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Nye historiske Bøger. 
Af Fr. Hjort. 

Som sædvanlig meddeles her nogle Notitser om de i den senere 
Tid udkomne nye historiske Bøger, og vi begynder med at erindre om 
at vore Medlemmer for h a l v P r i s kan abonnere paa alle A a r b Ø
g e r n e fra de andre A m t s s a m f u n d, hvilket ogsaa er Tilfældet 
med »Dansk historisk Fællesforenings« Tidsskrift »F o r t i d og N u
t i d«. - Vi har i de foregaaende Aarbøger omtalt flere Sognebeskri
velser og skal i Aar nævne Chr. Munck Rømers: »S i n d a l S o g n s 
H i s t o r i e«. Forf. er en Gaardmanclssøn fra Sognet, har med megen 
Flid og Forstaaelse samlet en udførlig og med mange gode Billeder 
prydet Sognebeskrive:lse, der fylder 422 Sider. Af særlig Interesse er 
et gammelt Haandskrift af Chr. Staphensen, der oprindelig hØrte 
hjemme i Sognet, men nu findes i det Kgl. Bibliotek. Skriftet er en 
Slags Dagbog, som er fØrt af Præsterne fra 1524 til 1710 og giver Op" 
lysninger om mange Ting fra alle Egne af Landet, ogsaa fra Udlandet: 

Ol r. f Andersen og N. M. Elling: »F y n«. En »H j e m s t a v n s b o g 
f o r S k o l e n o g H j e m m e t« med 127 gode Billeder og 1 Kort 
over Fyn. Bogen fremtræder pænt og stilfuldt paa sine 300 Sider og 
maa siges at udfylde og afhjælpe et fØlt Savn. Skriftet er ret udfØrligt 
og omtaler Fyns Tilblivelse, Natur, Klima og Plantevækst, Oldtids
minder, Stednavne, Kirker, Herregaarde, Bøndergaarde, Herreds- og 
Sogneinddeling, Folkemaal, Folkesagn, Historie, Folkeliv, Kulturkamp, 
religiøst Liv, Skole- og HjemstavnsrØgt m. v. Bogen har gode Registre 
og er let over.skuelig. Saavel alle Skolerne, som ogsaa Sognebiblio
thekerne bØr være i Besiddelse af »Fyn«, saaledes at alle let kan faa 
den at læse. 

F. Birkedal-Barfod: »S t a m t a v l e o v e r S l æ g t e n B a r f o cl<<. 
Kun forholdsvis faa Familier i Danmark kan føre deres Slægtsregister 
saa langt tilbage som denne Familie, der begynder med 1455. Men 
det lykkes da ogsaa kun ved, at Slægten da blev adlet, og desuagtet 
er der dog flere Huller i Slægtskæden, som udfyldes med Hypoteser. 
Dette Forhold er nok begrundet i, at Slægten var fattig i tidligere Tid, 
saaledes at man ikke evnede at opretholde Adelskabet. Barfod-Slægten 
har frembragt mange betydelige Mænd, der har gjort vort Land Ære. 
Bogen bringer et smukt Billede af Slægtens Vaaben. 

to• 

Årbog for Odense og Assens Amter 1927



340 

Povl Hansen: »M i n e M i n d e r s B o g«. Højskoleforstanderen i 
Vallekilde har i disse sine Minder til Elever og Venner nedskrevet 
en Mængde interessante Oplevelser fra de fØrste 25 Aar af sit Liv. 
Disse Erindringer vil kunne glæde og fornØje mange flere, end Hr. P. 
Hansen har tænkt sig. thi det er et helt fynsk Kulturbillede Forf. 
opruller for Læserne. Povl Hansen er en Gaardmandssøn fra SØdinge 
ved Ringe, og derfor er det ret naturligt, at han omtaler · saa mange 
Træk fra Fyn. 

Paa H. A s c h e h o u g s & C o.s Forlag er udkommen: 

1. Harald Plum: »D a g b o g s b l a d e«. Forf. der stammer fra 
Assens og nu lever i København, hØrer til en meget kendt og anset 
Købmandsslægt, der har flere Hundrede Aars Eksistens herhjemme. 
Hr. PJum har ført Dagbog siden sit 12. Aar, og skØnt den slutter med 
Tiden omkring Verdenskrigens Slutning, er det dog en forhavsende Rig
dom af Personer og F01·hoM, navnlig Handelsforhold, Læserne præ
senteres for. Bogen er i 2 Bind og dækker opimod 700 Sider, der er 
smukt udstyret med et Væld af nydelige Billeder. Man faar ogsaa et 
lille Indblik i de næsten uovervindelige Bryderier, som Lederne af de 
store Handelshuse maatte friste under Verdenskrigen. 

2. H. C. Andersen: »Levnedsbog 1805-1831«. Bogen, der 
er udgivet af Hans Brix, er skrevet af Digteren 1832 til Gehejmeraad 
Collins Datter, Louise, hvis Haand Digteren gjorde sig Forhaabninger 
om at vinde. Denne gode og overmaade interessante Selvskildring 
af H. C. Andersen har man ikke før haft Kendskab til, da den har 
været gemt i den Abrahamske Samling paa det kgl. Bibliotek. Særlig 
værdifuld er Beretningen om Digterens underlige Kærlighedshistorie 
med R i b o r g V o i g t. Det fremgaar heraf, at han paa et givet Tids
punkt havde megen Udsigt til at vinde Pigen, men det underlige Frier
brev (som er aftrykt) og hele hans kejtede Fremgangsmaade maatte 
fØre til det modsatte Resultat, og desuden afskar han Pigen fra at faa 
sagt det Ja, som hun synes at have haft paa Læben! 

3. Aage Krarup Nielsen: »M a d s L a n g e t i l B a l i«. Det er en 
spændende Beskrivelse af en dansk Ostindiefarers Liv og Æventyr, 
som Læserne vil fØlge med! stor Interesse. Mads Lange fØdtes i Rud'
kØbing 18 Septbr. 1807 (hvor Faderen Lorentz Lange var Købmand), 
blev Sømand og drog allerede fra 1824 paa lange Rejser til Ostindien, 
og han saa sit Fædreland i 1833 for sidste Gang. Aaret efter bosatte 
han sig paa · Lombæk og senere paa Bali i det Indiske Ocean som 
Storhandlende og dØde 1856 efterladende sig en uofficiel Hustru, en 
Kineserinde »T h e S a n g N i o«, og 2 Børn ved Navn Henrik og Ce
cilie, Datteren blev i Singapore gift med Sultan Abu Bakar af Johore 
paa Malakka. De fik 2 Børn, af hvilke Sønnen Ibrahim (altsaa Mads 
Langes Dattersøn) i 1895 blev Sultan efter Faderens Død. Mads Langes 
Søn drog til Borneo, hvor han endnu for faa Aar siden levede i Sara
wak med sine 9 Børn. 
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Paa G. E. C. G a d s Farlag er udkommen: 

