkestret, eller vi spillede kort
(whist eller ligeud).
Der er flere forklaringer på DSU’s suc
ces. DSU blev et sted, hvor unge mødtes,
og hvor vi lærlinge, arbejdsløse osv. for få
penge kunne få en aften ud af det. Yderli
gere var DSU led i en stor international
bevægelse, og netop i de år - 1932-39 skete de store forfærdelige omvæltninger.
Vi fulgte nøje med i udviklingen. Mange
af vore ledende kammerater havde været
på socialdemokratiske højskoler i Tysk
land. Vi vidste godt, hvad der skete i
Tyskland og Østrig. Når borgerlige dan
ske aviser fortalte om ro i Tyskland, om
orden og om tog, der gik til tiden, vidste
vi godt, det var løgn.
I de år fik Otterup-kredsen aldrig valgt
et folketingsmedlem - og alligevel var der
altid stor opmærksomhed om kredsens
kandidat. Det var udpræget en kreds, hvor
ambitiøse unge politikere kunne begynde,
gøre erfaringer - og gøre opmærksom på
sig selv.
I Dalum handlede vi i Brugsforenin
gen, der havde hovedafdeling i Dalum
Fabriksby og en filial, først i kælderen på
det sydlige hjørne af Jeppesensvej og
Dalumvej. Siden blev bygget den store
brugsforening på det nordlige hjørne af
Jeppesensvej og Dalumvej. På Dalumvej
havde købmand Jensen sin forretning.
Han vejede alting af i forbindelse med
den enkelte ekspedition: Mel, sukker,
gryn osv. Sirup stod i en stor zinkdunk,
hvorfra han hældte det op i kundernes
medbragte sirupsflaske. Petroleum pum
pede købmanden op med en særlig statio
nær pumpe, der stod inde i forretningen.
Der var flere andre købmænd. Der var
påfaldende mange barberer i Dalum, des
uden et par slagterforretninger, en skoma
ger med skosalg, en trikotageforretning,
en malermester med salg af farver, tapeter
od., en brændselshandler med tobaksud
salg, og så var der en slikforretning.

Bag købmand Jensens forretning var
der stald, og brødkusken fra Aktiebageriet
havde sin hest opstaldet der. Dagens faste
trafik bestod bl.a. af brødvogne fra Bager
mestrenes Brødfabrik og Aktiebageriet.
Der var mange mælkehandlere, tre-fire
stykker kørte hver dag gennem Lykkes
håbs Alle. Fra Slotsbryggeriet kom en
ølvogn. Fra Sankt Klemens kom en møl
ler, der solgte bl.a. hønsefoder. En gartner
havde to små fjordheste foran sin vogn,
når han kom med grønsager. Endelig kom
en mand, der solgte sand! Alle havde
hestetrukne køretøjer. Kun slagteren og
fiskehandleren kørte i biler.
Engang begyndte mælkeriet Enighe
den med en mælkerute. Det var nu med
en bil, og vi handlede med ham “af politi
ske grunde”, men bilen var en gammel
kasse, der ofte gik i stykker, så vi kaldte
ham “Elendigheden”. Til gadebilledet
hørte også spillemændene, hvoraf “den
rødhårede mandolinspiller” var min mors
favorit. Når han sang “Den sorte sejler”,
fik han 25 øre, og det var faktisk god
betaling.

En opdelt by
Dalum var en ejendommelig opdelt by.
For os var arbejderbevægelsen selve sam
fundet og dækkede alle led og behov. Vi
kendte faktisk ikke de andre organisatio
ner eller kredse i kommunen. Vi vidste, at
“nogle bønder” i Hjallese var venstremænd, og ved de firkantede vælgermøder
var de fire traditionelle partier repræsente
ret, men vi kendte ikke de andres folk.
Det kom som en utrolig overraskelse for
mig, at der var en handels- og håndvær
kerforening. Min moster, der havde et
vaskeri på Dalumvej, inviterede mig med
til denne forenings julefest, der vist blev
holdt i Skovlyst, og den fest var meget
flottere end vælgerforeningens. En jule
nisse kom kørende ind i en vældig rød
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Dalum Forsamlingshus på Solbakken 2 blev opført afpapirarbejderne i 1898, men blev solgt i 1942, da klassekulturen blomstrede af
På billedet ses to afgadens “gamle drenge”, Poul Søgaard (tidligereforsvarsminister) og Konrad Jensen, Solbakken 4.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.

træsko og delte gaver ud til alle børnene.
Folk var også flottere i tøjet, og bagefter
drak de kaffe med likører og cognak.
I Dalum Forsamlingshus drak de altid
bajere...,” husker Harry Rasmussen.
Dalumvej blev i 1936 ført mod syd og
dermed uden om Dalum Fabriksby, som
mistede sin centrale placering i sognet.
Da arbejderkulturen desuden sygnede hen
under Besættelsen, kom Forsamlingshu
set i økonomiske vanskeligheder, og det
måtte sælges i 1942.
Resterne af arbejderkulturen blev
hjemløs, og DSU’eme i Dalum gik i gang
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med at samle penge til et nyt hus, bl.a.
ved et indbringende lotteri, hvor hoved
gevinsten, en motorcykel, aldrig blev
afhentet. DSU skaffede en gammel barak
fra Vestjylland, og den blev i 1949 bygget
om til det nuværende Tingløkkehus på
Tingløkke vej, der overtog rollen som
arbejderbevægelsens samlingssted.
Også DUI’erne (De Unges Idræt) var
dygtige til at sælge lodsedler. De fik i
1950’eme råd til at bygge et klubhus på
to kolonihavegrunde på Stenløse vej.
Men det tætte, lokale netværk af udad
vendt arbejderkultur, som Harry Rasmus

sen beskriver, kom aldrig igen. Det blev
kvalt af tv og massekultur. Efter årtier
med socialdemokratisk dominans blev
Dalum i efterkrigstiden et mere diffust
kvarter med parcelhusbeboere af blandet
politisk observans. Et varsel kom i 1946,
da de socialdemokratiske ungdomsorga
nisationer fik konkurrence af en nystiftet
FDF-kreds, der holdt til i Dalum Præste
gård.
En af de socialdemokrater, som svin
gede den røde fane i Dalum, da klassekul
turen havde sin guldalder, var Poul Sø
gaard, forsvarsminister 1977-82.

Dalums forsvarsminister

Tidligere forsvarsminister Poul Søgaard trådte sine bamesko på Solbakken 7 i Dalum.
Her ses han foran sit barndomshjem.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.

“Dalum er mit gamle ståsted. Der fik jeg
min første politiske børnelærdom,” siger
tidligere forsvarsminister Poul Søgaard,
der er født i 1923 på hjørnet af Dalumvej
og Eyvinds Alle - og opvokset på Solbak
ken i Dalum Fabriksby.
“Min far var papirarbejder og social
demokrat af den gammeldags slags. Som
alle andre papirarbejdere spadserede han
hver dag på arbejde med sin madkurv
over armen. Det var det typiske billede
dengang af en papirarbejder.”
Poul Søgaard husker Dalum som “et
decideret arbejderkvarter, bortset fra det
finere Rikkesminde”
“Dalum Papirfabrik prægede kvarteret

meget. Det var en god arbejdsplads.
F.eks. kunne alle papirarbejdere med
ægtefæller og børn få et bad på fabrikken
hver anden uge. Det betød meget. Der var
ikke bad i husene dengang.
Sammen med tre søskende voksede
jeg op på Solbakken 7, hvor mine foræl
dre købte et tofamilieshus og lejede den
ene lejlighed ud. Jeg kan huske, at min far
fortalte, at da han havde købt huset, havde
han to øre tilbage. Det var ikke alle
småfolk beskåret at købe eget hus.
At være barn dengang var noget helt
andet end i dag. Bag de fleste huse var
der nyttehaver, hvor man dyrkede kartof
ler og frugt og holdt høns. Det var vigtige

bidrag til husholdningsøkonomien, og vi
børn havde faste pligter med at grave kar
tofler og plukke æbler. Alle måtte hjælpe.
At vokse op i et papirarbejdermiljø
var også noget særligt. Vi børn fik altid at
vide, at vi ikke måtte råbe højt. For så
vækkede vi bare Nielsen eller Pedersen,
eller hvem der nu havde været på nat
arbejde på fabrikken.
Jeg han huske en begivenhed, der var
med til at åbne mine øjne for urimelighe
derne i samfundet. Jeg var nok 8-9 år, da
jeg oplevede, hvordan vilkårene var for
datidens pensionister, de såkaldte alders
rentenydere. Et ældre ægtepar ville købe
ind i Brugsforeningen på Solbakken, men
blev afvist, fordi de skyldte for mange
penge. Jeg så, hvor ulykkelige de var, og
tænkte, at samfundet burde finde en
løsning for disse mennesker. Oplevelsen
brændte sig ind i mig.”
Mange børn fra Dalum Fabriksby
fulgte i forældrenes fodspor og blev
papirarbejdere, men ikke Poul Søgaard,
der blev ekstraarbejder ved DSB’s
maskindepot i Odense og senere remise
arbejder hos DSB. Men den socialdemo
kratiske holdning tog han med fra barn
domshjemmet. “Som dreng var jeg først
medlem af DUI med de blå bluser og
røde halstørklæder og senere af DSU i
Dalum. Min første politiske tale holdt jeg
som 16-årig i Lumby Forsamlingshus.”
I forbindelse med denne bogs til
blivelse genså Poul Søgaard i 1996 barn
dommens gade og blev genkendt af en
af kammeraterne fra dengang, Konrad
Jensen, 82 år, Solbakken 4.
“Da jeg var barn i 1920’me, boede der
52 skolesøgende børn på Solbakken. Nu
er der snart lige så mange igen. De gamle
bliver skiftet ud med unge børnefamilier.
Ud over mig er der kun to af de gamle
drenge, der stadig bor i gaden,” fortalte
Konrad Jensen - og så gik snakken ellers
om Brugsforeningen på hjørnet af Sol
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bakken og Zacharias vej. Og om forsam
lingshuset, der lå på Solbakken 2, men nu
er bygget om til boliger.
“Vi havde hverken biler eller fjernsyn
dengang. Men vi havde forsamlingshuset
og et godt sammenhold i gaden. Både den
socialdemokratiske vælgerforening, pa
pirarbejdernes fagforening og idrætsfore
ningen holdt baller i forsamlingshuset.
Kom der en flok elever oppe fra Dalum
Landbrugsskole, skulle de faste Dalumdrenge nok holde sammen og smide dem
ud. De skulle ikke komme og rende med
pigerne...,” smiler Poul Søgaard, som fra
5. klasse gik på Dalum Centralskole. De
første skoleår gik han i forskolen på
Dalumvej.
Poul Søgaard lærte af livets skole.
Papirarbejdersønnen fra Solbakken fik
ingen akademisk uddannelse, men avan
cerede alligevel til en af samfundets top
poster. Vejen gik gennem det socialdemo
kratiske partiapparat. I 1954 blev han
valgt ind i Odense Byråd, og fra 1960 til
1990 sad han i Folketinget.
Fra 1977 til 1982 var han Anker Jør
gensens forsvarsminister.

Brugsforeninger var oprindelig
kooperative indkøbsforeningerfor
småfolk. Efter engelsk forbillede fik
Danmark en brugsforeningsbevægelse i
1866. Også arbejderne på Dalum
Papirfabrik var grebet af brugstanken og
åbnede i 1873 et marketenderi på selve
fabrikken. Marketenderiet blev en
forløberfor Dalum Papirfabriks
Forbrugsforening, stiftet 1882. Brugsen
havde fra 1913 til 1939 butik på
Solbakken i Dalum Fabriksby (øverste
billede), men flyttede derefter til
Demantsvej 12-18.11922 åbnede en filial
på Dalumvej 56 (nederste billede).
Begge butikker blev i 1970 afløst af
Kvickly på Dalumvej 46.
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Dalum Fabriksby
Skulle arbejdskraft “lokkes” til Dalum
Papirfabrik, der dengang i slutningen af
1800-tallet lå “langt uden for Odense”,
var det nødvendigt at bygge boliger. Lige
som de engelske industrifyrster byggede
særlige fabriksbyer til deres ansatte,
opførte de odenseanske matadorer også
huse til arbejderne. Det gjaldt f.eks. stål
skibsværftet og glasværket, der avlede
nye bydele i Odense.
I Dalum byggede papirfabrikken sin
egen enklave, der blev kaldt Dalum
Fabriksby. Fristende for arbejdere, der
ellers var henvist til mørke lejligheder i
det indre Odense, var det, at fabriksbyer
ne i de begyndende forstæder havde god
plads til haver.
De første boliger til papirarbejdere
blev bygget i 1874. Det var to bygninger
med plads til hver ti familier. I 1886-87
blev der bygget en ny længe i to etager,
Demantsvej 8-10. Disse huse er senere
revet ned.
De to nuværende lejekaserner i Dalum
Fabriksby er bygget i årene 1891-1895 og
indeholder 24 små lejligheder. For en kro
ne og 44 øre om ugen (huslejen anno
1907) fik en papirarbejderfamilie - ofte
med mange børn - en lejlighed på ca. 45
kvadratmeter uden bad, men med adgang
til lokum i gården.
De to rødstensbygninger er kopier af
huset fra 1886-87, blot udvidet med en
opgang. Den ene bygning har adressen
Demantsvej 2, 4 og 6 og blev tidligere
kaldt “den røde gård”. Den anden ligger
på den modsatte side af vejen og har
numrene 9, 11 og 13. Den blev kaldt
“legaten”.
Dalum Papirfabrik ejede “den røde
gård”, mens Dalum Papirfabriks Arbej
derlegat, ejede “legaten”, deraf kaldenav
net.
Arbejderlegatet havde til formål at
støtte trængende, gamle medarbejdere,
dels med penge, dels ved at tilbyde

fribolig i legatets huse. Legatets bestyrel
se bestod af fabriksbestyreren, tre med
lemmer udpeget af aktieselskabsbestyrel
sen og tre medlemmer valgt af arbejder
ne. Legatets kapital opstod ved, at papir
fabrikken fra sin start henlagde penge til
sikring af gamle medarbejdere.

Papirfabrikken byggede i 1919 endvi
dere fire tvillingehuse, de såkaldte funk
tionærboliger, som i dag har adresserne
Demantsvej 19-21 og 25-35.
Poul “Lys” Jørgensen (født 1921)
voksede op i Dalum Fabriksby. Hans
mor, der var papirarbejder med en ugeløn

Ved Dalum Papirfabrik opstod et samfund for sig, Dalum Fabriksby, med service
institutioner, der dækkede næsten alle behov i en arbejderfamilie: Skole, forsamlingshus,
elværk, gasværk, andelsmejeri, brugsforening og togholdeplads.
Tegn.: E. Løvendahl.
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Liv og glade dage i Dalum Fabriksby. Billedet er taget i baggården til en afpapirfabrikkens lejekaserner “den røde gård”
på Demantsvej 2-6. Foto: D.H.LA. ca. 1940.

på 26 kroner, fik i 1931 en lejlighed hos
fabriksbyens bagermester.
“Der boede to familier, og vi havde
fælles das i gården. Bagved var der en
kumme til affald og til dasspandenes ind
hold. Det kan måske lyde, som om det
var noget frygteligt noget. Men vi børn
havde det dejligt. Anlægget og åen var
vores legeplads. I 1934 fik vi vandhane i
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køkkenet - sikke en begivenhed.”
Tidligere papirarbejder Otto Johansen
husker, at man boede tæt i Fabriksbyen,
og at alle vidste alt om hinanden. “De
vidste, hvornår naboerne kom hjem,
hvem der skulle have børn, de vidste alt.
Det værste var alle de børn, der forstyrre
de mændene, der havde været på nattur.
Vi blev jaget væk. Ned på legepladsen,

over i skoven, bare væk” (citat 1987).
Poul Ib Pedersen, tidligere sportsredak
tør på Fyens Stiftstidende, voksede lige
ledes op i Fabriksbyen. Han blev født i
1932 på Demantsvej 9, i lejekasernen,
som kaldtes “legaten”. Senere flyttede
familien ind i en af fabrikkens funktio
nærboliger, Demantsvej 19.
“Jeg har aldrig forstået, hvorfor vi fik

en funktionærbolig. Min far var kusk på
Dalum Papirfabrik. Det gav åbenbart
mere status at være kusk end arbejder,
selv om de tjente det samme. Måske
hjalp det, at min far kørte direktøren på
kro om søndagen i hans landauer.”
Poul Ib Pedersen husker Fabriksbyen
som et miljø, der var anderledes end
resten af Dalum Sogn. “Der var ikke
mange, der stemte til højre eller til ven
stre for Socialdemokratiet. Det var et
arbejderkvarter, som findes alle steder,
hvor fabrikker grupperer deres arbejdere
lige uden for fabriksporten Vi følte en
samhørighed, som de nok ikke havde i
det finere Fruens Bøge. Der var et udad
vendt liv med rundbold og harmonika
spil,” husker Poul Ib Pedersen, som også
fortæller, at betegnelsen Dalum i hans
barndom kun blev brugt om Fabriksbyen
og området ved Dalum Kloster og Dalum
Kirke. Resten blev kaldt Fruens Bøge.
Med årene steg Fabriksbyen op ad den
sociale rangstige. Betegnelsen “fabriks
by” uddøde, efterhånden som parcelhuse
skød op omkring lejekasernerne. I mel-

Papirarbejdersønnen Hems Lundtoft i konfirmationstøj foran et af papirfabrikkens huse,
Demantsvej 12-18. Det ligner et træhus, men er træbeklædt bindingsværk. Fotoca. 1934

Vinduespudser Jørgen Blæsbjerg er
klar til at forskønne dobbelthuset
Demantsvej 29-31, som tidligere var en af
papi fabrikkens funktionærboliger.
Arkitekturen i Dalum Fabriksby afslører,
at rangforskellene fra landsbysamfundet
blev ført med ind til byen.
Funktionærboligerne blev bygget, så de
lignede gårdejernes stuehuse,
mens arbejderne blev klumpet
sammen i lejekaserner.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.
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Dalum Papirfabriks gamle lejekaserner blev i 1994 totalrenoveret af Andelsboligforeningen Kristiansdal-Dalum. Her ses Demantsvej
9-13, som tidligere blev kaldt“legaten”, fordi bygningen varejet af Dalum Papirfabriks arbejderlegat. Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.
lemkrigstiden blev Dalum bebygget med
ensartede tofamilieshuse, både i Fabriks
byen og i det nordligere Dalum, som
beboerne kaldte Fruens Bøge. Mange
papirarbejdere blev husejere; andre lejede
sig ind på anden sal hos en husejer.
I 1950’eme slog etplansvillaen igen
nem i de danske forstæder. Også denne
hustype findes i mange varianter både i
Fabriksbyen og i Fruens Bøge. Et over
gangsstadium findes på Mejerivej 2, som
er fra 1956. Selv om huset har halv første
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sal og dermed plads til en logerende, var
sler det en ny epoke for det danske villa
byggeri.
De gamle lejekaserner mistede deres
tiltrækningskraft og forfaldt op gennem
1980’eme, da papirarbejdere havde faet
råd til større boliger.
Andelsboligforeningen KristiansdalDalum købte de to gamle bygninger,
“legaten” og “den røde gård”, og gav
dem i 1994 en gennemgribende renove
ring.

