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Forord
Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening har til formål at udbrede kendskabet til 
og forståelsen for kulturhistorien og de kulturhistoriske værdier i Dalum-Hjallese .

Med udgivelsen af dette årsskrift - nr . 4 - håber redaktionen, at bestræbelserne på 
at gøre skriftet alsidigt fortsat bliver indfriet . Det er intentionerne at bringe indlæg 
med nyt og gammelt i relation til områdets historie .

Artiklerne er ledsaget af billeder fra arkivets store samling, som på den måde 
udbredes til et større publikum .

Tak til bidragyderne for artiklerne til dette års udgave .
Tak til arkivets frivillige hjælpere for stor og uegennyttig indsats på arkivet, hvil-

ket er af stor betydning for årsskriftets tilblivelse . . 
Redaktionen imødeser gerne henvendelse fra potentielle artikelforfattere med 

forslag til fremtidige emner i skriftet ligesom færdige artikler skrevet på elektronisk 
medie, meget gerne modtages af redaktionen på Dalumvej 95 .

Rammerne for mediet bedes aftalt med lokalarkivet – kontakt på dahjarkiv@
mail1 .stofanet .dk

Lokalarkivet og foreningen arrangerer og deltager i arrangementer med aktivite-
ter i form af udstillinger og foredrag, der annonceres som artikler eller ’klummer’ 
med stor velvilje fra de lokale aviser .

Det er vort håb, at læserne med dette årsskrift får øget interesse for deltagelse i 
arkivets og foreningens aktiviteter .

Redaktionen vil gerne rette en tak for den store velvilje hos Syddansk Erhvervs-
skoles praktik for Mediegrafiker-uddannelsen, som har forestået årsskriftets flotte 
layout og ombrydning . Tillige tak for stor velvilje hos Erhvervsskolernes Forlag for 
trykning af årsskriftet i denne gedigne kvalitet .

Henning Jespersen
Formand for Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening.
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Af Helena Jeppesen

Johansine Hansen blev født i Hjallese 
fattighus i juni 1849 . Hun var datter 
af enken Maren Pedersdatter og boede 
ved 1850 folketællingen i fattighuset 
sammen med sin mor og sine 5 halv-
søskende . Johansine og de andre børn 
har måske kendt eller ligefrem leget med 
Mads Jørgensen, som i sine erindringer 
om barndommen i Hjallese har fortalt 
om landsbyens beboere og fattighuset, 
der i folkemunde blev kaldt ”Slottet” .

Fattighuset på Hjallesegade
Fattighuset, ”Slottet” eller ”Hospitalet”, 
som det betegnedes i folketællinger og 
kirkebøger, har en ukendt oprindelse . 
Sikkert er det, at huset lå omtrent, der 
hvor Hjallesegade 3a befinder sig i dag . 
Ifølge matriklen af 1844 lå huset i skel-
let mellem Hjallesegade 3 og 5 . Huset 
og dets beboere er første gang nævnt i 
folketællingen af 1834 . I 1835 blev hu-
set optaget i brandtaksationerne og vur-
deredes til 300 rdl . og betegnedes som 
indrettet til sognets fattige .

Fattighuset i Hjallese synes kun at 
have været beregnet til en enkelt hus-
holdning, da der kun er en skorsten og 
en hoveddør, så det er sandsynligt, at 
sognet anskaffede bygningen i 1834 
specielt til at huse sognets husvilde og 
fattige . Fra sognerådets Fattigindberet-
ninger til Indenrigsministeriet ved vi, 
at fattighuset var inddelt i 4 lejligheder 
eller værelser, samt hvad der betegnedes 
som udenoms bekvemmeligheder . Gul-
vet var delvis belagt med brændte mur-

sten, og der var ikke et særskilt køkken, 
hvilket må betyde, at husets beboere 
delte køkken .

Fra 1879 var der blevet indført de 
såkaldte Fattigindberetninger, som sog-
nerådet skulle indsende til Indenrigs-
ministeriet . Indberetningerne skulle 
danne base for nærmere kortlægning af 
fattighusene i landet og disses tilstand . 
I indberetningsskemaet var der spørgs-
mål om husets stand og vedligeholdelse, 
specielt springer rubrikken om hvorvidt 
”Fattighusets beboere ere stillede under 
ringere Vilkaar end den fattige Almue-
befolkning paa Egnen” i øjnene . Til 
dette svarede skriveren i alle beretnin-
ger fra 1879 til 1893 ”Nei ingenlunde« . 
Det kan tolkes, som om fattighuset var 
godt og velholdt set med sognerådets 
øjne . Samme sted blev det beskrevet, 
at værelserne havde en størrelse på 5 ¼ 
Alen i længden og 5 ¼ Alen i dybden 
med en lofthøjde på 3 ½ Alen . Det vil 
sige værelser på omtrent 11 m2 med en 
lofthøjde på næsten 2,2 meter . Fra ind-
beretningerne ved man, at kun familier 
med børn fik mere end et enkelt værel-
se . Eksempelvis havde ægteparret Erik 
Madsen og Trine Pedersdatter i deres tid 
på fattighuset to værelser sammen med 
deres 3 til 5 børn . Ægteparret Søren 
Hansen og Ane Pedersdatter var i deres 
tid uden børn tildelt et enkelt værelse li-
gesom den ugifte Dorthe Zachariassen . 

Hospitaler og fattighuse i 
Danmark
Sult og mangel på tag over hovedet var 
en reel trussel for de fleste af landbrugs-

„Slottet“ i Hjallese
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samfundets daglejere og markarbejdere . 
Der skulle ikke meget til at vælte læs-
set for en daglejers familie i 1800-tal-
lets samfund . At eje sit eget hus var de 
færreste forundt, og man lejede sig sna-
rere ind hos andre husejere eller fæstere . 
Familiens vækst eller manglen på arbejde 
kunne tvinge landarbejderen og familie 
fra hjemmet, og det var ikke altid, at det 
lykkedes at finde andet logi . Derfor blev 
man nødsaget til at gå til sognets øvrig-
hed, som så kunne henvise til husvilde-
boliger som Hjallese Fattighus . Fattig-
huse blev oprettet på forskellige måder . 
Nogle huse blev bygget specielt til formå-
let, andre blev oprettet i en bygning, som 
sognet købte til, eller der kunne være tale 
om, at sognet havde overtaget et afdødt 
almisselems bolig og derefter valgte at 
forsørge husvilde der .

I 1558 kom den første forordning 
som påbød at oprette fattighuse . Denne 
blev indskærpet igen i 1708 og 1731 . 
Hvem der var værdige til at nyde støtte 
fra fællesskabet blev først egentligt spe-
cificeret i 1803 med ”Reglement for 
Fattigvæsnets provisoriske Indretning 
og Bestyrelse i Danmark” . Der blev op-
rettet fattig kommissioner, som skulle 
tildele hjælpen . En fattig var en per-
son ”som ei ved egne kræfter på lovlig 
Maade, kunde erhverve sig nødtørftigt 
Underhold og saaledes uden andres 
Hjælp, enten ganske, eller for en Deel 
maatte savne Føde, Klæde, Huuslye, 
Varme og Pleie i Sygdomstilfælde, som 
er dem uundværlig til vedligeholde Liv 
og helbred” . De, som kunne betegnes på 
denne måde, havde krav på fattighjælp . 
I denne formulering lå, at det var vær-
digt trængende, der skulle have hjælp, 
altså var der også uværdigt trængende . 

Betleri og tiggeri blev anset for krimi-
nelt og udtryk for dovenskab, for hvilket 
man kunne idømmes straf i eksempelvis 
tugthus eller på arbejdsanstalter .

Man foretrak at hjælpe de værdigt 
trængende i deres eget hjem med støtte i 
naturalier . Men de, som ikke havde fo-
den under eget bord, kunne forsørges af 
sognet, som dette fandt bedst . I Hjallese 
havde man jo fattighuset, hvortil man 
kunne henvise de fattige, som manglede 
bolig . I 1837 var der 840 fattighuse for-
delt i landet . I 1860 var tallet vokset til 
1177, og i 1879 ansloges det, at der var 
1631 fattighuse på landet i Danmark . 
Fattighusene blev over tid afløst af fat-
tiggårde, hvor de fattige blev tvunget 
sammen i en enkelt husholdning, da det 
ansås for mere rentabelt . Meningen var, 
at fattiggårdene skulle være økonomisk 
uafhængige og drive sig selv . Som ind-
sat på en fattiggård var man underlagt 
langt flere regler end i fattighusene, hvor 
hver familie stadig kunne fungere som 
enkelte husholdninger dog under tilsyn 
af sognets fattigvæsen .

Beboersammensætningen
I tiden fra 1834 til 1901 havde fattighu-
set i alt 40 forskellige beboere, hvor de 
24 var børn eller børnebørn af voksne i 
huset .1 Af de 40 beboere var der 18 af 
hankøn, og af disse var kun 5 over 20 
år . Kun 4 af mændene var gift med en 
kvindelig medbeboer . For de 23 beboere 
af hunkøn var der 12 kvinder over 20 
år . Af disse var 8 gift eller enker, mens 
4 var ugift .

Næsten alle i huset nød en eller an-
den form for almisse eller fattighjælp . 
Mange fik hjælp i naturalier som rug-
mel, gryn, smør, mælk, flæsk eller rede 
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penge . Brændsel var et problem for 
mange af beboerne, og næsten alle fik 
støtte til dette . I 1879 fik en familie med 
børn tildelt en årlig støtte på 3200 styk-
ker tørv, mens en enlig kvinde fik 1600 
stykker .

Den langskæggede skrædder
I 1834, det første år hvor ”Hospita-
let” stod opført i folketællingen, boede 
Christian Sørensen og hans mor Marie 
Kirstine Sivertsdatter i huset, der også 
var hjem for 7 andre beboere . Christi-
an var på det tidspunkt 19 år gammel, 
ugift og skrædder . Marie var 46 år og 
enke . Marie boede i fattighuset lige til 
sin død i 1865, hvor hun døde af alder-
dom . Mads Jørgensen, som erindrede 
sin barndom i Hjallese, nævner en ”Ma-
rie Sørens”, som han betegner som ”en 
rar og velestimeret kone, der var moder 
til byens herlige gamle skrædder, Kri-
stian Sørensen, med det alenlange skæg, 
som han bar inden for vesten, og ved 
hjælp af hvilket han vandt sig adskillige 
væddemål” . Mon ikke det var denne 
Marie og også Chris tian, han huskede . 
Christian boede ikke længe i fattighu-
set, for i 1836 var han igen boligløs, og 
sognets beboere samledes i Hestehaven 
for at drøfte mulige løsninger . Man 
vedtog at overlade ham et stykke jord 
ved vejen til Stenløse samt låne ham 
200 rdl ., som præsten skulle fremskaffe . 
Pengene skulle udlånes mod, at fælles-
skabet stod inde for tilbagebetalingen . 
Måske kneb det med fremskaffelsen af 
de mange penge, for planen blev ikke 
ført ud i livet . I folketællingen for 1840 
boede Christian i et hus i Hjallese by 
hos Hans Nielsen og familie, og i 1845 
boede han i Sergenthuset som indsidder 

med hustru og 4 børn . Christian miste-
de sin kone relativt tidligt, da hun døde 
som 56 årig i 1871 . Christian selv døde 
af svækkelse i marts 1883 . 

Stumme Christen
Christen Hansen og hans mor Dorthe 
Madsdatter var 2 andre af fattighusets 
beboere ved folketællingen i 1834 . Dor-
the Madsdatter var enke efter daglejer 
Hans Andersen med hvilken, hun havde 
mindst to andre børn foruden Christen . 
Christen var født uden at udvikle talens 
brug og blev kendt som ”Stumme Chri-
sten” .

Dorthe har nok næret bekymringer 
for sin søn og derfor beholdt ham hos 
sig . Christen og hans mor havde en lej-
lighed i fattighuset og optrådte sidste 
gang som beboere ved folketællingen i 
1845, hvor Dorthe var 77 år og Chri-
sten 41 . Dorthe må være død i perioden 
mellem 1845 og 1850, for ved tællingen 
i 1850 var Christen blevet indlogeret 
hos Hans Hansen og familie i et hus 
kaldet ”Hestehavehus” . Ved tællingen 
i 1860 boede han hos familien Caspar-
sen i Hjallese, og i 1870 var han i pleje 
i Zachariashuset hos Hans Andersen og 
Mette Zachariasdatter . Mads Jørgensen 
erindrer udmærket Christen . Han hus-
kede ham som en af byens originaler, 
der ”var sat i pleje, men opholdt sig mest 
i Dalum Mølle, hvor han godt kunne 
gå og se efter, om det gik vel til i gården 
og til gengæld nød han det meste af sin 
kost der .” Christen var med sit handicap 
en født modtager af almisser og fattig-
hjælp . Han har nok ikke helt kunne tage 
vare på sig selv, og efter moderens død 
har sognet anset det for bedst, hvis han 
blev sat i pleje hos beboere i byen . Fattig-
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væsenet betalte for Christens underhold 
og tøj . ”Hvert år til julen fik Christen et 
sæt nyt gråmeleret vadmelstøj, nye træ-
sko og, om den gamle var for ringe, en 
ny kasket . Ved særlige lejligheder, såsom 
gilder i byen, gav Christen den med høj 
hat .” Christen har været en kendt skik-
kelse i byen og velkommen hos de fleste 
”om søn- og helligdage drog Christen på 
gæsteri i byen, som han havde inddelt i 
distrikter for ikke at komme for ofte” .

Ved sådanne lejligheder kunne der 
falde en dram eller flere af til ham, hvil-
ket ikke altid var helt godt, da ”Christen 
var kalveknæet, og løs i benene hvorfor 
to-tre dramme kunne gøre den nok, og 
under nogen belastning af fire-fem næg-
tede de at bære Kristen . Vi drenge var da 
parat til at følge ham hjem, men det var 
han ikke altid glad ved, og det hændte 
jo, når han langede ud med stokken 
og derved tabte balancen, at vi måtte 
ranke ham op igen . Konerne var gode 
ved stakkelen, og det hændte sjældent, 
at han fik mere end han kunne klare, 
men dog altid lige til stregen .”

