
Da det i A ar er 25 A ar, siden Historisk Samfund (o r 

Odense og Assens Amter blev stiftet, har Proprietær 

F. Hjort, Baagegaard, der var Samfundets Formand 

fra 1912 til 1934, i fØlgende Artikel fortalt om sit Ar

bejde for Samfundet i hans Formandstid. Disse iYied

delelser turde være saa kamkteristiske for den Maade, 

hvorpaa Proprielær Hjort ledede Samfundet , at Redak

tionen har ment det naturligt at bringe Artiklen som 

Indledning til dette Bind af Aw·bogen. Takkel være 

det solide Økonomiske Grundlag, som Proprietær Hjort 

la_qde for Samfundet , er de.( bleven muligt at udsende· 

denne Aarbog i væsentligt bedre Udstyr, og det er vort 

Haab, at den ogsaa i indholdsmæssig Henseende vil' 

være af' en saadan Kvalitet, al Sam f'und et ikke blot 

maa bevare de gamle Medlemmer, men vinde nye over 

h ele Fyn. 

Til Proprietær Hjorts A rtikel har Lærer N. M. E l

ling, der har været Medlem af' Bestyrelsen siden 1912, 

(Øjet et Tillæg., der væsentlig bygger paa Foreningens 

Protokoller. 
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ET TILBAGEBLIK 

PAA DE 25 AAR I HISTORISK SAMFUND 

Af Fr. Hjort 

Blandt de mange Ting, jeg har arbejdet med i mit snart lange 
Liv, findes ikke mange Sager, som har givet mig saa meget Ar
bejde og saa mange Bryderier, men tillige saa overmaade megen 
Glæde og Tilfredsstillelse, som mit Arbejde i "Historisk Sam
fund" . - J eg har alle Dage haft megen Forkærlighed og Inter
esse for alt, hvad der kom ind under Begrebet Historie, og derfor 
var jeg ogsaa straks lysvaagen, da der her i Odense og Assens 
Amter blev Tale om at danne et "Historisk Samfund". Men som 
det vil huskes af alle de gamle Medlemmer, havde dette svære 
FØdselsvanskeligheder. - Omkring Aarhundredskiftet begyndte 
det ene efter det andet af Amterne at danne "Historisk Sam
fund", og da vi n a ar frem til 1912, er der allerede oprettet saa
danne i alle Amter undtagen vort. Dette saa mærkeligt ud, men 
endnu mærkeligere var det, at der 2 Gange var blevet forsøgt 
derpaa, uden at der kom noget Resultat, fordi de faa, som mØdte, 
ikke havde Mod til at begynde, da Interessen var saa skrækkelig 
svag. Men saa i Eftera_aret 1912 forsøgte Gaardej er M. K. Ras
mussen i Thorup pr. Skamby at indbyde til et nyt Møde om Sa
gen i Odense . Til dette MØde kom kun de 13 Mænd, hvis Navne 
staar anfØrt paa fØrste Side af første Hefte i Am·bogen; af disse 
var 5 Lærere, 5 Landmænd, l Præst, l Skovrider og l RedaktØr. 
Vi ventede og ventede, men der kom ikke flere; vi talte om Sagen 
og blev til sidst enige om at forsøge at gaa videre med Arbejdet. 
Gdr. M. /{. Rasmussen for.eslog mig til Formand; - hvorfor jeg 
skulde straffes med dette Herkulesarbejde, har jeg aldrig for
siaaet! Man pustede lidt og saa til hinanden; men nej, der var 
ingen anden, som bragtes i Forslag, og dermed var jeg enstem
mig valgt. 