Det er ikke længere papirarbejdere,
der udgør flertallet af beboere på
Demantsvej 2-6 og 9-13, men ifølge
Odense Vejviser studerende, sygeplejer
sker og kontorassistenter.
Fabriksbyen er blevet et rent boligom
råde uden særlige bånd mellem beboerne.
Tilhørsforholdet til papirfabrikken er
væk. Termoruder og solide hoveddøre
med kaldeanlæg sikrer beboerne samme
privathed som i et parcelhuskvarter.

Industriens udflyttere
Bortset fra Dalum Papirfabrik var DalumHjallese i mange år nærmest industri
fri zone. De store Odense-virksomheder
holdt til nær havnen, fjerntrafikkens tidli
gere knudepunkt.
Ud over handlende og håndværkere
havde Dalum-Hjallese nogle få mellem
store virksomheder. En af dem bar det
særprægede navn Konners Blonde- og
Possementfabrik. Navnet skyldtes grund
læggeren Charles Konner, som i 1925
flyttede sin fabrikation af blonder, kvaster
o.l. fra det indre Odense til Dalumvej 44,
hvor han nåede op på en medarbejderstab
på 90. Fabrikken måtte lukke i 1968, og
på dens ruiner rejste sig et butikscenter,
Dalumcentret.
En anden markant Dalum-virksomhed
var Dalum Bryggeri, som fra 1895 til
1916 tappede øl, hvor Sorgenfri-bækken
krydsede Dalumvej.
Af andre mellemstore, nu ophørte

virksomheder i Dalum-Hjallese kan næv
nes Dalum Andelsmejeri, Fyens Tør
mælksfabrik (Crown Milk), Trævare
fabrikken Odin, Konfektionsfabrikken
Palo, Odense Slidbanefabrik, Fruens
Bøge Cementvarefabrik, Ejner Andersens
Maskinfabrik, Fyns Kartoffelmelsfabrik,
Dansk Frugttørreri og Odense Margarine
fabrik (Lise Margarine).
I dag nyder forurenende og larmende
lastbiler politikernes gunst, mens havne
afgifter hæmmer havtrafikken. Derfor
foretrækker mange virksomheder at bo
ved en motorvej i stedet for en vandvej.
Da Dalum-Hjallese i 1985 blev forsy
net med en motorvej samt Danmarks
største rundkørsel, gav det ikke blot
støjgener for de nærmeste boligområder
og for spadserende på Astien i Dalumgårds Park. Motorvejen skaffede også
industri til området, især til Hjallese, der i
efterkrigstiden havde tiltrukket en række

udflyttede Odense-foretagender.
Den A.P. Møller-ejede virksomhed
Roulunds Fabriker byggede i 1962-1966
en ny fabrik på Hastehaven i Hjallese.
Den producerede bl.a. bremsebelægninger til biler og beskæftigede i sine vel
magtsdage over 1.000 medarbejdere.
Roulunds Fabriker blev i 2003 splittet
op i flere selskaber og derefter solgt til
bl.a. amerikansk og tysk kapital. Det sto
re Roulund-område ligner en skygge af
sig selv, men rummer stadig virksomhe
der, som bærer Roulund-navnet.
Odense Erhvervspark A/S vil her ska
be et nyt erhvervs- og serviceområde på
700.000 m2 med beliggenhed lige ud til
Fynske Motorvej. Selskabet fik i 2009
støbt fundamentet til Coops nye højlager,
som er på størrelse med en fodboldbane.
Jernstøberiet H. Rasmussen & Co. A/S
led i 1947 under pladsmangel i bymidten
og åbnede en ny fabrik i Hjallesegade.

De brede asfaltbånd, der skærer sig gennem Hjallese, har tiltrukket mange virksomheder. Roulunds Fabriker (øverst i billedet) byggede
i 1962-66 en ny fabrik i Hjallese Hestehave. Motorvejen syd om Odense åbnede i 1985.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.
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Landmænd fra Stenløse og Volderslev grundlagde i 1895
Dalum Andelsmejeri på den nuværende Mejerivej
i Hjallese. Mejeriet lukkede i 1951. Foto: D.H.L.A.

Et luftbillede viser, at Dalum har haft andre industrivirksomheder end papirfabrikken. Konners Blonde- og Possementfabrik lå på
Dalumvej 44. Bag fabrikken, for enden afen allé, ses Ejner Andersens Maskinfabrik, Dalumvej 42. Dalumcentret dækker nu det meste
af arealet.
Foto: D.H.L.A.
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Her fremstiller Tasso produkter af støbe
jern. Tasso er en del af Vald. Bim-koncemen.
Det store entreprenørfirma Hans Jør
gensen & Søn A/S flyttede i 1981 til
Sivmosevænget i Hjallese. Firmaet blev i
1994 opkøbt af C.G. Jensen, et selskab i
den svenske koncern Skanska AB. Det
velkendte firmanavn gled i 1998 ud til
fordel for navnet Skanska Jensen A/S og
senere Skanska Danmark A/S. Men i
2007 genopstod navnet Hans Jørgensen
& Søn Entreprenører A/S, da firmaet S.
Guldfeldt Nielsen købte Skanskas fynske
renoveringsafdeling og samtidig overtog
retten til navnet.

Et “ægte” Hjallese-firma er - trods den
udenlandske klang - Jorgensen Engi
neering A/S på Svendborgvej. Bag det
eksportfremmende firmanavn gemmer
sig R. Bøg Jørgensens Maskinfabrik,
som siden 1933 har leveret maskiner til
levnedsmiddel-industrien.
Blandt virksomheder, der ligeledes har
valgt hjemsted ved Odenses sydlige
udfaldsveje, er naturligt nok en lang ræk
ke automobilforhandlere. Svendborgvej,
Odensevej og Dalumvej er populære og
synlige adresser for bilsalg.

Flag i alle kulører
Hvor Svendborgvej krydser hen over
Fynske Motorvej, blafrer flag i alskens
kulører. Her er livet - i hvert fald
erhvervslivet - én stor fest. Virksomheder
flager også på hverdage og endda om
natten.
Flag med tekster som Tryg, Leman,
Suzuki, Scania, Canon m.fl. kæmper om
øjnenes opmærksomhed sammen med en
gul måge, som også er første bogstav i
McDonald’s.

Tasso er Danmarks ældste eksisterende jernstøberi. Det blev grundlagt i Odense i 1856 og åbnede i 1947fabrikken i Hjallesegade,
hvor stuehuset til den gamle Hedelandsgård (til venstre) bruges som kantine.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.
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De store åd de små
Dalumvej og det nordligste stykke af Faa
borgvej er indkøbsstrøget i Dalum. Sådan
har det været lige siden den første
købmand slog sig ned i forstaden. Butik
ker kom, og butikker gik.
Fra 1908 til 1970 havde småhandelen
i Dalum sin storhedstid. I dag vidner til
murede butiksvinduer om, at butiksdøden
også hærgede Dalum, da familien Dan
mark fik bil og lod sig friste af de billige
tilbud i supermarkeder og indkøbscentre.
Dalum fik sin første købmandsforret
ning i 1908. Indtil da havde det været for
budt for handlende at slå sig ned i de
odenseanske forstæder. Næringslovens
såkaldte læbælte-bestemmelse krævede
indtil 1907, at forretninger uden for
Odense skulle ligge mindst 11,3 kilo
meter fra købstadens centrum.
Bestemmelsen gjaldt dog ikke brugs
foreningen, som derfor var Dalums eneste
indkøbsmulighed, indtil købmand Rothe
åbnede sin butik på Dalumvej i 1908.
Det var dog med en vis træghed, de
handlende nedsatte sig i det ellers eksplo
sivt voksende kvarter. Den ekspanderende
brugsforening med filialer flere steder for
synede Dalums arbejdere. Men “de fine” i
Fruens Bøge og Rikkesminde foretrak i
vid udstrækning at handle i de “fine”
butikker i Odenses bymidte.
Da Dalum Kommune i 1934 fejrede
25-års-jubilæum, sagde sognerådsfor
mand Jacob Hansen til Fyns Venstreblad:
“Der er jo i kke mange forretninger her
ude. Efter indbyggertallet og efter byens
størrelse kunne vi have mange flere store
forretninger, men i den henseende er vi
den udprægede forstadskommune. Den
største del af handelen går til storbyen, til
Odense, og der er ikke meget, der tyder
på, at det bliver anderledes.”
Opslagsbogen Danske Byer og Sogne
fra 1935 tegner et billede af næringslivet
i forstaden. Langs Dalumvej lå bl.a.
Vaskeriet Sparta, Fru Grost Poulsens Fri
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sørsalon, Dalumvejens Brændselsforret
ning, Johannes Nielsens Entreprenørvirk
somhed samt købmand Rothe, der også
havde BP-tankstation til det voksende
antal bilister.
På Faaborgvej blev Dalum-folket be
tjent af bl.a. Brændgaards Bageri, H.C.

Hansens Købmandshandel (med to Shelltanke), Willy Rasmussens Købmands
handel og Damefrisørsalonen Kaja.
Sognerådsformand Jacob Hansens
pessimisme blev med årene gjort til
skamme, da flere og flere handlende fik
øjnene op for kundegrundlaget i det

Antallet af købmænd er faldet drastisk siden 1960. De to billeder viser købmandsparret
Jobs, og Esther Jensen på Dalumvej 46. Det øverste billede er fra 1930, det nederste fra
1958. Foto: D.H.L.A.

odenseanske skattely. Dalum fik i 1939
endda sit eget apotek på Faaborg vej.
Da nettet af småbutikker var tættest i
Danmark - omkring 1960 - havde DalumHjallese ifølge Odense Vejviser hele 25
købmænd, ti bagere og syv slagterbutik
ker, der falbød deres dagligvarer ikke blot
på hovedstrøget, men også på side
gaderne.
En lignende optælling i 2009 er pessi
mistisk læsning for nostalgikere: tre
bagere, én slagter og nul købmænd.
Som erstatning er kommet et Dalumcenter, en række mindre supermarkeder
samt døgnkiosker.
Dalums voksende indbyggertal gav i 1919 grundlag for at åbne Dalumvejens
Brændselsforretning på Dalumvej 27. Ud over handel med kul, koks, briketter, brænde
og tørv var der også vognmandsforretning. Grusvejen er Tmgløkkevej. Foto ca. 1922.

Købmand Jensen på billederne side 84 havde sin butik, hvor Dalumcentret har slået hul i husrækken for at skabe plads til kundernes
biler. Dalumcentret åbnede i 1989.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.
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Besat af tyskerne
Mange har gennem tiderne leget røvere
og soldater i den idylliske Fruens Bøge
Skov. Men i 1943 var det blodig alvor og
med ægte patroner. Verden var i krig, og
Danmark besat af Tyskland.
Hitlers tyske tropper kom natten til 29.
august 1943 listende ad stien fra Faaborgvej og gik klokken halv fire til
angreb på Skovpavillonen, der - sammen
med sygehuset i Albanigade - rummede
resterne af garnisonen i Odense. Tysker
ne havde i 1940 overtaget den “rigtige”
kaserne på Sdr. Boulevard.
Tyskerne fyrede løs på de danske sol
dater, der måtte klare sig uden hjælp fra
den midlertidige kaserne i Albanigade.
Den blev angrebet samtidig.
“Krigen” i Fruens Bøge varede mindre
end en time. Så havde danskerne overgi
vet sig. De 11 mand i Fruens Bøge over
levede mirakuløst de tyske skud og hånd
granater. Kun bygningen blev “pyntet”
med adskillige skudhuller.
Da det blev dag, vågnede Odense op
med tømmermænd; tyskerne indfø rte
undtagelsestilstand. Bl.a. blev det forbudt
at færdes ude efter mørkets frembrud.
Øversi:
Skovpavillonen i Fruens Bøge bar
tydelige spor af ildkampen mellem
danske og tyske soldater i 1943.
Bemærk de mange skudhuller.
Foto: Stadsarkivet.

Nederst:
Danske sabotører afsporede
den 26. april 1945
et tog på Odense-Svendborg-banen
ved Stenløsevej for at genere
de tyske troppetransporter.
Foto: Møntergården.
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Skuddramaet i Fruens Bøge Skov var
blot en af flere episoder, som i 1940-1945
mindede Dalum-Hjallese om, at Danmark
var besat. De to kvarterer oplevede, lige
som resten af Danmark, likvideringer og
sabotageaktioner, og Dalum-Hjallese hav
de sine egne frihedskæmpere, der deltog i
modstandsbevægelsen mod Hitlers Tysk
land.
Arbejderne på papirfabrikken blev
under krigen inddelt i hold, der skulle
tage sig af brandvagt, samarittertjeneste
og politiopgaver. Tidligere papirarbejder
Robert Pedersen fortæller: “Vi var en
gruppe, som skulle gå brandvagt omkring
fabrikken om natten. Nogle gange krav
lede vi op på taget. Deroppefra kunne vi
se, hvordan himlen blev lyst op nede over
Tyskland, når byerne var i brand. Vi kun
ne se bombenedslagene som glimt på
himlen. Det var meget uhyggeligt. En nat,
da vi gik ude, kom en gruppe tyske styrt
bombere ned over fabrikken. Vi kastede
os ned, for de kunne jo finde på at skyde
vildt omkring sig, men de forsvandt, uden
at der skete noget.

Jeg boede i et af fabrikkens huse på
Demantsvej. En aften blev børnene uroli
ge. De råbte: Vi brænder, vi brænder! Da
jeg kom ind til dem, så jeg, at tyskerne
havde skudt en engelsk bombemaskine i
brand. Den kom strygende lavt hen imod
os oppe fra skoven. Den klarede sig hen
over vores hus og nåede Sanderum,
førend den styrtede ned.” (citat 1987).
Dalum og Hjallese slap dog ikke for
bombesprængninger under Anden Ver
denskrig. Den danske modstands
bevægelse raserede den 20. august 1943
en fabrik i Hjallese, Dansk Most- og
Tørringsindustri.
Også det fynske jernbanenet blev
saboteret. For at forhindre tyskerne i at
sprede deres tropper lammede mod
standsbevægelsen bl.a. Odense-Svendborg-banen ved i april 1945 at afspore et
tog ved viadukten på Stenløse vej.
Under Besættelsen foregik der en lang
række drab i Odense. Danskere skød
tyskere og tyskvenlige - og omvendt.
Også Dalum-folk måtte lade livet.
Cand, pharm. U. Dircks, som var pro

visor på Svaneapoteket, blev den 9.
november 1944 myrdet af tyskerne uden
for sit hjem på Bangs Allé i Dalum.