Christen endte sine dage i Hjallese 
hospital, da han døde som 73 årig i april 
1875 .

Johansine og hendes familie
Som fortalt tidligere blev Johansine 
Hansen født i Hjallese fattighus i juni 
1849 . Hun var datter af enken Maren 
Pedersdatter og boede ved 1850 folke-
tællingen sammen med sine mor og 5 
halvsøskende på henholdsvis 12, 11, 9, 
8 og 5 år .

Marens Pedersdatter var enke efter 
Johan Georg Reinhardt . Johan boede 
i 1834 i Hjallese by hos Hus- og hjul-
mand Reimer Rasmussen og hans fa-

milie . Johan var 23 år gammel, ugift 
og tjente sit udkomme som hjulmand 
og snedker . Hvornår og hvordan Ma-
ren og Johan traf hinanden er usikkert, 
men måske har Maren tjent i lands-
byen . Maren var født i Revninge sogn, 
så hun havde ikke umiddelbart familie 
i området, hvilket må have stillet hende 
svært som enke med 5 børn . Før Johans 
død boede familien en tid i Hunderup 
skov som indsiddere, hvor Johan tjente 
til familiens ophold som arbejdsmand . 
Deres to yngste børn blev født der i hen-
holdsvis 1843 og 1845 . Johan må være 
død mellem 1845 og 1848 . Maren og 
børnene er nok umiddelbart efter hans 
død flyttet ind i fattighuset i Hjallese, 
og Maren har sandsynligvis søgt tjene-
ste i landsbyen .

Hun fik i hvert fald kontakt til en af 
de lokale, ungkarl Hans Jørgensen, som 
boede hos sin fader gårdmand Jørgen 
Hansen . Johansine var resultatet af deres 
bekendtskab og født udenfor ægteskab 
som slegfredsbarn . Johansines fødsel 
førte ikke til ægteskab mellem Hans og 
Maren . Folketællingen fra 1855 fortæl-
ler, at Maren, Johansine og 2 af hendes 
halvsøskende stadig boede i fattighuset . 
Det er ikke til at sige, hvornår Maren 
og børnene flyttede fra fattighuset . Sik-
kert er det dog, at det skete før 1860 og 
sandsynligvis også før sommeren 1858 . 
Maren fandt sig en ny mand, og den19 . 
juni 1858 blev de viet . Maren var 47 
år og hendes mand, Morten Olsen fra 
Høve i Sorø amt, var 33 år . Morten tjen-
te ligesom Maren hos gårdmand Hans 
Jensen i Hjallese, og de to må have fun-
det hinanden i denne forbindelse . Ved 
folketællingen i 1860 boede Maren og 
Morten som indsiddere i et hus i Hjal-
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lese, og hos dem boede også den da 14 
årige Johansine .

Røgteren ved Christiansdal
Ved folketællingen i 1834 boede ægte-
parret Hans Sørensen og Maren Ras-
musdatter som indsiddere hos bødker og 
husmand Lars Jeppesen og familie i et 
hus i Hjallese . Hans og Maren havde 5 
børn, hvoraf Søren var den ældste på 15 
år og Frederikke den yngste på kun 1 år . 
Hans forsørgede sin familie som røgter 
ved Christiansdal . I 1840 havde Hans og 
Maren stadig deres 3 yngste piger boede 
hjemme . På dette tidspunkt var familien 
indsidder hos husfæster Niels Pedersen 
og hans familie i Hjallese by . I 1845 og 
1850 faldt familiens veje sammen med 
skrædder Christian Sørensen, da de alle 
boede i Sergenthuset . I 1850 var Hans 
67 år og Maren omkring 10 år yngre, 
og da var alle børnene fløjet fra reden . 
Hans døde i perioden efter 1850, og i 
1864 døde Mar en som enke på Hjallese 
hospital . Hun har nok ikke boet der så 
længe, da hun ikke fremstår som beboer 
i huset i folketællingerne 1860 . Derimod 
boede Søren Hansen og hans hustru Ane 
Peders datter samt deres 3 børn i fattig-
huset i 1860 . Søren var søn af Hans og 
Maren, og måske var Maren i sin sidste 
tid indlogeret hos sin søn og svigerdatter 
i deres værelser i fattighuset .

Som sagt boede Søren og han kone 
i fattighuset i 1860 . Søren var 40 år 
gammel og daglejer i landbruget, mens 
Ane var 37 år og husmor med 3 børn 
hjemme, hvor det mindste lige var ble-
vet 2 år . I sommeren 1862 kom familiens 
sidste søn til, da Ane fødte ham i fattig-
huset . I folke  tællingen fra 1870 kan man 
se, at familien havde fået nye bofæller i 

fattig huset, da Sørens søster Frederikke 
var flyttet ind med sine børn . I samme 
tælling ser det ud til, at Ane boede alene 
med deres yngste søn . Måske havde Sø-
ren fået arbejde længere væk fra familien . 
I 1890 tællingen fremgik Søren igen 
som beboer nu omkring de 70 år med 
sine produktive år bag sig . Fra 1890 fik 
Ane og Søren godt 9 år i fattighuset som 
almissemodtagere . I år 1900 døde Søren 
i Hjallese fattighus . Det kan tænkes, at 
Ane fik lov at blive boende i deres lejlig-
hed lidt endnu eller flyttede ind hos no-
get familie i Hjallese . Sikkert er det, at 
hun ifølge kirkebogen døde som 81 årig 
i januar 1904 på Brændekilde fattiggård .

Fruentimmeret Frederikke
Marens datter og Sørens søster Frede-
rikke Hansen fremstod i 1870 tællingen 
som beboer i fattighuset . Hun må være 
flyttet ind i slutningen af 1860’erne, for i 
sommeren 1869 nedkom hun som 36 årig 
med sønnen Hans Christian Hansen . 
Drengen var søn af en enkemand i Sten-
løse hospital og blev født udenfor ægte-
skab . Frederikke havde i forvejen 2 ældre 
sønner på 9 og 6 år, som boede sammen 
med hende i fattighuset . Frederikke ned-
kom igen i oktober 1872 med en datter, 
Karen . Desværre blev Karen kun nogle 
få måneder, da hun døde i januar 1873 
hos sin mor i Hjallese fattighus . Det kan 
tænkes, at Frederikke tjente sit udkomme 
i landbruget eller nød fattighjælp . I sep-
tember 1879 var hun uden tjeneste og må 
have haft dårligt helbred en tid, for den 
9 . september døde hun som ugift 47 årig 
af vattersod eller ødem . Hun efterlod sig 
sine børn, hvoraf den yngste overlevende 
lige var rundet de 10 år .
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Difteritis i fattighuset
I 1878 eller 1879 flyttede ægteparret 
Trine Pedersen og Erik Madsen med 
deres 5 børn ind i fattighuset, hvor de 
boede i 2 værelser indtil 1891 eller 1892 . 
Trine var født i Vester Hæsinge og Erik i 
Allested sogn som søn af en stenhugger . 
Erik og Trines 4 ældste børn står i folke-
tællingerne som født i Vester Hæsinge, 
men deres femte barn kom til verden i 
Hjallese, da de i 1876 første gang tog 
ophold i sognet . De boede et sted i byen 
i april 1877, da sønnen Laurits kom til 
verden . Han var den yngste i børneflok-
ken, da familien flyttede ind i fattig-
huset . Desværre kom lille Laurits ikke 
til at leve særlig længe . Han fik strube-
hoste eller difteritis og døde den 18 . 
marts 1879 i fattighuset . I marts 1880 
fik familien en ny lillebror . Han blev 
nok som minde opkaldt efter sin døde 
storebror, for han kom også til at hedde 
Laurits . I januar 1883 kom endnu en 

søn, Valdemar, og det sidste medlem af 
familien ankom som en julegave den 24 . 
december 1885 . Det var en lille pige, der 
blev kaldt Ane . Erik forsørgede familien 
som arbejder i landbruget, men den store  
familie kunne ikke klare sig uden fat-
tigunderstøttelsens 4 læs tørv om året . 
Før 1893 flyttede familien ud af fattig-
huset . Boligsituationen må være blevet 
lettere, for ved folketællingen boede de 
i et hus i Zachariasgyden som indsid-
dere sammen med to andre familier . Ud 
over dem selv var også deres næstyngste 
datter og hendes to små døtre en del af 
deres husstand . Trine blev enke i 1909, 
da Erik døde i foråret, og hun er nok 
flyttet ind hos et af børnene .

Fattighusets sidste beboer
Samtidig med at familien Madsen bo-
ede i fattighuset, flyttede den ugifte sy-
pige Dorthe Zachariasdatter ind i huset . 
Dorthe blev den sidste beboer i huset . 

Hjallese Fattighus, tegnet af malermester Ingvard Nielsen i 1942.  
Den originale tegning hænger indrammet på Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Arkiv.
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Det ser ud til, at Dorthe flyttede ind i en 
lejlighed i fattighuset i 1887 . Hun havde 
ellers boet i Zachariashuset hos sin mor 
næsten hele sit liv . Dorthes barndom 
må have været turbulent, for hendes 
far var i 1829 blevet dømt til ophold på 
dåreanstalten for drabsforsøg på sin søn 
og planer om også at slå Dorthe ihjel . 
Faderen slog storebroderen i hovedet 6 
gange med en hammer, uden det dog 
slog drengen ihjel . Dorthe var kun 3 el-
ler 4 år og måtte nok også have ladt liv-
et, hvis hendes bror var død af slagene, 
men da drengen kun besvimede, opgav 
faderen at prøve med det andet barn .
Dorthes storesøster overtog sammen 
med deres mor huset efter faderens an-
bringelse, og da søsteren i 1837 giftede 
sig, flyttede moderen ind i et værelse på 
aftægt . Hvordan Dorthes stilling har 
været er ikke til præcis at vide, men hun 
kan have boet hos moderen indtil den-
nes død i 1886 . I 1896 var Dorthe helt 
uden familie i byen, da hendes søster 
døde . Hun og hendes mand havde boet 
på aftægt i et hus i Zachariasgyden .

Ved folketællingen i 1901 var Dor-
the den eneste beboer i fattighuset . Ane 
Pedersdatter var af uvisse årsager blevet 
flyttet til Brændekilde fattiggård, og fa-
milien Madsen havde fundet sig logi i 
Zachariasgyden . Der var blevet bygget 
en del i sognet, og husvildesituationen 
var ikke længere så desperat . Fattighuset 
trængte til reparation, men da Dorthe 
var den eneste beboer, besluttede sogne-
rådet at søge amtet om tilladelse til at 
nedlægge fattighuset mod at finde andet 
logi til Dorthe . Tilladelsen blev givet, og 
i 1902 blev bygningen solgt og snart ef-
ter nedrevet . Køberen var smede mester 
Rasmussen, der betalte 600 kr . for ste-
det . Dorthe døde i marts 1906 .

Kilder: Dalum sogns historie, ved Jacob 
Hansen og Knud Mortensen.
Folketællinger.
Kirkebøger.
Fattigindberetninger for Dalum-Sanderum 
fra 1879-1893.
Fattigforsørgelsesplaner for Dalum-Sande-
rum fra 1842-1895.
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Fotografiet viser den højst liggende mergelgrav på Dalumgårds mark, hvor der ofte er meget 
vand i om foråret.

Af Bent Rasmussen

Hvad forstår man ved en 
mergelgrav?
Hvis man en sommerdag rejser med tog 
over Fyn og Sjælland, vil man bemærke, 
at der flere steder midt i en kornmark er 
en bevoksning af træer og buske . Det 
kendetegner, at her er en gammel mer-
gelgrav . Når man læser regler for bad-
ning i naturen, står der: ”Bad aldrig i 
mergelgrave”!

Forklaringen er, at de kan være meget 
dybe indtil syv til otte meter, og vandet 
er iskoldt og stillestående . Spørgsmålet 
er så: Hvad forstår man ved en mergel-
grav . 

I gammel tid i begyndelsen af 1800 

tallet kendte man ikke begrebet kunst-
gødning til markerne, men nogle fandt 
ud af, at der fandtes mergel - en lerart i 
undergrunden . Man opdagede, at man 
kunne forbedre høstudbyttet, når man 
merglede jorden . Det vil sige, at man 
strøede et lag mergel på jorden, som så 
blev pløjet ned . Det viste sig, at man på 
disse jorde, der var merglet, fik et be-
tydeligt større høstudbytte, især raps en 
gav et meget større udbytte, og korn-
markerne gav også betydeligt større 
høstudbytte .

Mergelgravene på Kristiansdal
På Hverringe gods begyndte man at 
mergle en hel mark i 1821 . På det tids-
punkt begyndte man at mergle på ho-

Mergel og mergelgrave – også på Kristiansdals jorde
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Fotografiet viser den lavest liggende mer-
gelgrav på Dalumgårds mark, der faktisk 
næsten aldrig er vand i til trods for, den 
befinder sig på et lavere liggende område.

vedgårdene, således også på Kristians-
dals hovedgård . Det er naturligt, at 
mergling især har gjort underværker på 
hovedgårdene og præstegårdene, hvis 
jorde ved mange års tiende in natura, 
nødvendigvis måtte have udpint jor-
dene . Især den gode indtægt af rapsen 
opmuntrede bønderne til at mergle . Det 
har godt nok været et slid at mergle . Der 
fortælles om en husmand med fem tøn-
der land, at han merglede halvdelen af 
sin jord med trillebør og skovl . Det var 
før, man opfandt det luftbårne gummi-
hjul på trillebøren!

