
FORENINGSMEDDELELSER 

Søndag den 25. maj 1952 fandt samfundets sommerudflugt sted. I udflugten 
deltog ca. 300 medlemmer. Man mødtes kl. II ved Kjærsgård. Her holdt sekre
tæren foredrag om gårdens historie. Ejeren godsejer, civilingeniør Pedersen gav 
elskværdigt adgang til hovedbygningen og var bagefter vært ved en forfrisk
ning. Historisk Samfund beder civilingeniør Pedersen og frue modtage en 
hjertelig tak for deres gæstfrihed og venlighed. 

Fra Kjærsgård kørte man til Kongebrogården ved Middelfart, hvor man 
spiste den medbragte frokost. Kl. 14 mødtes man i Middelfart kirke. Her for
talte sekretæren kirkens historie, medens redaktionssekretær Arnvig gjorde rede 
for kirkeinventaret og lærer Skytte fortalte om marsvinsjagten. Man sluttede 
af på Hindsgavl, hvor sekretæren gav nogle oplysninger om slottets historie og 
inspektør Brandt redegjorde for anvendelsen af Hindsgavl i vore dage. Sam· 
fundet takker inspektøren for venlig modtagelse og redaktionssekretær Arnvig 
og lærer Skytte, fordi de stillede sig til rådighed samt politimester Beckett for 
medvirken ved arrangementet. 

Den 13. december 1952 var det 40 år, siden Historisk Samfund for Odense 
og Assens amter blev stiftet. I den anledning sendte styrelsen en hilsen og tak 
til forstander Rasmus Nielsen, Særslev, der var medlem af samfundets første 
styrelse og således medstifter af dette. 

Den 21. marts 1953 afholdtes generalforsamling i Møntergårdens kirkesal i 
Odense. Samfundets formand, lensbaron Berner Schilden Holsten bød vel
kommen. Til dirigent valgtes fhv. politimester V. Well, Kerteminde. Forman
den aflagde dernæst beretning. Han udtalte nogle mindeord om fhv. sogne
præst H . Hansen, der bl. a. havde skrevet en artikel om slægter i Båg herred, 
og om lærer Anton Mikkelsen, som i flere år havde været medlem af skrift
udvalget. 

Medlemstallet, der viste en lille fremgang, er nu 16r4. Samfundets økonomi 
var i øjeblikket god, takket være tilskud fra stat, kommune og forskellige 
institutioner. Desuden var man blevet fri for at betale papirafgift. Formanden 
oplyste, at man påtænkte at udgive Jakob Ulfeldts jordebog og omtalte den 
gennemgang af Stiftsmuseets oldssagssamling, der havde fundet sted i løbet 
af vinteren under ledelse af museumsinspektør Albrectsen, og hvori en del af 
samfundets medlemmer havde deltaget. 

Dernæst aflagdes beretning om regnskabet, der balancerede med r6.596,4r kr. 
og sluttede med en kassebeholdning på 4.974,97 kr. 

Man gik dernæst over til valget af repræsentanter. Af repræsentantskabet 
afgik lensbaron Berner Schilden Holsten, lektor Aage Blomberg, gårdejer Dine-
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sen, kredsdyrlæge Philip Hansen og statshusmand Karl Priisholm, der alle 
genvalgtes. Revisorerne kontorchef Jepsen, Odense, og førstelærer Rasmussen, 
Frørup, samt revisorsuppleanten sagfører, cand. jur. Ernst blev ligeledes gen
valgt. Efter generalforsamlingen samledes repræsentantskabet og genvalgte for
retningsudvalget. 

Under eventuelt spurgte murermester Jochumsen, om der ville være mulig
hed for at arrangere en tur til jyske herregårde, han foreslog ligeledes, at man 
afholdt nogle vintermøder. Konsulent Hans Balle, Tommerup, mente, at det 
ville være godt, om årbogen blev gjort lidt mere tiltrækkende for menigmand, 
bl. a. ved bidrag ude fra sognene. 

Formanden mente, det ville blive for dyrt at arrangere ture uden for Fyn. 
Nogle vintermøder var påtænkt. Lektor Blomberg ville gerne modtage artikler 
ude fra sognene, men der kom næsten aldrig nogle. Mente, at artiklerne i 
årbogen nok kunne læses med udbytte og fornøjelse af den historisk interesse
rede menigmand. 