Vi blev nu enige om, at det fØrste, der var at gØre, var at f.aa 
indfanget nogle flere Medlemmer til et Bidrag af kun 2 Kr. pr. 
Aar. Redaktøren fik Ordre til at blæse i Basunen i alle Landets 
Blade, hvad han troligt ud fØrte til Frnldkommenhed; men det gav 
forelØbigt kun l, skriver et Medlem, nemlig Pastor Richtu i 
V e jen, saa der var ingen Fynboer, der lod sig an[ægte; de ' 'ilde 
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fØrst se, hvad det hele blev til. Saa besluttede Bestyrelsen, at jeg 
skulde arrangere nogle MØder i Odense med nogle Ugers Mellem
rum. Det blev et svæ rt Arbejde, idet jeg fik Afslag fra den ene 
efter den an den, jeg henvendte mig til. En medvirkende Aarsag 
hertil va r, a t vi ikke havde Penge til at betale med; thi alene 
Averteringen tog mere end de faa Medlemsbidrag, der kom ind, 
saa der var altid Minus i Kassen. Det lykkedes dog at faa enkelte 
MØder i Stand. Ved et af Møderne fik Foredragsholderen Forfald 
og sendte Afbud Aftenen fØr MØdet, saa j eg blev nØdt til "over 
Hoved og Hals" at lave noget sammen, som kunde ligne et Fore
drag, og jeg valgte at tale om den afdØde LandØkonom, Etatsraad 
Hofman Bang til Hofmansgave, der h avde opdraget saa mange 
dygtige Landmænd paa sin Gaard og Skole. Præstationen var 
selvfØlgelig meget tynd; men det var saa heldigt, at den omtaltes 
SØn, Hofjægermester Hofman Bang, var til Stede. Han tog Ordet 
og gav et ganske udmærket Supplement til min T ale, hvad der 
vakte almindelig Glæ de og Tilfredsh ed i den lille Forsamling. 
Men alle vore Anstrengelser til Trods gav det forelØbig kun faa 
Medlemmer. Navnlig Odense, Bogense og Assens var yderst reser
verede, hvorimod Kerteminde og Middelfart var noget bedre. Be
styrelsen fik nu det Indtryk, at Landboerne var bedre at faa i 
T ale, og man vedtog derfor, at jeg skulde fo rsøge a t afholde nogle 
Møder ude i Landsognene. Da vi ingen P en ge havde hverken til 
AYertering, Lokale eller Foredragsholdere, fandt jeg paa at bede 
om frit Lokale, hvad ofte lykkedes, og Averteringen skete paa 
den ~Iaa de , at jeg skrev Indbydelserne paa Sedl er, som j eg fik 
Mælkekuske eller Drenge til at bringe ud. Fra mine Arbejder i 
Agrarforeningen, Hypotekforeningen og den landØkonomiske 
Forskudsforening kendte jeg adskillige gode Mænd i hvert eneste 
Sogn paa Fyn, og blandt dem udvalgte jeg saadanne, som jeg 
Yidste egn ede sig til min Hjælp, og som jeg kunde faa til at støtte 
mig, hvad de som Hegel var villige til. J eg mindes endnu med 
stor Glæ de og Tak disse gode Mænd og Kvinder, som indeslut
t ede mig i deres Venskab for Livet. Mange af dem er nu dØde; 
men enkelte er dog endnu tilbage, og Hjerterne varmes op, naar 
vi en enkelt Gang ses og veksler varme Haandtryk. - Alle disse 
mange Møder gav et udmærket Resultat; de var altid godt be-
Øgte, undertiden helt overvældende. Efterhaanden erhvervede 

jeg mig nogen Rutine i at gribe Sagen saadan an, at der kom 
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Proprietæ r Fr. Hjort 
(f. 1863, Hist. Samf.s Formel. 1912-34) 
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noget ud dera f. Xaa r det Yar muligt, valgte jeg altid at tale om 
noget , der nelrørte Sognet eller dog den allernæ rmeste Egn eller 
søgte i ~l ange ! deraf at fremskaffe noget Personalhistorie, der 
h aYd e Tilknytning til nogle af Egnens Befolkning, og jeg op
dagede, a t de t a ltid havde Forsamlingens Øre. Til Afslutning op
fordrede j eg de mødte til at stille ForespØrgsler, hvad der ikke 
altid lykkedes ; m en ved Kaffebordene bagefter fik de reserverede 
oft e Luft , og saa kunde det undertiden blive sent, fØr vi blev fær
dige med Debatten. Forinden jeg forlod .MØdet, havde jeg altid ad
skillige ny ~I edlemmer indskrevne; enkelte Gange kunde jeg op
n aa indtil 20 og derover. Jeg husker engang ved et saadant vel
lykket ~!Øde, hvor jeg sad og skrev alle de ny Medlemmers Navne, 
a t nu afdØde Gaardejer Olsen i StenlØse var en af de mest virk
somm e til at hjælpe mig. Til sidst spurgte jeg da, om jeg ikke 
nok ogsaa maatte notere hans Navn. Han svarede: "Aa! Lad mig 
være fri, Hjort, jeg har ingen Interesse for Sagen, og jeg faar en 
a to Opkrævninger hver Dag, saa jeg kan ikke forsvare det!" 
J eg forstod Manden og opdagede, at det udeJ,ukkende var for min 
Skyld, han hjalp mig. Det mærkelige skete imidlertid, at jeg, 
som n etop havde skrevet noget om FrØbjerg i Aarbogen, tog et 
Særtryk og sendte til Hr. Olsen som Tak for hans Venlighed. Da 
j eg kort efter atter traf ham ved det næste MØde, var Hr. Olsen 
ved at omfavne mig af Glæde over FrØbjergs Historie; thi da han 
vilde bruge Heftet til "Middagslæsning", opdagede han, at hans 
Hustrus Familie deri var beskrevet 9 Slægtled tilbage i Tiden. 
Dette kom dem begge meget overraskende, saa meget mere som 
de forud kun kendte Slægten tilbage til Bedsteforældrene. Saa 
bl ev Olsen Medlem af Samfundet, og jeg mindes intet MØde, jeg 
derefter afholdt, uden at han ogsaa var til Stede. Sidst jeg saa 
ham var ved AfslØringen af :Mindesmærket for P eder Larsen 
Skræppenborg; m en da var han alt m ærket af den Sygdom, der 
kort eft er lagde ham i Graven. Hans DØd var et saare stort Savn 
fo r mig og et Tab for "Historisk Samfund". 