Transport fra bund til top
På større gårde havde man en ”mergel-
karre” til både en og to heste . Der blev 
fastgjort et tov på hver side af mergel-
karrens forvogn . Disse førtes op over 
en bom på mergelgravens øverste kant, 
hvorefter de blev fastgjort til hestenes 
hammeltræk . Det forklarer, hvordan 
man kunne grave en så dyb mergelgrav 
på Kristiansdals mark (Dalumgårds 
mark) . Det er bemærkelsesværdigt, at 
den dybeste mergelgrav på Dalumgårds 
mark, som er den lavestliggende i ter-

rænet, så at sige ikke har vand i bunden, 
medens den, der ligger højere oppe i ter-
rænet, altid har meget vand, især ved 
forårstid .

Barndommens minder
Om foråret, når hvidtjørnen blomstrer 
og sender sin duft ud, så er jeg tilbage 
ved min barndoms mergelgrav, hvor vi 
fangede haletudser . Nabogårdens køer 
fik vand pumpet op i et vandtrug fra 
mergelgraven, og ofte fulgte der karu-
ser med op, men dem kunne min ældre 
bror sælge til Harald Nyborgs sportsfor-
retning i Vestergade formedelst 5 øre pr . 
stk . til madding for geddefiskeri .

Bent Rasmussen er arkivmedarbejder ved 
Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Arkiv

Figur 1 viser en mergelkarre til én hest og 
figur 2 en mergelkarre med fire hjul til to 
heste.
Kilde: O. Winstrup, Afbildninger af de 
bedste og nyeste Agerdyrkningsredskaber, 
Kbh. 1822.

Figur 1

Figur 2
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Af Poul Jørgensen

I slutningen af 1930erne blev der ind-
ført statsstøtte til byggeriet i form af 
meget billige 3 . prioritetslån – de så-
kaldte statslån . Denne politik blev vi-
dereført efter 2 . verdenskrig, hvor kre-
dit- og hypotekforeningerne var meget 
tilbage holdende med lånetilsagn af 
frygt for efterkrigsdepression . Staten 
forventede prisfald i byggeomkostnin-
gerne på linje med erfaringerne efter 1 . 

verdenskrig, og derfor blev Byggestøt-
teloven i 1946 vedtaget . Det var en bil-
lig statslåns ordning med henblik på at 
fastholde huslejen i nybyggeriet på et 
førkrigsniveau i en overgangsperiode . 
Statslånene forrentedes med den lave-
ste markedsrente, men gunstige ord-
ninger med hensyn til rentenedsættelse 
og afdragshenstand bragte den samlede 
normalydelse ned på ca . 2% p .a . Låne-
grænserne var helt op til 97% af byg-
gesummen, og det blev derfor muligt 

Statslånshuse i Dalum

Huset ”Bitten” på Bøgedals Allé 100 var ét af Olga-husene på Bøgedals Allé.
Bemærk stenene langs skellet mod fortovet. Karl Åge Hansen, som boede i huset, havde hentet 
dem på Sanderum Mølle, og de gik også hele vejen langs skellet mod det tilstødende vænge.
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for brede dele af befolkningen at få eget 
hus, og især i løbet af halvtredserne fik 
statslånshusene en stor udbredelse .

Olga-husene i Dalum 
kommune
I Dalum var kommunen opmærksom 
på, at en del især unge mennesker 
manglede en bolig, og sognerådet be-
sluttede derfor at gøre det endnu nem-
mere for borgerne at få del i statsstøtten 
til byggeriet . På teknisk forvaltning var 
Olga Brandt ansat og var uddannet mu-
rer og tekniker . Hun tog udfordringen 
op og gik i gang med at lave en tegning 
til et énfamilieshus, som opfyldte alle 
kravene til at få statslån . I lovgivningen 
var der krav både til prisen, størrelsen 
og indretningen . Olga Brandt tegnede 
et hus med både kælder og 1 . sal . I 
stueetagen var der stue, køkken, toilet 
og entre med trappe til både kælder og 
1 . sal . Ovenpå var der soveværelse og 
2 kamre, og i kælderen var der vaske-
hus, brændselsrum, viktualierum og 
cykelrum . Olga Brandt tegning kunne 
købes hos kommunen for kun 100 kr . 
Der var mange i Dalum, der tog imod 
det favorable tilbud at købe en tegning 
på et såkaldt Olga-hus . Jeg var selv en 
af dem, der fik opført et Olga-hus på 
Bøgedals Allé 38, hvor jeg stadig bor .

Finansiering i form af eget 
arbejde
Bygherren skulle selv finde håndvær-
kere til arbejdet, men der kunne altså 
optages lån med kommunegaranti på 
op til 97% af byggesummen . De sidste 
3% blev i mange tilfælde skabt ved eget 
arbejde f .eks . ved lægning af havefliser 
og udførelse af havearbejde . Mange 

mennesker blev på den måde husejere 
uden at have sparet en krone op .

Der ligger rigtig mange Olga-huse 
i Dalum . Alene på Bøgedals Allé blev 
der i halvtredserne opført 13 af den 
slags huse . På Bøgedals Allé 95, 97, 
99 og 106 var der fire håndværkere, 
der slog sig sammen og hjalp hinan-
den med at bygge husene, en murer, 
2 murer arbejdsmænd og en smed . In-
gen af dem havde sparet noget op, men 
ved eget arbejde lykkedes det at få fi-
nansieret opførelsen af husene Det var 
også et slid, for kældrene blev gravet 
ud i hånden, og jorden kørt væk i tril-
lebøre . Senere blev der råd til garager 
og tilbygninger, men selv i dag er det 
let at se, at husene er bygget efter Olga 
Brandts tegning .

Statslånsordningen ophørte i 
1958
I 1954 ændredes statslånsordningen, 
som havde fået et utilsigtet stort om-
fang, og da det forventede prisfald 
udeblev, medførte det, at ordningen 
blev afskaffet i 1958 . Men folk havde 
fundet ud af, at man godt kunne blive 
husejere uden at være velhavende, og 
drømmen om eget hus levede videre, 
og i de følgende årtier holdt parcelhu-
sene og type husene deres indtog og er 
stadig for største delen af befolkningen 
den foretrukne boligform . 

Poul Jørgensen er arkivmedarbejder ved 
Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Arkiv. 
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Af Inger Poulsen

Jørgen Pedersen var lærer på Dalum 
Højskole 1863-1873, redaktør af Fyns 
Tidende 1873-1902, medlem af Rigs-
dagen 1876-1920, opstillet for partiet 
Venstre i Assenskredsen .

I bogen ”Breve – Kære Signe – Din 
Jørgen” er gengivet et fyldigt uddrag af 
hans bevarede breve til hustruen Signe 
fra perioden 1868-1886 .1

I denne artikel har jeg valgt at foku-
sere på Jørgen Pedersens relation til 
 Dalum Højskole, hans forhold til Chri-
sten Kold, hjemmet i Hjallese og ende lig 
kontakten til højskoleforstander Ernst 
Trier, der også havde relation til Da-
lum .2

Jørgen Pedersen blev født den 18 . ja-
nuar 1841 i Nørre Lyndelse . Faderen var 
fæster af ”Slaghuset”, et husmandssted 
på Nørre Lyndelse Mark med et jordtil-
liggende på ca .½ tdr . land . Moderen var 
sindslidende og tog sit eget liv, da Jørgen 
var 7 år, men kort efter giftede faderen 
sig igen .Det var et fattigt, men arbejd-
somt hjem, hvor børnene måtte hjælpe 
til . Om sin stedmor skriver Jørgen kort 
før sin død i 1920 , at hun  . . .

”... var god nok paa sin Maade, men hun 
kunde ikke forstaa, at jeg havde mere Lyst 
til at læse end til at stable Tørv og passe paa, 
at Gæssene ikke gik i Havren”.

Som helt ung blev Jørgen grebet af de 
åndelige strømninger, der blev udbredt 
på egnen ved præsten Edvard Ram-

busch, der i 1852 kom til Nr . Lyndelse 
sogn som kapellan, og af hvem han blev 
konfirmeret i 1855 . Rambusch delte 
holdninger med Christen Kold 3 og Vil-
helm Birkedal .4 Han forstod at påvirke 
og begejstre de unge konfirmander og 
var medvirkende til, at Jørgen som 18-
årig fik mulighed for at tilbringe et år 
på Kolds Højskole i Dalby . Opholdet 
fik stor betydning for ham, ikke mindst 
fordi Kold forstod, han havde særlige 
evner og derfor opfordrede ham til at 
blive lærer . 

I 1861 blev han optaget på Blaa-
gaards Seminarium . Her fik han som 
lærer Ernst Trier, med hvem han knyt-
tede et nært venskab . 

Lærer på Dalum Højskole
Efter bestået eksamen kom han 1 . no-
vember 1863 til Dalum Højskole, hvor 
han med enkelte afbrydelser - en som-
mer som lærer på Ryslinge Friskole, 

Glimt fra Dalum Højskole
– skrevet med højskolelærer Jørgen Pedersens brevveksling som kilde. 

Jørgen Pedersen.
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en sommer på Bredsten Friskole og en 
vinter på Vejstrup Højskole - var læ-
rer hos Christen Kold til dennes død i 
1870 . Efter Kolds død var han med til 
at videre føre højskolen, til han pr . 1/1 
1873 blev udpeget som redaktør for det 
nye dagblad ”Fyns Tidende” og flyttede 
til Odense . 

Samarbejdet med Kold var ikke 
uden problemer, og i slutningen af 1867 
var Jørgen Pedersen fast besluttet på at 
forlade Dalum Højskole . Dette skriver 
han om til Ernst Trier . Brevet giver et 
godt indtryk af, hvordan han opfattede 
sig selv som lærer .

”Dalum Bondehøjskole,  
d. 10. novbr. 1867
Kære Trier! 5

Det har allerede i længere Tid af og til kom-
met mig for, at baade Kold og jeg kunne 
have Gavn af at skilles, og det er endelig 
kommen saa vidt, at jeg er temmelig fast 
bestemt paa ikke at blive længer end i Vin-
ter. Jeg skulde derfor, synes mig, se mig lidt 
om efter en anden Virksomhed, og det faldt 
mig da ind at skrive et par Linier til Dem: 
De er jo temmelig kendt med de fleste baade 
værende og vordende Høiskole-Mestre, og 
det var vel ikke umuligt, at De kunde høre, 
at man et eller andet Sted kunde have Brug 

for en Karl som mig. Jeg er, tror jeg, for lidt 
barnlig til at holde Børneskole, og da jeg 
tror, jeg har ret gode Gaver og tillige ret 
god Lyst til at undervise Voksne – især i de 
”tørre” Ting, saa kunde jeg dog maaske nok 
gøre lidt Nytte ved en Folkehøjskole. Skulde 
De høre om en saadan Plads, så tænk paa 
mig og lad mig med et par Ord vide derom.

Vor Skole er godt begyndt med imellem 
50-60 Karle ...”

Museumsinspektør Svend Larsen skri-
ver i artiklen ”Jørgen Pedersen – en 
Hundredeaarsdag” (1941) om forholdet 
mellem Christen Kold og Jørgen Peder-
sen:
”... Det blev sagt om ham, at han var en 
meget dygtig Lærer med en mærkelig Evne 
til at sætte sig i Respekt, men For holdet mel-
lem ham og Kold var ikke gnidningsløst.

Dertil var de begge altfor markerede 
Personligheder. Kold skal have sagt om 
ham: Det er svært at have ham, men det 
er værre at undvære ham ...”

Jakob Klinkby, elev på Dalum Højskole 
1865-66, erindrer tiden således:
”... Jørgen Pedersen, var og blev tilvisse ikke 
af en ringere Betydning end Kold. Hans 
prak tiske Greb paa at faa os Hundrede 
vistnok fra vor Almueskole undervisning 
meget tarveligt udstyrede Elever ind paa 
at tilegne os for vor Fremtid og Livsfærd 
vigtige Begyndelsesgrunde i Hen seende til 
Kundskaber var vist rent ud et Mester-
stykke, som kun lod sig udføre ved Hjælp 
og i Kraft af de medfødte Naturegen skaber, 
som Jørgen Pedersen besad ...

Kold og Jørgen Pedersen var i den 
nævnte Vinter for mig og andre et Par af 
den Slags Lærere, som jeg vil ønske, at en-
hver ny Slægt af Unge altid i ny og frisk 

Dalum Højskole, tegning fra 1868.



23

Skikkelse maa møde her i Danmark ...” 6

Fra november 1868 blev Jørgen Peder-
sen ansat som lærer på Vejstrup Høj-
skole . Det gik dog ikke, som han havde 
håbet, og efter et halvt år flyttede han 
tilbage til Dalum, hvor Kold havde til-
budt ham lidt undervisningsarbejde . I 
julen 1867 havde han forlovet sig med 
sit livs kærlighed, Signe Olsen, og da 
det var vigtigt for ham at kunne tilbyde 
hende et hjem, tog han imod Kolds ud-
strakte hånd . 

Signe og Jørgen Pedersens 
bryllup
Signe Olsen,7 f . 1846, var datter af en 
velhavende gårdmand i Dalby sogn . 
Familien hørte til den kreds af grundt-
vigske hjem, der stod bag oprettelsen af 
Kolds friskole, og Signe var som følge 
deraf blevet undervist af Christen Kold . 
Sommeren 1865 var hun elev på Dalum 
Højskole, og i årene 1866-69 tjente hun 
hos Ernst Trier på Vallekilde Højskole . 
Med deres fælles berøringsflader syntes 
forbindelsen oplagt, men virkeligheden 
var en anden .

Signes forældre ville ikke give deres 
samtykke til forlovelsen og stod fast ved 
denne beslutning . Datteren skulle ikke 
med deres velsignelse giftes med en fat-
tig husmandssøn, der intet havde at til-
byde . Den bevarede brevveksling mel-
lem Signe og Jørgen fra forlovelsestiden 
giver et godt indtryk af disse forhold . 

”Min kære Signe!
... Jeg har ellers i disse dage af og til gået 
og tænkt på, hvad du sagde henne i skoven 
i Onsdags, da du fortalte, hvad der var 
bleven sagt på Hindsholm, at jeg skyndte 
mig så stærkt med at skaffe os hus og hjem, 

fordi jeg var bange for, at jeg ellers skulde 
gå glip af dig ...”.