1. Frederik Torm: »Biskop Peder Madsen, En Levneds
s k i l d r i n g«. Hvor er det godt at læse om en saa betydelig og god 
Mands Liv, som her omhandles. Peder Madsen voksede op i et Bonde
hjem paa Jyllands Hede og blev en af vort Lands største Gejstlige. 
Meget betegnende siger Biskoppen et Sted om Prædikenen: »den kom
mer sikrest ved omhyggelige Beredelse; .... og denne gør det muligt, 
at man faar Stunder til at leve med det altsammen for Guds Ansigt<. 
En af de mange, som besøgte Vedbygaard, der ejedes af Bispinden, og 
deltog i Mienandagten der, siger om ham: »Naar den Mand beder, 
saa beder han!« Forf. har i det hele med megen Sympati forstaaet 
at skildre denne gode Biskop og Professor, der har været saa meget 
for mange af vore nuværende Præster. 

2. F. Rønning: »B. S. I n g e m a n n s L i v o g D i g t n i n g«. Det 
er snart 40 Aar siden Richard Petersens Mindeskrift udkom, og saa
ledes er det ret naturligt, at der nu kommer en ny Bog om denne 
herlige Digter. Udgivelsen er støttet af den grevelige Hjelmstjerne
Rosencronske Stiftelse og udgivet ved Udvalget for Folkeoplysningens 
Fremme. ØnskeJ.igt var det, om rigtig mange vilde læse denne dejlige 
Bog og derigennem faa Indblik i, hvad der har rørt sig i Ingemanns 
Sjæl. Han har hævet vort Land og vort Folk som kun faa. Bogen 
er let læselig, saaledes at enhver med Udbytte kan læse denne billige 
og gode Bog. 

3. Dagmar Larsen: »Kulturbilleder og Typer fra Ni
b e s G l a n s p e r i o d e«. Denne Beskrivelse omhandler dog kun Slut
ningen af det 18. og Begyndelsen af det 19. Aarhundrede. Bogen giver 
en meget udfØrlig Skildring af Næringsvejene, særlig Fiskeriet og de 
dermed i Forbindelse staaende ·Stor købmænd. Nogle Billeder anskue
liggør Forhold ·og Personer fra Byen. 

4. Johs. Nordentoft: »Dansk Kirkeliv medens Tiderne 
s k i f t e«. I dette Skrift findes mange gode Bidrag bl. a. af C. Skov
gaard Petersen, H. Ussing, G. Engberg, H. Begtrup, Th. J . . Petersen, 
H. M. Fenger o. fl., mest bemærkelsesværdig finder Anm. H. G. A. 
Jørgensens Omtale af »Hans Tausen 1494-1526«, i hvilken Forf. ud
taler som sin Mening, at »Hans Tausens Slægt tilhØrte den menige 
Adel, der den Gang fandtes i alle Danmarks Sogne«, og »at Hans Tau
sens Moder Catharina (Karen) var af Slægten Tausen, som ikke var 
uberømt paa Stedet, og af hvilken endnu (1590) var i Live meget 
hæderlige Bondemænd, maaske ogsaa andre meget værdige Mænd, som 
stod i Kirkens Tjeneste.« 

5. F. Rønning: »F i r e f y n s k e B Ø n d e r s Ø n n e r«. Denne Bog, 
der udkom for nogle Aar siden, hm· vi desværre ikke haft Lejlighed 
til at omtale fØr nu. Den hØrer med til Folkelæsning og · er udgivet 
af Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. Den indeholder litteratur
historiske Levnedskildringer af Rasmus Nyerup, Rasmus Chr. Rask, 
N. M. Petersen og Rasmus Nielsen. Bogen er jo iØvrigt saa fordel
aglig bekendt fra den tidligere Udgave, at det kun behøver at næv-
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nes, at der nu foreligger en ny Udgave, der i alt væsentligt ligner 
den fØrste. Dette er nok, for at Fynboere, særlig fynske Bønder, vil 
finde en Glæde i at anskaffe sig denne gode Beskrivelse af vore navn
kundige fynske Bøndersønner. 

6. Otto Brandt: »Slesv i g-Holstens Historie«. Bogen er 
oversat af Ebba Brandt, f. Bartolin. Det er en koncis og velskreven 
Redegørelse for Hertugdømmernes Skæbne gennem Tiderne. Trods 
det lille Format og faa Sider indeholder den lille Bog et omfattende 
Stof, som er mærkeligt upartisk, om end set gennem tyske Briller. 
Et udmærket, farvetrykt Kort gengiver den sindssvage Inddeling af 
Hertugdømmerne, der blev til i det 17. Aarhundrede for at tilfreds
stille de yngre Sønner af Kongehuset og Hertugerne. 

7. »T r a p s D a n m a r k«. Dette prægtige Værk er nu naaet til 
Afslutning af 7. Bind, saaledes at der nu foruden Hovedstaden kun 
er til Rest 2 Amter i Jylland. Enhver maa glæde sig over det Væld 
af Oplysninger, som findes i »Trap« baade i Form af gode Sogne~, By
og Amtskort samt Tekst vedrørende Kirker, Gaa.rde og gl. og nye 
Mindesmærker samt statistiske Oplysninger om Folketal, Jordareal og 
Skyldværdi m. v. Det burde være en Pligt for ethvert Sognebibliotek 
at eje et Ekspl. af »Trap«, saaledes at ogsaa de i Sognet, som ikke 
har Raad til at købe dette store Værk, kunde finde Lejlighed til at 
se denne gode Bog. 

Paa det G y l d e n d a l s k e F o r l a g er udkommen: 

1. Gunnar Knudsen og Marius Kristensen: »D a n s k e S t u d i e r«. 
Som sædvanlig findes der i dette Subskriptionsværk flere gode og in
teressante Artikler, af hvilke vi særlig henleder Opmærksomheden paa 
et Bidrag af Alfred Thomsen om »Dansk Navneskiks Historie«, i hvil
ken Forf. har undersøgt Chr. III's Kancelliregistranter 1536-50 og 
der særlig opholdt sig ved alle de olddanske Navne, de. religiøse 
Navne og »andre« Laanenavne. Det viser sig da, at kun 16 pCt. er 
olddanske, 80 pCt. er religiØse og Resten Luanenavne eller ubestem
melige. Endvidere oplyses, at de 10 mest benyttede Navne paa Fyn 
er Hans, Peder, Niels, Jens, Anders, Mads, Lars, Jep, Jørgen og Knud, 
og den Orden hvori de her er opfØrte viser, hvorledes de følger efter 
hinanden i Hyppighed. 