Inden generalforsamlingen holdt lektor, dr.phil. Hans H Fussing et ind
holdsrigt og meget fængslende foredrag om rigsråden Jakob Ulfeldt, der byg
gede det nuværende Holckenhavn. Særlig dvælede foredragsholderen ved hans 
jordebog, der er så vigtig en kilde til fynsk gods- og landbrugshistorie. 

REPRÆSENTANTSKABETS MEDLEMMER 

Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Gregers, greve, Fjellebro. 
Beckett, Th., politimester, Middelfart. 
Berner Schilden Holsten, H., lensbaron, Langesø. 
Blomberg, A. F., lektor, Langesø. 
Brandt, H., cand. pharm., Faaborg. 
Dinesen, A., gårdejer, Bukkerup pr. Glamsbjerg. 
Ehlert, Knud, læge, Bogense. 
Frederiksen, Svend, gårdejer, Asum pr. Odense. 
Hansen, Kr., gårdejer, Arslev. 
Hansen, H. P., gårdejer, Eskildstrup pr. Pederstrup. 
Hansen, Philip, kredsdyrlæge, Fruens Bøge. 
Holck, ]., overbibliotekar, Assens. 
Høirup, ]., fhv. stadsskoleinspektør, Nyborg. 
Kiilsgaard, Chr., tandlæge, Rudkøbing. 
Kristensen, Anders, førstelærer, Rise. 
Larsen, L., statsaut. revisor, Odense. 
Larsen, Svend, museumsdirektør, Odense. 
Marcussen, Ove, museumsinspektør, Svendborg. 
Nielsen, C. Lindberg, landsarkivar, Odense. 
Olsen P. R. , lærer, Salby-Thorup pr. Mesinge. 
Petersen Garnæs, friskolelærer, Refsvindinge. 
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Priisholm, K, statshusmand, Gyldenmose (Taasinge) pr. Svendborg. 
Rasmussen, E., kommunelærer, amtsrådsmedlem, Otterup. 
Rud, Gunni, sognerådsformand, Horne. 
Seesten, arkivar, Odense. 
Woll, V., fhv. politimester, Kerteminde. 

FORRETNINGSUDVALGET 

Lensbaron Berner Schilden Holsten, Langesø, formand. 
Fhv. stadsskoleinspektør Høirup, Nyborg, næstformand. 
Revisor L. Larsen, Odense, kasserer. 
Lektor Blomberg, Langesø, sekretær. 
Gårdejer H . P. Hansen, Eskildstrup 

pr. Pederstrup. 
Friskolelærer Garnæs Petersen, 

Refsvindinge. 
Landsarkivar Lindberg Nielsen, 

Odense. 

l 
l Medlemmer j '' >hiftud"Ig<t. 

Ved salg til medlemmerne af de ældre årbøger m. v. gælder indtil videre 
følgende priser (henvendelse til sekretæren, lektor Blomberg, Gartnerboligen, 
Langesø): 

HISTORISK AARBOG FOR ODENSE OG ASSENS AMTER 

Aarbog I916: 5 kr. pr. stk., for så vidt eksemplarer haves (udsolgt i boghan
delen). 

Aarbog I9I5, I9I9, I922-34, I936-38, i alt I8 hæfter: ro kr., enkelte hæfter 
I kr. (bogladepris pr. hæfte 2 kr.). 

Registerhæfte til Aarbog I9I3-25: 50 øre (bogladepris I kr.). 
Maaløe: Assens gennem 700 Aar: 5 kr. (bogladepris kr. 7,50). 
Jacob Madsens Visitatsbog, i Hæfter: 2 kr., enkelte hæfter: 50 øre (boglade

pris henholdsvis kr. 3,oo, kr. r,oo). 

HISTORISK SAMFUND FOR SVENDBORG AMT 

Aarbog 1916: 5 kr. pr. stk., for så vidt eksemplarer haves (udsolgt i boghan
delen). 

Aarbog 1913, I917, I9I9--37, i alt I8 hæfter: ro kr., enkelte hæfter I kr. 
(bogladepris 2 kr. pr. hæfte). 

Den Reventlowske Skole i I50 Aar: 3 kr. (udsolgt i boghandelen). 
Ejnar Pedersen, Friderich Bagger til Julskov: I kr. (bogladepris 2 kr.) 
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Albert Thomsen: Avnslev-Bovense Sognes Historie I (særtryk af Svendborg 
amt, diverse årgange): I kr. (bogladepris 2 kr.). 