Sommeren 1869 købte Jørgen Pedersen 
et lille hus i Hjallese . Trods forældrenes 
modvilje planlagde de sammen et efter-
årsbryllup . Signe opholdt sig den som-
mer på Sødinge Friskole, mens Jørgen 
tog sig af bryllupsforberedelserne og 
satte huset i stand .

”Kolds Skole, juli 1869
Kære Trier
... Sine og jeg agter at holde Bryllup først i 
Oktober. Jeg har købt et lille Hus i Hjallese, 
som jeg skal tiltræde til den Tid; jeg skal da 
hjælpe lidt til hos Kold, hvor lidt eller hvor 
meget er ikke fuldt afgjort endnu. Maaske 
jeg ogsaa i sin Tid kan komme til at holde 
Friskole i Hjallese ved siden af; uden det 
vil det sagtens blive lidt trangt for at faa 
Udkommet; for Kold ”kan” jo ikke give 
synderligt i Løn. Dog jeg frygter ikke for 
den Ting ...

Hvordan gaar det med Pigeskolen hos 
Dem i Sommer? Her gaar det godt; der 

Signe Olsen.
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rejser rigtignok nogen fra os hver Uge, 
men vi faar bestandig friske Folk, saa 
Antallet er altid nogenlunde det samme – 
omkring ved 80, gerne endda lidt derover. 
Jeg synger lidt med dem et Par Gange om 
Dagen, skriver lidt, fortæller lidt og læser 
lidt; det er det hele: det er et let og dog 
ogsaa for det meste ret behageligt Arbejde, 
som jeg, især naar jeg selv havde et Hjem, 
kunde befinde mig vel ved og ogsaa nok 
gøre nogen Gavn med ...”.

”Kolds Skole, lørdag aften (aug. 
1869)
Min kære Signe
... jeg har haft så travlt i disse dage og 
navnlig i dag med at høste og grave og trille 
rug ind, og dette sidste vilde jeg især gerne 
ha’ tilside, mens vejret er godt ...

På Mandag skal jeg ha’ den sidste af 
vor hør rusket og den sidste af vor byg hø-
stet ...

... Det er dog kun dårligt bevendt med 
et hus, hvori der kun er et enligt menne-
ske. At gå derhen et lille omgang kan nok 
gå an; at grave en times tid kan også gå, 
men at gå der næsten hele dagen ganske 
alene, det er trættelig, det fornemmer jeg 
i disse dage. Du bliver kanske bange ved 
at tænke på, at du også kommer til at være 
der alene imellemstunder; men jeg skal 
nok jævnlig komme at se til dig, så går det 
nok ...”

”Hjallese tirsdag Aften (21. septbr. 
1869)
... Jeg gik i formiddags og kalkede inde i vor 
”stadsstue” og ventede hvert øjeblik, at du 
skulde ha’ kommet og stukket hovedet ind 
ad døren – men godt var det på en måde, at 
du blev borte, for der ser rædsomt ud i alle 
kroge. I går havde jeg murmester, og når 

jeg nu imorgen får sat tapeter på, så hjælper 
det; jeg kan nok få det meste færdigt til du 
kommer. Min Broder kommer så med på 
Lørdag. Ved Guds Hjælp kommer jeg også 
til Sødinge på Lørdag, men om det bliver 
kørende eller gående, det ved jeg ikke så 
lige endnu. Jeg har sagt det til husets herre 
og potentat om vognen, men det vil nok 
holde hårdt, især dersom rugen ikke bliver 
sået forinden. Gå derhen kan jeg jo sagtens, 
og hjem kommer vi vel også på en måde ...

Signe og Jørgen blev viet af pastor Birke-
dal i Ryslinge Valgmenighedskirke den 
25 . september 1869 . Kold kunne imid-
lertid ikke undvære sit hestekøretøj, da 
han skulle så rug den dag, så Jørgen 
måtte spadsere de ca . 25 km til Sødinge 
for at hente sin brud til kirke . Efter viel-
sen blev der holdt en lille højtidelighed 
på friskolen med kun få gæster og uden 
Signes families deltagelse . Efter høj-
tide ligheden spadserede det nygifte par 
hånd i hånd til deres lille hjem i Hjal-
lese . Det var deres bryllupsrejse .

De første år i Hjallese var svære . 
Lønnen var ringe, medgift og udstyr 
havde Signe måttet give afkald på, så 
alt, bortset fra kærligheden, måtte der 
spares på .

I et interview i Fyns Tidende 1/8 
1972 refereres, hvad Jørgen og Signes 
døtre, Karen og Sofie, har fået fortalt 
om forældrenes første tid i Hjallese:

”Den unge brud samlede brænde til at fyre 
med under havens buske, sukker blev der 
kun til maden om søndagen, og den før-
ste steg, de fik råd til, stjal naboens kat. 
Det blev aldrig glemt, og selvom kårene 
blev gode, forlangte Jørgen Pedersen altid, 
at hans børn spiste ost før kød på brødet, 
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for det var billigst. De skulle lære nøjsom-
hed - efter en mindre streng recept end 
hos læremesteren Christen Kold, der aldrig 
knappede sin overfrakke for ikke at slide på 
knaphullerne ...” 8

”Hjallese, d. 14. jan. 1870

Kære Trier
”... Jeg har en Tak at aflægge til Dem, 
en hjertelig Tak for Deres Brudegave og 
de kærlige Ord og Ønsker, hvormed De 
ledsagede den ...

Der er forøvrigt to Ting, der trykker 
mig lidt; jeg kan ikke komme i med at bli-
ve rigtig rask, og jeg kan heller ikke altid 
faa det ind i mit beregnende Hoved, hvor-
ledes vi skal kunne faa Føde og Klæder ud 
af dette Embede ...”.

”... Før Jul havde vi mellem 70 og 80 
karle, og nu har vi velsagtens omtr. 100, 
og maaske derover. I Begyndelsen gik 
det lidt tungt, og selv endnu kan vi godt 
mærke, at vi har haft dem langt flinkere 
før; men der er da god Fremgang at mærke 
baade i Evne og Lyst til at høre og synge, 

saa vi kan nok vente et godt Udfald af vor 
Vintergerning ...”

Kolds sygdom og død
I foråret 1870 blev Christen Kold syg . 
Det påvirkede selvfølgelig alle, der var 
på og omkring højskolen, elever såvel 
som lærere . 

”Hjallese den 6. april 1870
Kære Trier
Jeg har i den sidste Tid flere Gange staaet 
i Begreb med at skrive til Dem, da jeg nok 
kunde vide, at De ønskede at høre fra os 
herovre og særlig fra Kold; men jeg har be-
standig sat det op i den Forventning, at den 
Tid vel snart maatte komme, da hans Syg-
dom vel snart havde naaet sit Højdepunkt, 
og den Forandring til det bedre indtraadte, 
som han hidtil selv havde haabet paa: og 
det var dog altid fornøjeligere at skrive, 
naar jeg havde sligt at melde, end naar jeg 
ligefrem maatte nøjes med at berette: Kold 
er syg og bliver daarligere Dag for Dag.

Efterretningen, jeg nu har at bringe, 

Hjallesegade 52 
– en vinterdag.
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kan De maaske lige saa tidlig faa ad an-
den Vej; men jeg synes dog, De alligevel 
skulde have den fra os, og derfor skriver 
jeg disse Linier i aften, skønt jeg er temme-
lig op taget af andre Forretninger. Den 
forventede Bedring i Kolds Tilstand ude-
blev, og han er i Dag gaaet bort fra denne 
Verden, rolig og tillidsfuld som under hele 
sin Sygdom. Hans Jordefærd er bestemt til 
paa Tirsdag d. 12. Kommer De saa ikke 
herover ...
Venlig Hilsen til Dem og Deres Kone fra 
min Signe og Deres hengivne Jørgen Pe-
dersen”.

Dalum Højskole – efter Kold 

”Hjallese, d. 20. april 1870
Kære Trier!
... min Adresse bliver foreløbig den gamle; 
thi jeg bliver vistnok boende her for det 
første i Sommer, da det vil falde vanskeligt 

øjeblikkelig at faa en anden Plads, lige-
som jeg hel ler ikke godt kan rende til at 
sælge straks med altfor stort Tab. - Kom mer 
skolen her i Gang igen, som vel ikke var 
umuligt, dersom den ”rette Mand« dertil 
kunde findes, bliver der vel lidt for mig at 
bestille igen -foreløbig kommer jeg til at 
grave og passe mine Gulerødder; De skal 
senere høre nærmere fra os ...
Deres Signe og Jørgen Pedersen”

”Hjallese, den 13. maj 1870
Kære Trier!
... Om Sagernes Stilling herovre har jeg næ-
sten intet at fortælle. Der gaar en mængde 
Rygter om, at Sko len her paa den ene eller 
den anden Maade skal holdes i Gang; men 
det meste er vist kun løs Snak. I Aftes fik 
jeg Brev fra Kolds Svoger Lebæk, gift med 
Kolds Søster Marie, der har stor Lyst til at 
faa fat derhenne. Han var meget glad ved 
en Hilsen fra Grundtvig, hvori han havde 

Hjallesegade 52 – Maleriet var en gave til sølvbrudeparret d. 25. sept. 1894.
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ud talt det Ønske, at Skolen maatte blive 
fortsat som en Pigeskole af Lebæk og Marie.

Det lod til, som Lebæk agtede med det 
første at besøge Grundtvig for at se, om 
han ved hans Hjælp maaske kan skaffe 
Pengene til Veje. - Naar her sker noget, 
skal De straks faa det at vide. – Min (vor) 
Stilling er som følge af det ovenfor anty-
dede - indtil vi dere meget ” løs«.

God Lykke til Pigeskolen! Det glæder 
mig ret, at De har faaet et saa talrigt Besøg 
i Aar ...
Kærlig hilsen til Dem og Deres kone og 
andre gode Venner fra os!
Deres hengivne Jørgen Pedersen”.

Christen Kolds enke, Stine Kold 9, for-
søgte at videreføre højskolen som pige-
højskole sammen med Marie og Jens Pe-
ter Lebæk og altså med Jørgen Pedersen 
som medlærer til 1873 . Men efter Kolds 
død gik det tilbage . Elevtilgangen faldt, 
og økonomien blev dårligere, så i 1883 

måtte højskolen lukke . Bygningerne 
blev overtaget af Dalum Landbrugs-
skole .

Kolds eftermæle

Trods uoverensstemmelser og forskellig-
heder bevarede Jørgen Pedersen en dyb 
respekt for sin store læremester hele sit 
liv . 

Som 70- årig skriver han i en artikel 
i Højskolebladet om Kold, at han havde 
– en ualmindelig evne til at se på folk, 
hvad der boede i dem, og udtale sig 
uforbeholdent om det . . . . . .

 . . . . .og set i lyset af Kolds enestående 
evner mente han derfor, at: 
 »Særheder og Ufuldkommenheder hos 
ham skulde have Lov til i Stilhed at synke 
i Glemsel«.10

Inger Poulsen er arkivmedarbejder ved 
Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Arkiv.

1 ”Breve – Kære Signe – Din Jørgen” af Bodil Høyer og Inger Poulsen, 2010 (bogen + kopier af de 
originale breve kan ses/læses på Arkivet)

2 Ernst Trier oprettede Vallekilde Højskole 1865, blev gift 24. april 1867 med Marie Nathalie Abel, 
datter af sognepræst Leonard Abel og Elisabeth Dorothea Ostenfeld, Dalum.

3 Christen Kold oprettede Dalby Friskole 1852, Dalby Højskole 1853 og Dalum Højskole 1862
4 Vilhelm Birkedal var sognepræst i Ryslinge fra 1852, valgmenighedspræst fra 1868
5 Brevene til Trier er gengivet i artiklen ”Fra Redaktør Jørgen Pedersens Skolemesterdage” af Povl 

Hansen, Fyns Tidende 30/1 1931
6 ”Oplevelser - En lille, men virkelig Livs-roman” af Jakob Klinkby, 1927
7 Ursela Hansine Olsen (kaldet Sine eller Signe)
8 ”De kender nok min Signe” af Kirsten Flintegård, Fyns Tidende 1/8 1972
9 Anne Kirstine Jacobsen (kaldet Stine)
10 Signe døde den 12. december 1906. Jørgen Pedersen tilbragte sine sidste år i en lejlighed i Fyns Ti-

dendes bygning på Fisketorvet. Her døde han 6. juli 1920. Gravstedet findes på Assistens Kirkegård 
i Odense.
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Af Bent Rasmussen

I min drengetid var der ikke noget, der 
hed lommepenge, men hvad jeg tjente 
ved forskellige gøremål, havde jeg råde-
ret over . Dog var der et efterår, hvor jeg 
gerne ville på danseskole i forsamlings-
huset . Det mente min fader ikke var for-
nuftsbetonet, men min moder fik ham 
da overbevist om, at det hørte med til 
god opdragelse .

Kuglespil
De skiftende årstider havde hver sine 
aktiviteter . I det tidlige forår kom kug-
leposerne frem med marmorkuglerne, 
og så blev der lavet et lille hul på ha-
vegangen eller fortovet . Fire, fem meter 
fra hullet blev der slået en streg, hvor-

fra man skiftedes til at kaste en fire – 
fem kugler . Den sidste, der kom nær-
mest hullet, krummede pegefingeren 
og prøvede at skubbe kuglen i hullet . 
Ved første kiks var det modpartens tur . 
Den, der fik sidste kugle i hullet, kun-
ne tømme kuglehullet . Vi spillede også 
”firkant” . Så blev der tegnet en firkant 
på fortovet, hvorefter spillerne lagde en 
fem – seks kugler i firkanten . Med en 
større stålkugle forsøgte man så i en vis 
afstand at klinke kuglerne ud af firkan-
ten . Kuglerne, der blev klinket ud, til-
hørte så klinkeren .