2. Julius Clausen & P. Fr. Rist: »M e m o i r e r og B r e v e a f 
F r. G. K n u d t z o n«. Her faar Læseren en fornØjelig og meget ud
fØrlig Skildring af den kendte Bogti·ykker, Dr. phil. Knudtzons Barn
doms- og Ungdomsliv, idet Bogen slutter 1872, medens Forf. fØrst 
dØde 1917. Vi præsenteres for en Mængde betydelige Personligheder 
baade her hjemme og i Udlandet, navnlig Italien, hvor Knudtzon var 
3 Gange. Blandt Forf.s Skolekammerater træffer vi 2 af Kong Fr. VI's 
Børnebørn, nemlig en Zakariae og en Brockdorf, Sønner af 2 af Grev
inde Dannemands Døtre. Ligeledes omtales Thorvaldsens Datter, fØrst 
gift med en Poulsen og senere med en Giorni. 

3. Hans Kaarsberg: »M e m o i r e r, T a n k e r o g S k i l d r i n-
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g e r II«. Den gamle Læge har oplevet adskilligt gennem sine 50 Aars 
Praksis· der dog er afbrudt ved flere lange Udenlandsrejser, hvor han 
selvfØl~elig ogsaa har set meget. Mange af sine Oplevelser fortæller 
han nu Læserne paa en mærkelig gemytlig Maade, der vil fange ad
skilliges Opmærksomhed. Men nogle vil ogsaa undres over det oven
ud hasarderede Galgenhumor, hvormed den gamle Mand kan fortælle 
Oplevelser, ogsaa saadanne, der strejfer ind paa det alvorlige. Bogen 
er smukt trykt med tæt Sats og smaa Typer, saa der staar meget 
paa de 212 Sider. 

4. Hugo Matthiessen: »Middela.lderlige Bye .r« med en 
Beskrivelse af deres Beliggenhed og Baggrund derfor, er en oplysende 
og ret underholdende Bo.g, der vil glæde mange at læse. Mærkeligt er 
det at se, hvor nøje Forf. kan tage de enkelte Byer »paa Kornet« og 
oplyse om deres Opstaaen og Liv i Med- og Modgangstider. Særlig 
udfØrligt er Slesvig og Ribe beskrevne og navnlig Paavisningen af den 
mægtige Betydning, disse 2 Byer har haft for vort Lands Økonomiske 
Opkomst, er højst interessant. 

5. Anna Linck: »I. P. J a c o b s e n«. Et LevnedslØb paa Grund
lag af Digterens efterladte Papirer i 2. omarbejdede Udgave. Forfatter
inden har udfØrt sit Arbejde med megen Sympati for Digteren; men 
det er trist at genopfriske denne sjældne og godt begavede unge Mands 
Liv, der endte saa tidligt (38 Aar) og de sidste 15 Aar var plaget af 
baade legemlig Svaghed og aandelige Forvildelser. Thi Jacobsen var 
jo en af vore allerførste Darwinister, og trods indtrængende og alvor
lige Advarsler fra gode Venner ]}lev han dog ved at leve i - og dØde i 
denne Livsopfattelse. 

6. Jacobæus: »Erindringer fra en Rejse i det fjerne 
Ø s t e n«. Det er en fornøjelig Bog, som man med levende Interesse 
læser fra Begyndelsen til Enden. Der, hvor Forf. taler om de mægtige 
Pyramider i Ægypten, i hvilke han mener, vi har klare Beviser for, 
at de gamle Ægyptere troede paa Livets Fortsættelse efter Døden, 
skriver han videre: »For saare mange er Hovedargumentet det samme, 
som den engelske Filosof St. Mill saa skarpt har fremhævet: Er der 
i k k e et Liv efter Døden, saa er det umuligt at faa mindste Mening i 
den jordiske Tilværelse; det bliver kun en stor Taabelighed og Uretfær
dighed, maa for mange, ret beset, tage sig ud som en ondartet SpØg 
- og det kan vi dog vanskelig tro.« 

7. Olaf Linck: »E n D a n s k e r i Ø s t e n«. Kun yderst sjældent 
har vi Danske haft Lejlighed at blive saa glade, som da vor Lands
mand i Kina, L a u r i t z A n d e r s e n, skænkede 1 Mill. Kr. til vort 
Nationalmuseum, og nu foreligger altsaa paa Tryk hans »Livs Even
tyr«. Heri er det fornØjeligt bl. a. at læse om hans Udnævnelse til 
Mandarin, og da han fik den dobbelte Drageorden hængt om sin Hals 
og derefter blev sendt til Port Arthur af den kinesiske Regering. Interes
sant er ogsaa L. A.s Forhanselse over den kinesiske Mur, da han fØrste 
Gang saa dette mægtige Bygningsværk paa 2000 ~lil, og som vel nok 
er det eneste Ilaandgjorte Værk paa Jorden, som kan ses fra Planeten 
Mars. (l) 
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8. Mathilde Malling: »M i n e D a g b Ø g e r«. Ungdoms Drømme 
og Ungdoms Bekymringer kalder Forfatterinden denne Bog, der er 
bygget ·over hendes Dagbog, indtil hun 1884 blev Student. Det er 
altsaa væsentlig Oplevelser fra Halvfjerdserne og Begyndelsen af Fir
serne. Disse Skudringer vil særlig finde Forstauelse hos Kvinder, men 
kan iØvrigt læses af enhver. 

Paa H. H a g e r u p s Forlag er udkommen: 

1. Helga Stemann: »F. Meldahl og hans Venner«. Kam
merherre Meldahl var en af vort Lands betydeligste Arkitekter, f. 1827 
t 1908. Han har efterladt sig en Mængde Breve, Dagbøger og Op
tegnelser, som hans Datter nu har udgivet til megen Glæde for Læ
serne. Navnlig findes en Mængde fra hans mange Rejser overalt i 
Europa, Afrika og Asien, hvor han studerede Bygningskunst og bl. a. 
søgte at finde ud af, hvorledes man bedst kunde bygge rummelige og 
billige Lader, i Stedet for de »Tømmermagasiner af Kornlader, som 
fØr den Tid var alm. paa vore Herregaarde«. Meldahls Hovedarbejde 
er jo Frederiksborg Slot og Marmorkirken (1878-94). Det er en stor 
og meget interessant Bog, hvis 2. Del forhaabentlig snart vil fØlge. 