Ved Siden af disse MØder, der stadig blev fortsat gennem de 
m ange Aar, skulde Am·bogen virke hen til at samle Medlemmer 
og bringe Forstaaelse og Interesse ud til den store Befolkning. 
Det gjorde den ogsaa, blot vi passede paa at faa noget frem fra 
de forskellige Egne og Sogne og undgik, at noget Sted blev sted
m oderligt behandlet; men dette var lettere sagt end gjort, for det 
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Lærer i\. M. Elling 
( f. 1R7il, Medl. af B c st. 1912 - ) 

Sognefoged Rasmus J ør gen sen 
(f. 1853, ·r 1920, Medl. af Bcst. 19n-20 ) 

~ 
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Yar næsten umuligt at fonnaa nogen lil at skrive i de fØrste Aar, 
da Yi ikke haYde P enge at betale med. Flere af Bestyrelsen maatte 
derfor se lY skrive Artiklerne, og det var ikke altid saa godt, som 
det burde nere; thi selv om Yi var 5 i Skriftudvalget, var det ikke 
helt sjældent, at der smuttede Trykfejl indenfor DØren. Endnu 
saa sent som i Gaa r opdagede jeg en kedelig Fejl i et af mine 
egne Has h ·ærksarbejder, hvor der uanfægtet fik Lov til at figu
rere Aarstallet 145 1, da Kong Hans og Adelsmanden Johan BjØrn
sen slog en Ejendomshandel af, skØnt de næppe var fØdt nogen 
af dem den Gang; men ingen saa det, h eller ikl<e Anmelderne. 

Det kneb s tadig m ed at skaffe Penge til det nØdvendige; thi 
selY om Yi kunde undlade a t betale Forfatterne, saa kunde vi dog 
ikke slippe uden om Bogtrykkeren, og hans Regninger blev ved 
at stige, da vi nu var inde under Verdenskrigen, som fordyrede 
alle Ting. Vi kom efterhaanden op paa over 3000 Kr. til Trykning 
af Aarbogen. - SkØnt vi efterhaanden var kommen op paa en 
12- 1300 ~Iedlemmer, saa gik dog næsten alle ;'ore Penge til Bog
trykkeren, og vi var i et s tadigt Betryk for Pe11ge. Paa et Hotel i 
København var der imidlertid en, som hviskede mig i Øret, at man 
i et dansk Bogtrykkeri i Flensborg kunde faa Aarbogen trykt saa 
uhørt billigt. J eg undersøgte Forholdene, og Chefen for Trykkeriet 
kom enelog til Odense og forelagele sit Tilbud, der lØd paa under 
300 danske Kroner, altsaa kun 1ho. J eg kaldte h ele Bestyrelsen 
sammen, og alle som en var enige om at tage mod Tilbudet; ingen 
mente, vi kunde forsvare a t sige Nej dertil, især da vi jo samtidig 
styrkede den danske Sag i Flensborg. - Men sikken e t Rarna
skrig der bl eY i Jlere Aviser h er hjemme (dog ikke i Odense) , og 
navnlig faldt man over mig, der blev behandl et som det aller
yærste Skarn, uagtet jeg dog kun udfØrte Bes tyrelsens enstem
mige Beslutning. Jeg tav stille til al Ondskaben, og saa dØde 
S k. riget hen efterhaanclen. Vi "blev i Flensborg" i 3 A ar; saa steg 
Priserne dernede, men der var nu kommen Penge i Kassen, saa 
alt kund e betales, ogsaa Forfatterne m. v., og siden har vi aldrig 
se t Bunden i vor Kasse. 

I min Egenskab af Formand for "Historisk Samfund " blev der 
ofte rettet forskellige Henvendelser til mig. Saaledes er det sket 
10- 15 Gange, at jeg er bleven opfordret til at forestaa eller 
hj<:"Clpe med fil Rejsningen af :\Iindesmæ rker for gode Mænd eller 
historiske Begivenheder. Disse Ønsker har jeg altid imØdekom-
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Skovrider J. C. Lykke-Meyer 
(f. 1873, Medl. af Best. 1912-19 ) 

H øjskoleforstander Rasmus Kielsen 
(f. 1863, Medl. af Best. 1912-21) 
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Friskolelærer J ørgen Nielsen 
(f. 1858, Medl. af Best. 1n12-19) 

Sognepræst Ingomar Petersen 
(f. 1861, Medl. af Bcst. 1912-14) 
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m et, fordi jeg deri dels saa en Støtte for "Historisk Samfund " og 
dels en Støtte for den historiske Interesse i det hele taget. Per
sonlig har jeg haft megen Glæde af disse Arbejder, og det har 
ogsaa givet Anledning til, at vi forØgede YOit Medlemstal. BalsleY
:\Iindct er det m es t storsiaaede af dem alle, idet det ikke alene 
fremtræder som et Minde om den bekendte Præsteslægt BalsleYs 
Stamfader, men ogsaa har en speciel :\'findesten for hver enkelt 
af Slægten, der blev Præst. :\'lindet flndes midt i Byen ved Kors
vejen og er set og beundret af mange :\'lennesker. 