Roehakning og plukning af 
spinat
Senere på foråret blev det roetid, hvor vi 
børn lugede roer . Dengang havde man 

Fritidsaktiviteter – for en dreng i Hjallese i trediverne

Der spilles ”klink”.
Kilde: Erik Rønholt: Familiens bog om lege og traditioner (Gyldendals Bogklub).
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endnu ikke opfundet en såmaskine, der 
kunne så et frø ad gangen med en vis 
afstand, så roerne blev sået i lange ræk-
ker uden mellemrum . De voksne havde 
så et hakkejern, hvormed de fjernede de 
fleste roer, som var for mange . Derved 
kom der til at stå en lille blok med roer, 
og så bestod den egentlige lugning i, at 
vi børn kravlede på knæene og fjernede 
ukrudt og overskydende roer omkring 
den enkelte roe, som skulle stå tilbage . 
Lønnen var 10 øre pr . række hos Anders 
Nielsen på Odensevej 12 . Hjulmanden 
i Hjulmandshuset havde hørt om mine 
kvalifikationer, så han bød mig 15 øre 
pr . række af samme længde . Det var et 
flot overbud, der ikke var til at overhøre . 
Et andet givtigt job var også at plukke 
spinat i kasser hos Kapellangartneren 
bag den lille Rytterskole . Her fik man 
to kroner for to til tre timers arbejde .

Leg ved Hjallesebækken
I forsommeren tilbragte vi drenge me-
gen tid ved Hjallesebækkens udspring i 
Fladegårdens mark (Fladegården er be-
liggende Hjallesegade 13) . Ved bækkens 
udspring dannede der sig en lille sø ca . 
4 meter i diameter . Vi lavede små skibe . 

Vi savede en spids på et bræt, som var 
forstavnen . Bag til sømmede vi en pind 
på 5-6 cm i hver side . Mellem pindene 
satte vi et gummibånd . I gummibåndet 
anbragte vi en lille pind, som blev snoet 
op . Den lille pind kunne så drive far-
tøjet over til den anden bred . Engang 
havde jeg været cyklende ned til bæk-
ken, da der så kom nogle andre drenge 
gående, som jeg så fulgtes med hjem . 
Om aftenen, da jeg var kommet i seng, 
råbte min far op til mig: ”Hvor er din 
cykel?” Den havde jeg glemt nede ved 
bækken, svarede jeg . ”Så kan du godt 
klæde dig på og hente den” . Man lærte 
at have respekt for værdierne .

F.D.F. og Hjalleses Raske 
Drenge
Sommeren 1935 var vi fire drenge fra 
Hjallese, som cyklede ind til Odense 
og blev meldt ind i F .D .F . Odense 2 . 
kreds . Den første vinter havde vi kun 
cykellygter med et stearinlys i, som ikke 
lyste meget på de gader, hvor der ikke 
var gadelygter . Vinteren efter var vi to, 
som havde fået dynamolygter, så kørte 
vi forrest . Sommerlejrene på Højbjerg 
på Langø gav gode minder for livet . 

Drengene på billedet er fra 
venstre: 

Bent Rasmussen, 
Viggo Pedersen (Aksels 

storebror), Aksel Petersen, 
Alfred Hansen (senere 

skræddermester på 
Odensevej), Arne Iversen, 

David Andersen 
(tvilling til Richard), 

Arvid Berthelsen, 
Richard Andersen.
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”Gadekampe”
Inspireret af F .D .F . startede vi vores 
egen lille forening i Hjallese: H .R .D . 
– Hjalleses Raske Drenge . Vi fik lov til 
at indrette lejrplads i Anders Nielsens 
mark .

Om efteråret byggede vi huler i Hjal-
leseskoven, og så førte vi nogle drabelige 
kampe med Gartner Allé–ungerne, et 
lidet flatterende udtryk for børnene på 
Gartner Allé (nuværende Stenløsevej) . 
Man ødelagde hinandens huler . Et ef-
terår fik vi lov til at bygge en tipihule, 
som var ca . fire meter i diameter . Den 
blev flettet med grene fra skoven og 
beklædt med mos, vi samlede i sække 
i skovbunden . Engang blev vi overman-
det af Gartner Allé-ungerne og måtte 

flygte . De respekterede vores flotte hule 
og efterlod en skrivelse: ”I skal vide, vi 
vandt slaget, men respekterer jeres byg-
ningsværk” .

Ski og skøjter
Om vinteren fremstillede vi ski af staver 
fra limtønder fra papirfabrikken . Spid-
serne til skiene klippede vi ud af gamle 
blikdunke fra købmanden og sømmede 
på med små blå søm . To af kammera-
terne havde en fader, der var maskin-
fører på papirfabrikken . Han fik brugt 
maskinfilt, som vi fremstillede bindin-
ger af . Skøjter fik vi lært at løbe på ved 
nogle lavtliggende mosedrag i Hjallese 
torp . Da vi var rimeligt dygtige, fandt 
vi vej til Maen ved åen .

Gymnastik og badminton
Så godt som alle drenge i Hjallese var 
medlem af gymnastikforeningen, hvor 
der også udfoldede sig et dejligt kamme-
ratskab . Højdepunktet i gymnastikfor-
eningen var gymnastikopvisningen om 
foråret . Der var også en afdeling, hvor vi 
spillede badminton . Man kan godt sige, 
at der var nok af aktiviteter for drenge i 
Hjallese i trediverne .

Bent Rasmussen er arkivmedarbejder ved 
Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Arkiv.

Gymnastikopvisning i
Hjallese Forsamlingshus.
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Af Jytte Raun

Dalum Centralskole
Dalum Centralskole blev grundlagt i 
1911 og kan altså fejre 100 års jubilæum 
i år . Meget er ændret siden dengang 
blandt andet navnet, som i dag er Da-
lumskolen . Stedet er det samme, og de 
første bygninger findes også endnu, selv 
om der er kommet flere til, og skolen i 
dag trods de mange år på bagen frem-
står som en stor moderne skole .

100 års jubilæet vil blive fejret be-
hørigt på skolen d . 1 . april 2011, og 
skolens historie vil blive fortalt i skolens 
festskrift . Denne artikels ærinde er der-
for at give et indtryk af, hvad det var for 
en tid, skolen blev grundlagt i, og hvad 
der var årsag til, at der var behov for en 
centralskole i området .

Dalum fabriksby
Skolen blev bygget i Dalum fabriksby . 
Fabriksbyen var opstået omkring Da-

lum Papirfabriks arbejderboliger på 
det, der i dag hedder Demantsvej, men 
dengang var en del af Dalumvej . Papir-
fabrikken startede produktion i 1874, 
og det betød, at der skete en enorm til-
flytning udefra, hvor papirarbejdere fra 
andre dele af landet kom til Dalum for 
at arbejde på den nye fabrik .

Inden papirfabrikken kom til be-
stod området af landsbyen Hjallese, 
og på den anden side af åen lå Dalum 
Kloster og kirken og nogle få gårde, som 
var solgt fra hovedgården Kristiansdal, 
inden Sct . Hedvig Søstrene købte ho-
vedgården og indrettede den til kloster . 
Det var altså et landligt område, hvor 
industrien pludselig holdt sit indtog og 
ændrede samfundsstrukturen .

Papirfabrikken kom til at præge ste-
det mange år frem . Ændringerne tog 
hurtigt fat, for der skulle skaffes boliger 
til de mange nye papirarbejdere . Fab-
rikken byggede arbejderboliger, og i det 
hele taget kom der vældig gang i nybyg-

Dalumskolen fylder 100 år

Dalum Centralskole set fra sportspladsen. På Nr. Broby-banen passerer det sidste persontog 
inden banens lukning i 1954. Foto: Aksel Petersen.
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geriet i området . I 1880 var der 964 ind-
byggere, men i 1909 var indbyggertallet 
steget til 1761, og fabriksbyen opstod tæt 
op ad landsbyen .

Andelsbevægelsen
I slutningen af 1800 tallet havde andels-
bevægelsen sin storhedstid, og i 1882 blev 
brugsforeningen stiftet under navnet: 
Dalum Papirfabriks Forbrugsforening, 
som fik til huse i Gammelgaard – en 
af papirfabrikkens bygninger, som blev 
stillet gratis til rådighed i 30 år . Herefter 
blev der på hjørnet af Solbakken og Za-
chariasvej bygget en ny brugsforening, 
som kunne betjene hele fabriksbyen . 

I 1895 var der også blevet anlagt et 
andelsmejeri 1, og mejeriets produkter 
blev solgt en detail i hele kommunen . 
Papirarbejderne fik deres egen forsam-
lingsbygning på Solbakken 4 i 1899 . 
Her kunne man samles til møder, revy 
og dans . I det andet forsamlingshus, 
som var beliggende i Hjallese landsby2, 
og blev opført i 1901 foregik lignende 
aktiviteter, men dans var forbudt . I Hjal-
lese Forsamlingshuś  vedtægter stod ud-
trykkeligt, at dans ikke var tilladt . Sang-
foreningen holdt til her, der blev spillet 
dilettant, der var skolebørnsgymnastik, 
og der blev også holdt familiefester, men 
altså uden dans .

Jernbaner, holdeplads og 
landevej
Der var fin forbindelse fra fabriksbyen til 
omverdenen, for jernbanen fra Odense 
over Nr . Broby til Faaborg var blevet an-
lagt i 1906 og gik lige igennem området 
med holdeplads på hjørnet af Dalumvej 
(Demantsvej) og Hjallesegade . Faaborg-
banen delte spor med Svendborgbanen 

fra Fruens Bøge til Odense, og papir-
fabrikken skaffede sig fin adgang til at 
skaffe sig råvarer og få sin produktion 
transporteret ud til kunderne, idet de 
tegnede aktier i Sydfynske Jernbaner for 
5 .000 rigsdaler mod, at der blev lagt et 
spor fra Fruens Bøge direkte ind til fa-
brikken .

Adgangen til fabriksbyen var allerede 
i 1875 blevet forbedret, idet der var ble-
vet anlagt en ny landevej vest for fabrik-
ken, således at den gamle møllevej blev 
lukket for offentlig færdsel .

Dalum-Hjallese 
Elektricitetsværk
Dalum Papirfabrik havde sin egen pro-
duktion af elektricitet, men beboerne i 
området var også interesseret i at få ind-
lagt el i deres boliger . I 1911 blev Da-
lum-Hjallese Elektricitetsværk oprettet 
af 118 andelshavere, som havde tilsluttet 
sig med 1700 lamper . Allerede året efter 
blev det muligt at få el-lamper til gade-
belysning .

Kommunedeling
Det var altså et område i rivende ud-
vikling, og det var årsagen til en anden 
vigtig begivenhed for den gamle Da-
lum-Sanderum kommune . Industriali-
seringen og hvad deraf fulgte belastede 
kommunens økonomi føleligt, og alle-
rede i 1873 hvor oprettelsen af papir-
fabrikken var på tale, kom der bekym-
rede forespørgsler fra Sanderum om, 
hvordan man skulle forebygge, at en 
stor mængde fattige papirarbejdere ville 
komme til at ligge kommunen til byrde . 
Sanderum som stadig var et udpræget 
landbo område havde heller ikke den 
samme stærke stigning i indbyggertal 
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som Dalum, hvorfor de mange nye til-
tag ikke var så påtrængende for den del 
af kommunen . Der kom derfor forslag 
fra Sanderum om en kommunedeling . 
Efter en vejledende afstemning med stor 
majoritet for en adskillelse vedtog sog-
nerådet, at kommunen skulle deles med 
virkning fra 31/3 1909 .

Skolebyggeri
Den anstrengte økonomi skyldtes bl .a . 
at kommunen i 1900 havde været nødt 
til at bygge en ny 4-klasset skole som fik 
navnet Dalum Skole . Skolen lå på Da-
lumvej3 og skulle aflaste Hjallese Skole4, 
hvor der i 1896 var 42 børn i én klasse, 
og skolen var ikke i stand til at skaffe 
plads til alle de skolepligtige børn i om-
rådet . Mange af børnene blev derfor 
undervist i flere private skoler i området 
bl .a . på Kristiansdal, hvor 66 børn gik i 
skole hos enkefru Hansen, som i 1898 
modtog et tilskud fra sognerådet på 100 
kr . for et år for at undervise papirarbej-
derbørnene . De mindre private skoler 
blev alle afvist, når de søgte om tilskud 
fra kommunen . 

Efter kommuneadskillelsen i 1909 
kom der imidlertid en mere liberal poli-
tik på skoleområdet, og snart blev det 
vedtaget at opføre en centralskole, som 
skulle placeres centralt i kommunen 
– i Dalum fabriksby . Her skulle børn-
ene undervises fra det 11 . til det 14 . 
år, medens de to gamle skoler i Dalum 
og Hjallese skulle være grundskole for 
børnene indtil det 11 . år .

Dalum skolevæsen 1911
I den første embedsbog for skolen kan 
man læse begrundelsen for oprettelsen 
af centralskolen:

”På nuværende tidspunkt antager 
Dalum Kommune købstadslignende 
Forhold og ved den stærkt tiltagende 
Befolkning nødvendiggøres opførelsen 
af denne Skolebygning .”

Herefter redegøres for, hvordan 
skoleforholdene i 1911 var i kommunen:

A .  Hjallese Skole med fire Klasser, 
hvoraf de to første er Forskole . Disse 
fire Klasser har hveranden og hel-
dagsundervisning .

Dalumskole i 1996. Foto: Lars K. Mikkelsen
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B .  Dalum Skole med fire Klasser, hvor-
af de to første er Forskole . Disse fire 
Klasser har hverdags-og halvdagsun-
dervisning .

C .  Centralskolen foreløbig med to 
Klasser . Skolegang fire hele Dage 
om Ugen . Gymnastiklokale og 
Boldbane .

Ved Dalum Skolevæsen var der på dette 
tidspunkt ansat tre lærere og tre lærerin-
der . Som skolevæsenets leder blev første-
lærer Poul Hansen, Hjallese valgt . 

Da Dalum Centralskole blev indviet 
d . 18 . maj 1911, havde kommunen altså 
løst undervisningsbehovet for en tid .