2. Ivan Schelkunoff: »5 O A a r u n d e r g y l d n e K u p l e r<<. 
Forf. er fØdt i København, men af .russiske Forældre, var Præst ved 
den rus.siske Kirke der, og som saadan blev han ofte benyttet som Kurer 
mellem Hofferne i de forskellige europæiske Hovedstæder. Hans Op
levelser paa disse Ture er overordentlig interessante og livligt be
skrevne. Man faar et ret uhyggeligt Indblik i de mange og store Sn}r
derier, der gaar i Svang i Rusland. Forf.s Beskrivelse af de lange 
Præstedragter og det lange Haars og Skægs· Historie er nok værd at 
læse. Bogen er nydelig udstyret, men Forf. Omtale af den russiske 
Kirke, som han selv har betjent i mange Aar, er i k k e sympatetisk. 

3. F. Elle Jensen: »R a t i o n a l i s m e n i D a n m a r k«. Her faar 
man et grundigt Indblik i »dette Blad af den danske Kirkes Historie«, 
der begynder med Tiden kort fØr Holberg og fortsættes helt op til 
Grundtvigs Tid. Skildringen af denne »Fornufttid«, der jo er noget 
specielt for vort Land, er meget klar og ligetil, og kan med godt Ud
bytte .læses af enhver, der ønsker Klarhed om denne Foreteelse. Forf. 
synes ikke at være partisk, men giver enhver sit. 

Paa P. B l i c h e r s Forlag i Kolding er udkommen: 

1. Sigurd Miiller: »D a n s k e N a t i o n a l d r a g t e r a f F. C. 
L u n d<<, Her foreligger 31 Blade med et Forord af Sigurd Miiller om 
disse smukke og stemningsfulde Billeder, der fØrste Gang saa Lyset 
efter Krigen 1848-50, i hvilken Maleren Lund deltog og samtidig tog 
Skitser ligefm Dannevirke og senere tillige fra alle Egne ligetil Ska
gen og Bornholm. Senere er udk. 2. og for faa Aar siden 3. Oplag. 
der da kostede 50 Kr., men nu har Forlæggeren sat Prisen ned til 
15 Kr., og derved er det bleven overkommeligt at blive Ejer af denne 
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herlige Samling, som gerne skulde bevares tiJ sene Tider og fortælle 
Efterkommerne om, hvorledes vore Forfædre gik klædt i henfarne 
Tider. 

Paa O. L o h s e s Forlag er udkommen: 

1. V. Holbøn: »T e o l o g i s k S t a t« slutter sig nøje til de 
tidligere Udgaver og indeholder Fortegnelse over nulevende teologiske 
I\andidater, Præster, der har allagt teologisk Embedsprøve ved tyske 
Anstalter, Præster, der har aflagt den for Missionærer anordnede Prøve, 
Præster, uddannede paa Præsteskaler i Amerika, præsteviede, men 
uden forudgaaende Præsteuddannelse, præsteviede Mænd, som har en 
Prøve og er udsendt paa Missionsmarken. Fortegnelse over alle Præ
steembeder og over alle afskedigede gejstlige, samt over alle Pasto
rater, Annekssogne, Filialkirker m. m. Antallet af teologiske Kandi
dater er nu 2187, og her i Landet er nu ansat 6 tidligere danske Mis
sionærer, 31 tidligere Præster i Amerika, 16 Lægmandspræster og 33 
Præster, som er uddannede ved tyske Anstalter. 

2. Pastor C. Moe: »O p l e v e l s e r«. Det er en overordentlig ind
holdsrig »Fortælling fra det virkelige Liv«, som den snart SOaarige 
Fmd. for Indre Mission her lægger frem for Læserne. Man fØlger 
med Spænding alle de store Begivenheder, som Hr. Moe indvier os i. 
Læserne maa hØjlig forbavses over, hvad der er bleven budt denne 
Mand i Livet fra forskellig Side. Saaledes vil man bl. a. studse over 
Moes Samtale med Sognefogden i Saaderup, der bad om at komme 
til Alters, hvortil Moe svarede Ja, »naar Sognefogden havde Herrens 
Tilladelse«. Hertil .sagde Sognefogden: '>Ved De, hvad De er, Hr. Pa
stor, De er baade hovmodig, ondskabsfuld og løgnagtig«. Hertil sva
rede Moe: »det sagde De sandt, derfor har jeg ogsaa haft saa haardt 
Brug for en Frelser.« 

3. L. Petersen: »T o H u n d r e d e A a r s T r o s l i v a f S k j e r n s 
S o g n s H i s t o r i e«. Som Forf. her angiver, er det alene Troeslivet, 
der beskrives; den øvrige Historie vil antagelig komme senere. Mær
keligt er det at fØlge med i dette rige Liv, som har floreret i Skjern 
Sogn, hvor vi ogsaa træffer den gl. og godt kendte Fyenbo, P. Larsen 
fra Skræppenborg; vi hØrer ham blive dØmt og straffet, og siden ser 
vi ham paa Skillevejen mellem Grundtvigianerne og Indre Mission, og 
det ender med, at han gaar ad den fØrste Vej. Ogsaa det religiøse 
Liv i Nabosognene er berørt i Bogen. 

4. P. C. Davidsen: »G u d s F r e l s e s v e j i I s r a e l s H i s t o
r i e«. 3. Del. Denne Afhandling, som særlig omfatter »Esekias og 
hans faderlige Ven, Esajas« er af den fordelagtig bekendte HØjskole
forstander »fortalt for mine Elever.« Jeg fristes til at sige: bare hele 
det gl. Testamente kunde blive ligesaa godt og ligesaa forstuaende 
fortalt for a li e Mennesker, saa vilde meget se anderledes ud i denne 
Verden! Hvor er det en herlig Udlægning af de bibelske Syner, vi 
faar i denne Bog, og hvor trænger mange Mennesker til at faa en saa-
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dan Forstaaelse af det gl. Testamente, som denne Bog giver. Bogen 
er meget billig, saa her faas virkelige og gode Værdier for Pengene. 

5. C. Hornbeck: »Minder om Pastor A. C. Overgaards 
L i v o g G e r n i n g<<. Det er en lille, billig og god Bog med mange 
gode Vidnesbyrd om Pastor Overgaard fra hans Menighed og Ken
dinge baade fra Tiden i Dover-V enge og i I-ling e. 

6. Jens Thybo: »K u n g o d e r G u d«. Skildringer af Menigheds
livets Opvaagnen i Thy, der er beskrevet i to Dele og omfattende 
hvert eneste Sogn paa hele Thyland. Der forekommer mange Træk 
af Livet, som det formede sig i længst hensvundne Tider, men det er 
dog særlig de Mennesker, som har været Vejledere i de sidste 50 a 
70 Aar, som Forf. har taget Vare paa, og navnlig de mange enk~lte 
Vækkelser er godt skildrede og vil gøre Bogen til et Kildeskrift for 
senere Skribenter om Indre Missions Veteraner blandt Bønder, Haand
værkere, Lærere og Præster, der her er tydeligt tegnede, og det er 
gjort med Sympati og Forstaaelse. 

