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Til Bidragydere og .Medlem.m.er. 

Idet vi udsender denne Aargang af "Svendborg Amr· 
føler vi, som saa ofte før, Trang til at udtale en Tak til de 
Mænd, som yder os en særdeles væsentlig Støtte ved at 
overlade os deres historiske Arbejder til Offentliggørelse. 
Ved denne Lejlighed kan vi dog især ikke undlade at rette 
en hjertelig Tak til fhv. Museumsinspektør C. Neergaard, 
fordi han i sin høje Alder og trods sit svage Syn paa vor 
Opfordring har villet udføre det store Arbejde, som det 
har været, at udarbejde den fortræffelige og fyldige Skil
drin~ af Kammerherre N. F. B. Sehested til Broholm og 
hans arkæologiske Arbejde, som indleder nærværende Skdft. 
Vi er forvissede om, at "Samfundet"s Medlemmer under 
Læsningen af Skildringen med Glæde vil slutte sig til 
denne Tak. 

"Svendborg Amt" er i Aar noget mindre, end vore 
Aarsskrifter plejer at være; men til Gengæld udsender 
vi desuden til alle "Samfundet"s Medlemmer et Festskrift 
om de Reventlowske Skoler, som udgives i Anledning af. 
at det i 1933 er 150 Aar, siden de første af disse Skoler 
begyndte deres Virksomhed. 

"Samfundet" har paataget sig Udgivelsen af dette 
Skrift mod at faa et Tilskud til Dækning af Udgif
terne ved Udgivelsen, dels ved en Bevilling fra "Den 
Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse", dels ved en Bevil
lin~ fra Brahetrolleborg Sogneraad - og paa den Betin-
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R E D A K T I O N S U D V A L G: 

J. CHR. CLAUSEN, Præst, Korinth. 
THøGER DissiNG, fhv. Højskoleforstander, Vejstrup . 
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UDDRAG AF REGNSKABET 
FOR 

"SVENDBORG AMTS HI ST O R ISKE SAMFUND" 

L Decbr. 1931 - 31. Oktbr. 1933. 

INDTÆGT 
Beholdning overført . . . . . . . Kr. 21,74 
Medlemsbidr. og Portogodtgør. 1931 " 1388,50 

·do. do. 1932 " 1347,00 
Salg af ældre Skrifter ved Forman-

den og i Boghandelen . . . . " 183,35 
Tilskud fra "Det 9. danske Hjem-

stavns Stævne . . . . . . . . " 448,85 
Tilskud fra Staten . . . . . . . " 341,25 
Tilskud fra "Fyens Stifts patrioti-

ske Selskab" . . . . . . . . " 50,00 
Tilskud fra "Sparekassen for Svend-

borg og Omegn" . . . . . . " 25,00 
Indvundne Renter m. m. . . . . . " 16,21 

Ialt . . Kr. 3821,90 

Efterset og godkendt. 
Vejstrup, 4. Novbr. 1933. 

L. Faurby Stengaard. 

UDGIFT 
Betalt C. Schønemanns Bogtrykkeri 

a Konti . . . . . . . . . . Kr. 2390,00 
Honorar til Bidragydere . . . . . " 452,00 
Porto ved Udsendelse af to Aars

skrifter . . . . . . . . . . . 
Ekspedition af to Aarsskrifter· . . 
Formandens Porto-, Fragt- og Rejse

udgifte;r . . . . . . . . . . . 
"Dansk historisk Fællesforening" 2 

654,47 
100,00 

105,46 

Aarsbidra.g: . . . . . . . . . " 43,00 
Beholdning at overføre . . . . _· _ "-~ 76,97 

Ialt . . Kr. 3821,90 

"Samfundet" skylder C. Schønemann's Bogtryk
keri 396 Kr., og ejer ca. 4200 ældre Aarsskrifter. 

"Birkely", Vejstrup, l. Novbr. 1933. 

Thøger Dissing. 
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gelse, at Skriftet maa følge "Svendborg Amt" 1933 til 
alle vore Medlemmer. 