Da vi rejste Mindesmærket for Vedel Simonsen ved Elved
gaard, hændte en Begivenhed, som jeg vil fortælle her. - Efter 
forskellige forgæves Anstrengelser fandt vi endelig en stor og 
smuk Sten hØjt oppe i Nordfyn, og vi akkorderede med en Vogn
mand fra Odense om at fØre Stenen til Elvedgaard; men da 
Vognmanden naaede Halvvejen , kØrte han fast med den, idet 
Vognen var kommen for langt ud til Siden af Vejen, saa at de 
2 Hjul sank i Jorden, og jo mere han masede med at faa Vognen 
op, des dybere sank den i. Det endte med, ai Vognmanden 
spændte Hestene fra og erklærede, at riu kunde vi selv ordne det, 
l'or han vilde ikke mere. Nu stod vi der med den store og dejlige 
St~n, og jeg vidste da ikke noget bedre end at henvende mig til 
Proprietær Christensen paa PØhlsgaard i Vellinge. Hr. Christen
sen, som tillige var Forpagter af Elvedgaard, lovede at kØre Ste
nen paa Plads. Denne Mand har det nemlig omtrent som den 
romerske Høvedsmand,!) der sagde: "Jeg er selv et :\'Ienneske, 
som staar under Øvrighed og har Stridsmænd under mig, og siger 
jeg til den ene : Gaa ! saa gaar han, og til den anden : Kom! saa 
kommer han, og til min Tjener: Gør dette, saa gør han det. '.:_ 
Forpagter Christensen kom derud med 3 :\Iane\ og 3 Par Heste, 
og da de havde spændt for, og Skagler og TØmmer var stramme 
for alle 3 Spand, saa raabte han, saa det rungede gennem alle 
Luftlag : "Giv Agt! Kør!" Alle 6 Heste lagde Bringen fast i Selen , 
og de 3 Kuske førte anspændt Hestene gennem Tømmen, saa 
det hele gik i Enighed og f,uld Harmoni, og i LØbet af faa Minut
ter var Vognen med den mægtige Sten paa ret KØl midt paa 
Vejen og snart ved Elvedgaard. Forpagter Christensen har det 
forud for den romerske HØvedsmand, at endogsaa Hestene lØd 
hans Røst. Dagen for AfslØringen af lVIinelesmærket blev en dej-

1) Lukas 7, 8. 
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Ga ardrj<'r 1\L l{. RasniHsst·n 
(f.186li, Medl. af Best. 1! 11 2-14) 

Skol eb estyre r P. J . Skriw1· 
(f. 1S75, :\led l. af R est. 1!l12-11i) 

Årbog for Odense og Assens Amter 1937



16 

lig Dag med Sommersol og mange Mennesker i en skøn og herlig 
Natur. Den nuværende Formand, Lehnsbaron Berner Schilden 
Holsten, holdt ved denne Lejlighed s~n fØrste Tale i "Historisk 
Sam fund ". 

J eg har gjort den Erfaring under mine mange Besøg rundt om 
i Hj emmene, lige fra Herremanden og ned til Arbejderen, at der 
er mærkværdig mange Steder, hvor man interesserer sig for og 
opbevarer gamle Sager, især SkØder, Fæstebreve, Skifter og Fa
miliebreve; men de er som Regel da ar ligt ordnede og anbragt 
paa uheldige Gemmesteder. Undertiden er der paa Brevene endog 
gamle værdifulde Frimærker. Engang fandt jeg bl. a. et af de 
allerældste og mest sjældne fm 1851, der var en hel Fonnue 
værd. - Der er derimod meget faa Familier, hvor man ved noget 
videre om Slægten i ældre Tider; man ved maaske lidt om, hvad 
de hed, og hvad de var, m en vedkommendes rigtige Navn staar 
ikke klart, end mindre, hvorledes disse Forfædre var som Men
nesker, hvad de opnaaede i Livet og fors tod deraf, eller hvor 
langt de i det hele taget naaede paa deres Vandring gennem Livet. 
Saa godt som alle ved ret god Besked om deres Forældre og Bed
steforældre; men der slutter det for de allerfleste; nogle er der 
dog, som ogsaa ved lidt om Oldeforældrene, men utroligt faa har 
det mindste Kendskab til deres Tipoldeforældre. Mærkeligt nok 
har jeg endog trufien paa ganske enkelte Mennesker, der aldrig 
havde hØrt noget som helst om deres egne Forældre og ikke en
gang anede noget om deres Navn. Dette forekommer mig dog at 
være den største Fattigdom for et Menneske, som saaledes aldrig 
har fØlt en Moders eller Faders Kærlighed og aldrig haft den 
mindste Støtte af dem og altid været henvist \til fremmede. Ved 
at opnaa at se et Glimt ind i en saadan Usselhed gaar det først 
rigtig op for os, hvor lykkelige vi selv er, og hvor usigelig meget 
vi har at glædes over og takke for. 

"Historisk Samfund" har · gennem mange Aar foretaget Som
merudflugter til skØnne Egne, gamle Herregaarde og Kirker, hvor 
der er blevet holdt Foredrag og Forklaring om, hvad der var at 
se. Disse Ture har vundet stor Til sl,utning, Glæde og PaaskØn
nelse fra alle Sider. Det, som det kniber mest med, er at finde en 
Dag, der kan passe for alle Samfundslag og Stillinger. Om Hver
dagen er de fleste optaget af deres Gerning, og om Helligdagene 
er Præster, Lærere og Kirkefolket forhindret i at være med. 
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Nogle vil maaske spørge: Hvad er der opnaaet i de 25 Aar? 
Dertil vil jeg svare, der er opnaaet bl. a. det at vække og udvikle 
Interessen hos en Mængde Mennesker, baade direkte og indirekte 
og derved hæve disse i kulturel Henseende og tillige at virke smit
tende og ansporende paa endnu mange flere Mennesker, end man 
kan tælle, og dette Arbejde er netop sket i de Samfundslag, som 
ingen fØr har kunn et faa i Tale. Gennem Aarbogen, specielle 
Skrifter og ikke mindst i Fagliteratm og Aviser har vort Ar
bejde givet sig store og mærkbare Udslag ved alt det, som der er 
samlet sammen af Stof i bearbejdet Form, hvis Betydning for 
Samfundet vanskeligt kan vurderes hØjt nok. Endvidere er der 
gennem de mange Foredrag, Diskussioner og Samtaler vakt saa 
megen Interesse og givet Indsigt i Forhold, som tidligere laa 
dØdt hen for det Publikum, som nu fØlger Historisk Samfunds 
Arbejde. Hertil kommer, at den Interesse og Forstaaelse, som vi 
her har bragt til Live, ofte fØrer m ed sig, at de paagældende 
Mennesker derved fØres ind paa andre Interesser, som de kan 
have Glæde og Nytte af. 