Paa V. Pios (Povl Branner) Forlag er udkommen: 

1. E. Wessel: Orlog.sminder, Skildringer og Skit
z e r f r a d a n s k e O r l o g s t o g t e r 1 8 7 8-1 9 1 9«. Det er en 
fornøjelig Adspredelse at fØlge med Kaptejnen paa hans mange Rejser 
over hele Verden. Paa disse Ture oplevedes meget, og Forf. har be
nyttet sine Øjne godt og set meget; og det oplevede er .genfortalt liv
ligt. Særlig er Livet paa Vagtskibet i Vesterhavet unde1· Verdens
krilgen :meget interessant. Ogisaa Indvielsen af Kieler-Kanalen er 
med det brogede Liv, som der udfoldedes, meget fornøjeligt skildret. 

. 2. Gustav Bauditz: »E n l y k k e l i g T i d«. Man begynder med 
at forbavses over, at en Mand, der fØrst er fØdt i 1882 og altsaa kun 
44 Aår gl., alJerede skriver sine Erindringer; men naar man erfarer, 
at Forf. kun taler om sin Barndom og Ungdom og i nogen Maade byg
ger paa andres Meddelelser, klarer det for Læserne. Disse vil med 
Glæde fØlge ham paa hans Rejse baade inden- og udenlands, og vil 
gerne hØre Omtalen af de mange betydelige Personligheder, der frem
fØres i Bogen; men Forf. Opfattelse af Biskop Madsen maa dog vist 
være en Misforstaaelse, den ligger i alle Tilfælde meget ved Siden 
af den alm. Opfattelse. 

3. Kejser-Bogen: »'-!Vilhelm II.s Erindringer«. Denne lige
fremme Beretning, der standser ved Kejser Frederiks Død 1888, er 
ikke uden Interesse ogsaa for danske. Krigen 1864 med Danmark 
nævnes enkelte Gange; Kejseren bemærker bl. a. at: »Jeg kan ogsaa 
erindre vore sejPrige Troppers Hjemkomst 1864.« Endvidere meddeles, 
at daværende Kronprins Frederik af Preussen er Ophavsmanden til 
Hohenzollern-Museet, til hvilket han fik Ideen fra Rosenborg i KØ
benhavn. Bogen er fint udstyret i Tryk og Billeder. 
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Paa M a r t .i n s Forlag er udlwmmen: 

1. H. Griiner Nielsen: >~D a n s k e F o l k e v i s e r«. Disse histo
riske Viser er en Del af de middelalderlige Folkeviser, der belyser 
Tidens religiøse Opfattelse og Overtro, og Prøver paa Kæmpevise-Digt
ning. Viserne omhandler Konger og Stormænd og politiske Begiven
heder fra Erik Emuns til Fr. Il.s Tid. Der gives her en Del Oplys
ninger om politiske Stemninger og Aandsrørelser, der bliver af saa 
megen mere Værdi for Læserne, som Forf. ledsager alle Viserne med 
indgaaende sproglige og historiske Forklaringer. 

Paa V. S c h æ f f e.r s Forlag i Kolding er udkommen: 

1. Georg Bruun: »E r n s t B o r c k, E l e v m i n d e r«. Ernst 
Borck er fØdt i Rensborg 21. Sept. 1833 og dØd 29. Aug. 1900. Han 
traadte ind i Hæren 1850 som Hornblæser og deltog i Slagene ved 
Isted, Mysunde og Miihlhorst. Han var Kammerat med Modellen til 
»den lille Hornblæser« (Dinesen) af H. P. Holst. - Den bekendte Slag
termester I. P. Reimers. fortæller, da han som Fører for en Deling 
skulde storme en af Fjenden besat Skov: Det gik i LØb over Korn
marken, men da de naaede Skoven, var der kun Reimers og den lille 
Hornblæser, Borck tilbage, de andre var faldne paa Vejen. Han del
tog ogsaa i Forsvaret af DybbØl og Als i 1864 og avancerede til Over
sergent; i 1871 blev han Politibetjent i Odense og 1875 i Kolding og 
tillige Gymnastiklærer ved denne Byes Latin- og RealskoJe, og fra disse 
Aar er . det, at de fornØjelige »Elevminder« stammer. 

2. Georg Bruun: »J e n s P e t e r v.,r i s s i n g, e n K o l d i n g b o r
g e r«. Bogen er tilegnet Kæmner J. O. Brandorff. Det er den særeste 
Person, Anm. endnu har set biograferet. J. P. 'Vd.ssing var fØdt i Kol
ding 3. Marts 1788 og døde 15. Decbr. 1867. Han var oprindelig Køb
mand i sin Fødeby og blev en meget velhavende l\Iand, ja- en af Byens 
rigeste, skænkede en Mængde Penge til religiøse og kulturelle Formaal, 
stiftede flere Legater og blev endog kongelig Agent, men i sine sidste 
20 Leveaar henfaldt han til at blive en hØjst mærkelig, ja - sørge
lig Særling, der endog optraadte som Formand for de værste Gade
drenge-Udskejelser, der havde til Følge, at alle skyede dette sØlle Men
neske. 

Paa A. C. R e i t z e l s Forlag er udkommen: 

1. L. Th. A•rnskov: »K i r k e l i g F r i h e d o g S e l v s t y .r e«. 
Bogen fremtræder som en Undersøgelse i Anledning af Kirkej ubilæerne 
i 1926, da det var 1100 Aar siden Ansgar bragte Kristendommen, 
400 Aar siden Hans Tausens Forkyndelse, 100 Aar efter Dommen i 
Sagen mellem H. N. Clausen og Grundtvig, og endelig 60 Aar siden 
den fØrste Valgmenigheds Kirke (Ryslinge) blev bygget. lØvrigt be
handles en Mængde kirkelige Emner f1·a Reformationen til vore Dage. 
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Paa J. H. S c h u l t z Forlag er udkommen: 

1. Anna Hartvigsen: »F r e m r a g e n d e d a n s k e M æ n d o g 
K v i n d e r«. Skønt der i den 425 Sider store Bog kun er medtaget 
saadanne betydelige Mennesker, som er fØdt i Tiden mellem 1750 og 
1850, bliver der dog mellem 4 a 500 Personer, hvis Liv og Virksomhed 
Forf. har funden Anledning til at nævne, og saa er det endda kun 
saadanne, der har gjort sig fortjent gennem deres Aandsdannelse. Be
tydelige Mennesker fra det praktiske Lisv er ikke medtagne. Det er 
altsaa PersonJigheder, som henhører til »Guldalderen«, og disse værdige 
Fædre har jo sat ædle Spor, i hvilke den nulevende Slægt nok kan 
være tjent med at træde. Forf., der er en SØsterdatter af den be
kendte Fynbo, Professor R. Nielsen, dØde 25. ·Decbr. 1913, og Bogen 
er gennemset af P. A. Rosenberg. 