Løgstrup: Danmarks ældste Præstegaard (særtryk af Svendborg amt): r kr. 
(bogladepris 2 kr.). 

HISTORISK SAMFUND FOR FYNS STIFT 

Fynske Aarbøger I 939-4I : 3 kr. pr. årgang (bogladepris 4,50 kr.) . 
1942, 1944-45: 3,50 kr. (bogladepris 5 kr.). 
1946-48: 4 kr. (bogladepris 5,50 kr.). 
I949-5I : 4 kr. (bogladepris 6,oo kr.) . 
I952-53: 5 kr. (bogladepris 7,00 kr.). 

Balslev: Fra fynske Præstegaarde: kr. 3,50 (bogladepris 5 kr.). 
Danmarks Riges Breve, Amtsudgaven for Fyn og Lolland-Falster, II I - 3: 

I kr. pr. hæfte (ikke i boghandelen). 
Blatt: Under vor Haand og Segl: 50 øre. 
C. A. Christensen: Historiske Oversigter til Danmarks Riges Breve. I. hæfte 

125o--I305: 50 øre. 

For medlemmerne gælder indtil videre følgende prisnedsættelser: 

E. Kroman: Skriftens Historie i Danmark fra Reformationen til Nutiden: 
favørpris kr. 4,50 (bogladepris 6 kr.). 

Danmarks Riges B1·eve kan fås for 8 kr. pr. bind (bogladepris I2 kr.) ved 
henvendelse til: Det danske Sprog- og Litteraturselskab, V. Boulevard 44, 
København V. 

Dr. Hjelholts Skriftprøver f1·a Tiden efter Reformationen til Midten af det 
19. Aarhtmdrede. Favørpris kr. 6,8o (bogladepris kr. 8,50). 

Nygård: Anvisning til at drive historisk-topografiske Studier. Kr. 0,75. 

Kromans, Nygårds og Hjelholts bog, der er udgivet af Dansk historisk Fæl
lesforening, fås portofrit tilsendt efter indbetaling af favørprisen på postgiro
konto 86264, Fortid og Nutid, Frederiksborg slot, Hillerød. 

Ved henvendelse til sekretæren, lektor Blomberg, Gartnerboligen, Langesø, 
kan medlemmerne tegne subskription på Fra Nationalmuseets Arbejdsmark til 
reduceret pris (ca. 25 pct. under bogladeprisen). 

Ligeledes kan medlemmerne ved henvendelse til museumsdirektør Jørgen 
Paulsen, Frederiksborg slot, Hillerød, tegne subskription på det af Dansk histo
risk Fællesforening udgivne tidsskrift Fortid og Nutid for 6 kr. + portopenge 
(bogladepris Io kr.). 

* 
Medlemmerne kan subskribere på andre historiske amtssamfunds årbøger 

til nedsat pris. Man henvender sig til det pågældende amtssamfunds kasserer 
eller til vor sekretær. 

Fynske Årbøger 1953



v 
Nogle eksemplarer af sognepræst H . Hansens artikel "En gammel Baag Her

reds Slægt" kan fås for I kr. pr. stk. ved henvendelse til sekretæren. 

* 
De eksemplarer, Historisk Samfund modtager af andre historiske amtssam

funds årbøger, deponeres i Assens Amtsbibliotek, hvor interesserede medlem
mer kan låne dem. Opmærksomheden henledes på to fortrinlige artikler: Olaf 
Olsen: Christian IV's tugt- og børnehus i Historiske Meddelelser om Køben
havn IV r. III hefte s-6 og Holger Hjelholt: Flensborg under slesvig-holstensk 
styre I848-49 i Sønderjydske Aarbøger I952 II halvbd. 

I følge paragraf 2 i lov om naturfredning nr. I40 af 7· juni I937 er alle 
jordfaste fortidsminder såsom gravhøje, gravpladser, stendysser og bautastene, 
voldsteder o. lign., gamle befæstningsanlæg samt ruiner fredet; der kan af fred
ningsnævnene træffes bestemmelse om, at der inden for en omkreds af IOO m 
fra fortidsmindet ikke må opføres nogen bygning, foretages beplantning eller 
anden foranstaltning uden særlig godkendelse. 

I den anledning anmodes samfundets medlemmer om at have deres opmærk
somhed henvendt herpå og gøre deres til, at fortidsminderne bevares på sømme
lig måde, og såfremt dette ikke er tilfældet, da straks give meddelelse herom til 
formændene for fredningsnævnene i Odense, Assens og Svendborg amter, civil
dommer Ringberg, Odense, dommer Klingenberg, Assens, og dommer Keiser
Nielsen, Nyborg. 