Før de historiske Samfund kom frem, var det jo næsten ude
lukkende Videnskabsmænd eller dog studerede Folk, som beskæf
tigede sig med de Ting, vi arbejdede med. Dersom vi nu ser vor 
Medlemsliste efter, vil vi finde, at "den jævne Mand" nu helt er 
i Flertal. Dermed vil jeg selvfØlgelig paa ingen Maade have sagt, 
at den "jævne ,Mand" i nogen Henseende kan rangere med Viden
skabsmanden; tværtimod mener jeg, at vi nu fØrst ret forstaar og 
indser, hvormeget vi mangler. - Naar jeg ikke saa helt sjældent 
sidder paa Arkiverne, oftest i Odense, kan jeg ikke undgaa - i 
Tilgift til alt det gode, jeg derfra har fØrt med mig hjem - at 
bemærke det stedse voksende Antal af et læselystent Publikum, 
der indfinder 'Sig og er begærlig efter at søge historisk Oplys
ning. Og jeg maa m aaske fØje til, at jeg ofte er bleven baade for
bavset og forundret over at hØre, hvad der bliver spurgt om, og 
den baade elskværdige, imØdekommende, taalmodige og forstaa
en de Maade, som SpØrgeren bliver modtaget paa . Jeg har ikke 
saa helt sjældent gennem de mange Aar, jeg nu har slidt Stolene 
paa Arkivet, hØrt Folk komme fuldt ladet med Begærlighed efter 
a t vide noget; men de evnede ikke at forklare, hvad det egentlig 
Yar, de vilde vide Besked om. Saa skulde man hØre den erfarne 
Embedsmand begynde at "spørge smaat for at virke godt" (paa 
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et kvindeligt Gemyt) og da virkelig opnaa at faa pillet ud af ved
kommende, hvad det egentlig var, han ønskede at vide. Det var 
P enge værd at hØre. Derefter blev Gæsten budt Plads, som om 
det var en Greve, og 2 Minutter efter ligger Protokoller og Doku
menter foran ham paa Bordet og ved Siden af Pen og Papir. Men 
hvad kan det altsammen hjælpe, naar Manden ikke kan læse, 
hvad der staar; thi det er som oftest skrevet med gamle danske 
Bogstaver, og KirkebØgerne er' ofte isprængt med flere latinske 
el ler endog græske Ord. Den stakkels "Historiker" bliver nu helt 
konfus; Arkivaren opdager det, lister derhen og giver sig paa den 
mest stilfærdige og venlige Maade til at hj ælpe Manden, saaledes 
at han gaar glad og beriget hjem. Jeg, som maaske for manges 
Vedkommende er Skyld i, at de har forvildet sig ind paa Arkivet, 
fØler mig taknemmelig over, hvad jeg blev Vidne til. Nu var jeg 
vis paa det, jeg aldrig havde tvivlet om, at Arkiverne er Histo
risk Samfunds bedste Støtte og Hjælper til Maalets Opnaaelse -
et oplyst Folk. 

Nu er jeg jo gammel og er falden for Aldersgrænsen; men jeg 
h a r saa m egen Kæ rlighed til det Barn, som jeg her har været med 
til at opfØde og opdrage, at jeg gerne vil have Lov til at udtale 
baade et Ønske og et Haab om, at Barnet maa faa Lov til at leve 
og udvikles mere og mere til Gavn baade for det selv og for vort 
Land. - Ders01n jeg maa give et Haad, som jeg tror vil være en 
god Støtte i Arbejdet, skal det være en BØn til Bestyrelsen om at 
vedblive med at holde Møder ude omkring i Sognene ved dertil 
egnede Folk og med passende Emner som Grundlag . 

Til Slut vil jeg mindes med Tak nogle af de afdØde, som altid 
y ar villige og gode Støtter og Hj ælper e for mig i Arbejdet. J eg 
har allerede omtalt baade Gaardejer Ol sen i Stenløse og Hofjæger
mester Hofman Bang, Hofm ansgave; men ved Siden af dem min
des j eg med Glæde Gaardejer Rasmus JØrgen J ensen paa Næs, 
Gam·dejer H . .J. Dinesen i KØng og Sognefoged Rasmus J Ørgensen 
i Tarup og mange fl ere, der all e har været gode og trofaste Hjæl
pere i Historisk Samfunds Arbejde . .Men heldigvis er jo endnu 
mange af de gamle og øvede med i Bevægelsen og kan tage et 
godt Tag til Fremme af den gode Sag, og da stedse ny og begej
strede Kræfter kommer til, saa har jeg det beds te Haab og den 
bedste Tro til, at den gode Gerning kan lykkes paa allerbedste 
:\faadc. 
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TILL+=G TIL ET TILBAGEBLIK 
Af N. M. Elling 

Undertegnede er glad ved at kunne tiltræde og bekræfte fo ran
staaende meget personlige Tilbageblik paa Historisk Samfunds 
fØ rste 25 Aar. Som et af de 13 fØrste Medlemmer af Bestyrelsen 
maa det være mig tilladt at fØ je nogle udfyldende Oplysninger 
til dette Tilbagebl ik. 

