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Til Medlemmerne. 

BESTYRELSEN maa igen i Aar bede om Undskyldning for, at 
Aarbogen kommer saa sent. 
Aarsagen er væsentlig den, at »Samfundet« har for smaa 

økonomiske Midler til sin Raadighed. 
I de første Aar, »historisk Samfund« virkede, var Bogtryk• 

priserne lave, og de indkomne Medlemsbidrag slog godt til, ja, 
i flere Aar udsendte vi endog to Skrifter om Aaret. Vi gjorde 
dette ud fra den Anskuelse, at de indkomne Midler straks burde 
komme Medlemmerne tilgode. Havde vi dengang opsparet nogle 
Tusinder, hvad vi godt kunde have gjort, saa havde vi nu haft 
dem at støtte os til; men vi vil ikke angre, at vi handlede, som 
vi gjorde; det var gode og værdifulde Skrifter, vi udsendte, og 
de har forhaabentlig ogsaa virket baade til Glæde og Udbytte 
for vore Medlemmer. 

I Restyreisen har vi altid været enige om, at det skulde 
være billigt at være Medlem af >>historisk Samfund«, for at alle, 
som havde Lyst til det, ogsaa kunde faa Raad til at være Medlem. 

Det er da ogsaa billigt. Medlemsbidraget staar fremdeles ved 
2 Kr., som da vi for 20 Aar siden begyndte; medens Bogtryk• 
arbejde er blevet ca. dobbelt saa dyrt. Andre Amters historiske 
Samfund har da ogsaa betydeligt højere Medlemsbidrag. 

Desværre har den lette og billige Adgang alligevel ikke be• 
virket en stor Tilslutning. Dette skyldes ikke, at vore Skrifter 
er lidet værdifulde. Mange kyndige Folk har til Styrelsen udtalt, 
at vor Aarbog bragte endog ualmindelig mange gode Bidrag 

Vi har da ogsaa det Indtryk, at Medlemmerne i Almindelig• 
hed har været glade ved at læse »Svendborg Amt«. 

Men hvorfor har da »historisk Samfund« saa ringe Tilslut• 
ning? -

Maaske ligger det i, at Bestyrelsen har haft for ringe Evner 
til at faa Medlemmerne i Almindelighed til at arbejde med. 

I hvert Fald, de har ikke gjort det. 
Vi henstiller endnu engang indtrængende til alle, som synes, 

at »historisk Samfund«s Arbejde har Værdi, at de virkelig gør 
noget for at skaffe Tilgang af Medlemmer. 

Det skulde jo i . Grunden være en let Sag. 

I Fjor stillede vi i Udsigt, at der skulde blive gjort et For
søg med at holde historiske Møder; men der ikke kommet noget 
ud af det. 

Ogsaa dette skyldes i nogen Maade Mangel paa økonomiske 
Midler. Kundgørelser om saadanne Møder og Talere til histo• 
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riske Møder, især naar vi skal have Historikere fra Hovedstaden, 
koster mange Penge, og »Samfundet« har ingen. Lokale Talere 
samler almindeligvis kun ringe Tilslutning. Engang har under. 
tegnede tilbudt at tale uden Vederlag ved et historisk Møde; 
men Tilbudet blev ikke modtaget. 

Imidlertid, i indeværende Aar skal der blive holdt et histo• 
risk Møde Tilslutning til en Generalforsamling, som vi nu 
maa have. 

Siden vor sidste Meddelelse til Medlemmerne er Forfatteren 
Peder R. Møller død. Han var fra første Færd af Medlem af 
Bestyrelsen, og han var levende interesseret i >>Samfundets« Ar• 
bejde, ligesom han ogsaa har skrevet gode Bidrag til »Svendborg 
Amt«. 

Vi vil mindes denne Mand med Glæde og Taknemmelighed. 

Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom paa det nye Maaneds• 
skrift >>FYNSK HJEMSTAVN« udgivet af Lærer H. C. Fryden= 
dahl, Krarup v. Espe. Det er et ualmindelig smukt udstyret lille 
Skrift, som bringer gode og fornøjeJige Bidrag om den fynske 
Øgruppes Natur, Folkeliv og Folkeminder Naar det bestilles 
hos Udgiveren, koster det kun l Kr. 25 Øre Kvartalet frit tiL 
sendt. Lærer Frydendahl har faaet godt begyndt; maatte han nu 
have Held til at samle saa mange Holdere til sit Blad, at det 
kan fortsættes. 

Vi har fremdeles liggende mange Hundrede Bind af ældre 
Aargange af »Svendborg Amt«, og vi vil meget gerne realisere 
dette Lager. Som Bøgerne ligger, gør de jo intet Gavn. De 
indeholder mange værdifulde og interessante Afhandlinger. 

Nuværende og ny tiltrædende Medlemmer kan faa dem til 
en Pris af 50 Øre a l Kr. pr. Bind, saalænge Oplag haves. 

Ny Indmeldelser i >>Svendborg Amts historiske Samfund«, 
mulige Bestillinger paa ældre Aargange - Indsendelse af Af, 
handlinger til Aarbogen samt andre Henvendelser vedrøre.nde 
»Samfunde(«s Virksomhed kan rettes til undertegnede. 

»Birkely«, Vejstrup i Marts 1928. 
P. B. V. 

Th~ger Dissing. 
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UDDRAG AF REGNSKABET 
FOR 

»SVENDBORG AMTS HISTORISKE SAMFUND« 

Beholdning '/12 1926 .... ..... . .... ... . 

INDTÆGT : 
Aarsbidrag fra 613 Medlemmer ....... . 
Portogodtgørelse ..................... . 
Salg af ældre Aarg. af »Svendb. Amt« 
Statstilskud ......... ... ........ . ..... . 
tilskud fra >>Fyens Stifts patriotiske Sel, 

skab« ... . . ......... .. . .... . .... . 
Foreløbig udi. af Kassereren ..... .. .. . 

F R A 1
/ 1z l 9 2 6 T I L 31

/ 1z 1927. 

Kr. 5.29 

1210.00 
278.50 
45.00 

300.00 

25.00 
127.38 

UDGIFT: 
C. Schønemanns Bogtrykkeri for >>Svend, 

borg Amt« 1925 m. m. ... .. ...... . Kr. 
Honorar til Lærer Albert Thomsen .. . . 
Porto ved Udsendelse af >>Svendb. Amt« 
Ekspedition af samme ... ..... ....... . . 
>>Dansk historisk Fællesforening« . .... . 
En Krans til P. R. Møllers Baare . ... . . 
Fragt, Porto og en Kliche . ........... . 

1464.25 
130.00 
279.08 
50.00 
30.00 
16.50 
21.34 

lal t .. Kr. 1991.17 l alt. . Kr. 1991.17 

Efterset og godkendt. Birkely Vejstrup, d. 2. Jan. 1928. 

Vejstrup, d. 24. Jan. 1928. Thøger Dissing. 

L. Faurby Stengaard. 
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