Gynge-høvdingen
“Gyngehøvdingen” på Demantsvej, Nico
laj Ejner Svend Emanuel Hansen, der
havde fået sit øgenavn, fordi han var gyn
ge- og. karruselejer, var flere gange i mod
standsbevægelsens søgelys. Han blev
betragtet som tyskernes stikker.
Først blev hans hus udsat for et
sprængningsforsøg. Senere - den 11. april
1945 - blev “Gyngehøvdingen” skudt ned
og dræbt i Nørregade ud for skotøjsforret
ningen Fremad Exprès. Ejner Hansen var
ved at stige ind i en bil, da to mænd på
cykel plaffede ham ned.
Sprængningen mod huset på De
mantsvej huskes af mange ældre Dalumfolk. Den var angiveligt så kraftig, at
“Gyngehøvdingens” gasapparat fløj op på
skorstenen på genbohuset, Demantsvej
23, der i øvrigt blev kaldt “assistenten”,
fordi det var befolket af “assistenter” papirmestre og maskinmestre.
Dalum-Hjallese-folket oplevede også,
at Dalum Centralskole og Arbejdernes
Forsamlingshus på Solbakken blev røm
met og omdannet til lazaretter for tyske
soldater fra østfronten.
Krigen prægede dagligdagen i stort og
småt. Tidligere sportsredaktør Poul Ib
Pedersen, der boede på Demantsvej,
husker, at han som 12-årig sammen med
en kammerat lukkede luften ud af en af
fjendens cykler.
“Det var mit bidrag til verdenskrigen.
Og så løb vi.”

Dalum og Hjallese deltog aktivt i kampen
mod den tyske besættelsesmagt i 19401945. Herses en frihedskæmpergruppe
på Dalum Gasværk. Foto D.H.L.A. 1945.
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Øverst:
Beboerne måtte under Besættelsen stå i
kø efter mælk på Dalum Andelsmejeri.
Foto: D.H.L.A. 1943.
Nederst: Efteråt tyskerne i 1944 havde
interneret det danske politi, holdt
Odenses borgmester I. V. Werner et møde
med bl.a. sogne rådsfo rmændene fra
Dalum og Pårup. De blev enige om at
opfordre borgerne til at organisere “de
fornødne sikkerhedsforanstaltninger,
feks. ved oprettelse af særlige værn”.
Dalum oprettede et kommunalt vagtværn
som ses på billedet. Foto: D.H.L.A.
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Kampen mod naboerne
Der var højvande i pengekassen i Dalum,
Pårup og de andre villaforstæder dengang
i de glade 1960’ere, da familien Danmark
købte bil og fj emsyn og eget matrikel
nummer i passende skattevenlig afstand
fra de storbyer, der gav dem arbejde.
Både kommunekassen og beboerne i
Dalum Kommune høstede fordel af
arrangementet. Borgere med fast arbejde
i Odense og villa i Dalum betalte skat til
bopælskommunen, der samtidig kunne
glæde sig over, at folk med villa og fast
arbejde sjældent belaster socialbudgettet.
“Årene 1950-1970 var en utrolig
udviklingsperiode,” fortæller Poul Jør
gensen, socialdemokratisk sogneråds
medlem 1958-1970 og bedre kendt som
Poul “Lys”, fordi han var inkassator for
Dalum-Hjallese Elværk.
“Dalum var en veldrevet, attraktiv
kommune med byggegrunde til rimelig
pris. Det var ikke de dårligst stillede, der
flyttede til Dalum. Det bevirkede, at der
kom skattekroner i kassen.”
Dalum kunne i 1960-1961 nøjes med
en kommunal skatteprocent på 7,2.
Odense Kommune opkrævede 9,5 pro
cent i kommuneskat. Trods tendens til
udligning op gennem 1960’eme var situ
ationen uholdbar for Odense og andre
storbyer. De blev udhulet, mens forstads
kommunerne levede fedt.
Det var en klassisk tovtrækningshisto
rie, der jævnligt udspiller sig hen over de
danske kommunegrænser, med opportu
nismen som sejrherre. Den, der taber
penge på en fusion, stritter imod. Den,
der scorer en økonomisk gevinst, gnider
sig i hænderne.
Men først springer vi over 100 år til
bage. Dengang var Dalum også i tov
trækning om naboskellet. Dalum forsøg
te at slippe for Sanderum-bøndeme i den
daværende Dalum-Sanderum Kommune.
Den fælles kommune blev opløst i
1909. Da var det Sanderum-folket, der

foreslog skilsmisse. Dalum var for dyr.
Dalum voksede mest. Dalum trængte til
en ny skole. Og Dalum havde de største
sociale udgifter.
Alle skatteydere i Dalum-Hjallese og
Sanderum skulle i 1908 stemme om
skilsmisse. 465 stemte for. 23 stemte
imod. 59 undlod at stemme.
Den senere statsminister Klaus Bernt
sen (Venstre) støttede også en deling.
Han sagde, at “de to sogne var så forskel
lige i struktur, at en adskillelse var natur
lig”.
Både socialdemokrater og borgerlige i
Dalum gik ind for skilsmissen, også selv
om de borgerlige frygtede, at Dalums
papirarbejdere ville forrykke den politi
ske balance til socialdemokratisk fordel.
Lysten til at stå på egne ben var stigende
i takt med sognets stærke vækst.
De borgerliges frygt var berettiget. Ved
kommunalvalget i 1909 fik Socialdemo
kratiet fire af de syv mandater.
Socialdemokratiet bevarede sit flertal i
kommunalbestyrelsen indtil 1966, da
indvandringen af borgerlige villaejere
bragte De Konservative til magten.

Længst tid som formand for kommu
nalbestyrelsen i Dalum sad gartner Jacob
Hansen (1917-1937) og papirarbejder
P. M. Madsen (1937-1962); begge var
socialdemokrater.
Dalums sidste “borgmester” (19661970) var den konservative Paul Grøn
borg Christensen, der var direktør hos
byggekongen Jens P. Koch, manden bag
60’emes villaboom i de odenseanske for
stæder.

Store stygge Odense
Efter kampen mod Sanderum ventede
kampen mod store, stygge Odense. Der
var forkamp i 1920’eme, da Odense lufte
de planer om at opsluge den velstående
forstad mod syd.
Odense Byråd forhalede i 27 år en
fusions-ansøgning fra det arbejderpræge
de Set. Hans Landsogn (Skibhuskvarte
ret), men måtte i 1932 bøje sig for Inden
rigsministeriets afgørelse.
Skulle Odense påduttes Skibhuskvarte
ret, ville byen have en større kage, også

Dalum Kommune nåede kun at have sit
eget byvåben i fem år. Det blev godkendt i
1965, og kommunen blev opløst i 1970.
Byvåbnet er tegnet af statens heraldiske
konsulent, Poul Warming. Strømmen er
Odense Å, der deler Dalum og Hjallese.
Den gyldne alterkalk symboliserer Dalum
Kirke, og vandmøllehjulet henviser til
kommunens industri. Det er tilladt at
gætte, at kommunens socialdemokratiske
flertal ikke har været modstander af den
valgte røde baggrundsfarve.
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Dalum, Sanderum, Pårup, Fraugde osv.
Ni forskellige kommissioner, nedsat i
1929, skulle afgøre sagen, en for hver af
de berørte kommuner. Kommissionerne
var uenige, så det endte med, at indenrigs
minister Bertel Dahlgaard (Rad.) traf
afgørelsen. Kun Skibhuskvarteret blev i
denne omgang lagt sammen med stor
byen.
Dalums kommunalbestyrelse skrev i
1932 til Indenrigsministeriet, at der ikke
fra Dalum forelå noget ønske om en ind
lemmelse i Odense.
Odenses imperialisme blev afværget men kun indtil 1960’erne, da trangen til
“Lebensraum” igen meldte sig. Set med
odenseanske briller var kravet rimeligt.
Odense var bebygget til sidste kvadratme
ter. Men folkevandringen fra land til by,
fra landbrug til industri, fortsatte.
Flere og flere danskere bosatte sig i
storbyernes forstæder, hvorfra de med
efterkrigstidens nye vidunder, bilen, hur
tigt kunne køre på arbejde i byerne. Nogle
kom fra landet, andre forlod de små lej
ligheder i byerne for at købe egen parcel i
forstaden.
Et taleksempel beviser trafikken: I
1967 kom over en tredjedel af Dalums til
flyttere fra Odense Kommune. Storbyer
ne frygtede, at de efterhånden kun ville
være befolket af pensionister og studeren
de. At udviklingen også gik i den retning,
beviser Københavns Kommune i dag.
Forstæderne fik et nyt øgenavn, sove
byer. Beboerne tog hjem i forstæderne
efter fyraften og faldt i søvn foran fjern
synet.
Politikerne i Odense Kommune bragte
i 1950’erne det såkaldte “forstadspro
blem” til debat, og i 1958 nedsatte Folke
tinget en såkaldt “Kommunallovskom
mission”, der skulle undersøge behovet
for nye kommunegrænser i hele Dan
mark.
Forstadskommuneme omkring Odense
90

Tonen var hård, da købstæder og forstæder diskuterede kommunesammenlægninger i
I960'erne. Men kombattanterne kunne godt smile, da slaget var afgjort. Dalum blev
den 1. april 1970 modvilligt lagt sammen med Odense. På billedet afleverer
sognerådsformanden, P. Grønborg Christensen (K), symbolsk Dalums pengekasse til
Odenses borgmester, Holger Larsen (S).
Foto: Stadsarkivet.

svarede igen og stiftede i 1962 Forstads
kommunernes Sammenslutning med Da
lums “borgmester”, H. Esbjøm-Nielsen
(S), som formand. Fra 1964 var han også
medlem af Kommunallovskommissio
nen.
Alle landets købstæder blev i 1965
spurgt om deres “territoriale” ønsker.
Odense lagde hårdt ud og nævnte både
Dalum Kommune, Allesø-NæsbyhovedKommune, Sanderum Kommune, Pårup
Kommune og Lumby Kommune som
interesseområder.
Nogle af Odenses omegnskommuner
så selv skriften på væggen og lavede i
1966 et par mindre fusioner. Men det luk
kede ikke munden på storbyen. Som en
blæksprutte rakte den fangarmene ud
langs indfaldsvejene og ville forene hele
Odense-området i et “storrige”. StenløseFangel besluttede at fri til Dalum om et
fornuftsægteskab, der kunne stoppe pla
nerne om et Stor-Odense. Men Dalum
svarede undvigende, da kommunen sta
dig håbede at bevare fuld selvstændighed.
I slutfasen kom et forslag om en trede
ling af Odense i en central kommune, en
nordvestlig kommune og en sydvestlig
kommune. Dalum skulle puttes ind i den
sydvestlige kommune sammen med San
derum, Brændekilde-Bellinge og Stenløse-Fangel. En ophidset debat, hvor
Odenses hensigter blev sammenlignet
med den sovjetiske invasion i Tjekkoslo
vakiet, endte med, at Dalum og en række
andre kommuner erklærede sig som
tilhængere af en tredeling af Odenseområdet.
Det blev Folketinget, der i 1969 skul
le træffe den definitive beslutning. Et stort
flertal stemte ja til en vidtrækkende kom
munalreform, der trådte i kraft 1. april
1970.
11 kommuner, heriblandt Dalum, blev
klistret sammen med Odense.
Senere var der delte meninger om sam

menlægningen. Harald Jacobsen, Dalum,
socialdemokratisk byrådsmedlem fra
1972: “Jeg var meget skeptisk over for
kommunesammenlægningen, fordi Da
lums borgere var tæt på politikerne, og
fordi vi kunne løse mange opgaver ud fra
det kendskab, vi havde til hinanden. Jeg
frygtede, at storkommunen ville være
fremmedgørende, og at Dalum ville blive
overset eller forfordelt ved tildeling af
goder. Når jeg ser tilbage, må jeg indrøm
me, at min skepsis i al væsentlighed er
gjort til skamme. Dalum var en god kom
mune, og Dalum er i dag en god bydel i
Odense Kommune. Dalum har fået nye
daginstitutioner, en forbedret servicesek
tor, bedre betjening på social- og sund
hedsområdet, og Dalums ansigt udadtil er
blevet forbedret gennem kommunens
fysiske planlægning. Den kollektive trafik
er blevet udvidet meget væsentligt. Vi har
ikke mærket fremmedgørelsen i storkom

munen. Der er blevet lyttet til os.” (Citat
1988).
Poul “Lys” Jørgensen, kommunalbe
styrelsesmedlem i Dalum 1958-1970, er
mere kritisk: “Ser man tilbage på Dalum
Kommunes aktiviteter de sidste 25 år
inden sammenlægningen, kan der oprem
ses stribevis af nye tiltag, bolig- og
erhvervsbyggeri, udvidelse af vejnet og
etablering af fjernvarme, byggeri af sko
ler og børnehaver. Det er imidlertid svært
at fa øje på bare fem ting, der er sket i
Dalum de seneste 25 år. De penge, der
tidligere var tilovers til sådanne arbejder,
er i hvert fald ikke kommet Dalum-borgeme til gode. Spørger man de gamle i
Dalum, er der ingen tvivl om, at de vil
sige: Vi skulle aldrig have været ind i den
kommune. Men de unge har ikke oplevet
andet end den store kommune, så de stil
ler sig tilfreds med det bestående.” (Citat
i Odensebogen 1995}.

Dalum Rådhus fi*a 1940 er ikke længere rådhus. Efter kommunesammenlægningen i
1970 blev bygningen degraderet til områdekontor og hoveddøren muret til. Men i 2008
rykkede Dalum Bibliotek ind i bygningen, og hoveddøren er genåbnet. Foto: LKM1996.

Dalum Kommune 1968.

Dalum Kommunes bedrifter
Dalum var en selvstændig kommune i 61 år. Indtil 1909 var Dalum en del af Dalum-Sanderum Kommune.
Siden 1970 har Dalum hørt med til Odense. Mens Dalum var selvstændig, steg indbyggertallet fra 1.761 til 13.080.
Det betød skattekroner - og grundlag for en række kommunale investeringer.
1911 Dalum Centralskole
1911 Dalum AndelsElektricitetsværk (privat)
1914 Dalum Gasværk
1919 De Gamles Hjem, Hjallese
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1921 Dalum-Hjallese Folkebibliotek
(fra 1963 Dalum Kommunebibliotek)
1922 Dalum Centralskole, syv klassetrin
1934 Dalum Vandværk med vandtårn
på Dalumgårds Allé

1952
1961
1962
1967

Tingløkkeskolen
Dalum Kommunale Børnehave
Hjalleseskolen
Dalum Kommunes Syge& Plejehjem

Tre kommuneskoler
Et samfunds rigdom kan måles på dets
uddannelsestilbud, lyder en velkendt be
tragtning. Et synligt bevis på rigdommen
i den nedlagte Dalum Kommune er de tre
store kommuneskoler, den nåede at byg
ge i sin levetid på 61 år.
Det stærkt stigende antal skatteydere
skæppede så godt i kassen, at den børne
rige kommune investerede i både en sko
le i Dalum, en skole i Hjallese og en sko
le midtimellem. Den midterste, Dalumskolen, er ffa 1911, Tingløkkeskolen er
fra 1952 og Hjalleseskolen fra 1962.
Dalum-Hjalleses skolehistorie går til
bage til 1721-22, da en rytterskole blev
bygget, hvor Hjallese Kirke ligger i dag.
Da papirarbejdere - med børn - invadere
de Dalum, blev det nødvendigt i 1878 at
udvide Hjallese Skole til at rumme fire
klasser. Den daværende Dalum-Sanderum Kommune afslog arbejdernes ønske
om en speciel skole for papirarbejder
børn. Men i 1899 banede en ny lov vej
for endnu en skole. Loven krævede en
begrænsning af klassekvotienten, som i
Hjallese var på 42 børn pr. klasse (1896).
En ny skole kaldet Dalum Skole blev i
1900 opført ved Dalum vej, bag det
nuværende områdekontor.
Det mest revolutionerende ved Dalum
Skole på Dalumvej var, at børnene gik i
skole på alle hverdage. Det betragtede
papirarbejderfamilieme som en kærkom
men pasningsordning. Daglig undervis
ning var derimod upopulær hos bønderne,
der havde brug for børnenes arbejdskraft
på gårdene. Bønderne i Sanderum prote
sterede, og daglig undervisning blev der
for i en periode afskaffet. Først da Social
demokraterne kom til roret ved kommu
nedelingen i 1909, blev daglig undervis
ning igen en realitet i Dalum.
Den første store beslutning i den nye
Dalum Kommune var at bygge en cen
tralskole for børn fra 11 år til 14 år. At
magten var flyttet fra bønder til papir

arbejdere fremgår af skolens geografiske
placering. Dalum Centralskole åbnede i
1911 lige midt i kommunen, i Dalum
Fabriksby, tæt på papirfabrikken og arbej
derboligerne.
De to gamle skoler i Dalum og Hjal
lese skulle fortsat fungere som grundsko
ler for de mindste børn.
Bømetallet steg med raketfart og
Dalum Centralskole måtte udvides med
talrige satellitter. En gymnastiksal blev
opført i 1912, en fløj med faglokaler og
bibliotek i 1922, en aula i 1957 og en ny
fløj ud mod Demantsvej i 1970. Da
Dalum Kommune blev indlemmet i
Odense, skiftede Dalum Centralskole
navn til Dalumskolen.
Efter Anden Verdenskrig, da dansker
nes formeringstrang var genrejst, måtte
der flere skoler til for at tage trykket. Som
nødløsning blev både præstegården,
rådhuset og et missionshus i Hjallese
brugt som undervisningslokaler, indtil
Dalum Kommune i 1952 åbnede en ny
skole i det vilde vesten, der hidtil havde
været en mark mellem Dalum og Sande

rum, men nu var blevet bebygget med
parcelhuse. Markens navn, Tingløkken,
inspirerede til skolens navn, Tingløkke
skolen.
Den store, moderne skole gjorde de
gamle grundskoler i Dalum og Hjallese
overflødige, og de blev nedlagt i 1958.
Hjallese ekspanderede i den modsatte
retning, mod øst, hvor det såkaldte Mar
meladekvarter gav bømeunderlag for
endnu en skole, der blev indviet i 1962 og
fik navnet Hjalleseskolen. Svendborgvej
blev udnævnt til skillelinje mellem
Dalum og Hjallese skoledistrikter. Hjal
leseskolen har bl.a. markeret sig på spor
tens område. Det var skolens hold, der
dannede grundstammen for de første
volleyballhold i Dalum-Hjallese Gym
nastikforening (DHG) og senere Volleyballklubben Hjallese.
Efter Dalums indlemmelse i Odense fik
området endnu en skole. For at betjene de
nye boligblokke ved Floravænget og
Dianavænget på grænsen til Dyrup byg
gede Odense Kommune i 1976 Klostermarkskolen. Faldende børnetal lukkede

Dalumskolen, der indtil 1970 hed Dalum Centralskole, består af bygninger fra flere
tidsaldre. Den knopskød i takt med indbyggertallet.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.
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folkeskolen i 1989, men den fik nyt liv
som social- og sundhedsskole.
Dalum-Hjalleses tre kommuneskoler
deler i 2009 eleverne ligeligt mellem sig.
Dalumskolen har 618 elever, Hjalleseskolen 564 og Tingløkkeskolen 629.