Som Proprietæ r Hjort fortæller, var der mødt 13 Mand, som 
a ll e blev valgt ind i Bestyrelsen, da Foreningen blev stiftet paa et 
~~Iøde i Fyns Forsamlingshus den 13. December 1912. Efter at 
M. K. Rasmussen paa Indbydernes Vegne havde budt Forsamlin
gen Velkommen og opfordret til Diskussion om Sagen, omtalte 
RedaktØr HØi Jensen det Forsøg, som han sammen med flere 
andre havde gjort for en Del Aar siden paa at danne et Historisk 
Samfund. Forsøget mislykkedes, ingen meldt e sig, og Sagen dysse
des hen, indtil der nu igen syntes at være Interesse for at optage 
Arbejdet. Lærer Ellebjerg, Allerup, foreslog at danne en Forening 
sammen med Svendborg Amt, da gamle historiske Minder og 
Skikke var ens for h ele Fyn; men :VI. K. Rasmussen kunde op
lyse, at Planen for Arbejd et i Sven dborg Amts Historiske Sam
rund allerede var lagt for de kommende Aar. Pastor Petersen, 
Tommerup, m ente, at Præstern e var i Besid dels e af man ge gamle 
Papirer, der gav god historisk Oplysning, og meddelte, at han 
havde arbejdet en Del med Tommerup Sogns Historie, og derfor 
bu rde der ske Henvendelse til Præsterne om at komme frem med 
disse Oplysnin ger. Han mente ikke, at et .,Ægteskab " mellem de 
2 Amter vilde være heldigt. I :\>Iodsætning hertil ønskede Pro
prietær Hjort og HedaktØr HØi J ensen Samarbejde med Svend
borg Amt. Flere T ale re fremsatte forskellige Forslag til at faa 
dannet en Forening, og efter gentagne Opfordringer fra Pro
p ri etær Hjort og RedaktØr HØ i J ens en og flere om at nedsætte et 
Udvalg endte ForhanclJ.ingen med, at man paa Forslag af HØj 
skolefors tander H. Nielsen vedtog at danne Foreningen straks og 
begynde Arbejdet. 

Ved Bestyrelsens næste ~! Ød e ordnedes Foreningens Frem
~angsmaade m ed Arbejdet omtrent efter de samme Linier, som 
·en ere er fulgt, med Udgivelsen a r et Aarsskrift og Afholdelsen 
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af Møder rundt om i Amtet . Et Forslag om Samarbejde med 
Patriotisk Selskab fØrte ikke til noget Resultat. Derimod var der 
Enighed om at søge udnævnt Repræsentanter i hvert Sogn væ
sentlig for at hverve saa mange Medlemmer som muligt. Lige
ledes vedtoges det at henvende sig til fo rskellige Institutioner om 
at støtte Foreningen med et Pengebidrag. Ved Bestyrelsens MØde 
i 1Iarts 1913 oplystes, at Medlemstallet nu var 227. Den 4. April 
1913 afholdtes det af Proprietær Hjor t omtalte MØde, hvor der 
blev talt om Hofman Bang, Hofmangsgave. 

Foreningens fØrste Generalforsamling afholdtes paa ,.Grand 
Hotel" 30. Januar 1914. Efter Regnskabsaflæggelsen, der bl. a. ud
viste Indtægt fra 283 Medlemmer og et Bidrag fra Patriotisk Sel
skab samt Forlagsboghandler Milo, blev der valgt 5 nye Medlem
mer til Bestyrelsen, da 5 af den oprindelige Bestyrelse Ønskede at 
trække sig tilbage. - Flere af de planlagte MØder blev udsat 
p. Gr. af de urolige Tider. Ved BestyrelsesmØdet i Januar 1915 
vedtoges at indmelde Samfundet som lVIedlem af Dansk Historisk 1 

Fællesforening. De fØlgende MØder udviser ikke Ting af større 
Interesse, og de vigtigste Begivenheder kan jo fØlges ved at 
gennemse de forskellige Aargange af Samfundets Aar·bog. Forud 
for AfslØringen af Mindesmærket for Vedel Simonsen afholdtes 
mange og vidtlØftige Forhandlinger, og et Udvalg foretog flere 
Rejser til Nordfyn for at ordne det nødvendige med Stenens Til
vejebringelse og Anbringelse paa Pladsen ved Elvedgaard. 

Det blev vel nok Historisk Samfunds største Forsamling,, ca. 
2000 Deltagere, der den 14. Juli 1918 samledes ved Elveelgaard 
fo r at overvære AfslØringen af Mindesmærket. Efter at Proprietær 
Hjort havde holdt den egentlige AfslØringstale, holdt Baron Ber
ner Schilden Holsten et interessant historisk Foredrag om Vedel 
Simonsens Slægt og Barndomshj em, og efter en Pause talte Pro
fessor Knud Fabricius om Vedel Simonsens Liv og Gerning. 