Bestyrelsen haaber, at denne Ordning vil vække Til
fredshed hos Medlemmerne, og at de vil faa Glæde 
og godt Udbytte ved Læsningen af det smukke Festskrift. 

Vi maa endnu engang indtrængende lægge Medlem
merne paa Sinde, at de maa hjælpe "Samfundet" til en Til
gang af ny Medlemmer. Det er ikke muligt med de smaa 
Midler, der staar til Bestyrelsens Raadighed, at gøre Skriftet 
saa fyldigt og smukt udstyret, som vi gerne vilde. Med
lemsbidraget er jo kun 2 Kr. aarlig, en meget lille Beta
ling for de værdifulde Skrifter, vi har haft den Glæde at 
kunne udsende. 

Blot ethvert Medlem skaffer os et nyt Medlem, - og 
det maa kunne gøres -, og vi vil være ovenpaa og i 
Stand til at kunne gøre vort Medlemsskrift langt fyldigere 
og smukkere udstyret, end vi nu evner det. Der vilde saa 
ogsaa blive Midler til at lade afholde nogle historiske Mø
der rundt om i Amtets forskellige Egne, en Opgave, som 
vi nu næsten helt maa lade ligge. 

Som det vil ses af Regnskabet, ejer "Samfundet" be
tydelige Restoplag af gamle Aarsskrifter. Ny-tiltrædende 
Medlemmer og Medlemmer, som ønsker at komplettere 
deres Aarsskriftrækker, kan faa disse Skrifter til meget 
billige Priser. Ved Henvendelse til undertegnede Formand 
kan faaes tilsendt en Liste over Aarbøgerne med vedføjede 
Priser. 

Indmeldelse af ny Medlemmer og Bestilling paa ældre 
Aargange af "Svendborg Amt" modtages, og alle Hen
vendelser vedrørende "Samfundet"s Virksomhed besvares 
.:1 f undertegnede. 

,,Birkely", Vejstrup i December 1933. 

P. B. V. 

Thøger Dissing. 
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Svendborg Amts Museum 
er stiftet den 17de Oktober 1908 med det Formaal gen
nem erhvervede Samlinger at bevare og ophjælpe Kund
skab om vore Fortidsminder. 

Museet opfordrer særligt Landboerne til at værne om 
og bevare alle saadanne Genstande, som have det mindste 
at betyde i Henseende til det daglige Liv paa Landet i 
gamle Dage, før Damp og Elektricitet afløste Haandarbej
det; Museet modtager og opbevarer med Glæde disse Ting. 

Endvidere opfordrer Museet til at indsende alle ved 
Tørvegravning fremkomne Knogler, Tænder, Gevirer, Kra
nier eller lignende til Museets Inspektør Lærer Markus
sen, Svendborg, fordi disse Ting have Betydning for den 
videnskabelige Undersøgelse af Danmarks Dyreverden i 
Fortiden, Findested og Dybden i Jorden bedes opgivet. 

Medlemmer kunne optages ved Henvendelse til Mu
seumsinspektøren. 

Det aarlige Medlemskontingent er 2 Kr. 

Langelands Museum 
er en selvejende Institution, som har til Opgave at samle 
og fremstille i Museetss Bygning i Rudkøbing, alt hvad 
der kan tjene til Oplysning om Langelands Fortid. 

Museet er aabent for Besøgende hver L ø r d a g og 
Søndag Eftermiddag Kl. 2- 4. Gratis Adgang. 

Udenfor disse Tider vil Museet som Regel kunne be
ses ved Henvendelse til Opsynet. 

Nyborg Museumsforening 
stiftet 10/to 1912 

har til Formaal at samle forskellige Genstande, Billeder, 
Møbler, m. m. for at de, samlede i Nyborg Museum, 
kan bidrage til at oplyse Nyborgs og nærmeste Omegns hi
storiske Udvikling. 

Medlemsbidraget er l Kr. aarlig. Indmeldelser og Ga
ver til Museet modtages med Tak af Bestyrelsens For
mand. Overlærer J. Høirup. 
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