2. P. B. Grandjean: »D a n s k H e r a l d i k«. Det er fØrste Gang, 
der foreligger en Bog om dette Emne her i Landet, og saaledes af
hjælpes et fØlt Savn, idet der kun er meget faa herhjemme, der er 
rigtig inde i den Videnskab, som kaldes »Heraldiken« eller Læren 
om Skjold og Hjælms Tilblivelse og Forekomst. Bogen, der er tilegnet 
Baron H. Berner Schilden Holsten, er forsynet med mange illustrerede 
Tegninger af Vaaben og Vaabendele. · Værket er pænt udfØrt og under
støttet af Carlsbergfondet. 

Paa »D e t S c h Ø n b e r g s k e« Forlag er udkommen: 

1. J. S. Møller: »Folkedrag ter i Nordvestsjælland«. 
Her foreligger et ganske overordentlig smukt udstyret Værk om disse 
Folkedragter og deres Forhold til lignende Dragter i andre Egne af 
Sjælland og til de skiftende Moder. Bogen har 155 Billeder i Teksten 
foruden 12 nydelige Farve-Litografier. Forf., der har været Læge i 
Kallundborgegnen i over 30 Aar, har ved sit vaagne Øje og Øre haft 
rig Lejlighed til at samle dette mægtige Udvalg af Stof. Foreningen 
»Danmarks Folkeminder« og Holbæk Amts Historiske Smnfund er Ud
gi,vere, og de har faaet StØtte dertil af Carlsbergfondet. 

2. Johannes Larsen: »Pastor Ferdinand Jensen«. Det er 
en usædvanlig smuk og stemningsfuld »Mindebog af denne Præsts Liv 
og Gerning«, Forf. med sine Hjælpere fremlægge!' for Læserne. De 
mange, som her har beskrevet Pastor Jensens Liv, er enige om at 
bevidne, at han helt gav sig under Guds Førelse« og derfor blev til 
saa stor Velsignelse for andre og selv opnaaede den hØjeste Lykke 
paa Jord. - Om Livet bag DØden udtalte Pastor Jensen flere Gange: 
Jeg tror paa, at Herren ogsaa efter Døden vil bruge mig til a{ præ
dike for de mange, som ikke helt naa.ede her i Livet at træffe et per
sonligt Valg, ligeledes for de mange Hedninger, der aldrig havde hørt 
Evangeliet paa Jord.« - En SociaJistfører, som Pastor Jensen havde 
haft Sammenstød med, sendte, da han laa for Døden Bud efter Præ
sten og sagde: »Hr. Pastor, jeg har sendt Bud efter Dem, thi nu fØler· 
jeg, at man vel kan leve paa Socialismen, men ikke dØ paa den; 
df'rfor maa De nu hjælpe mig.« 
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3. Rudolf Volf: »En gammel Præsts Livs erindringer«. 
Disse »Mindeblade« fra den gl. Dr. theol. og Stiftsprov.sts Dagbog er ud
givne af 2 af hans SØnner, nemlig Johannes og Jacob Volf. De mange 
Forhold og Personer, som Forf. er kommen i Berøring med gennem 
sit Jange Liv, er godt gengivne. Her findes ogsaa omtalt en Mængde 
Personer, navnlig gejstlige, fra forskellige Egne af Fyn. Fra et Kon
vent oplyses det, at de fleste Præster brugte fra 2- 4 Timer til at ud
arbejde deres Prædikener; men D. G. Mon rad, der var tilstede, er
klærede, at han brugte 12 af de »bedste Timer«. Faa Maaneder før 
sin Død sagde Dronning C a r o l in e A m a l i e til Forf.: » .... jeg 
venter paa Herrens Genkomst; jeg længes ikke efter at dØ, men efter 
at opstaa, for jeg glæder mig ikke til at afklædes, men til at iklæ
des«. 

4. Det SchØnbergske ·Forlag, har gennem en Aarrække udgivet 
nogle smaa nydelige og billige Bøger, der kaldes »M e n n e s k e r«. 
Det er »S m a a B i o g r a f i e r« af fremragende Personligheder, deres 
Liv, Udvikling og Arbejde, skrevet af kendte Forfattere. Saadanne 
Minder om store Mænd og Kvinder er en kostbar Del af Nationens 
Arvegods. De Mennesker, der er værd at mindes, er dels dem, hvis 
Livsførelse har givet praktisk Eksempel til Efterfølgelse. Vi har tid
ligere omtalt flere af de Personer, der er beskrevne iblandt disse 
»Mennesker«; i Aar vil vi nævne RedaktØr J. J e s s e n i Flensborg, 
der er biog;raferet af Vilh. la Cour; Forfatteren I. P. J a c o b s e n, 
som Georg Christensen beskriver; Forstander L. S c h r Ø d e r, hvis 
Biografi er skrevet af HoJger Begtrup, og Historikeren T r o e l s -
L u n d, der omtales med megen Sympati af Professor K. Fabricius. 

5. Helene Strange: »J o m f r u M o s s i n«. Denne kendte Forfat
lerinde har fØr i Historisk Aarbog for Loll. Falster beskrevet den 
samme hØjst sørgelige Begivenhed, hvorved Mossin Præstens Datter i 
Gunslev paa Falster, Jomfru Karen Birgitte forgiver med Rottekrudt 
sin Kæreste, Sognepræst Joh. Clausen i Stadager, der dØde 19 Timer 
efter under frygtelige Lidelser. Jomfru Mossin dØmtes til Døden, og 
hendes Hoved at sættes paa Stage. Det uhyggeligste ved hele Dra
maet er, at Jomfruens Moder, Præstekonen Madam Mossin, af alle be
tragtedes som den egentlig skyldige, men dog frikendtes. 

Paa V i~ h. T r y d e s ForJag er udkommen: 
1. F. Ahlefeldt Laurvig: »Elise Ahlefeldts Histo.rie«. 

Den Dame, som denne Bog handler om, er fØdt 1788 som eneste Barn 
af d'en daværende Lehnsgreve paa Langeland. Hun var kun ganske 
ung, da hun udenfor Ægteskab fik en Datter, hvis Fader man ikke 
ved hvem er; Forf. mener, det var hendes Faders Adjudant, andre 
mente, det var Kong Chr. VIII (som Prins). Elise blev kort efter 
gift med den fra Napoleons-Krigene bekendte ,preussiske General 
Baron v. Liitzow, men lod sig senere ,skille fra ham og Jevede derefter 
i 15 Aar sammen med den kendte tyske . Forfatter Immermann, uden 
at være gift med ham. Efter at han var bleven gift, levede Elise 
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sammen med en Veninde og dØde 1857. Hun var en mærkelig bega.vet 
Dame, om hvem der findes en Mængde Literatur, af hvilke dog nær
værende Bog af den nuværende Lehnsgreve sikkert er den, som kom
mer Elises ejendommelige Forhold og Liv nærmest; det rigeste Mate
riale har ogsaa staaet til Forf.s Raadighecl. 