Ved Generalforsamlingen i Marts 1919 bestemtes at sætte Med
lemsbidraget op fra 2 Kr. til 4 Kr., og der bestemtes tillige at 
lade afholde en kulturhistorisk U d stilling i Odense 1920. Lige
ledes blev vedtaget at antage en lØnnet Sekretær og Kasserer. Ved 
et senere Bestyrelsesmøde i Juli samme Aar vedtoges at lade af
holde et MØde ved Glavendrupstenen med Dr. Marius Kristensen 
som Taler. Ved MØdet, som afholdtes 14 Dage senere, talte Dok
toren om Runeindskriften paa Glavendrupstenen . Forsamlingen 
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var kun faatallig, men Foredraget og Demonstrationen udmær
ket. - Ved de fleste BestyrelsesmØder omtaltes ofte forskellige 
historiske Emner, som ønskedes behandlet i kommende Aar
bØger; men ellers bestemtes Indholdet jo selvfØlgelig mest af de 
forhaandenværende Tilbud fra tilfældige Forfattere. I Aaret 1920 
vedtoges at lade Aarbogen udgaa i et noget mindre Omfang end 
ellers paa Grund af de forhØjede Trykningsomkostninger. Lige
ledes forhandledes ofte om den mest hensigtsmæssige Maade at 
udsende Aarbogen paa, enten det skulde ske pr. Post eller gen
nem Sognerepræsentanterne. Eftersom Am·ene gik, blev det mest 
almindeligt at sende Aarbogen direkte pr. Post til de enkelte 
Medlemmer. Ved Samfundets Generalforsamling 1920 besluttedes 
atter at nedsætte Medlemsbidraget til 3 Kr. + Porto. Ved samme 
Lejlighed kritiseredes den Anmeldelse af udkomne historiske BØ
ger, som var optaget i Aarbog for 1919, saaledes at for Fremtiden 
maa almindelig historiske BØger nok omtales, selv om de ikke 
omhandler Amtets Historie, dog ikke for nye og specielle Værker. 
Ved et senere MØde vedtoges at yde et Bidrag af 2 Kr. pr. trykt 
Side for de optagne Artikler i Aarbogen, og ligeledes fØrtes For
handling om Samarbejde med Svendborg Amts historiske Sam
fund ved Afholdelse af fælles MØder og Fremskaffelse af fælles 
Stof til AarbØgerne. 

Som et Eksempel paa Historisk Samfunds Arbejde kan ogsaa 
nævnes de mange smaa MØder rundt om i Amtet; saaledes af
holdtes i December 1920 et offentligt MØde i Odense med Baron 
Berner Schilden Holsten og Rektor Holbeck som Talere, et Ud
valg paa 3 Mand blev nedsat for at ordne Arbejdet med disse 
MØder i Frenl.tiden, og endvidere vedtoges det at medvirke ved 
Optegning af Stednavne efter nærmere Instruktion fra Sted
navneudvalget i KØbenhavn . Senere vedtoges at afgive indtil 
5 Eksemplarer af hver Aargang af Aarbøgerne til de sØnderjyske 
Bogsamlinger. 

Ved Samfundets Generalforsamling 1921 kritiseredes det nye 
System med Tillidsmænd omkring i Sognene, da det viste sig, at 
der manglede OpgØrelse fra over 200 Medlemmer, hvis Bidrag 
en dnu ikke var indsendt. Endvidere kritiseredes Regnskabet, hvor 
de r Yar Mangler ved Bilagene, og der Ønskedes fremlagt en Status 
oYer F oreningens Ejendele samt fØrtes ny Forhandlinger om Sam
arbejde m ed Svendborg Amt. Paa en af Aarets sidste Dage i 1921 
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rørtes en særlig indgaaende Forhandling om Samfundets Virke
maade. Der omtaltes bl. a . Arbejdet med Indsamling af Sted
navne, og der blev drØftet Muligheden af at udgive Aarbogen som 
en Almanak, hvilket dog blev fraraadet af størs te Delen af de 
mødte Tillidsmænd. Senere ind i det nye Aar fo rhandledes om 
Trykning af Aarbogen i Flensborg, hvad der blev vedtaget efter 
nogen Forhandling og mange Betænkeligheder, især fordi Til
budet var ualmindelig billigt, og fordi man samtidig støttede den 
danske Sag. Kritikken over Trykningen i Flensborg fremførtes 
ogsaa ved Samfundets Generalforsamling samme Aar. Ved et Par 
senere Bes tyrelsesmØder vedtoges atter et Tilbud fra Trykkeriet 
i Flensborg om at lade Trykning af Aarbogen- foregaa der, og 
Bogladeprisen vedtoges at være 4,50 Kr. Ved Formandens ener
giske Arbejde var ;viedlemstallet i 1924 naaet op til omtrent 1000. 
og der var opsparet en Kapital paa omt rent 2000 Kr. Ved Hjem
stavnsmødet samme Aar paa Kerteminde HØjskole holdt "Dansk 
historisk Fæll es forening" sit AarsmØde, og Historisk Samfund 
Yedtog at garantere .. Det andet danske Hjemstavnskursus" med 
200 Kr. 