Øverst: Skolen på Dalumvej lukkede i
1958. Bygningen rummer i dag bl.a.
lokalhistorisk arkiv. Fotoca. 1925.
Nederst: Dalum Centralskole voksede
stærkt de første år. Her ses bygningen
fra 1911, bygningen fra 1922 og bagest
gymnastiksalen fra 1912. Foto ca. 1926.
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Begge billeder viser 4. klasse. Men derned hører ligheden op. Der er langt mellem de autoritære rammer på Dalum Skole anno 1938
og den moderne etplansskole, Hjalleseskolen, anno 1996.

Tmgløkkeskolen fra 1952 er mellemstadiet mellem en gammeldags, kasemeagtig kommuneskole og en moderne, funktionalistisk
folkeskole.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.
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Tre togstationer
Odense var storebror og Dalum lillebror,
da de to kommuner blev lagt sammen i
en storkommune. Men på ét punkt over
gik Dalum sin store nabo; den havde flest
jernbanestationer.
Da Den Sydfyenske Jernbane åbnede i
1876 mellem Odense og Svendborg, fik
den stationer i både Fruens Bøge og
Hjallese, og det har den stadig.
Det tredje stoppested i Dalum-Hjallese
kom til i 1906 på den nyanlagte bane
strækning Odense-Nørre Broby-Faaborg.
Dalum Holdeplads lå ved hjørnet af Hjallesegade og Demantsvej.
Fyn favnede i første halvdel af 1900tallet Danmarks mest finmaskede net af
jernbaner. Samtlige købstæder blev
betjent. Selv Langeland havde togskin
ner. De fleste baner måtte lukke i
1950’eme og 60’eme, da biler blev hvermandseje. Sådan gik det Odense-Nørre
Broby-Faaborg-banen, som i 1954 blev
erstattet af rutebiler.
Odense-Svendborg-banen overlevede.
Derfor står bindingsværksbygningen
Fruens Bøge Station stadig som et hyg
geligt, Korsbæk-agtigt levn fire kilometer
syd for Odense Banegård Center.
Da Odense-Nørre Broby-Faaborg-ba
nen åbnede i 1906, blev Fruens Bøge
Station i øvrigt begunstiget af et konge
besøg. Frederik VIII, der netop havde
afløst Christian IX, indviede banen sam
men med dronning Louise, og alle statio
ner langs banen var pyntet med flag,
guirlander og æresporte.
En anekdote knytter sig til stationen:
På Albani Bryggerierne arbejdede en
gang en dalumbo, der blev kaldt Chri
stian Jyde. Når han mødte på bryggeriet,
spurgte en arbejdskammerat som regel,
hvad klokken var i Dalum. Hertil svarede
Christian Jyde på sin hjemstavns dialekt:
“Da ka a it sige dig, men a ka fortælle
dig, hvad den er på Hovedbanegården i
Fruens Bøge.”’
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Hjallese fikjernbanestation, da Odense-Svendborg-banen åbnede i 1876. Tog kunne nu
fragte Hjallesebøndernes produkter ud på et større marked. Også transporten af suk
kerroer til det nyåbnede sukkerkogeri i Odense kom på skinner.
Udateret postkort.

Togpassagerer fra Dalum-Hjallese kunne i årene 1906-1954 vælge mellem tre tog
stationer. Beboerne i Dalum Fabriksby havde kort vej til den såkaldte Dalum Holde
plads ved hjørnet af Hjallesegade og Demantsvej. Den var stoppested på OdenseNørre Broby-Faaborg-banen.
Udateret postkort.

DSB-togpasserer stemmeværket i Odense Å. Kort efter åbningen afSvendborg-banen i 1876 betalte Dalum Papirfabrik 10.000 kroner
for atfå et sidespor. Det ligger der stadig. Men transporten afpapir flyttede i 2007fra godsvogne over på lastbiler.
Foto: D.H.L.A.

Den hyggelige Fruens Bøge Station er i dag kun en tom skal. Billetsalget foregår ved en udendørs automat.

Foto: LKM1996.
97

Med bus og sporvogn
Røde sporvogne kørte lige til grænsen og ikke en meter længere. Folk fra
Dalum og Hjallese måtte spadsere til
bygrænsen, hvis de ville med på vognen
og ind til Odense.
Grænsen gik ved Odense Zoo og ved
Restaurant Skoven. Her havde sporvejen
sine to sydlige endestationer, der hed
henholdsvis “Fruens Bøge” og “Hunderup Skov”.
Fra Fruens Bøge kørte sporvognene ad
Sdr. Boulevard ind til byen og derefter ud
ad Hunderupvej, Bülowsvej og Læssøegade mod Hunderup Skov.
Sporvognene raslede i 41 år, indtil
Odense Bytrafik blev oprettet i 1952.
De voksende forstæder mod syd havde
før Anden Verdenskrig hverken bus eller
spor. Gennem ti år søgte Dalum-beboeme
om et alternativ til gåturen op til sporvog
nenes endestationer. Konsul Ove Hen
nings, der boede på Toves Allé 2 i Dalum,
sendte i 1938 en ansøgning, underskrevet
af 70 personer, til Odense Elektriske
Sporvej, der var et semikommunalt sel
skab. Konsulen bad om en omnibus
forbindelse, der skulle forbinde spor
vejens to endestationer og gå gennem
Rikkesminde-kvarteret og Skovalleen i
Dalum. Svaret var nej. Men Odense Elek
triske Sporvej lovede “at have sagen i
erindring”.
I 1946 var det Dalums sognerådsfor
mand P. M. Madsen, der søgte sporvejs
selskabet om en busrute i forstaden. Da
lum Kommune erklærede sig villig til at
betale en del af underskuddet. Året efter
blev forslaget vedtaget.

BH Hk.'COVO
1

fc

$

1 WtwMIcr 1

Sporvogne raslede i Odenses gader i 41 år. Vognen på billedet kørte ad Søndre
Boulevard og havde endestation ved kommunegrænsen mellem Odense og Dalum.
Foto 1951.
kørte fra sporvejs-endestationen “Fruens
Bøge” ud for Restaurant Bondestuen,
under jembaneviadukten, ad Faaborgvej,
Dalumvej, Nygade, Demantsvej, Hjalle
segade, Odensevej, Stenløse vej og Sejer
skovvej til den anden sporvejs-endestation “Hunderup Skov”. Billetpris 25 øre.
Skulle man videre med sporvognen ind til
Odense, kostede en “omstigning” 35 øre.
Kort efter åbningen af Dalum-linjen blev
der også indsat ekstrabusser, når hestene
travede på væddeløbsbanen i Sanderum.

Dalum-linjen
Den 5. juni 1948 rullede den første bus
gennem Dalums og Hjalleses gader. De to
forstæder fik en bus i timen i hver retning.
Bussen, der blev kaldt Dalum-linjen og
havde et lysende “D” over frontrudeme,
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Navnet “Fruens Bøge” blev i bogstavelig
forstand sendt ud over hele landet,
da postvæsenet i 1994 udgav en
frimærkeserie med sporvognsmotiver.

Treeren
Dalum-linjen kørte kun i fire år. Da spor
vognene i Odense blev sat på pension i
1952, kom hele den kollektive trafik i
Odense-området op til revision. Løsnin
gen blev seks linjer, hvoraf Dalum-Hjallese fik den ene, Linje 3, med Påskeløkken
som endestation i den modsatte ende.
Linjen fik endda flere forgreninger gen
nem Dalum og Hjallese. Én gik til Clau
sens Allé. En anden ad Faaborgvej til
Sanderumvej. En tredje ad Dalumvej til
Dalum Kirke. Og en fjerde ad Dalumvej,
Nygade, Hjallesegade, Odensevej og
Hjallesevej til Folkebo.
Dalum beholdt sin “treer” indtil 1990.
Så fik Odense Bytrafik volumensyge og
omdøbte alle linjer til tocifrede numre.
Dalum-busseme bærer i 2009 numrene
41, 42, 51, 52, 141, 142 og 143, mens
busser med numrene 21, 29 og 111 run
der Hjallese i det efterhånden ret indvik
lede bussystem.
Dalum-Hjalleses første buslinje indtog asfalten i 1948. Busserne var højrestyrede og
med engelsk motor, mens karrosseriet kom fra den lokale Næsby Karrosserifabrik. De
røde og grå Dalum-busser havde plads til 21 siddende og 28 stående. Nonner fra
Dalum Kloster hilser her Dalum-bussen velkommen på indvielsesdagen.

Fra Dalum til Sporvogn
En omstigningsbillet mellem en Odensesporvogn og en Dalum-bus kostede
35 øre. De særlige Dalum-busser
kørte deres sidste tur i 1952.
Betegnelsen “omstigning ” for en billet
til to ture stammerfra 1926,
da Odense havde både et sporvogns
selskab og et omnibusselskab.
Betegnelsen bruges stadig
i Odenses bybusser.
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Lykken er et Koch-hus

To kulturer mødes. Land og by. Gammelt og nyt. Bondehuset i forgrunden er i dag revet ned. Det lå på Bjørnemosevej og var i en
periode husvildebolig for Dalum Kommune. I baggrunden invaderes landbrugsjorden af Koch-rækkehuse i det såkaldte
Marmeladekvarter i det østlige Hjallese. Foto: D.H.L.A.

Halvdelen af Danmarks befolkning kan
ikke tage fejl. De bor i parcelhuse. 1,2
millioner findes der af slagsen.
Mere end 3.000 af dem står i DalumHjallese. Dertil kommer godt 1.700 ræk
kehuse.
Eget hus (med carport) blev efter
krigstidens mantra. Familien Danmark
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red på en velstandsbølge, købte villa,
Volvo og hvidevarer. Velstanden forplan
tede sig dybt ned i arbejderklassen, som
også fik mønt på lommen og forlod
lejlighederne i de indre bydele.
Matadoren i de odenseanske forstæder
var entreprenør Jens Preben Koch, der
“legoficerede” den danske parcelhus

arkitektur, da hans byggefirma strøede
stribevis af ensartede typehuse ud over
gammel landbrugsjord og skubbede
grænsen mellem land og by længere bort
fra Flakhaven.
Koch-huse blev et begreb i Odense.
Selv den lavest lønnede fabriksarbejder
sparede gerne kroner op til den i øvrigt

usædvanligt lave udbetaling på et Kochhus.
Jens P. Koch (1917-1996) boede på
Kristiansdals Allé 112 i Dalum og var
konservativt medlem af Dalums kommu
nalbestyrelse. Han udviklede en særligt
funktionel familiebolig, der blev symbo
let på den moderne livsstil - i ét plan med
alle sanitære faciliteter - og med have. En
jordnær drøm for alle, uanset social
status. Kochs parcelhuse og rækkehuse
findes i tusindtal i Odense-forstædeme
Næsby, Søhus, Tarup, Paarup, Bellinge,
Dalum, Hjallese, Holluf Pile m.fl.
Han gav familien Danmark eget matri
kelnummer, lys gennem store vinduesfla
der og frisk luft fjernt ffa arbejdets larm,
ofte i lukkede vænger. Men han hæmme
de også det nabofællesskab, som tidligere
tiders boligbyggeri lettere kunne be
fordre. I et Koch-hus gik familien i skjul
for naboen - bag hækken og foran fjern

synet. Udflytningen og de nye boligtyper
medførte en rodløshed, som udflyttere
mange steder har forsøgt at reparere med
gadefester, halfester, lokalhistoriske fore
ninger og arkiver, der higer og søger efter
den fortid, der tilhørte beboerne før dem.
Der er aldrig før eller senere bygget så
mange boliger i Danmark som i perioden
fra begyndelsen af 1950’eme til begyn
delsen af 1970’eme. To folkevandringer
fandt sted samtidig. Byfolk flyttede fra
bykerner til forstæder. Landmandsfami
lier slagtede deres sidste køer og grise og
flyttede i parcelhus.
For Dalum-Hjallese havde udviklin
gen flere konsekvenser. Først og frem
mest mistede arbejderkulturen og Social
demokratiet deres overtag i henholdsvis
fritidsliv og kommunalbestyrelse. De bor
gerlige kom til; borgerlig sogneråds
formand (fra 1966) og “borgerlig” livsstil,
der kvalte arbejdernes organisationer i

Der var stadig åbne marker mellem Dalum og Sanderum i 1950. Men byggeboomet var
på vej. I midten ses Kristiansdals Allé med seks striber af Koch-rækkehuse fra 1948.
Ttngløkkeskolen er endnu ikke bygget. 1 forgrunden Dalumvej. Foto: D.H.L.A.

konsum og massekultur.
For det andet voksede Dalum kraftigt
og smeltede sammen med Sanderum og
Dyrup. Hjalleses grænser flyder stadig.
Her bygges fortsat nye boliger i grænse
landet.
De første huse, Koch byggede i
Dalum, var to villaer samt seks striber af
toetages rækkehuse på Kristiansdals
Allé. Husene er fra 1948.
Koch-rækkehuse i ét plan skabte i
1950’eme et helt nyt kvarter i Hjallese,
det såkaldte Marmeladekvarter - et navn,
der er udtryk for det odenseanske folkevid, idet vejene i kvarteret hedder Blåbær
vej, Enebærvej, Solbærvej, Hyben vej,
Morbærvej, Brombærvej, Tyttebærvej og
Hindbærvej - altsammen egnede råvarer
til marmeladefabrikation. De lave, funk
tionelle rækkehuse blev hurtigt revet væk:
“De var billige, de var hyggelige, de var
velindrettede,” siger Marie Rasmussen
(født 1910), som boede på Blåbærvej fra
1960 til 1987.
Bygmester Koch stod også for udbyg
ningen af Birkedals Allé, Lærkedals Allé
samt Elmedals Allé, som blev bebygget
både med rækkehuse og villaer. Gadenav
nene er i øvrigt kunstprodukter, skabt som
pendanter til Bøgedals Allé, der var
opkaldt efter gården Bøgedal.
Men også andre end Jens P. Koch pro
fiterede af byggeboomet. Gårdejerne i
Hjallese fik deres del af velfærds-kagen,
da de skar deres marker ud i parceller og
lod lokale byggefirmaer grundlægge nye
villakvarterer syd for Hjallesegade. Et
eksempel er Julagervænget fra 1972.
Dalum Kommune stod som bygherre
af Ellekærshaven, der blev færdig i 1965
på jord, som kommunen havde købt af
Dalumgård.
Andelsboligforeningen Kristiansdal
og Dalum Boligselskab byggede både
rækkehuse og almennyttige etageboliger,
dels i Dalum omkring Kristiansdals Allé,
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dels i Hjallese, hvor boligblokke skød op
på Vinkelvej (1953) og på Jacob Hansens
Vej (1963-1972).
Dalum Boligselskab rejste i 1972-1974
boligblokkene ved Dianavænget på Dalumgårds tidligere jorder og i 1990 ræk
kehusene i Hjallesehaven ved Hjallese
Kirke.
Andelsboligforeningen Kristiansdal og
Dalum Boligselskab sluttede sig i 1993
sammen til Andelsboligforeningen Kristiansdal-Dalum.