Dalumskolens nuværende 
omgivelser 
Nu har Dalum Centralskole, som senere 
skiftede navn til Dalumskolen, eksiste-
ret i 100 år, og meget er forandret siden 
dens grundlæggelse . Papirfabrikken er 
der stadig, men produktionen er moder-
niseret og kræver slet ikke så mange an-
satte som tidligere . Papirarbejderne sæt-
ter altså ikke sit præg på omgivelserne 
som dengang, og fabriksbyen er blevet 
til et almindeligt boligkvarter .

Brugsforeninger har vi stadig, men 
afdelingerne ligger andre steder end 
dengang . Andelsmejeriet er nedlagt, og 
Dalum-Hjallese Elforsyning er flyttet 
fra området efter en fusion i 2000 med 

Energi Fyn . Dalum Forsamlingshus 
forsvandt allerede i midten af 1940erne, 
medens Hjallese Forsamlingshus stadig 
fungerer – nu mest til private fester, og 
det er mange år siden, at dans blev til-
ladt .

Faaborgbanen og dermed også holde-
pladsen blev nedlagt i 1954, og i dag 
nøjes man ikke med en enkelt landevej 
som adgang til stedet . Mange nye veje er 
kommet til, og den fynske motorvej går 
tæt forbi den gamle fabriksby .

Dalum Kommune eksisterer heller 
ikke mere, for i modsætning til 1909 
lægges kommuner i dag sammen, og 
Dalum Kommune blev som bekendt i 
1970 en del af Odense storkommune .

Tillykke til 100 års jubilaren
De 2 gamle grundskoler er for længst 
nedlagt, men 100 års jubilaren Dalum-
skolen er fortsat i gang, selv om der for 
øjeblikket foregår en voldsom skolede-
bat, der varsler store forandringer for 
kommunens skolestruktur .

Skolen ønskes tillykke med jubilæet, 
og der sendes gode ønsker for fremtiden 
med håb om, at aktuelle forandringer 
må blive til gavn for nuværende og kom-
mende generationer af elever . 

Jytte Raun er arkivleder ved 
Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Arkiv.

1 Dalum Andelsmejeri lå hvor Mejerivej i dag er beliggende.
2 Er i dag beliggende på Hjallesegade 31
3 Dalum Skole lå, hvor Dalumvej 95 C i dag ligger – bygningen bag Dalum Bibliotek
4 Hjallese Skole eller Rytterskolen, som den også kaldtes lå i Hjallesegade – foran den nuværende 

Hjallese Kirke og  lige ud for Odensevejs udmunding i Hjallesegade.
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Af Lars Hagensen

Iver Vinds familiekapel i 
Dalum Kirke
Som det kort fremgår af bogen ”Kirken 
i Dalum” fra 2009, blev slægten Vinds 
gravkapel i forbindelse med den store 
renovering af kirken i 1926-29 inddra-
get i kirkerummet og Vind-slægtens 
kister genbegravet i en fælles familie-
grav udenfor på kirkegården . I anled-
ning af 80-året for afslutningen af arki-
tekt Knud Lehn-Petersens omfattende 
renovering markerede menighedsrådet 
ved kirken den runde dag med flere 
arrangementer, bl .a . med udgivelsen 
af ovennævnte bog, et historisk spil 
om kirken skrevet af forfatteren Mette 
Winge samt en udstilling, hvor bl .a . 
Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Arkiv 

bidrog med fornemme fotoplancher 
om kirken før og efter renoveringen . 
Til udstillingen havde undertegnede af 
den nuværende ejer af Sanderumgaard, 
Erik Vind, fået lov til at låne de endnu 
eksisterende 1600-tals beslag fra Vind-
kisterne, som mange ved den lejlighed 
så for første gang .

Beslagene, der altså i sin tid pry-
dede lensmand og rigsråd Iver Vinds 
egen samt nærmeste slægtninges kister 
i Dalum Kirke, findes nu i familiens 
eje . Men først i begyndelsen af 1939, 
altså ca . 10 år efter genbegravelsen af 
kisterne på Dalum Kirkegaard, nåede 

De vindske beslag

Hofjægermester Ove Vind.
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de til deres nuværende ejere . En bevaret 
brevveksling fortæller om beslagenes 
vej fra Dalum Kirke over Nationalmu-
seet til Sanderumgaard .1

Tilhører rettelig slægten Vind
I forbindelse med renoveringen af kir-
ken var beslagene nemlig blevet ført til 
Nationalmuseet . Af en skrivelse dateret 
den 14 . oktober 1937 herfra til den da-
værende ejer af Sanderumgaard Hofjæ-
germester Ove Vind (1877-1954), som 
må have henvendt sig til museet, frem-
går det, at Nationalmuseet ligger inde 
med ”en samling Kisteplader og – Søm, 
stammende fra det Vindske Kapel i 
Dalum Kirke .” I den samme skrivelse, 
som er underskrevet af Nationalmu-
seets direktør Mouritz Mackeprang 
(1869-1959), indrømmer man, at disse 
plader og søm rettelig tilhører slægten 
Vind . Men på grund af travlhed i an-
ledning af museets ”endelige Aabning 
i Maj 1938” kan man først senere give 
nærmere underretning om sagen, som 
det hedder .

Den 29 . juni 1938 henvender Ove 
Vind sig så igen til Nationalmuseets 
direktør . Hofjægermesteren skal den 
næste dag rejse i bil til København . 
Her ønsker han at vise sine børn nogle 
genstande i museets samling, der for 
”over 60 Aar siden” blev fundet på 
Sanderumgaard .2 Besøget på National-
museet falder imidlertid sammen med 
Mouritz Mackeprangs sidste arbejds-
dag, hvor han har virket som direktør 
siden 1922 . I hans tid var Nationalmu-
seet blevet udvidet og bygget om og den 
omtalte åbning i maj 1938 markerede 
resultatet af den ihærdige direktørs 
indsats . Mackeprang er også kendt for 

sit store værk Danmarks middelalder-
lige Døbefonte, som udkom i 1941 og 
som igangsættelsen af det endnu ikke 
afsluttede værk Danmarks Kirker .

”… som museet ofte gør til 
ophængning i kirken?”
Ove Vind må have gennemført familie-
turen . Den 30 . juni er der med småt 
nederst på ovennævnte brev af en med-
arbejder på museet noteret, at beslage-
ne ”snarest bør gennemgaas og derefter 
tilsendes V .” Den 2 . november skriver 
den nyligt tiltrådte museumsinspek-
tør og senere aktive modstandsmand 
Aage Roussell til den ”Højvelbaarne 
Hr . Hofjægermester O . Vind”, at de 
ønskede effekter nu er gennemgået 
og aftegnede og ”for saa vidt klar til 
tilbagesendelse .” Dog har Rousell fire 
spørgsmål i den anledning: ”1) skal vi 
tilbagesende pladerne lige som de er, 2) 
skal vi lade foretage en mindre istand-
sættelse og rensning, hvilket vil koste 

Iver Vind.
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HER UNDER HVILER ERLIG OC WEL

BYRDIG OG NV SALIG MAND H: IWAR WIND TIL NØR

HOLM RIDDER DANMARCKIS RIGIS RAAD FORDVM KONGELIG MAISTZ

BEFALINGSMAND VDI DALVM CLOSTER CANTOR VDI WIBVRG CANONICVS

I RIBE OG AARHVVS OC VICARIVS I ROESKILD CAPITTELER SOM TIENTE VDI CHR-

STIANI QVARTI CANTZELIE FØRSTE GANG VDI 9 AAR FRA ANNO 1612 TIL 1621

OC SIDEN FOR ØFVERSTE SECRETERER VDI 18 FVLDE AAR FRA 1626 TIL 1644

HAND BLEF SAT I RAADET SOM WAR ERLIG OC WELBYRDIG OC NU SALIG MANDS JA

COB WINDS TIL GRVNDET OC ERLIG OC WELBYRDIG FRV ELSE HØIG TIL CLARVPGAARD DE

RIS SØN SOM BLEF FØD I ROESKILD 1590 DEN I JVNY SOM I CHRISTO JESV SIT GANDSKE

LEFNIT CHRISTELIGEN OC BERØMMELIGEN HAFVER FREMDRAGIT OC DET I SIT ALDERS

8 AAR VDI ODENSE DEN 17 FEBRVARY 1658 I CHRISTO JESV SACKTELIGEN OC SALIGEN END

GVD GIFVE HANNEM MED ALLE TROE CHRISTNE EN GLÆDELIG OCH ÆREFVLD OPSTAN

DELS PAA DEN YDERSTE DOMMEDAG  SIELEN ER I GVDS HAND NV

HIEME LEGEMET HVILER I JORDENS GIEME INDTIL GVD

VIL DET OPVECKE OC WFORGENGELIG CRONE PAASETTE

(Indskrift på lensmand Iver Vinds kiste, fordum i Dalum Kirke).
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100 kr, 3) skal vi yderligere lade pla-
derne montere paa trætavler, saaledes 
som museet ofte gør til ophængning 
i kirken? 4) ønsker Hofjægermesteren 
afskrift af pladerne, hvilket vil koste 
nogle faa kroner?” Dagen efter svarer 
Vind, at da han senere i november ag-
ter sig til København, vil han gerne i 
den anledning svare på spørgsmålene 
og personligt gennemse sagerne ”om 
hvilke jeg efter saa mange Aars Forløb 
ikke har en bestemt Erindring .” Man 
kan i parentes lægge mærke til, at mu-
seets nyansatte inspektør åbenbart må 
være af den nyere skole, idet han ikke 
længere som Hofjægermesteren skriver 
navneord med stort! 3

Udlæg: 150 Kroner
Den 28 . januar 1939 meddeler Natio-
nalmuseets nye direktør Poul Nørlund, 
at man i forbindelse med tilbageleve-
ringen af de istandsatte plader i den 
forbindelse har haft et udlæg, der be-
løber sig til 150,00 kr . Vedlagt skrivel-
sen følger en afskrift af pladen på Iver 

Vinds kiste . Afskriften fra kistepladen 
på Iver Vinds kiste er i et vist omfang 
enslydende med den ikke helt læsbare 
indskrift på det fornemme epitafium 4 
over Hedvig Skinkel og Iver Vind, som 
stadigvæk i dag pryder Dalum Kirke . 
Direktør Nørlund takker i samme brev 
Ove Vind for låget til en barnekiste fra 
gravkapellet i Dalum kirke, som Natio-
nalmuseet har modtaget og som i dag 
stadigvæk opbevares her . Den 8 . fe-
bruar 1939 kvitterer Hofjægermesteren 
for de tilsendte kisteplader og for det 
smukke og solide arbejde museet har 
udført . På det maskinskrevne brev har 
en medarbejder dagen efter med sirlig 
håndskrift noteret, at Nationalmuseet 
har modtaget sine 150 kroner .

Dermed var de vindske beslag nået 
til deres nuværende opholdssted på 
Sanderumgaard .5

Lars Hagensen er sognepræst ved Dalum 
Kirke og næstformand i Dalum-Hjallese 
Lokalhistoriske Forening.

1  Korrespondancen venligst udlånt fra Nationalmuseets afd. for Danmarks Middelalder & Renæs-
sance

2 Fundet på Sanderumgaards marker er omtalt i Jørgen Jensen Danmarks Oldtid. Ældre Jernalder. 
Gyldendal 2003, s. 625 note 92

3 Loven om at skrive navneord med småt blev først vedtaget i marts 1948
4 Epitafium er et mindesmærke eller en gravskrift, som anbringes over eller nær en grav, evt. på en 

væg i et gravkapel eller i en kirke eller på graven.
5 Som en lille krølle på historien fremgår det af en brevveksling mellem Nationalmuseet og Fyens 

Stiftsmuseum i februar 1942, at Ove Vind nogle år forinden havde indleveret nogle ligkisteplader 
af sølv og tin fra kapellet til Nationalmuseet. Nu ønsker man at deponere disse på Stiftsmuseet, da 
stemplerne viser at der er tale om Odense-arbejder. Stiftsmuseets inspektør kvitterer med tak for ”11 
Stk. Ligkistebeslag fra Dalum Kirke hidrørende fra Familien Benzons Kister”. De senere ejere af 
Kristiansdal, familien Benzon, delte kapellet med Vindslægten.
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Af Jytte Raun

Grundlæggelse af ordenen
Sct . Hedvig Søstrenes Kongregation 
blev grundlagt i Breslau af præsten Ro-
bert Spiske og anerkendt af pave Pius d . 
IX d . 14 . juni 1859 . Som navnet siger, 
var ordenen viet til Sct . Hedvig, som var 
en fyrstedatter fra Bayern født i 1174 . 
Hun fik sin uddannelse hos benedikti-
nerinderne i Kitzingen am Main, men 
blev senere gift med Hertug Henrik af 
Schlesien . Hun var en meget from kvin-
de, streng mod sig selv, men god mod 
andre . Hun sørgede især for syge og 
forældreløse . Inden hendes død i 1243 
havde hun også taget initiativ til adskil-
lige kirke- og klosterbyggerier .

Ordenen fik udbredelse i store dele af 
Tyskland og i Østrig, inden den i 1906 
kom til Danmark .

Ankomsten til Danmark
I 1905 sendte den katolske menighed 
i Odense bønskrifter ud til forskellige 
ordener i udlandet om bidrag til en ny 
kirkes opførelse i stedet for den gamle 
Mariakirke, som var i så dårlig stand, at 
opførelse af en ny kirke var nødvendig . 
En sådan skrivelse kom også til Wartha 
i Schlesien, hvor Sct . Hedvig Søstrene 
havde et kloster . 

Priorinden Moder Pancratia ville 
meget gerne støtte det gode formål, og 
selv om der var en anstrengt økonomi, 
sendte hun sine sidste penge til Odense 
og bad samtidig en bøn til Gud om at 
give ordenen et hus i Danmark, for hun 
ville gerne udvide missionen hertil .