Paa Foranledning af en Skrivelse fra Nationalmuseet blev der 
b landt Samfundets Bestyrelse nedsat et Udvalg paa 3 Medlem
mer, der simide arbejde for en Indsamling til det ny National
museum, og ved Generalforsamlingen samme Aar var Museums
inspektØr Chr. Axel Jensen til Stede og holdt et Foredrag om Na
tionalmuseet ledsaget af Lysbilleder fra Museets Samlinger. 

Af senere opdukkende ,Emner, der behandledes ved Bestyrelses
møderne, kan nævnes en Drøftelse af en ny Udgave af Jacob Mad
sens Visitatsbog, og Pastor ldum mente, at han i Forening med 
Provst Schovsbo kunde paatage sig Arbejdet med Oversættelsen . 

Ved Generalforsamlingen 1926 oplystes, at Medlemstallet nu 
var ca. 1100, og ved samme Lejlighed fØrtes Forhandling om al 
optage Billeder af gamle interessante Steder og efterhaanden lade 
dem komme frem i Samfundets Aarbøger. 

De i de senere Aar saa meget yndede Udflugter af Historisk 
Samfunds Medlemmer tog sin Begyndelse 1927 med en Tur fra 
Tommerup over Brændhalt Bjerg til Nyrup, hvor man overværede 
AfslØringen af Mindesmæ rket for Professor Rasmus Nyerup, og 
Turen sluttede med et BesØg paa Krengerup. Ved Gen eralforsam 
lin gen i .Januar 1928 førtes som sædvanlig Forhandling om Aar-
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bogens Indhold, og nogle mente, at Bogen havde for meget Præg 
af Personalhistorie . Kritikken blev imØdegaaet af andre, der op
ford rede de kritiserende til at fremskaffe og indsende til Skrift
udvalget et om muligt bedre Materiale til Aarbogen, ellers var 
Kritikken ikke meget værd . Et Register over Indholdet af alle de 
tidligere Aargange af Aarbogen blev l 928 udsendt til alle Med
lemmerne af Samfundet. Foreningens Formand indtraadte i et 
Udvalg, der arbejdede for Rejsningen af et Mindesmærke for 
Slægten Balslev. AfslØringen fandt Sted i November 1928. 

Ved Generalfo rsamlingen 1929 fremkom Forslag om - even
tuelt i Samarbejde med Svendborg Amts historiske Samfund -
at udgive en Bog om Fyn, idet man mente, at Magister H. V. 
Clausen laa inde med Materiale til en saadan Bog. Formanden 
mente dog ikke, at Samfundet for Tiden kunde magte flere stØrre 
Opgaver end Jacob Madsens Visitatsbog. Et fra samme Side frem
kommet Forslag om at kØbe en Sulebygning og indrette denne 
som et fynsk Bondemuseum fØrte heller ikke til noget Resultat. 

En af Historisk Samfunds interessanteste Udflugter fandt Sted 
i 1930 til Æbelø. Beboere i Jersore og Omegn stillede velvilligt 
gratis Køretøjer, Vogne med Halmknipper til Sæde, til Raadig
hed, og Turen, som endte i Bogense, foregik til alles udelte Til
fredshed. 

Aaret 1931 blev Historisk Samfunds mest bevægede Aar, og 
Beretningen om dette fylder 14 store Foliosider i Forhandlings
protokollen. Det skal kun lige antydes her, at Forhandlingerne 
paa de mange BestyrelsesmØder og Samfundets eneste ekstra
ordinære Generalforsamling mest drejede sig om den Strid, der 
var opstaaet mellem Formanden og Foreningens mangeaarige 
Sekretær og KassereJ· angaaende Regnskabet og Formandens Ad
ministration af Beholdningen af AarbØger. En senere foretaget 
Revision af Regnskabet for Aarene forud udviste ikke nogen Mis
lighed, og Generalforsamlingen udtalte ved en Resolution sin 
Godkendelse af Formandens Administration af Aarbøgerne. 

De sidste Aar udviser ikke særl ig bemæ rkelsesværdige Begi
Yenheder i Samfundets Liv udover Formandsskiftet i 1934, da 
Proprietær Hjort paa Generalforsamlingen nedlagde sin Bestil 
ling som Formand efter 22 Aars dygtigt og energisk Arbejde. Fra 
flere i Forsamlingen lØd en oprigtig Tak for den uegennyttige og 
go de l\Iaade, Formanden havde udfØrt sit Hverv paa, og General-
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forsamlingen udnævnte ham enstemmig til Æresmedlem af For
eningen. 

Det har ogsaa været mig en Glæde at være med i Historisk 
Samfunds Arbejde i de svundne 25 Aar. Nutidens Interesse for 
Hjemstavnens Historie og Topografi er vel for en stor Del op
elsket af Fortidens Hjemstavnsforfattere: Blicher, Aakjær, 
Skjoldborg - og Evald Tang Kristensen m. fl. Hvis jeg tør tale 
personligt om Sagen, saa maa jeg nævne, at det bl. a . er to saa 
forskellige Forfattere som Rasmus SØrensen fra J ellinge og Peter 
Gaardbo fra Vendsyssel, der har vakt Sansen hos mig for de 
hjemlige Steder og Egnens Historie. 
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