Bygmestre og byggeforeninger strakte efter Anden Verdenskrig Dalum længere mod
sydvest. Billedet viser en væltet mælkevogn på hjørnet af Kristiansdals Allé og
Ellekærsvej i 1952. Foto: D.H.L.A.

Den lokale byggematador Jens P. Koch opfyldte drømmen om eget hus med lav udbetaling. Han købte Rasminde-gårdens jorder
og skabte i 1950’eme et nyt kvarter i Hjallese, Marmeladekvarteret, med funktionalistiske parcelhuse og rækkehuse i ét plan.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.
102

Det grønne bælte

Præstegårdsstien, også kaldet Kærlighedsstien, er en af Dalums mere ukendte naturoplevelser. Stien slynger sig langs Odense Å i et
kuperet eventyrlandskab med trapper og slugter.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.

Dalum-Hjallese var grøn, længe før det
blev moderne. Syd for Odense skabte
borgerskabet sine fredfyldte oaser langs
Odense A, mens støjende industri blev
lagt nord for byen, i arbejderkvartereme
ved havnen og kanalen.
Selv om Dalum-Hjallese ikke er gået
helt ram forbi, men må døje med en
motorvej, hvis trafik kan høres langt inde
i Dalumgårds Park, er de to kvarterer
præget af rekreative muligheder. Eng
arealet Maen har fået lov at ligge ubebyg

get hen som spadsereterræn og skøjte
bane ved åens vinteroversvømmelser.
Dalumgårds Park er ridesportens paradis
med både ridebane og stier langs Lilletof
tens kolonihaver. Præstegårdsstien (fra
Gurlis Allé langs Odense Å til Dalum
Kirke) slynger sig i et kuperet eventyr
landskab med trapper og slugter ned til
åen og med udsigt til nogle af Dalums
mest særprægede villaer.
Til Præstegårdsstien knytter sig en her
lig kærlighedshistorie mellem teologen

og højskolemanden Ernst Trier fra
København og præstedatteren Marie Abel
fra Dalum. De mødte hinanden i 1864, da
Trier som feltdegn var fulgt med den
slagne danske hær til Fyn og bl.a. besøgte
Dalum Præstegård.

Marie-kilden
“Odense Å løb forbi, gemte sig et stykke
mellem krattet, kom atter til syne og slyn
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gede sig gennem de bløde enge, indtil den
tabte sig i det fjerne henimod Odense,”
skriver Ernst Trier i sine erindringer.
“Bøgeskoven lå som en bred ramme
udenom. Jeg var gået hen imod åen og
stod atter betaget af stedets skønhed.
Så hørte jeg raske fodtrin bag ved
mig. Lidt ærgerlig over ikke at kunne få
lov til at være i ro, vendte jeg mig om. En
ung pige, strålende af ungdom og frisk
hed, stod for mig. Hendes blå øjne, hen
des sanddru blik, hele hendes jomfruelige
ydre passede forunderligt sammen med
engen og skoven rundt omkring. Hun for
talte mig, at hun var præstens yngste
datter.
Har De lyst til at se mit lysthus?
spurgte hun. Så førte hun mig over terras
sen dertil.
Men nu skal De se min bænk! udbrød
hun lidt efter.
Her skal De se, sagde hun, da vi kom
derhen, hvor skjult den står. Folk fra
Odense spadserer ofte herude og kommer
ned ad den gang dér. Jeg sidder så gemt
bagved, og der er ingen, der ved det. Er
det ikke morsomt?
Jeg var helt forbavset over den unge
pige, der aldeles uventet var kommet mig
i møde. Hun var så jævn og ligetil.
Jeg fulgte hende villigt og gerne, da
hun kort efter sagde: Nej, nu skal De se
min kilde! Den hedder Marie-kilde og er
opkaldt efter mig.
Da vi stod ved stedet, blandede kil
dens sagte rislen sig med lyden af åen, der
løb lige under.
Jeg fik dog ikke lov til at være i den
unge piges selskab. Provsten skulle køre
og jeg med ham.
Men jeg havde første gang set Marie,
min tilkommende hustru,” beretter Ernst
Trier.
De blev gift i 1867 i Dalum Kirke.
Mariekilden drypper stadig ved Præ
stegårdsstien i Dalum.
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“Har De lyst til at se mit lysthus, ” spurgte Marie og så blev hun gift mecl Ernst Trier i
1867. De mødte hinanden ved Dalum Præstegård, der ligger idyllisk ved Odense Å.
Udateret postkort.

Tre skove
Længere mod nord ligger hele tre skove
og skærmer Dalum-Hjallese mod Oden
se: Fruens Bøge Skov, Hunderup Skov og
Sejerskov. Her skulle Odense Stadion i
øvrigt have ligget. Da byen fik sit nye sta
dion i 1941, var bølgerne gået højt i byrå

det de foregående år. Mange byrådsmed
lemmer foretrak at lægge sportsarenaen
på Engen i Fruens Bøge. Men der var
snævert flertal for at bygge stadion i
Bolbro.
Andre seværdigheder, der trækker pub
likum langvejs fra, er placeret i de grønne
omgivelser i Dalum-Hjallese eller nær-

meste omegn. Odense Zoologiske Have
og det nu lukkede Fyns Tivoli læner sig
lige op ad sognegrænsen til Dalum. Og i
Hjallese er den fynske landsbykultur
kommet på museum.
Den fynske Landsby er et museum, der
ikke samler støv. Det er et frilandsmuse
um, hvor karakteristiske landbygninger
fra hele Fyn er genopbygget sten for sten.
For at fremme beskæftigelsen under
Anden Verdenskrig vedtog Odense Byråd
i 1941 at opføre bygningsmuseet på en
kommunal grund ved Odense Å. Museet
åbnede i 1946 med otte huse og gårde,
bl.a. Sortebro Kro fra Gudbjerg-kanten,
en stor renæssancelade fra godset Brahesborg, en vandmølle fra Davinde og en
vindmølle fra Særslev. Åbningen var en
så stor begivenhed, at den blev radiotrans
mitteret, og 4.000 mennesker mødte op
på åbningsdagen for at betragte Morten
Korch-idyllen.
Museet rummer i dag ca. 25 bygninger,
der alle er genrejst i deres oprindelige
skikkelse i den ca. 10 hektar store mu
seumspark. Der er store og små gårde,

håndværker- og landarbejderboliger,
smedje, teglværk, kro, skole, præstegård,
fattighus, hospital og en amfiscene.
Bygninger, haveanlæg, beplantning og
vejføring er placeret, så de skaber en
optimal illusion om en fynsk landsby,
som den så ud på H.C. Andersens tid.
Omkring husene holdes haver med
humle, urter, blomster og gamle sorter af
æble-, pære- og blommetræer, og gen
nem landsbyen løber grusveje, som kan
tes af grøfter, stendiger og levende hegn
med syren, tjørn, vildrose, hyld og ben
ved. Enkelte træer som eg, ask og pil
rager op over hegnene.
Husenes inventar spænder fra sparsomt
bohave i småkårshjem til fine møbler og
brugsting med dekorationer og snitværk.
I Den fynske Landsby drives ager- og
kvægbrug efter gamle metoder, og om
sommeren kan publikum drikke mjød og
opleve vævning, smedearbejde, pottemagerarbejde, karetmagerarbejde, børne
teater over H.C. Andersens eventyr og
rockkoncerter med Kim Larsen og andre
“under bøgen”.

Siden 1965 har børn hver sommer opført
H. C. Andersen-forestillinger i amfiteatret
i Den fynske Landsby. Her ses Klods
Hans (Jesper H. Madsen) fra 1967.

Den fynske Landsby blev skabt under
Anden Verdenskrig som kommunalt
beskæftigelsesarbejde. Her rejses
stuehuset til Fjelstedgården i 1944.
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Flodhavnen i Valhal
Gedder og ørreder lurer under overfladen.
Stæren er vendt tilbage fra træk. Labra
dorhunden Tulle slubrer af åvandet. Og
øllerne er knappet op - dem med gas
håndtag. Det er forår i flodhavnen. Dalum
Havn hedder den. Ukendt af de fleste.
Men en oase for en snes lystfiskere.
“Jeg kan ikke undvære den daglige
mobning. Hvis de andre ikke mobber mig,
tror jeg jo bare, de er blevet sure på mig,”
siger “Røveren”, som kommer i havnen
hver dag året rundt. Hans rigtige navn er
Torben Pedersen. Han arbejder som vej
formand og er fast gæst efter fyraften.
Alle har øgenavne. “Røveren” hed op
rindelig “Ligrøveren”, fordi hans far drev
Dalum Ligkistemagasin på Jernbane Allé.
Andre kaldes “Smeden”, “Kyllingen”,
“Sortkrudt”, “Fessor”, “Gammelnok”,
“Miraculix” (fordi han er naturlæge),
“Søren Sidevind”, “Stort brændbart” (for
di han har arbejdet på en genbrugsstation
og er godt i stand) og “Landsbytossen”
(fordi han kommer helt ude fra Brænde
kilde). De fleste er fra Dalum.
- Hvis er hunden?
“Den er min,” svarer “Smeden”. “Kan
du ikke se, den har min statur?”
Dalum Havn ligger tæt ved broen, som
fører Dalumvej over Odense Å.
Flodhavnen består af en bådebro, ca.
40 joller og kanoer, et klubhus ved navn
Valhal samt tre haveborde. Der er spin
delvæv i flere af bådene. Dalum Havn er
ikke verdens bedste fiskevand. De rappe
replikker bider mere end fiskene.
Men det sker, at en kleppert går på kro
gen. Gutterne mindes fangsten i 2002 af
en gedde på 21 pund. Og der er skaller
og aborrer og sågar ål i åen. Dalum-folkene har deres egne madopskrifter.
Blandt specialiteterne er gedde-medister
og “gravet gedde”. I et træ hænger tro
fæerne. Fire kranier af nogle af de største
indhalede fisk. De kalder det praletræet.
Alle er medlemmer af Dalum Lyst106

“Sådan et miljø kan man ikke undvære, ” siger Torben Pedersen, kaldet “Røveren ”
eller “Ligrøveren ”, fordi hans far drev et ligkistemagasin.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.

Aborrer, gedder, skaller, ål og ørreder svømmer i Odense Å, forklarer Torben "Røver” og Torben "Smed”, der lader fiskene i fred,
mens de drikker en fredagsbajer på "flodhavnen ”.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.

fiskerforening. Klubhuset er en nedlagt
barak fra den nærliggende papirfabrik.
Hegnspælene omkring den lille oase er
lavet af tipvognssveller, ligeledes fra
papirfabrikken.
Fiskemes eget flag med en gedde som
logo vajer fra en flagstang, der også har
sin egen historie. Stangen er en gammel
lygtepæl fra papirfabrikkens barak. Flag
knoppen er en gammel hankeløs kobber
pispotte, som fiskerne fandt i barakken.
“Hvorfor vi kalder klubhuset for Valhal? Jamen, Valhal var jo stedet, hvor
guderne drak og sloges. Det gjorde vi

også i gamle dage. Nu er vi blevet for
gamle. Nu slås vi kun med koneme,” for
klarer “Smeden” alias Torben Hansen.
Vil du ej i denne verden lide savn,
så kom ofte i denne havn.
Sådan har en poetisk sjæl blandt fisker
ne rimet på en lap papir på opslagstavlen.
Historien om fiskerne går tilbage til
1937. Da stiftede de Dalum Lystfisker
forening. De første år foregik de inden
dørs aktiviteter på lokale værtshuse som
Carlslund og Røde Hus. Lystfiskerne le
jede fiskeretten flere steder langs Odense
Å og kæmpede om kap med fiskehejrer

og oddere for at tømme åen for gedder.
De anlagde i 1942 Dalum Havn, ifølge
et jubilæumsskrift for at forhindre tyveri
er og hærværk på de både, der lå hist og
her langs åbredden. Samme år begyndte
foreningen at udsætte yngel af ørreder og
ål. Næste mål, et klubhus, blev opfyldt i
1952. Men knaldhytten Valhal kunne
langtfra rumme den stærkt voksende
medlemsskare, så fiskerne anglede i
mange år for at fa et rigtigt klubhus. Det
lykkedes i 1984, da de holdt rejsegilde på
et hus ved Dalumhallen. Huset havde
haft et tidligere liv som stueetage på
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posthuspavillonen ved Odense Banegård.
Læser man i foreningens annaler, stø
der man på drabelige dramaer med
beskyldninger om snyd med for tunge
lodder ved kastekonkurrencer, om drik
keri og uorden, trusler om eksklusion og
om en generationskløft, der nærmest
splittede foreningen. Juniorafdelingen,
der var oprettet i 1954, blev beskyldt for
hærværk og dårlig opførsel og fik i slut
ningen af 1950’eme sin egen bådehavn
og forbud mod at benytte “de voksnes”
havn. Karantænen varede indtil 1971.
Men historien handler også om festlige
torskegilder, sommerfester og julefroko
ster og om hygge og fællesskab.
I 1970’eme var det lille paradis truet,
husker lystfiskerne. Ejeren af grunden,
Odense Kommune, lagde cykel- og vandrestier langs Odense Å. Skulle stien føl
ge åen på hele strækningen, ville det bli
ve dommedag i Valhal. Men lystfiskerne
smukkeserede grunden, planerede den og
såede græs, inden en delegation fra byrå
det skulle inspicere terrænet. Charmeof
fensiven lykkedes, og åstien slår i dag et
knæk uden om Dalum Havn.
“Kyllingen” kaster brød ud til ænderne
i åen, mens motorvejen summer i bag
grunden.
“Her kan vi slappe af. Vi kommer lige
så meget for miljøet og kammeratskabet
som for at fiske. Sådan et miljø kan man
ikke undvære,” siger “Røveren”, som
også lige kan en god historie fra barn
dommens gade, Jernbane Allé.
“Gadens drenge legede gemme i min
fars kiste. En dag skruede vi låget fast,
mens der lå en dreng i kisten. Hold kæft,
hvor han bankede.”
I Dalum Havn ånder idyllen. Natugler
kukker, og et egern kravler i træerne.
Eneste slange i paradiset: Nattergalen har
ikke været her i flere år.
“Det er ikke rigtigt forår, før natterga
len kommer,” siger “Røveren”.
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Øverst:
Torben “Røver” og en klike på 10-15
andre lystfiskere mødes dagligt efter
fyraften på Dalum Havn.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.

Ikke alle lystfiskerhistorier er
opdigtede. Her er beviset på, at to
Dalum-drenge, Torben Hansen og
Palle Pedersen, Bøgedals Allé,
i 1971 fangede to “søuhyrer”
ved Dalum Havn.
De to gedder vejer
henholdsvis 21 og 10 pund.

Da cykelbanen lå i Dalum
Den seksdobbelte verdensmester i cyk
ling, Thorvald Ellegaard, havde hjemme
bane i Dalum. Fra forældrenes hus på
Skovalleen kunne han kigge over til den
ovale bane, hvor han lærte pedalkunsten.
Odenses første cykelbane lå ved Fru
ens Bøge, omtrent hvor Jernbane Allé
senere blev anlagt. Her fejrede murer
svenden Thorvald Ellegaard de første tri
umfer på det nye tekniske vidunder, der
senere gav ham levebrød som professio
nel cykel rytter. Ellegaard var en legende,
der cyklede i over 30 år på eliteplan; sit
sidste løb kørte han som 49-årig.
Knap så længe varede cykeleventyret
i Dalum. Banen ved Fruens Bøge fik kun
en levetid på 16 år.
Fyens Cykle Union købte et stykke
jord over for Fruens Bøge Station og byg
gede i første omgang en spartansk jordba
ne, der åbnede i 1894. Året efter blev
banen belagt med cement, så den odenseanske velodrom ikke stod tilbage for de
københavnske. Fruens Bøge-banen havde
totalisatorbygning, dommertribune, til
skuertribune, rytterskur og brusebad samt
en nummergalge, hvor nummeret på den
vindende rytter blev hejst op. Ved ind
gangsportene med de fire tælleapparater
vajede Dannebrog.
Ikke alle var lige imponerede. “Hvad
nytte gør vel sådanne væddeløb?” skrev
Fyns Tidende i 1896.
Den nye cykelbane blev Thorvald
Ellegaards bedste legeplads. Han var født
i Fangel i 1877 og hed egentlig Thorvald
Kristian Kristensen, men familien tog
navn efter slægtsgården Ellegaard. I 1897
flyttede familien Ellegaard til Dalum,
hvor de byggede en lille villa på Skov
alleen 30, tæt ved Fruens Bøge Station og
cykelbanen, hvor faderen, Hans Kristen
sen Ellegaard, samme år blev opsyns
mand.
Thorvald Ellegaard og broderen Peter
var de lokale matadorer ved løbene på

Cykelløb med motorpace var populært omkring 1900. Billedet er fra cykelbanen i
Fruens Bøge.
Foto: Biering 1897, Odense Bys Museer.