2. F. Ahlefeldt Laurvig: »S k i l cl r i n g e r o g B i l l e d e r«. En 
Del af det i denne smukke Bog anførte har tidligere dannet Grund
lag for Foredrag ved forskellige MØder. Forf. har bl. a. oversat en 
Skildring af den berømte bØhmiske Skuespillerinde Fru Kvapilova 
om Fru Betty Hennings. Heri skriver den bØhmiske Dame, at Fru Hen
nings har den klippefaste Overbevisning, at »Gud boer i hende, uden 
ham spiller hun aldrig«. - Og hvor Talen er om H. C. Andersens For
hold til Storhertugen af Weimar, siger denne, da Digteren af en til
stedeværende blev omtalt nedsættende: »Han var en stor Digter, et 
udmærket Menneske og min Veni« -· Lehnsgreve Ahlefeldt skriver 
om Eleonora Christine Ulfeldt: ». . . . iØvrigt en af Danmarkshisto
riens modbydeligste Skikkelser - hun tilskyndede efter al sin Evne 
Manden til hans forræderiske Foretagender, man har Breve fra hende, 
hvori hun ligefrem jubler over den sørgelige Roskildefred, .... «. Der
som disse MeddeleLser er rigtige, hvad Anm. ingen Grund har til at 
tvivle om, er den hidtidige Opfattelse af denne Kvinde hØjst mærkelig 
- men hvis er Skylden? 

3. F. Ahlefeldt Lam·vig: »P r i n s C a r l s R e j s e«. Det er Chr. V.s 
anden Søns (Fr. IV.s Broder) Rejse gennem store Dele af Europa 
paa 4. Aar sammen med Grev Carl Ahlefeldt til Langeland, som Bogen 
omhandler. Forf. giver tillige et udmærket Indblik, gennem de mange 
originale Breve, i alle Forhold ved det elaværende Hof. Mange be
tydelige Personer omtales, og Beskrivelserne er ledsagede af sjælelen 
smukke Billeder. Det benyttede Papir er fineste Sort, og Bogen er 
godt skreven. 

4. F. Ahlefeldt Lam,vig: »C h r i s t i a n V I. s D a t t e r«. Først 
lægger Læseren Mærke til det usædvanlig svære og fine Papir i Bogen, 
navnlig er alle Billederne trykt paa særlig godt glittet og dyrt Papir. 
Ogsaa Stilen er tiltalende, ligesom Emnet, Chr. VI.s eneste Datters 
Liv, er ret spændende, hvorfor man læser hele Bogen med vaagen 
Interesse. Alle de gengivne Breve er oversat til Dansk, saaledes at 
enhver kan læse om de mange spændende Episoder. Af Indholdet er
farer man, hvor besværligt og bekostel igt det kan være at finde en 
passende Brudgom til en Prinsesse. 
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Tillægsliste til Historisk Samfunds 
Medlen1sliste. 

Odense By. 
Basse, Folmer, Premierløjtnant, Vestergade 85. 
BØving, G., Konditor, Vestergade 83. 
Helk, J., PremierlØjtnant, Fodfolkkasernen. 
Hermann, R., Boghandler, St. Knuds Kirkestræde 15. 
Jensen, J., Lærer, Albanitorv 2. 
J ens en, Olaf, Skræddermester, Phanteonsgade 22. 
Møller, Johs., Bogbinde1·, Vestergade 55. 
Nielsen, Gunnar, RedaktØr, Fyns Venstreblad. 
Pedersen, P., Overinspektør, Albanigade 21. 
Rasmussen, Carl, Vognmand, Langgade 9. 
Sy.rensen, Merri, Bogholderske, Kirkegaardsane 31. 
Thomsen, H., Lærer, Lundsvej 11. 

Odense Herred. 
Dalum Sogn. 

Hansen, J., Restauratør, »Carlslund«, Fruens Bøge. 

Korup-Ubberud Sogne. 

Nielsen, Baneformand, Holmstrup. 
Thaarup, Chr., Gaardejer, Lille HØjbjerg pr. Korup. 

Tommerup Sogn. 

Christophersen, Chr., Gaardejer, »Stenlykken«, Tommerup. 
Hansen, Portør, Tommerup St. 
Møller, Frue, Centralbestyrer, Tommerup. 

Brylle Sogn. 

Aagaard, H. P., Gaardejer, Brylle Mark pr. Knarreborg. 
Hansen, Carl, Proprietær, Manngaard, Render pr. Tommerup. 
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Lindegaard, R., Tømrermester, Brylle pr. Knarreborg. 
Magle, Hans, Sognepræst, Brylle pr. Knarreborg. 
Østergaard, Lærer, Brylle pr. Knarreborg. 

Vissenbjerg Sogn. 

Lung, N., Centralbestyrer, Skalbjerg. 
Winther, Sognepræst, Vissenbjerg. 

Bjerge Herred. 
Kerteminde By. 

Bille, Paul, Elektricitetsværksbestyrer, Strandvej 23. 
Nielsen, N., Hotelejer, Tornøes Hotel. 
Rasmussen, Th., Bagermester, Vestergade 16. 

Mesinge Sogn. 

Hansen, H. Chr., Lærer, Mesinge. 

Lunde Herred. 
Otterup Sogn. 

Albrechtsen, Bogtrykker, Otterup. 
Dalskov, H., Stationsforstander, Otterup. 

Lunde Sogn. 

Frederiksen, Chr., Møller, Lunde. 

Skovby Herred. 
Skovby Sogn. 

Jørgensen, Hans From, ».Daaholm«, Skaarup pr. Bogense. 

Haarslev Sogn. 

Gynthersen, Carl, Gaardejer, Lille Nellerod pr. Gamby. 

Baag Herred. 
Assens By. 

Jørgensen, H., Smedemester, Nørregade. 
Plum, Fr., Boghandler, Torvet 20. 

Sønderby Sogn. 

Petersen, Gaardejer, Sønderby pr. Ebberup. 

Sandager-Holevad Sogne. 

Hansen, Niels, pens. Lærer, Sandager pr. Assens. 
Jacobsen, Mar., Dræningsmester, Smejrup pr. Assens. 
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Kjærum Sogn. 

Hansen, P., Gaardejer, »Terpegaard«, Ebberup. 

Helnæs Sogn. 
Jacobsen, Dyrlæge, Ebberup, 
Rosenkrantz, Holger, Baron, Abkjeldgaard, Ebberup. 

Gamtofte Sogn. 