Pater D . Steidl, som var leder for det 
katolske liv i Odense, ville gerne have en 
kvindelig orden til byen, og takket være 
Moder Pancratias bidrag til menigheden 
faldt Pater Steidls tanker på Sct . Hedvig 
Søstrenes orden, og han sendte derfor en 
af de katolske præster til Breslau for at 
høre, om Kongregationen ville komme 
til Odense . Moderhuset i Breslau var 
enige med Moder Pancratia i Wartha 
om at udvide missionen til Danmark og 
besluttede at tage imod invitationen om 
at komme til Odense .

I 1906 ankom de første 3 søstre, 
Athanasia, Cordula og Patricia, som i 
den første tid var indkvarteret hos pri-
vate . De oprettede en vuggestue i Ab-

Sct. Hedvig Søstrene i Dalum Kloster

De første fem Sct. Hedvig Søstre, der kom til 
Dalum i 1906.
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salonsgade 3, og snart efter indrettede 
de et hus i Nyborg til svagelige damer . 
Der kom flere søstre til fra Tyskland, og 
i maj 1906 købte Sct . Hedvig Søstrenes 
Kongregation for 60 .000 kr . gården 
Kristiansdal i Dalum, hvor det var 
hensigten at indrette et sanatorium for 
brystsyge kvinder .

Kristiansdal bliver igen til 
Dalum Kloster
Gården Kristiansdal havde ved ejerskif-
tet i 1906 et areal på 22 tdr . land, hvoraf 
de 11 tdr . var en gammel, træbevokset 
park . Resten bestod af køkkenhave, 
mark og avlsbygninger .

Bygningerne trængte til renovering,  
og i det følgende år blev stedet om-
bygget, så det kunne fungere som sana-
torium og desuden bolig for priorinden 
og 20 søstre . Mens ombygningen stod 
på, boede søstrene i den tidligere gart-
nerbolig, hvor der også var blevet in-
drettet et midlertidigt kapel .

D . 19 . august 1907 blev sanatoriet 
indviet, og stedet blev herefter kaldt Da-
lum Kloster, som det også hed i middel-
alderen, da benediktinernonnerne indtil 
reformationen holdt til her .

Klosterets indretning
Det nyrenoverede kloster var indrettet 
således, at der i stueetagen var bolig for 
søstrene samt bade-, spise- og dagligvæ-
relser . Desuden var der gæsteværelser for 
besøgende, andagtskapel og konsultati-
onsværelse for sanatoriets læge .

På 1 . sal var der værelser til 30 pati-
enter, som alle havde udsigt til haven . 
I den tidligere gartnerbolig, som under 
ombygningen havde tjent som bolig for 
søstrene, blev der indrettet værelser til 

10 patienter, som blev anset for at være 
svært medtaget af deres sygdom . Mod 
syd blev der indrettet liggehaller om-
givet af en rosenhave .

Rekreations- og hvilehjem og 
pensionat
Med tiden viste det sig, at der ikke mere 
var behov for sanatoriet, og klosteret 
blev derfor ændret til rekreations- og 
hvilehjem og pensionat . Mod betaling 
modtager søstrene stadigvæk sommer-
gæster og har desuden faste pensionærer 
hele året rundt . Gæster og pensionærer 
bekender sig ikke nødvendigvis til den 
katolske tro – alle er velkomne uanset 
religiøst ståsted .

Glade gæster hjælper med frugtplukning i 
1935.
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Klosteret fik sin egen kirke
I 1930 blev grundstenen til klosterets 
nye kirke lagt . Indtil da havde søstrene 
benyttet det andagtskapel, der blev ind-
rettet i 1907 . De første år kom en præst 
og forrettede messer et par gange om 
ugen, indtil pater F . Brinkmann i 1909 
blev ansat ved klosteret . De første år 
tog han rundt fra sted til sted om som-
meren, men havde fast ophold i Dalum 
hele vinteren .

Kirkebyggeriet gik ikke helt uden 
problemer . Store træer måtte fældes for 
at gøre plads til kirken, og træernes rod-
net var så omfattende, at Falck måtte 
tilkaldes og sørge for, at de blev fjernet .

Kirkeklokken blev forsinket på  
grund af støbefejl, og en ung læredreng 
faldt ned fra klokketårnets stillads og 
måtte på hospitalet . Heldigvis slap han 
fra ulykken uden men .

D . 21 . januar 1931 blev kirken ind-
viet af biskop Josef Brems under over-
værelse af mange præster fra hele landet . 
Generalpriorinden Moder Margareta 
fra moderhuset i Breslau deltog også . 
Det var nemlig en dobbelt højtidsdag, 
idet der efter kirkeindvielsen var iklæd-
ning af novicer .

Uddannelsen til nonne
Siden 1929 har Dalum Kloster nemlig 
været uddannelsessted i Danmark for 
novicer . Optagelsesperioden til klosteret 
er 7 år samt en forudgående prøvetid . 
Efter en prøvetid på mindst et halvt år, 
bliver kandidaten optaget som novice 
ved en højtidelig ceremoni i kirken . Her 
lægger novicen sig fladt ned på gulvet 
for at symbolisere, at hun giver afkald 
på verden . Novicen får et søsternavn, 
som bruges i den nye tilværelse, og hun 

Dalum Klosterhave med fuglevoliere i baggrunden.
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iklædes den traditionelle dragt og et 
hvidt slør . 

De følgende 2 år som novice må hun 
hverken gå ud af klosteret eller mod-
tage besøg . Efter novicetiden aflægges 
de 3 klosterløfter: kyskhed, lydighed 
og armod – i første omgang for ét år 
ad gangen . Løfterne gentages 5 gange, 
hvorefter de 7 års prøvetid er forbi, og 
klosterløfterne aflægges som evige løfter . 
Det hvide slør erstattes af ordenens blå 
slør, og søsteren får en guldring, som 
bæres på højre hånds ringfinger . Ringen 
er et tegn på, at søsteren nu er trolovet 
med Gud . Når novicetiden er overstået 
kaldes søstrene for ordenssøstre .

Søstrenes arbejdsfelter i Dalum 
Kloster omfatter køkken, rengøring, 
vask, havearbejde og landbrug . Alle 
søstre uddannes indenfor disse felter .

Dagligdagen i Dalum Kloster
En almindelig dag i Dalum Kloster 
starter for søstrene kl . 5, hvor de står 
op og går til bøn i kirken . Herefter er 
der morgenmad, og der arbejdes hele 
formiddagen indtil middagen kl . 12 . 
Så er der andagt, og der arbejdes igen 
indtil eftermiddagskaffen . Herefter er 
der oplæsning af religiøse tekster, og der 
arbejdes indtil kl . 17 .30, hvor der er Bre-
viarbønner i kirken . Efter aftensmad er 
der læsning, kl . 20 aftenbøn, og kl . 21 
går søstrene i seng .

Have- og landbrug udgør en stor 
del af søstrenes arbejde . Der er en stor 
køkkenhave, hvor der dyrkes mange 
forskellige frugter, grøntsager, kartofler 
og krydderurter . Klosteret har også et 
mindre dyrehold, som har skiftet lidt 
gennem tiderne . Klosteret er selvforsyn-

Søstrene på markarbejde.
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ende med kalkuner, ænder og gæs . Der 
er også grise, kaniner, får og skotsk 
højlandskvæg foruden en voliere med 
fugle og sorte egern . Tidligere passede 
søstrene det hele på egen hånd, men nu 
er der medhjælpere ansat for at kunne 
klare det .

Ordenens udbredelse i 
Danmark
Sct . Hedvig Søstrene har fået flere 
”huse” i Danmark . De har specialiseret 
sig på hvert sit felt . Sct . Hedvig Søstre-
nes mot to er: ”Salige er de barmhjer-
tige”, og ordenssamfundets særlige op-
gave er at undervise og opdrage børn i 
den skolepligtige alder, især forældreløse 
og hjælpeløse børn . De driver derfor 
vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og 
børnehjem . Som underordnet formål 
beskæftiger søstrene sig også med syge-
pleje i alderdomshjem, på plejehjem og 
på sygehuse, såvel som i private hjem .

Der er eller har været Sct . Hedvig 
Søstre i København, på Bornholm, i 
Slagelse, Kolding, Haderslev, Aabenraa 
og Nykøbing F .

Dalum Kloster er hovedsædet i 
Danmark
Dalum Kloster er hovedsædet i Dan-
mark, og provincial-priorinden er også 
her, og som nævnt er det uddannelses-
sted for novicer . I mange år har det også 
været kutyme, at alle Sct . Hedvig Søstre 
i Danmark samledes i Dalum Kloster 
i ferietiden til retræte . Ved Kristi Le-
gemsfest er der tillige tradition for, at 
også Sct . Joseph Søstrene gæster Dalum 
og deltager i processionerne gennem 
klosterets have . 

Dalum Kloster drev i perioden 1906 
til 1976 børnehjem, først i Absalonsgade 
men fra 1952 på Bjerregårdsvej i Odense 
i en nyopført bygning til formålet . I den 
allertidligste tid i Dalum blev der des-
uden holdt skole i klosteret . Søstrene i 
Dalum har således til fulde levet op til 
ordenens særlige opgave .

Bygningsudvidelser
I 1958 blev klosteret udvidet med en 
tilbygning i tilslutning til hovedbygnin-

Fra festlighederne på Dalum Kloster i an-
ledning af 100 året for Sct. Hedvig Søstrenes 
ankomst til Dalum.
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Kloster går videre, som det altid har 
gjort .

Der er ikke så stor tilgang af nye 
søstre, og på nuværende tidspunkt er der 
kun 7 søstre i klosteret . De fleste er oppe 
i årene, og der er derfor ansat hjælp til de 
mange forskellige opgaver, men det er 
stadig søstrene, der sørger for, at stedet 
fungerer i den ro og ånd, der altid har 
hersket .

Søstrene arbejder efter mottoet ”Bed 
og arbejd”, og arbejdet er en vigtig del 
af dagligdagen, men for søstrene vil den 
daglige rytme med bøn og gudstjeneste 
på bestemte tider af dagen altid være 
grund stenen i deres liv .

Jytte Raun er arkivleder ved 
Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Arkiv.

gen, og i 1962 blev der tilføjet et anneks 
mod Dalumvej .

Klosterets staldbygninger blev revet 
ned i 1966 og erstattet af en ny gæste-
fløj ”Mariabo” og en pensionærfløj ”Sct . 
Hedvig” .

Ingen må gå forgæves efter mad i et 
kloster, og mange af landevejens far-
ende svende lægger tit vejen forbi Da-
lum Kloster . Om sommeren spiser de 
udendørs, men om vinteren kan de få 
serveret et varmt måltid mad i en glas-
spisestue, som klosteret har ladet bygge 
specielt til dem .

Bed og arbejd
Det er nu over 100 år siden Sct . Hedvig 
Søstrene kom til Dalum, og meget har 
ændret sig siden da, men livet i Dalum 

Dalum Kloster i 2010.
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Af Bent Rasmussen

Humlehuset
Nedenfor ”Carlslund” er der en stor åben 
plads, som fra gammel tid benævntes 
”Humlepletten” . På denne plads havde 
Kristiansdal et lille hus, kaldet ”Humle-
huset” . Kristiansdal anvendte dette hus 
til at tørre humle i om eftersommeren . 
Når humlen var tør, blev den pakket for 
ølbrygning året igennem . Humle har en 
døsende virkning . Man ved, at sårede 
soldater under første verdenskrig, da der 
var mangel på smertestillende midler, 
fik deres hovedpuder fyldt med humle, 
hvilket dulmede smerterne .

Når humlen var taget ud af ”Humle-
huset”, blev der arrangeret fest og dans 
for tjenestefolkene fra Kristiansdal . 
Disse fester har været de første i Fruens 
Bøge . 

Tårnpavillonen
I 1883 blev der opført en meget flot 
tårnpavillon, der var tegnet af arkitekt 
Monberg . Den var ejet af Foreningen i 
Fruens Bøge (stiftet 1839) . Den havde 

til formål at afholde ugentlige sammen-
komster med koncert og dans . Neden 
for Pavillonen var en såkaldt varanda-
have, hvor der var servering under kon-
certerne . Tjenestefolk kunne ikke delta-
ge i disse arrangementer . Senere overtog 
Odense by Pavillonen, men foreningen 
kunne fortsætte sine arrangementer og 
fik ret til at spærre et område af med 
snore samt kontrollere det med opsyns-
mand – så kunne hunde og tjenestepiger 
ikke slippe ind! 

Dansegulvet på Humlepletten samt 
musikpavillonen var foreningens ejen-
dom og skulle være offentligt tilgæn-
geligt, når de ikke var optaget af forenin-
gens arrangementer . Efter at gangbroen 
over åen var skyllet væk et par gange, 
kom der endelig en jernbro i 1882 .

Under besættelsen fik tyskerne 
forlægning i tårnpavillonen
Under 2 . verdenskrig tjente tårnpavil-
lonen som kaserne for de danske sol-
dater . De sov i den store dansesal . D . 
29 . august 1943 tidligt om morgenen 
lød der voldsomme skyderier fra stedet . 
Pavillonen blev beskudt af en temmelig 

Tårnpavillonen i Fruens Bøge

Pavillonen på ”Humlepletten”.

Tårnpavillonens store veranda stue, hvor der 
var kurvemøbler og palmer.
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stor afdeling tyske soldater . Trods hård-
nakket modstand fra de tapre soldater 
måtte de til sidst strække gevær og over-
give sig, hvorefter tyskerne fik forlæg-
ning i tårnpavillonen . En dansk soldat 
havde taget forlægningens Dannebrog, 
som han nægtede at overgive til tysker-
ne . Han fik lov at beholde det!

Pavillonen fjernes
Pavillonen blev brækket ned kort efter 
krigen, og mange af materialerne blev 
anvendt til bygning af LAB-huse i Bol-
bro . LAB stod for Landsforeningen til 
Arbejdsløshedens Bekæmpelse .