Der var småt med idrætsfaciliteter i Odense omkring 1900, så også atleterne fra
Odense Gymnastikforening benyttede cykelbanen til deres øvelser. I baggrunden til
højre ses taget af Fruens Bøge Station.
Foto: Stadsarkivet.
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Fluens Bøge-banen, der kunne samle op
til 3.000 tilskuere.
Men vejen til stjernerne var besværlig
for stortalentet Thorvald. Da han i 1897
blev udtaget til at repræsentere Danmark
ved verdensmesterskaberne i Glasgow,
måtte Thorvald melde afbud. Hans
arbejdsgiver, murermester Frederiksen,
ville ikke give ham fri fra arbejde. Dansk
Cykle Union udtog derfor en anden rytter
- som blev Danmarks første cykel
verdensmester.
Thorvald Ellegaard tog revanche. Året
efter lagde han murskeen på hylden for at
leve af cykelsporten. Han vandt VM i
sprint hele seks gange: I 1901, 1902,
1903, 1906, 1908 og 1911.
Men Ellegaards succes blev samtidig
Fruens Bøge-banens fiasko. Der var rift
om ham i hele Europa, og han opholdt sig
i længere perioder i Frankrig, hvor penge
præmierne var større end i Fruens Bøge.
Den fynske cykelsport mistede sin største
attraktion, publikum svigtede, og banen
sygnede hen. Fyens Cykle Union beslut
tede at sælge banen, der definitivt lukkede
i 1910.
Thorvald Ellegaard deltog i afskeds
løbet, der blev refereret med vemod i
Fyns Social-Demokrat: “Nu får ukrudt
lov at brede sig mellem hullerne i asfal
ten, nu forfalder tribunen, hvorfra damer
ne har viftet med deres parfumerede lom
metørklæder, nu brydes alle afspærringer
ned, og håndværkerne rykker frem for at
bygge huse på denne historiske plet, hvor
Ellegaard færdedes.”
Cykelbanen blev kort efter revet ned,
grunden blev udstykket til villaer, og
Jernbane Allé blev ført hen over den tidli
gere oval.
Der skulle gå 38 år, inden Odense
igen fik en cementcykelbane - i Bolbro,
hvor den ligger endnu.
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Thorvald Ellegaard var den store matador på cykelbanen i Fruens Bøge. Da han i
længere perioder opholdt sig i udlandet, sygnede banen hen, og den lukkede i 1910.

Cykelverdensmesteren Thorvald Ellegaards forældre byggede i 1897 hus på Skovalleen
30, og faderen blev opsynsmand på cykelbanen, der stødte op til grunden. Cykelbanen er
væk, men huset ligger der stadig.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.

Fodbold i rødt og hvidt
Thomas Hel veg med de 108 landskampe
spillede også i rødt og hvidt som dreng.
Men da var det i Dalums klubdragt.
Helveg (født 1971) er blot en af flere
kendte fodboldspillere, der trådte de
første støvler i Dalum Idræts-Forening.
Han var Dalum-spiller indtil 11-års-alde
ren, men valgte som andre talenter fra
forstaden at prøve lykken i den nærmeste
storklub, OB. Og så gik det stærkt for
den teknisk begavede, alsidige og krops
stærke Dalum-dreng, der tjente millioner
i klubber som Udinese, Milan, Inter,
Norwich og Mönchengladbach og igen
OB. Han blev i 1994 kåret til Årets dan
ske fodboldspiller.
Hel veg var ikke den første Dalumdreng, som de italienske talentspejdere fik
øje på. Møbelpolstreren Kurt Christensen,
opvokset på Sorgenfri Allé, spillede i
1961 en brandkamp - også for OB.
Opkøbere fra Atalanta købte den ukendte
dansker, der tilbragte seks år i støvlelan
det. Kurt Christensen (født 1937) vendte
senere tilbage til sin bamdomsklub og
blev træner for Dalums førstehold.
Også Allan Hansen (født 1956) fik
fodboldopdragelsen i Dalum, inden han
kom til OB, Berlin og Hamburg. Allan
Hansen, der nåede 16 landskampe, for
tæller om Dalum-tiden: “Mine forældre
boede på Dalumvej og købte senere et nyt
typehus på Thyras Alle. Jeg gik på Tingløkkeskolen, hvor det var almindeligt, at
de fodboldinteresserede drenge meldte
sig i Dalum IF, der dengang benyttede
skolens baner. Jeg var utroligt glad for at
spille fodbold i Dalum, som var en lille
klub, der plejede os og hyggede om os.”
Som 14-årig skiftede Allan Hansen til
Odense Boldklub.

Klubber kom og gik
Der er spillet organiseret fodbold i Dalum
siden 1912. Klubber kom og gik de første

Nybyggerne i Dalum gjorde mange forsøg på at etablere en levedygtig fodboldklub.
På billedet fra 1923 ses et holdfra den daværende Dalum Boldklub. Foto: D.H.L.A.
år. Men siden 1931 har forstaden perma
nent haft mindst én fodboldklub.
Lige som det ikke er tilfældigt, at
klubber som Manchester United, Liver
pool og B1909 spiller i røde bluser, er der
også orden i symbolikken, når det gælder
Dalum Idræts-Forening. Den udsprang
ligeledes af arbejderklassen. De første al
lied den “Arbejdernes Boldklub Dalum”.
Men rødderne går tilbage til en Dalum
Boldklub fra 1912. Den led vuggedøden
allerede i 1914. Fire år senere blev klub
ben gendannet, og i 1921 optrådte Dalum
Boldklub for første gang i en turnering
under Fyns Boldspil-Union.
Dalum Boldklub rykkede i 1926 op i
Fyns øverste fodboldrække, hvor mod
standerne var storklubber som OB,
Bl909 og B1913. Udbyttet var magert:
Nul point.
I 1930 blev Dalum Boldklub atter
opløst.

Arbejderklubben
1931 regnes for at være stiftelsesåret
for Dalum Idræts-Forening. Da opstod
“Arbejdernes Boldklub”, også kaldet AB
Dalum, forløberen for Dalum IF.
Fodboldbanen var dengang en politisk
kampplads. De veletablerede klubber
med egen bane holdt sig til det “borger
lige” Dansk Boldspil-Union. Men de
mange småklubber, der opstod i fag
foreningsregi eller i storbyernes arbejder
kvarterer, organiserede i 1929 deres eget
forbund med egne turneringer, Dansk
Arbejder Idræt (DAI).
Også Odense-arbejdeme lavede deres
egen DAI-tumering med boldklubber
som OKS, Chang, Næsby, Frem (den
nuværende Kildemosen), og Bl930 (den
nuværende ØB). Heri deltog AB Dalum,
der var præget af arbejdere fra papir
fabrikken. AB Dalum havde ca. 130 spil-
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Dalum Idræts-Forening har mønstret mange markante fodboldspillere, bl. a Villy
Larsen, som senere blev SF-politiker og rådmand i Odense. Her er han målmand på
holdet, der rykkede op i Fynsserien i 1970.

Landsholdsspilleren Thomas Helveg var
med på Dalums lilleputhold, som i 1982
vandt Stiftstidendes indefodboldtumering.

hos høj og lav for at skaffe penge til et
hus. Dalum Papirfabrik gav 1.000 kroner.
Faciliteterne var så fine, at Dalum IF som
en af få klubber har beholdt samme anlæg
gennem 60 år.
Dalum Stadion blev indviet i juli 1936
med en opvisningskamp mellem Dalum
og OB. Hjemmeholdet vandt med 3-2.
I den lokale FBU-tumering steg Da
lum støt og roligt op gennem rækkerne. I
1948 rykkede klubben for første gang op i
Fynsserien og kom flere gange på tips
kuponen. Som storleverandør af spillere
til de større Odense-klubber havde Dalum
dog svært ved at bide sig fast i den øver
ste serie. Dalum blev et elevatorhold, der
jævnligt fejrede oprykning til Fynsserien
og året efter drak gravøl.
I slutningen af 1960’eme opstod endda
kætterske tanker om - igen - at opløse
klubben. Den skulle fusioneres med
storklubben B1913. Så seriøst var forsla
get, at det to gange blev rejst på general
forsamlingen i Dalum IF. Men klubånden
sejrede. Både i 1967 og i 1969 blev for

slaget nedstemt. De røde Dalum-folk vil
le ikke spille i blåt.
1970’eme var en gylden epoke for
Dalum IF, der voksede stærkt i bredden
og med 700 spillere var en af de største
fodboldklubber på Fyn. Dalums første
hold rykkede i 1972 for første gang op i
Danmarksserien, dog kun til et kort
besøg.
Da klubben i 1983 igen løste billet til
Danmarksserien, blev opholdet af mere
permanent karakter. Dog kun indtil den
magiske æra, da Dalum IF avancerede tre
år i træk og pludselig i en enkelt sæson,
1999-2000, var førstedivisionsklub. Mere
end 3.000 tilskuere på voldene omkring
Dalum Stadion overværede oprykningen
til landets næstbedste række.
Ligesom erhvervslivet blev den halv
professionelle odenseanske fodboldver
den ramt af fusionstrang. Klubberne
Bl909, Bl913 og Dalum dannede i 2006
overbygningsholdet FC Fyn. Men bred
den blomster stadig på Dalums egne
baner.

lere, der trænede på gasværkets arealer i
Hjallese, mens kampene i den odenseanske arbejdertumering foregik på et fælles
baneanlæg i Grønløkken ved Middelfartvej.
Som mange andre arbejderinitiativer
smuldrede også DAI-tumeringen. Så
snart en arbejderboldklub følte sig flyve
færdig til at slås med de store, forlod den
klassefællerne i DAI og meldte sig ind
hos DBU. Således gik det også, da Dalum
fik udsigt til egen bane. På en ekstraordi
nær generalforsamling i 1933 vedtog
Dalum-spilleme ved skriftlig afstemning
at skifte hest. De hoppede over til “de
borgerlige”, men beholdt, ligesom B1909,
de røde trøjer.
I 1934 slettede klubben sit arbejder
navn og indførte det nuværende, Dalum
Idræts-Forening. Samme år kom atletik
og cricket med på programmet.
Dalum fik i 1936 sit eget stadion med
klubhus. Hele Dalum Kommune bakkede
op om planerne. Sognerådet købte en
grund til formålet, og der blev samlet ind
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DHG - og alle de andre
Når Dalum-Hjalleses håndboldspillere
kaster kuglen i kassen, eller når volley
ballspillerne sender en smash over nettet,
er det svært at forestille sig, at deres klub,
DHG, har rødder i en foredragsforening.
En af rødderne til den nu landskendte
idrætsklub DHG hedder Dalum-Hjallese
Ungdomsforening. Den blev stiftet under
den tyske besættelse, i januar 1944, da
fjernsynet endnu ikke havde besat de dan
ske stuer.
Folk gik til foredrag. Det troede i
hvert fald de gæve Dalum-pionerer, som
efter få måneder omdøbte foreningen til
Dalum-Hjallese Foredragsforening. Men
de måtte hurtigt indse, at krigen gav pro
blemer, også i forstaden. Tyskerne havde
indført forbud mod at færdes på gaderne
efter klokken 20. “Revy og foredrag
udgår grundet spærretiden,” står der i for
eningens protokoller fra marts 1944.
Dalum-Hjallese Ungdomsforening ar
rangerede i stedet idræt og lavede cykel
udflugter med madpakker på bagage
bæreren. I maj 1944 trillede håndbolden
for første gang. Træningen foregik
udendørs på slaggebanen ved Dalum Sta
dion. Året efter kom der gang i endnu en
idrætsgren, gymnastik, men først efter at
krigsflygtninge var sendt hjem fra de
lokale gymnastiksale. Senere kom også
bordtennis (1954) og badminton (1957)
på programmet.
Nyt navn fik klubben jævnligt. Fra
1946 hed den Dalum-Hjallese Ungdoms
forening og Håndboldklub (DHUH).
Samme år blev klubben optaget i Fyns
Håndbold-Forbund med to herrehold, to
damehold og et juniorhold. Det var før
det danske hal-byggeboom, så DalumHjalleses håndboldspillere måtte cykle til
træning i Fyens Forum på Sortebrødre
Torv midt i Odense.
Efter eksil-adresse i Fyens Forum og
fra 1952 i den berygtede Odense Hånd
boldhal i Bolbro, også kaldet “Kostal

den”, fik DHUH i 1963 tag over hovedet
i eget kvarter, da Sanderumhallen stod
klar. Klubfesteme blev holdt i Røde Hus
ved Skovalleen, indtil det lukkede i 1958.
Det var næsten som et klubhus for
DHUH, lyder det vemodigt i klubbens
jubilæumsskrift.
DHUH med de bla- og hvidstribede
bluser og de hvide bukser blev et kendt
navn i fynsk - og i dansk - håndbold.
Klubbens bedste herrehold rykkede i
1966 op i 3. division.
Den næste navneforandring kom i
1969, da DHUH og Hjallese Gymnastik
forening smeltede sammen og blev til
DHG.
Om Hjallese Gymnastikforening hu
sker Viggo Rasmussen, født 1918 i Hjal
lese: “Vi spillede 11 mands håndbold på
en mark i Hjallese Torp, hvor vi måtte
fjerne kokasserne først for ikke at glide i
dem. Bolden var så tung, at vi brugte beg
ge hænder til at kaste den. Siden fik vi

bane ved Hjallesegade, hvor jernstøberiet
nu ligger, så kom vi til en bane ved Gas
værket og senere til Dalum Centralskole.
Om vinteren spillede vi indendørs i Fyens
Forum på Sortebrødre Torv, hvor alle
Odense-klubber dengang havde trænings
tider. Vi fik tildelt en halv time lørdag
aften. Men alle mødte op - på cykel,” for
tæller Viggo Rasmussen, der i 1940’eme
var målmand på et hold, der også talte
“seks andre bønder,” som han udtrykker
det. “De seks markspillere var tre brødre
par. Vi var grundstammen i Hjallese
Gymnastikforening i mange år.”
Trods den vanskelige fødsel blandt
kokasser blev Hjallese Gymnastikfore
ning med årene en kendt håndboldklub,
der i 1960’eme spillede i kvindernes 1.
division. Den mest kendte Hjallese-spiller
var Jytte Skøtt Mikkelsen, der nåede 43
landskampe. Hos herrerne var målman
den Jørgen Petersen (8 landskampe) det
store navn.

DHG blev dannet i 1969 ved en fusion mellem DHUH (Dalum-Hjallese
Ungdomsforening og Håndboldklub) og HG (Hjallese Gymnastikforening).
Her ses et hold Hjallese-gymnasterfra 1950’erne. Foto: D.H.L.A.
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Hjallese Gymnastikforening blev stif
tet i 1935. Ved stiftelsen havde foreningen
kun gymnastik på programmet. Håndbold
og badminton kom til senere. Gymnastik
var landkulturens foretrukne kropsaktivi
tet. Inden stiftelsen af Hjallese Gym
nastikforening havde Hjallese-bønderne
dyrket gymnastik i Dalum Skytteforening
- under de Danske Skytte-, Gymnastik- &
Idrætsforeninger.
Udendørs håndbold vandt stærkt frem
på landet i 1930’me, hvorimod engelskinspirerede boldspil som tennis og fod
bold mere hørte bykulturen og industria
lismen til. Mens det landlige Hjallese blev
hjemsted for områdets gymnastikfor
ening, fik bysporten fodfæste i det urba
niserede Dalum, der stiftede en fodbold
klub med afsæt i arbejderklassen og en
tennisklub med udspring i det finere
Rikkesminde.
Hjallese-gymnasteme holdt til i Hjal
lese Forsamlingshus. “Det var smadder
koldt. Vi skulle arbejde os til varmen,”
fortæller Viggo Rasmussen. Senere holdt
de deres indtog i Hjalleseskolens gym
nastiksal og i Landbrugsskolens sal.
Da Hjallese Gymnastikforening i 1969
fusionerede med DHUH, samlede den
nye klub sine aktiviteter i Dalumhallen,
som var indviet tre år tidligere. Et fælles
navn var let at enes om: Dalum-Hjallese
Gymnastikforening (DHG), der i takt
med tilflytningen udviklede sig til en af
Fyns største idrætsforeninger med 2.500
medlemmer inden for bl.a. håndbold,
volleyball, gymnastik, badminton og
trampolinsport. DHG videreførte ved
fusionen den spilledragt, som Hjallese
Gymnastikforening benyttede: blå bluser
og hvide bukser.
I flere idrætsgrene har DHG gjort sig
gældende på topplan. Klubbens volleyballherrer vandt det danske mesterskab i
1982, 1983, 2000 og 2003. Volleyballdameme blev danske mestre i 2000,
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De lokale idrætsforeninger havde trange kår, indtil Dalumhallen åbnede i 1966. Billedet
fra 1950’erne viser en Hjallese-gymnast på plinten i det lokale forsamlingshus.
Foto: D.H.L.A.