Andersen, L. P., Møller, Øxnebjerg pr. Assens. 
Bang, M., Enkefrue, Liltofte pr. Assens. 
Davidsen, Frue, Lærerinde, Aborre pr. Assens. 
Ellegaard, Mejeribestyrer, Aborre pr. Assens. 
Hansen, Chr., Gaardejer, Øxnebjerg pr. Assens. 
Hansen, L. P., Gaardejcr, Aborre pr. Assens. 
Jensen, Jørgen, Gaardejer, Aborre pr. Assens. 
Jessen, Lærer, Aborre pr. Assens. 
Larsen, H. J., Gaardejer, Aborre pr. Assens. 
RabØl, Jens, Gaardejer, Aborre pr. Assens. 
Schmidt, Frk., Lærerinde, Voldbro pr. Assens. 

Søby-Turup Sogne. 

Hansen, P. E., Uddeler, Turup. 
Lund, S. K., Lærer, SØsØby pr. FlemlØse. 
Nielsen, A. Proprietær, SØbygaard pr. Flemløse. 

Skydebjerg og Orte Sogne. 

Hansen, Gaardejer, Ladegaard pr. Bred. 
J en sen, J ens, Ladegaard pr. Bred. 

Flemløse Sogn. 
Andersen, H. J., Gaardejer, Dærup pr. Glamsbjerg. 
Madsen, Lærer, HØed Skole pr. Flemløse. 
Nielsen, J. P., Proprietær, »Hesselbjerggaard« pr. Flemløse. 
Pedersen, A. P., Gaardejer, Flemløse. 

Venels Herred. 
Middelfart By. 

Harder, E., Boghandler, Algade. 
Ravnø, Bogtrykker. 

Nørre-Aaby og Indslev Sogne. 

Ebbesen, N., Realskolelærer, Nørre-Aaby. 
Hansen, R., Postmester, Nørre-Aaby: 
Nielsen. Karl, Sogneraadsfmd., Gadstrup pr. Nørre-Aabv. 
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Asperup og Roerslev Sogne. 

Rosenfeldt, Laur., Gaardejer, Roerslev pr. Blanke. 

Fjelsted-Harndrup Sogne. 

Pedersen, Johanne, Frøken, »Skovvang«, Harndrup. 

København. 

Axelsen, Magda, Frue, Strandvejen 110 5
, Hellerup. 

Madsen, M., Kontorchef, Nørre Alle 13, København N. 
Rom, N. C., Forlagsboghandler, Vestergade 8, Roms Hus. 

Medlemmer, der betaler halv Pris (som Medlem 

af andre historiske Samfund). 
Frydendahl, H. Chr., Lærer, ' Krarup Skole pr. Espe. 
Herbårg, P. Pedersen, Fabrikant, Ringe Maskinfabrik, Ringe. • 
Lundbye, J . T., Professor, Upsaiagade 6. Kbhvn. Ø. 
Lomholt, Lærer, Nørre-Broby. 

Årbog for Odense og Assens Amter 1927



Regnskab for "Historisk Samfund for Odense og Assens Amter" 1926. 

Indtægt. 
Beholdning fra forrige Aar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4099,54 
Statstilskud for 1926 .... ....... .. ........... ·. 360,00 
Tilskud fra »Fyens Stifts patriotiske Selskab« . . 25,00 

» » Assens & Omegns Spare- og Laanekas.se 25,00 
» » Vends m. fl. Herreders » » » 25,00 

Indvundne Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114,10 
Salg af gam~e Aarbøger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306,0J 
Medlemskontingent fra 540 Medl. a Kr. 3,45 1863,00 

» » 499 » » » 3,00 1497,00 
» » 19 » » » 1,95 37,05 
» » 5 » » » 5,45 27,25 
» » 3 » » » 10,45 31,35 

Kr. 8410,29 

Balance: Kr. 8410,29 

Status pr. l. Januar 1927. 
Kassebeholdning ......................... .. . 
5000 Kr. Jydske Landkreditforeningsoblig. 

a Kurs 83 pr. 1. Jan. 27 ........... . 
Oplag af egne Aarbøger (incl. Aarg. 1925) ... . 

» » fremmede Aarbøger (345 Stk.) ..... . 

1184,82 

4150,00 
4758,00 

345,00 

Saldo Formue Kr. 10,437,82 

Udgift. 
Trykning af Aarbog XIII ................... . 
Porto, Fragt og Materiale ................... . 
Medlemsbidrag til »Dansk hist. Fællesforening« 
Honorar til Kassereren .. ............. ... ... . 
Avertering og Udlæg v. Afholdelse af Møder .. 
Forfatterhonorar ............................ . 

1721,40 
570,15 

80,92 
150,00 
186,00 
417,00 

Kr. 3125,47 
Beholdning den 1. Januar 1927 . . . . . . . . . . . . . . 1184,82 
Obligationer i Jydske Landkreditforeninger, 

Kurs 0,82 pr. 28. Juni 26 . . . . . . . . . . 4100,00 

Odense, d. 1. Januar 1927. 

Balance Kr. 8410,29 

C. A n d r e a s e n, 
Kasserer. 

Ovenstaaende Regnskab er fundet i Overensstem
melse med Bøger og forelagte Bilag, samt Kreditfor
eningsob.Iigationer paa Kr. 5000,00 a Kurs 0,82. Kasse
beholdningen til Stede med Kr. 1184,82. 
Endvidere findes hos Kassereren 603 Bøger til 1846,00 

hos Tegnelærer Pedersen 20 Bøger til 55,00 
hos Fmd. iflg. · egen Opgivelse 1065 Bøger til 2857,00 

Odense, d. 15. Jan. 1927. 

L. P e d e r s e n. H. J o. h a n s e n. 

Cl:> c.. .... 
t:J• 
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Bestyrelsens Medle1nmer er: 

Proprietær F. Hjort, Baagegaard pr. Tommerup, Fmd. l 
Baron H. Berner Scllilden Holsten, Langesø, Næstfmd. J 
Lær-er N. M. Elling, Søndersø pr. Odense. 
Pastor A. R. ldum, Føns pr. Nørre Aaby. 
Landsarkivat· Hans Knudsen, Odense. 
Rektor H. St. Holbeck, Odense. 
Ingeniør C. Andreasen, Odense, Sekretær og Kasserer. 
Apoteker de Neergaard, Odense. 
Provst .G. Schovsbo, Nørre Aaby. 
Gaardejer R. J. Madsen, Mygind pr. Assens. 
Læge V. Meier, Fjerritslev. 
Fru M. Hansen , Christiansminde pr. Guldbjerg. 
Branddirektør Behrends, Middelfart. 

N.C.ROMS BOGTR 
• KØBENHAVN • 

Tillige i 
Skrift

udvalget. 
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