”Humlepletten” i dag
På ”Humlepletten” har en kunstner la-
vet et stort bøgeblad, hvor bladribberne 
er planker, som kan bruges til balance-
gang for de mange børn, som kommer 
der . I øvrigt er der også lavet en skulptur 
af rør, der er flere meter høje . Lægger 
man øret til et af rørene, kan man høre 
vinden spille fra nogle strenge i toppen .

Bent Rasmussen er arkivmedarbejder i 
Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Arkiv

Varandaen med musikpavillonen længst til venstre i baggrunden. De opdækkede borde står 
klar til at modtage gæsterne. Bag musikpavillonen lå skovfogedens hus.
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Af Henning Jespersen

Bøgedal
I et redaktionsmøde, hvor indkomne 
emner til dette årsskrift blev drøftet, 
faldt samtalen på muligheden for en 
historie om ejendommen ’Bøgedal’, 
beliggende Bøgedalvænget 1 eller som 
tidligere opført i ejendomsregistret på 
Dalumvej 73 i Dalum .

Ejendommen er oprindeligt bygget 
i 1876, og har gennem tiden tjent som 
bolig for flere ejere frem til 1991, hvor 
den blev totalrenoveret og nu rummer 
36 toværelses lejligheder til senior-
boliger .

Da ’Bøgedal’ gennem årene har været 
bolig for mange personligheder i det lille 
samfund, kunne det være interessant at 
få bare en lille historie fortalt af nule-
vende, tidligere beboere om livet i den 
flotte bygning . Det har for nuværende 
ikke været muligt, men undertegnede 
har sammenstykket en lille historie ud 
fra tilgængelige data .

Den omhandler en person, Birgitte, 
der som barn og ung boede i ejendom-
men . Forældrene til Birgitte, advo-
kat A . P . Henriksen, f . 16 .10 .1903, og 
Vivian van Deurs, f . 7 .7 .1914, blev gift 
20 .1 .1943 . Datteren Birgitte blev født 
20 .6 .1946 . Få år senere blev parret skilt . 
Birgitte tog i den forbindelse moderens 
efternavn . Moderen indgik nyt ægte-
skab 14 .4 .1951, og i den forbindelse fly-
ttede mor og datter ind i ’Bøgedal’ .

Birgitte van Deurs
Når redaktionen syntes, det kunne ind-

gå i en historie om ’Bøgedal’, er det fordi 
Birgittes liv må siges at være blevet en 
interessant historie . 

Birgitte er nu bosiddende i London, 
og redaktionen besluttede at sende et 
brev til hende med en anmodning om 
at beskrive, hvordan hun som barn og 
ung havde levet på ’Bøgedal’ . Birgitte 
har besvaret henvendelsen - måske for-
venteligt - uden det ønskede indhold . 
Brevet er lagt ind som en del af artiklen, 
og er med til alligevel at give indhold . 

For Birgitte van Deurs er ikke ’en 
Birgitte hvem som helst’: 

Birgitte van Deurs flyttede på et tids-
punkt til Cambridge i England . Hun 
har også arbejdet på den danske ambas-
sade i London .

Prinsesse for en kort 
bemærkning
I februar 1972 blev Birgitte van Deurs 
forlovet med prins Richard af Glouce-
ster, den næstældste søn af Prins Henrik, 
hertug af Gloucester og Prinsesse Alice, 
Hertuginde af Gloucester, og barnebarn 
af kong George V . 

Birgitte og prinsen blev gift den 8 . juli 
1972 i St . Andrew’s Church, Barnwell, 
Northamptonshire . På det tidspunkt 
blev hun tituleret Hendes Kongelige 
Højhed Prinsesse Richard af Gloucester . 

Seks uger efter deres bryllup, blev 
prins Richards ældste bror, prins Wil-
liam dræbt i en flyulykke . Prins Richard  
blev således uventet arving til hertug-
dømmet, og efter faderens død i 1974, 
blev parret til Deres Kongelige Højheder 
Hertugen og Hertuginden af Glouces-

Fra „Slot“ til slot  – Hertuginden af Gloucester
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Fra ”slot” – Bøgedal

Til slot – Kensington Palace.



50



51

ter, og er i denne egenskab medlemmer 
af det engelske kongehus .

Parret er i dag bosiddende i Kensing-
ton Palace i London, og har tre børn og 
4 børnebørn: 

Alexander Windsor, Earl of Ulster
(f . 24 . oktober 1974), gift, har 2 børn .

Lady Davina Lewis (f . 19 . november 
1977), gift, har 1 barn .

Lady Rose Gilman (f . 1 . marts 1980) 
gift, har 1 barn .

Kongelige pligter
Sammen med sin mand har Hertugin-
den af Gloucester kongelige pligter på 
vegne af Hertugens kusine, Dronning 
Elizabeth II .

Hertuginden har fået flere æres-
bevisninger, fx The Royal Family Or-
der of Queen Elizabeth II - en stor ære 

skænket som et tegn på personlig agtelse 
til kvindelige medlemmer af det britiske 
kongehus for personlig service for Dron-
ning Elizabeth II . Denne æresbevisning 
tildeles ikke ’automatisk’ . Der er p .t . 7 
personer . Desuden har hun flere hon-
orære militære udnævnelser, Britiske og 
Commonwealth . 

Hun har også ledsaget Hertugen af 
Gloucester på hans officielle besøg i ud-
landet . Hendes første besøg var i 1973, 
da parret repræsenterede Dronningen 
ved fejringen af Norges Kong Olav V’s 
70-års fødselsdag .

Ligeledes er Hertuginden protektor 
for en lang række organisationer, hvoraf 
mange har relationer til medicinske, 
uddannelsesmæssige eller velfærdstjene-
ster, for St . Paul’s Cathedral School 
samt St . John’s School, Leatherhead, 
og deltager jævnligt i arrangementer på 
begge skoler .

Efter Prinsesse Dianas død blev Her-

Arkivleder Jytte Raun har sendt et brev til Birgitte van Deurs med anmodning om en fortælling fra 
hendes liv som barn og ung i ’Bøgedal’.

Svarbrevets oversættelse til dansk:
Hertugindens privatsekretær frk. Lucinda Hanbury har sendt svarbrevet til arkivleder Jytte Raun 
som ovenfor:

Hertuginden af Gloucester har bedt mig om at takke Dem for Deres nylige, meget venlige brev.
Hendes Kongelige Højhed er Dem meget taknemmelig for at have sendt de meget informative bøger 
(Årsskrifter) og har bedt mig lade Dem vide, at hun er meget opmærksom på, hvad huset bliver 
anvendt til.
Jeg må desværre give Dem et skuffende svar på Deres anmodning, jeg beklager, at det altid vil med-
føre afslag, og det er simpelthen ikke muligt at gøre en undtagelse.
Anmodningen blev meget påskønnet, og Hertuginden har bedt mig om at sende hendes varmeste, 
gode ønsker til Dem og alle involverede i Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Arkiv.

Med venlig hilsen
Lucinda Hanbury
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Hertuginden på arbejde.

tuginden præsident for Royal Academy 
of Music .

Desuden er Hertuginden fadder til 
Royal Navy skibe: HMS Gloucester og 
HMS Sandown .

Brev fra Hertuginden
Som afslutning på denne lille historie 
er tilknyttet en kopi med oversættelse 
af svarbrevet fra tidligere Birgitte van 
Deurs nu HKH Hertuginden af Glou-
cester .

Henning Jespersen er formand for 
Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening.

Den kongelige familie af
Det Forenede Kongerige og
andre Commonwealth riger

HM Dronningen 
HKH Hertugen af Edinburgh 
•  HKH Prinsen af Wales  

HAKH Hertuginden af Cornwall 
 o HKH Prins William af Wales 
 o HKH Prins Harry af Wales 
• HKH Hertugen af York 
 o HKH Prinsesse Beatrice af York 
 o HKH Prinsesse Eugenie af York 
•  HKH The Earl of Wessex 

HKH Grevinden af Wessex 
 o Viscount Severn 
 o Lady Louise Windsor 
• HKH Prinsesse Kongelige 

•  HKH Hertugen af Gloucester 
HKH Hertuginden af Gloucester 
KH Hertuginden af Kent 

•  HKH Prins Michael af Kent 
HKH Prinsesse Michael af Kent 

• HKH Prinsesse Alexandra 
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Af Jytte Raun

Fusion
Dalum-Hjallese Elforsyning blev d . 1 . 
januar 2000 fusioneret med Energi Fyn . 
Medarbejderne flyttede til Energi Fyns 
domicil på Sanderumvej, og elværkets 
bygninger på Elvej blev solgt . En æra var 
dermed slut, og centraliseringen havde 
bevirket, at Dalum-Hjallese mistede en 
af sine mest markante virksomheder .

Starten i 1910 og 1911
Havde virksomheden beholdt sin selv-
stændighed i endnu 10 år, kunne den i 
år have fejret 100 års jubilæum . Dalum-
Hjallese Andelselektricitetsværk blev 
nemlig stiftet i 1910 og efter opførelse af 
elværkets bygninger på Elvej i Hjallese 
i foråret 1911 startede driften med 52 
andelshavere .

Prisen for lys var 37 ½ øre pr . kilo-
watttime og 22 ½ øre for kraft .

Andelshavernes antal steg hurtigt, 
og ledningsnettet blev udvidet i samme 
takt . 

Prisstigninger og rationering
Under 1 . verdenskrig steg prisen på 
brændselsolie så meget, at elprisen måt-
te forhøjes med 20%,  strømmen måtte 
rationeres, og der blev ikke optaget nye 
forbrugere . 

I 1916 gik værket over til at fyre med 
tørv, men først i sommeren 1922 gik man 
tilbage til normal eldrift . Ved værkets 25 
års jubilæum var der 897 andelshavere, 
og der kom hele tiden nye til .

Krigsforanstaltninger
Under 2 . verdenskrig steg prisen på die-
selolie med 50%, hvilket naturligvis gav 
prisstigninger på el . Ligesom under 1 . 
verdenskrig måtte der spares på forbru-
get, og halvdelen af gadelamperne blev 
slukket . Det blev desuden forbudt at 
bruge strøm til reklamelys .

Der blev dog stadig optaget nye for-
brugere, og ved krigens slutning var der 
over 1 .000 andelshavere .

Nye forbrugsgoder som 
køleskab og fjernsyn
I 1950erne steg boligbyggeriet, og nye 
forbrugsgoder som oliefyr, køleskabe og 
fjernsyn krævede vekselstrøm . Det be-
tød omlægning af ledningsnettet og op-
førelse af transformerstationer, som stod 
på i en årrække, for økonomien skulle 
også hænge sammen .

Da Dalum-Hjallese Elforsyning  
kom på lokalarkivet

Omlægning af 10 KV kabler ved motorvejs-
areal, maj 1982.
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I 1964 var overgangen til veksel-
strøm tilendebragt . Ledningsnettet 
var forstærket, og der var opført ca . 20 
transformerstationer . Allerede ti år før 
var værket ophørt med egenproduktion 
og modtog nu energien fra Fynsværket .

Strukturændringer i den 
danske elsektor
I den årrække var energiforbruget på 
landsplan steget med ca . 10%, mens 
stigningen i Dalum-Hjallese området lå 
på hele 36% . Udviklingen i området gik 
virkelig stærkt dengang .

1970erne bød på nye udfordringer . 
Nu kom fællesantenneanlæggene til, 
og det var også dengang gaskomfurerne 
blev afløst af elkomfurer .

I disse år gennemgik den danske 
elsektor en omfattende strukturæn-
dring, som medførte, at Dalum-Hjallese 
Elforsyning valgte at indgå i en fusion 
med Energi Fyn .

Arkivet passer på 
elforsyningens historie
I forbindelse med fusionen i 2000 og 
fraflytningen af bygningerne på Elvej 
fik arkivet overdraget hele Dalum-Hjal-
lese Elforsynings historiske materiale – 
protokoller, billeder og andre arkivalier, 
som kan fortælle alt om udviklingen lige 
fra starten i 1910 til fusionen i 2000 . 

Kort før der blev lukket og slukket 
på Elvej har arkivet videofilmet loka-
liteterne, og der er lavet 3 interviews 
på video, hvor formanden for besty-
relsen, tillidsmanden og måleraflæseren 
fortæller om Dalum-Hjallese Andels-
elektricitetsværk, som blev til Dalum-
Hjallese Elforsyning og til sidst en del 
af Energi Fyn . 

Selv om virksomheden er lukket, er 
den ikke glemt, og alle er velkomne til 
at komme at se og høre, hvad arkivet har 
om stedets historie .

Jytte Raun er arkivleder i 
Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Arkiv.

Hjallesegade, oktober 1968.
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Af Lars Hagensen

I forbindelse med Lokalhistorisk For-
enings generalforsamling for et par år si-
den fortalte arkivar Johnny Wøllekær fra 
Stadsarkivet meget spændende og leven-
de om cykelrytteren Thorvald Ellegaard 
(1877-1954), der som bekendt opnå-
ede at blive seksdobbelt verdensmes ter . 
Denne – må vi vel nok have lov til lidt 
stolte at sige – berømthed fra Dalum 
havde sit hjem i mange år på Skovalleen 
30 . Han vandt mesterskaberne i sprint i 
1901, 1902, 1903, 1906, 1908 og 1911 . 
Siden blev han æresborger i Odense og 
fik ridderkorset tildelt .

Thorvald Ellegaards Allé?
Siden har undertegnede gået og un-

dret sig lidt over, at der ikke findes en 
Ellegaardsvej eller Ellegaards Allé i Da-
lum . Det burde vel være ganske oplagt . 
Alle veje har imidlertid navne, men der 
er én mulighed – måske! Hvad med den 
lille tværvej mellem Fruens Bøge Allé og 
Skovalleen? Den registreres vistnok som 
en del af Fruens Bøge Allé, men hvorfor 
ikke lade den opkalde efter den berømte 
cykelrytter, som boede få hundrede me-
ter derfra? Hermed er ideen givet videre .

Lars Hagensen er sognepræst ved Dalum 
Kirke og næstformand i Dalum-Hjallese 
Lokalhistoriske Forening.
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