2001, 2002 og 2004. DHG har også leve
ret talrige landsholdsspillere af begge
køn.
DHG’s gymnaster har gennem årene
deltaget i landsstævner og gymnastradaer

og har vundet det danske mesterskab i
grandprix.
Med hele 33 tumeringshold kunne
DHG i 1989 kalde sig “Fyns største
håndboldklub”. Det bedste damehold

Kønsrollerne var veldefinerede dengang i 1950'erne. Kvinderne i Hjallese Gymnastikforening viser deres ynde,
mændene deres armmuskler. Foto: D.H.L.A.

DHGs herrer vandt danmarksmesterskabet i volleyball i 1982
og 1983 og spiller her Europa Cup-kamp i Dalumhallen.
Foto: Lars K. Mikkelsen.

DHGs damer (i lyseblå bluser med Albani-reklamer) tilhører
eliten i dansk volleyball. Billedet erfra en udekamp
mod Holte. Foto: Photoevent 2008.
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rykkede i 1995 op i landets øverste ræk
ke med købte landsholdsspillere som Git
te Madsen og Anja Byrial Hansen som
de toneangivende. DHG blev nummer 6
og året efter nummer 7. DHG’s damer
dannede i 2000 et elitesamarbejde med
andre Odense-klubber under det fælles
navn Odense Håndbold.
Også en lang række andre idrætsklub
ber har gennem årene suget Dalum-Hjalleses sportsfolk til sig: Dalum Skyttefore
ning (stiftet 1888), Fruens Bøge Tennis
klub (1930), Dalum Lystfiskerforening

(1937), Dalum Papirfabriks Idrætsfore
ning Odin (1948), Dalum-Hjallese Bokse
klub (1962, senere IF Sparta), Volleyballklubben Hjallese (1973), gymnastikfore
ningen Kondi 74, Dalum Hjallese Bad
minton Klub (1985) og Dalumgård Ride
klub (1985). Desuden har Odense Rugby
Club kæmpet om bolden bag Hjallesesko
len, hvor Odense Swans (amerikansk fod
bold) og Hockeyklubben Odin græsser.
De mange idrætsklubber i DalumHjallese sluttede sig i 1944 sammen i
Dalum Idrætsring, bl.a. for at føre fælles

kamp for bedre idrætsfaciliteter. Dalum
Idrætsring var blandt “lobbyisterne”, da
Dalumhallen kom til verden.
Også heste far motion på grænsen mel
lem land og by. De dresserede krikker
holder til på Hjallese Rideskole på Hindbærvej og i Dalumgård Rideklub, som
har en bane til dressurredning i Dalumgårds Park, mens hurtigløberne siden
1935 har travet og galopperet på Fyens
Væddeløbsbane i Sanderum, lige klos op
ad Dalum.

Generationer afDalum-børn har dyrket uorganiseret idræt, nemlig skøjteløb på Maen ved Dalumvej, især dengang der var “rigtige”
vintre til.
Foto: Fyens Stiftstidende 1956, Odense Stadsarkiv.
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Øverst:
Dalumhallen, som er hjemmebane for
Dalum-Hjallese Gymnastikforening
(DHG), åbnede i 1966.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.

Nederst:
To- ogfirbenede motionerer
på stierne i Dalumgårds Park.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.
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Odenses ældste
ugeavis

DalumHjallese
AVIS

beboerR
SEJERSKj
KVARTEN
ENIGE; ■ 1

I snart hundrede år er en gratis lokalavis
dumpet ind ad brevsprækkerne i Dalum
og Hjallese. Den er en af landets ældste
eksisterende ugeaviser.
Dalum-Hjallese Avis udkom første
gang i 1916 som annonceavis med en
lokal bogtrykker ved sættekassen.
Fyens Stiftstidende opkøbte i 1978
avisen, og den indgik i 1992 - sammen
med Ugeavisen Odense - i et fælles sel
skab, ejet af Fyens Stiftstidende og Fyns
Amts Avis.
Men Dalum-Hjallese Avis skilter ikke

med sin høje alder. “1. årgang” stod der
på forsiden i 2008. Avisen begyndte
nemlig at tælle forfra, efter at den i nogle
år blot var et tillæg til Ugeavisen Odense.

Medarbejderne på de to aviser forblex
dog identiske.
Dalum-Hjallese Avis distribueres hver
onsdag i et oplag på godt 19.000.

Imperial var det svulstige navn på
Dalums egen biograf, som ved åbningen i
1969 kaldte sig “byens mest moderne” og
pralede af 500 pladser og “provinsens
største biograflærred”.
Men imperiet sank med årene i grus.

“Biografen fik aldrig succes. Der var for
langt mellem de store film og for mange
med blød porno,” lød eftermælet i Fyens
Stiftstidende, da bygningen var forfaldet
til et usselt tilholdsssted for narkomaner.
Den prangende bygning stod i næsten 10

år ubenyttet hen efter biografens lukning i
1985.
Nu er filmtemplet revet ned, og i 1994
blev der bygget nye ældreboliger på dens
grav. Boligerne er døbt Thingstedet efter
det gamle Dalum Ting.
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Villa, vovhund og vokseværk

Dalum-Hjallese folket bygger om, bygger til og bygger nyt. Hjallesegade 40 er sprunget ud i en blanding af romansk rundbuestil
og postmodernistisk design! Indtil en brand i 1843 lå gården Rasminde på denne grund. Bagved ses etageejendommene på Jacob
Hansens Vej.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.

Dalum og Hjallese havde vokseværk i
århundreder. Men midt i 1990’eme
knækkede kurven en anelse.
Indbyggertallene er i 2009: Dalum
Sogn 6.657 og Hjallese Sogn 8.604.
Nye huse voksede i 1990’eme op på
markerne bag Dalum Landbrugsskole,
men andre steder er parcelhusbømene
fløjet fra rederne, og kun forældrene sid
der tilbage.
Den fysiske udformning af DalumHjallese er totalt forvandlet på 100 år fra gods- og gårdejersamfund til parcel
husforstad. De fleste ældre Dalum-Hjal-

lese-borgere har passivt set til. Andre har
tjent penge på udstykningen. Meget få
har debatteret forvandlingen. Men i
1990’eme kom Dalums og i særdeleshed
Dalumvejs fysiske miljø i fokus.
Dalumvej var engang hestevognenes
spor mellem Dalum Kloster og Odense. I
dag er den en buldrende gennemfartsvej
med nærmest konstante ombygninger og
vejarbejder. Vejtræer og forhaver er væk.
Vejbanen er mange gange gjort bredere bl.a. i 1937, i 1957 og i 1965. Villaer er
“skåret” midt over på langs og udstyret
med baldakiner og neonreklamer, andre

er revet ned for at give plads til benzin
stationer, banker og supermarkeder.

Verdens værste vej
Da den lukkede Imperial-biografbygning
var i forfald, samtidig med at endnu en
benzintankstation rykkede ind på kvarte
rets hovedstrøg, flød bægeret over for lek
tor Lars Qvortrup, Skovalleen 5 i Dalum.
Han skrev i 1994 i en ætsende kronik i
Fyens Stiftstidende:
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Benzinstationen på billedet reklamerer med “Miljørigtig tankning ”, men har sammen med andre benzinselskaber og autoforhandlere
slået huller i det førhen harmoniske gademiljø på Dalumvej. En ny lokalplan sigter mod mere randbebyggelse på Dalumvej, så
harmonien kan genoprettes.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.

“Prøv at gå en tur ned ad Dalumvej i
retning fra motorvejen ind mod centrum.
Hvad ser man? Man ser noget, som let
kunne komme i finalen om Danmarks
grimmeste gade, ja som måske havde
chancer i konkurrencen om verdens
værste vej. Det starter ellers pænt nok. Til
venstre det smukke Dalum Kloster, til
højre - lidt nede i et hul - Dalum Kirke.
(...) Op ad bakken går vi, med kirkegår
den til højre og klostrets park til venstre,
og på hjørnet af Dalumgårds Allé lyser et
flot anlæg af påskeliljer - mon ikke det er
et af stadsgartner Glads muntre påfund?
Så langt så godt - men så melder
rædsleme sig også hurtigt. Først en lille
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samling automobilforretninger, dernæst efter et underligt forskudt lysreguleret
kryds, hvor bilisterne hele tiden er i tvivl
om, hvem der venter på hvem - inde til
venstre Nettos gamle supermarked: en
billig lagerbygning, som i længere tid har
stået tom. Så følger et af vor tids paladser,
en Shell-station med skilte og flag og
regnoverdækning og supermarked med
åbningstid fra 6 til 24. Men højdepunkter
ne mangler endnu: Længere fremme til
venstre en stor grå murstensbygning, som
har ligget forladt i årevis. Man kan endnu
af de smadrede lysstof-reklameskilte ane,
at her lå engang Imperial. For ti år siden
var det kvarterets stolthed, en stor, velind

rettet biograf med amfiteatralsk opbyg
ning og lækre røde plydssæder og med
billet og slikudsalg ud mod Dalumvej.
(...) I dag er det en moderne ruin tæt på
det endelige forfald.”
“Kan det blive værre?” spørger Lars
Qvortrup i kronikken. “Jo, til højre ligger
en stor butiksfacade af beton med papirs
tildækkede vinduer. Også dette byggeri
har stået tom i årevis og ligger derfor bare
og udstråler grimhed. (...)
Er der så mere? Jo, der er naturligvis
endnu en benzinstation - og der er såmænd også smukke undtagelser i denne
rædslemes gade: Tænk på Kjær & Co.'s
smukt ombyggede hus med den flotte

symmetriske facade, dér hvor der tidlige
re lå et antikvariat. Eller tænk på ældrebo
ligerne i den gennemrestaurerede Bøge
dal, en patriciervilla fra slutningen af
18OO-tallet med et nydeligt haveanlæg og
springvand foran.
Men disse undtagelser skal tilsynela
dende bare understrege, at Dalumvej er
en af de veje, der blev anlagt som villavej,
men som efterhånden er blevet omdannet
til blandet beboelses-, butiks- og småin
dustriområde uden noget som helst hel
hedspræg. Ikke det ene, ikke det andet,
men et hæsligt og deprimerende sammen
surium. Højdepunktet - for der har vi end
nu ikke været - er det nye butikscenter på
højre side af Dalumvej på vej ind mod
centrum. I sig selv er byggeriet grimt med
store, nøgne facader, uharmonisk bygget
sammen med det gamle Kvickly. Foran
og bagved er der parkeringspladser, og
midt på den forreste parkeringsplads fin
der man endnu resterne af den gamle Q8benzinstation: En stor, rusten regnover
bygning, platformene til de gamle benzin
standere, påfyldningsstudse der stikker op
gennem asfalten, en forladt kiosk osv. Ind
imellem disse efterladenskaber, denne
“servicestations-kirkegård”, forsøger folk
så at parkere.” (...)

get ejendommen på hjørnet af Skovalleen
- som navnet siger den vej, der fører ned
til det smukke Fruens Bøge. Amstrup &
Baggesen har sat et stort skilt op om, at
her kommer der endnu en benzintank, og
det eneste oplivende moment er, at gal
genhumoristiske beboere med sort tape
har ændret JET benzin til NJET benzin.
Ikke alene er planerne for anlægget udar
bejdet, man har tilsyneladende også givet
alle de nedrivnings- og bygge- og trafikog brandtilladelser, som der er brug for.
Uden naturligvis at underrette den i forve
jen hårdt prøvede lokalbefolkning.” (...)
“Hvad er så moralen i denne deprime
rende historie,” spørger lektoren fra Skov
alleen. “Den er, at lige så vel som Dalum
vej kunne være et skrækeksempel for
byplanlæggere, så må den også kunne
bruges som anskuelsesundervisning for
skoleelever: Her kan kommende genera

tioner se, hvor hæsligt vi kunne bygge og
planlægge i 1980’eme og 1990’eme, når
vi forlod de offentlige bygninger og plad
ser og trådte ud i de områder, hvor vi til
bringer 90 procent af tiden.
Her kan de lære, hvordan nærde
mokratiet praktiseredes, når vi forlod de
glittede brochurer og trådte ud i den
såkaldte virkelighed. Og her kan de lære,
at trafikundervisning og cykelhjelme ikke
bare er noget pjat, som lærerne fortæller
om henne i skolen.
Det er skam noget, der er hårdt brug
for, hvis man vil overleve den hverdag,
som vi - borgere, politikere, benzinselska
ber, myndigheder og lovgivere - har
skabt. Som vi ikke er stolte over, som de
fleste af os kan se det urimelige i, men
som vi - på grund af regler, tilladelser,
love og bestemmelser - tilsyneladende
ikke kan lave om på.”

NJET-benzin
”Sådan ser altså Dalumvej i store træk ud.
En øvelsesplads for byplanlæggere, der
skal lære, hvordan man ikke skal bære sig
ad. Og kommunen er såmænd selv klar
over det, for i én af de flotte brochurer om
kommuneplaner står vejen nævnt i listen
over steder, hvor der “skal gøres noget”.
Men hvordan har den så tænkt sig, at
det skal ske? Jo, derom handler den aktu
elle - og politiske, kunne man sige - side
af denne deprimerende historie. Oppe i
den ende af Dalumvej, hvor brugtbilforretningeme ligger, har JET benzin overta

Stuehuset Bøgedal fra 1874 har set mange omvæltninger på Dalumvej.
Det blev i 1991 bygget om til ældreboliger. Foto: D.H.L.A.
121

r

Millioner af biler passerer hvert år Dalum-Hjallese. Defærreste opdager det. De er på gennemtræk på Fynske Motorvej, som åbnede
i 1985. Billederne viser rundkørslen, som ved åbningen blev kaldt Danmarks største. Til venstre graves der i nattens mulm og mørke
med Volderslevvej i baggrunden. Til højre detfærdige resultat. Foto: Lars K. Mikkelsen.

Den sidste åbne mark langs Odensevej
mellem Hjallese og det “gamle ” Odense
blev bebygget i 1990 "erne.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.
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Rødderne reddes
Dalum og Hjallese regeres ikke længere
fra rådhuset på Dalumvej. Det nyklassicistiske hus, der symboliserede den loka
le selvbevidsthed, blev degraderet til
områdekontor og er fra 2008 bibliotek.
Dalum og Hjallese styres i dag fra
Odense Rådhus - og ikke altid gnidnings
løst. En konfrontation mellem DalumHj al lese-borgere og Odense Kommune
fandt sted i 1996, da kommunen ville
tillade til et nyt boligbyggeri ved Sejer

skov. Naboerne protesterede: Byggeriet
kommer til at ligge så tæt på Sejerskov
vej, at det ødelægger vejens karakter af
allé. 95 procent af beboerne skrev under
på en klage til kommunen. Men Odense
Byråd stod fast.
Kan man vende det døve øre til motor
vejen tværs gennem Dalum-Hjallese og
til supermarkedstrafikken på Dalumvej,
er der andet at glæde sig over. DalumHjallese har stadig flere rekreative arealer

end de fleste Odense-kvarterer. Storkom
munen har endog ført en åsti gennem hele
Dalum. Og en ny lokalplan lover højt og
helligt, at nu skal det være slut med skam
feringen af Dalumvej. Der skal laves
noget mere randbebyggelse for at få et
harmonisk gadebillede.
Lokalpatriotismen lever, omend den
lever bedst blandt de ældre. De husker, at
Dalum og Hjallese udgjorde en selvstæn
dig kommune indtil 1970. Og at de blev
indlemmet med tvang. Både i Dalum og
Hjallese er der en stigende bevidsthed
om, at kvarterer bør værnes - og at rødder
skal reddes.
Genfødslen af by stævnet i Hjallese i
1984 var primært historisk symbolik, men
er i dag med til at bibringe nye Hjallesebeboere en viden om, at deres boligkvar
ter har en fortid.
Endnu vigtigere for kvartersbevidst
heden er de lokalhistoriske arkiver og for
eninger.
Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Arkiv
blev oprettet i 1981 for at bevare den tid
ligere Dalums Kommunes historiske arki
valier og for at indsamle vidnesbyrd i
tekst og billeder om livet i Dalum og
Hjallese. Med udstillinger og foredrag gør
arkivets medarbejdere en stor indsats for
at skabe interesse for de to forstæders
rødder og identitet og tager dermed arven
op efter tidligere sognerådsformand Jacob
Hansen, hvis samling af data og erindrin
ger er en af arkivets guldgruber.
Uden arkivmedarbejdemes uvurder
lige indsats med at skaffe billeder og
skriftlige kilder til nærværende bog
kunne sidste punktum ikke sættes nu.

Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Arkiv
har til huse i den gamle skolebygning bag
det tidligere Dalum Rådhus. Frivillige
hjælpere holder styr på arkivalierne.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1996.
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Gadenavne
Årstal i parentes angiver så vidt muligt,
hvornår gaderne er anlagt eller navngivet.
Kilderne er Odense Kommunes
byplanafdeling, Odense Vejviser
og sognerådsfonnand
Jacob Hansens efterladte arkiv

Opkaldt efter personer

Dalum Sogn:
Bangs Allé (1930). Hørte før 1930 med til Clausens
Allé. Niels Bang var sognepræst i Dalum
1643-1663, blev derefter Fyns biskop.
Benzons Allé (1910). Slægten Benzon ejede
Dalum Kloster (Kristiansdal) 1765-1881
Bergendals Allé (1946). Jens Pedersen Bergendal
var sognepræst i Dalum 1663-1704.
Carl Baggers Allé (1911). Digter, bosat i Odense
1836-46.
Clausens Allé (1912). Niels Clausen købte
gården Rikkesminde i 1840.
Gustav Johannsens Vej (1934). Efter sønderjysk
politiker (ligesom Ahlmannsvej og Kriigersvej
på den anden side af sognegrænsen).
Jeppesensvej (1915). Lars Peter Jeppesen var
sognerådsmedlem og murermester i Dalum.
Niels Juels Allé (1939). Søhelten Niels Juel
(indgik i 1672 en handelsaftale med Jens Lassen,
ejer af Dalum Kloster).
Thordals Allé (1910). Ingvart Thordal købte
gården Bøgedal i 1910 og udstykkede
byggegrunde.

Hjallese Sogn:
Demantsvej (1938) og Demantsvænget (1974).
Familien Demant ejede Dalum Mølle.
Demantsvej hørte tidligere med til Dalumvej.
Demantsvænget hed tidligere Søndermarken.
Hans Appels Vej (1958). Lærer på Dalum
Landbrugsskole 1886-1936.
Hans Jørgen Nielsens Vej (1968).
Gårdejer på “Kastaniely”.
Var initiativtager til det lokale elværk.
Iver Vinds Vej (1928). Lensherre på Dalum Kloster
1645-1658. Hed indtil 1953 Iver Vinds Allé.
Jacob Hansens Vej (1964).
Sognerådsfonnand i Dalum 1917-1937.
P. M. Madsens Vej (1968)
og P. M. Madsens Vænge (1969).
Sognerådsfonnand i Dalum 1937-1962.
Zachariasvej (1873) og Zachariasvænget (1970).
Efter Zacharias Bruun, der havde et hus
kaldet Zachariashuset (Hjallesegade 24).
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Opkaldt efter gårde og stednavne

Dalum Sogn:
Bøgedals Allé (1912) og Bøgedalvænget (1991).
Gården på hjørnet af Bøgedals Alle og Dalumvej
hedder Bøgedal. Stuehuset er opført 1874.
Dalumgårds Allé. For enden af Dalumgårds Alle
ligger Dalumgård, der indtil 1844 hed
Kristiansdals Ladegård.
Dalumvej. Blev kaldt Ravnsgyden indtil ca. 1900.
Ellekærsvej (1949) og Ellekærshaven (1964).
En af markerne under Dalum Kloster hed
Ellekærsmarken, også kaldet Køromsmarken.
Fruens Bøge Allé (1916). Fruens Bøge nævnes i
1588 som Fruerby Løkke, en mark der hørte
under Dalum Kloster. “Fruen” er Jomfru Maria.
Faaborgvej. Fører mod Faaborg - hvis man husker
at dreje i Bellinge!
Kielshusvej (1935). Kielsmaen og Kielshuset
lå ved Faaborgvej.
Kristiansdals Allé (1946). Dalum Kloster hed
Kristiansdal 1682-1907 (opkaldt efter Chr. V).
Lykkeshåbs Allé (1912-13). Navnet på en ejendom.
Rikkesminde Allé (1915) og Rikkeshave (1974).
Husene på Rikkesminde Allé hørte 1915-1930
med til Eyvinds Allé. Gården Rikkesminde
er opkaldt efter Frederikke Brüggemann,
gift med P.U.F. Benzon, der ejede Kristiansdal
1804-1840.
Skovalleen (1875). Går gennem Fruens Bøge Skov.
Hed oprindelig Skovvejen.
Sorgenfri Allé (1931). Går langs Sorgenfribækken.
Sorgenfri var navnet på en restaurant
i Fruens Bøge Skov.
Tingløkkevej (1933) og Tingløkkehaven (1994).
Marken ved Dalum Ting hed Tingløkken. På
Dalumvej 25 lå Tingløkkehuset, revet ned 1961.
Ostergaards Allé (1929). Efter gården Ostergaard
i Sanderum Sogn.

Hjallese Sogn:
Agerlandsvej (1956). Dannet som parallel til
Hedelandsvej, se denne.
Bjergmarken (1960).
Nævnes 1681 som Bierremarchen.
Bjørnemosevej (1928) og Bjørnevangen (1992)
Efter en mose, der også har heddet Bjememosen.
Bjørnemosevej hed Prøjservej indtil 1945,
da “prøjserne” tabte 2. Verdenskrig!
Egegårdsvej (1953).
Egelundsvej (1934). Efter et husmandssted
på Hjallese Mark.
Egelykkevej (1946).
Efter et boelsted på Hjallese Mark.

Glisholmvej.
Efter en holm i Li nd ved Å.
Godhedsmindevej (1954).
Gården Godhedsminde blev revet ned i 1961.
Grynmøllen (1954). Efter en tidligere grynmølle.
Hedelandsvej (1955). Efter Hedelandsgården.
Stuehuset blev i 1947 overtaget af
Jernstøberiet Tasso.
Hestehaven (1936). Nedbrændte Hjallese-gårde
flyttede i 1779-1781 til Hjallese Hestehave. Har
tidligere heddet Hjallesevejen og Hestehavevej.
Hjallesegade. Bygaden, der fører gennem Hjallese.
Hjallesehaven (1989). Ligger lige midt i Hjallese.
Julagervænget (1972).
Efter Julagergård, Hjallesegade 27.
Kærlandsvej (1961). Dannet som parallel til
Hedelandsvej, se denne.
Lilletoftvænget (1967). Lilletofte var navnet på en
gård, der lå på Hjallesegade 9.
Mensalgård vej (1967) og
Mensalgårdvænget (1971). “Mensa” er latin og
betyder “et bord”. Indtægter fra Mensalgården
havnede på præstens “bord”,
og bønderne blev kaldt mensalbønder.
Mensalgården blev revet ned 1963.
Odensevej. Fører fra Hjallese mod Odense.
Rulkehøjen (1968), Rulkehøj vænget (1977),
Rulkedalen (1977).
Stedet nævnes i 1681 som Rolchehøjen.
Ordet stammer muligvis fra “rallik”,
en betegnelse for en dårlig hest.
Sejerskovvej (1939) og Sejerskovvænget (1959).
Vejen går gennem Sejerskov.
Sivlandvænget (1971) og Sivmosevænget (1971).
Sivlandsgården (Siglandsgården) brændte i 1967
Stenløsevej. Fører fra Hjallese til Stenløse.
Det nordligste stykke blev anlagt i 1918 og hed
indtil 1942 Gartner Allé efter gartner
Jacob Hansen.
Stenløsevænget (1991). Sidevej til Stenløsevej.
Stubhøj vej (1954) og Stubhøj vænget (1970).
Efter et gammelt stednavn, Stolpshøj ( 1688)
eller Stuppe Højde (1781).
Svendborgvej. Fører mod Svendborg.
Hed indtil 1939 Lindvedvej.
Torpvej (1928) og Torpgårdvej (1984).
Efter Hjallese Torp med de to gårde,
Gammeltorpgård og Nytorpgård.
Torpvej har tidligere heddet Fladegyden og
Torpevej. Da motorvejen skar Torp vej
over i to dele, fik den sydlige del
navnet Torpgårdvej.
Volderslevvej. Fører til landsbyen Volderslev.
Volderslevhaven (1993). Sidevej til Volderslevvej.

Opkaldt efter bær, kornsorter
og insekter

Opkaldt efter græske guder
og gudinder

Hjallese Sogn:

Dalum Sogn:

Blåbærvej (1956), Brombærvej (1961),
Enebærvej (1956), Hindbærvej (1961),
Hybenvej, (1956), Morbærvej (1961),
Solbærvej (1956), Tyttebærvej (1961).
Opkaldt efter bærfnigter.
Kaldes Marmeladekvarteret.
Bygmarken (1984), Græsmarken (1984),
Havremarken (1984), Hvedemarken (1984),
Landbrugsvej (1984), Lucernemarken (1987),
Majsmarken (1984), Rugmarken (1984),
Valmuemarken (1994), Ærtemarken (1988).
Anlagt på Dalum Landbrugsskoles marker.
Guldsmedevænget (1972),
Guldøjevænget (1972),
Græshoppevænget (1985),
Honningbi vænget (1985),
Humlebivænget (1972), Ildfuglevænget (1972),
Mariehønevænget (1985), Sommerfuglevej
(1972). Opkaldt efter insekter.

Afroditevej (1971), Athenevænget (1967),
Dianavænget (1967), Floravænget (1967),
Heliosvænget (1971).

Opkaldt efter kongefamilien

Dalum Sogn:
Axelvænget (1953), Benediktes Allé (1948),
Elisabeths Allé (1938), Flemmings Allé (1952),
Ingolfs Allé (1952), Ingrids Allé (1937),
Kirstens Allé (1948), Margrethes Allé (1946),
Prins Christians Allé (1950),
Prins Gorms Vænge (1948),
Prins Haralds Allé (1935),
Prins Olufs Vænge (1948),
Prins Aages Allé (1941), Thyras Allé (1960),
Viggovænget (1950).
Prinser og prinsesser i det danske kongehus.

Opkaldt efter familien
på Rikkesminde, Faaborgvej 39
Dalum Sogn:
Eyvinds Allé (1912). Eyvind Simonsen, bror
til Anna Margrethe Maja Pedersen,
ejer af Rikkesminde indtil sin død i 2008.
Gretevej (1913). Anna Margrethe (Grete)
Maja Pedersen, født samme år. Ejer af
Rikkesminde indtil sin død i 2008.
Majas Allé (1934). Ligeledes opkaldt efter
Anna Margrethe Maja Pedersen.
Også Idas Allé og H.P. Simonsens Allé
i Sanderum Sogn er opkaldt efter familien
på Rikkesminde, se side 19-21.

Andre navne
Dalum Sogn:
Birkedals Allé (1958).
Dannet som pendant til Bøgedals Allé, se denne.
Dalum Møllervej (1973). Hed tidligere Møllervej.
Førte til den tidligere Dalum Vandmølle,
der omtales første gang i 1521.
Møllen blev fra 1802 anvendt til klæde
fremstilling og fra 1873 som papirmølle.
Elmedals Allé (1960).
Dannet som pendant til Bøgedals Allé, se denne.
Fredens Allé (1912).
Navnet ifølge Jacob Hansen tilfældigt valgt.
Gurlis Allé (1943). Husene på Gurlis Allé hørte
tidligere med til Fruens Bøge Allé.
Gurlis Allé er opkaldt efter Villa Gurli,
bygget i 1912, den nuværende Gurlis Alle 5.
Jernbane Allé (1911).
Har udsigt til Fruens Bøge Station.
Lindevej (1900), Lindevænget (1961),
Lindebakken (1972).
Lindevej hed indtil 1939 Linde Allé.
Den sydlige del af Lindevej hed indtil ca. 1922
Frederiksens Allé (efter en slagter Frederiksen).
Ligustervænget (1962). Efter navnet på en hæk.
Lærkedals Allé (1962). Dannet som pendant
til Bøgedals Allé, se denne.
Naurvænget (1962). Efter navnet på en hæk,
ligesom Ligustervænget.
Rosenvænget (1912). Efter Rikkesminde-gårdens
rosenbede. (Kilde: A.M.M.Pedersen).
Solvej (1913). Navnet ifølge Jacob Hansen
tilfældigt valgt.
Toves Allé (ca. 1912). Ifølge ejeren af
Rikkesminde, A.M.M.Pedersen, var Tove
navnet på en grundejers afdøde datter.
Vester Allé (ca. 1922). Husene på Vester Allé hørte
indtil ca. 1922 med til Linde Allé
(den nuværende Lindevej). Vejen fik sit navn,
fordi den går mod vest fra Linde Allé.

Hjallese Sogn:
Elvej (1953).
Efter Dalum-Hjallese Andels-Elektricitetsværk.
Industrivej (1961).
Mariavænget (1959)
Efter Mariahjemmet på Sejerskovvej 15.
Huset blev opført i 1896 og blev under navnet
“Helsebo” (også stavet “Helsebod”)
brugt som tuberkulosesanatorium
indtil 1929. Bygningen blev i 1935 købt af
Frimurerlogen, som indrettede den til
spædbørns- og mødrehjem under navnet
Mariahjemmet. I 1972 overtog fodboldtræneren
Jack Johnson huset og skabte et helseinstitut.
Mejerivej (1940).. Efter Dalum Andelsmejeri.
Nygade (1888). Vejens forløb blev ændret i 1936,
da den blev ført igennem til den nyanlagte
sydlige strækning af Dalumvej.
Parkvej (1958).
Solbakken (1898). Kaldtes oprindelig Erik
Madsens Vej efter en murermester.
Det nuværende navn er fra ca. 1915.
Stationsvej (1876) og Stationsvænget (1987).
Ligger ved Hjallese Station.
Indtil 1925 bestod Stationsvej af to dele,
Vestre Stations vej og Østre Stationsvej.
Stenløkken (1961). Hed tidligere Bødkerløkken.
Søparken (1968). Efter en planlagt kunstig sø,
der aldrig er blevet realiseret.
Tassovænget (1956)
Efter jernstøberiet Tasso.
Urtehaven (1960).
Vinkelvej (1937). Hed indtil 1937 Demantsvej.
Værksteds vænget (1974).
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Noter
Side 18-21: Interview med Anna Mar
grethe Maja Pedersen, Rikkesminde, er
foretageti 1996.

Side 34-36: Reportage fra Dalum Kloster
bygger på forfatterens eget besøg og
interview i 1996 samt artikel i Jyllands
posten i 1995. Dengang boede der 12
nonner på Dalum Kloster. I 2009 er
antallet syv. De seks er fra Polen, og en
enkelt er dansker. Søster Christina, som
optræder på side 36, døde i 2008 og er
begravet på Dalum Kirkegård ligesom
mange andre nonner.
Side 57: Hele tre statsministre har haft
tilknytning til Dalum Landbrugsskole.
Knud Kristensen (V), statsminister fra
1945 til 1947, var elev på skolen.
Kilde: www.dalumls.dk.
Side 69: Hany Rasmussens erindringer
fra Dalum er senere bragt i Odensebogen
2009.

Side 106-108: Kapitlet “Flodhavnen i
Valhal” er baseret på reportager og inter
view fra 1996 og 2005.
Bagsiden: Børn løber på skøjter på Maen
ved Dalumvej. Foto: Fyens Stiftstidende,
1956, Odense Stadsarkiv.

Generelt: Billeder med kildeangivelsen
D.H.L.A. er venligt udlånt af DalumHjallese Lokalhistoriske Arkiv.
Generelt: Ved citater er fortrinsvis an
vendt nutidig retskrivning.
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Gadenavne side 124-125, tilføjelser:
Bjørnemosen (1998) i Hjallese Sogn.
Sidevej til Bjømemosevej.
Energivej, Handelsvej, Teknikvej og Fabriksvej
(1990) i Hjallese og Stenløse Sogne.
En navnegruppe i et erhvervsområde.

Julagergårds Allé (1997) i Hjallese Sogn.
Allé til den nedrevne gård Julagergård,
opkaldt efter tidligere ejer, Anders Nielsen Juul.
Julagergård, Hjallesegade 27, blev også kaldt
Møllegården; den blev genopført efter en brand
i 1902, men revet ned i 1997 for at give plads
til andelsboliger.
Krumtappen (1995) i Hjallese Sogn.
Navngivet efter forslag fra bygherre,
en automobilvirksomhed.

Kærlandsvænget (1999) i Hjallese Sogn.
Sidevej til Kærlandsvej.
Solsikkemarken (1997), Hørmarken (1998)
og Rapsmarken ( 1999) i Hjallese Sogn.
Tilhører navnegruppe med kornsorter og
andre markafgrøder.

Dalum og Hjallese har en
historie, der går tusind år
tilbage. Om nonner og
papirarbejdere. Om en
"Robin Hood", der stjal fra
de rige. Om et hittebarn, der
blev opkaldt efter et træ.
Om konger, statsministre
og berømte digtere.
Christian III blev kåret
i Hjallese. Christian IV
havde ti børn i Dalum.
Det er også historien om en
flodhavn, om tre stationer
og om en bøgeskov, der
var lukket land for folket.
Om en fabrik, der fødte
et rødt arbejderkvarter.
Og om middelklassen, der
søgte i skattely og nægtede
at blive slugt af Odense.

Cand.mag. og journalist
Anders W. Berthelsen
fortæller historien.
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