Forretningsudvalget henstiller indtrængende til medlemmerne at skaffe nye 
medlemmer. I betragtning af, hvor meget der gives for årskontingentet 5 kr., 
skulle hvert medlem nemt kunne skaffe mindst eet nyt medlem. 

* 
HISTORISK SAMFUND FOR FYNS STIFT 

er opstået I939 ved sammenslutning af Historisk Samfund for Odense og 
Assens amter og Svendborg amts historiske Samfund. 

LOVE 
for 

Historisk Samfund for Fyns stift. 

§ I. 

Formålet for Historisk Samfund er at vække og nære den historiske interesse 
og at fremme studiet af den fynske øgruppes historie. 

§ 2. 

Dette formål søges nået: 
I. Ved udgivelse af arbejder vedrørende den fynske øgruppes historie, navnlig 

et årsskrift, kaldet "Fynske Årbøger". 
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2. Ved afholdelse af møder, med foredrag fortrinsvis om emner fra lands
delens historie, og ved udflugter til historisk interessante egne og steder. 

§ 3· 

Medlem kan enhver blive ved skriftlig eller mundtlig henvendelse til et med
lem af bestyrelsen (repræsentantskabet eller forretningsudvalget) eller en af 
tillidsmændene. Arsbidraget er 5 kr., som opkræves ved udsendelsen af Ars
skriftet sammen med udsendelsesomkostningerne. Ændring af Arsbidragets 
størrelse og af opkrævningsmåden kan ske efter repræsentantskabets beslutning. 
Udmeldelse må ske til kassereren inden hvert års r. januar. 

§ 4· 
Styrelsen består af repræsentantskabet og forretningsudvalget. 
Som medlemmer af repræsentantskabet indtræder i første omgang samtlige 

medlemmer af de to amtssamfunds bestyrelser, i alt 24. Repræsentanterne vælges 
på 3 år, således at der hvert år afgår en trediedel, de første to gange ifølge 
lodtrækning. Ved fremtidige valg, der finder sted på årsmødet, skal der tilstræ
bes en passende fordeling af mandaterne mellem de to amter og mellem land 
og by. For at muliggøre en hensigtsmæssig repræsentation for de forskellige 
herreder og byer kan antallet af repræsentanter forøges udover de oprinde
lige 24. 

Repræsentantskabet vælger hvert år, umiddelbart efter årsmødet, af sin 
midte et forretningmdvalg, bestående af formand, næstformand, kasserer og 
sekretær samt yderligere tre medlemmer. Formanden og næstformanden skal 
være hjemmehørende i hver sit amt. Af forretningsudvalgets midte sammen
sættes et skriftudvalg, bestående af to medlemmer fra hvert af de to amter. 

§ 5· 
Arsmødet afholdes i årets første kvartal. Her aflægges beretning om virk

somheden, og det reviderede regnskab forelægges, ligesom der foretages valg 
af repræsentanter og to revisorer. 

Regnskabet går fra r. januar til 31. december. 

§ 6. 

Arsmødet bekendtgøres forud efter styrelsens skøn. Forslag, der ønskes be
handlede, indsendes til formanden inden r. januar. Lovændringer kan kun 
vedtages på årsmødet (eller på en ekstraordinær generalforsamling), når % af 
de mødte medlemmer stemmer derfor. 
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KASSEREGNSKAB FOR ARET 1952 

Beholdning 
Tilskud: 

INDTÆGTER 

Undervisningsministeriet .. . ..... .. . . 
Odense kommune ........ .... .... . .. . . 
Kerteminde kommune .. .... .. ...... . 
Nyborg kommune .................. . . 
Odense amtsråd ................ . .... . 
Svendborg amtsråd ...... . .. ........ . 
Diverse institutioner ..... . ........ . . . 

sogneråd ......... . ..... .. .. . 

1.000,00 
500,00 
100,00 

50,00 
200,00 
200,00 
275,00 
65o,oo 

3-035,24 

Kontingenter ..................... ............ .. .. .. .... . . 
2-975,00 
9-831,75 

477·37 
194.79 
82,26 

Salg af gamle årbøger ............... . ............... . . 
Fritagelse for papirafgift .... .. . ...... .. 
Indvundne renter ........... . ... ....................... . 

Odense, den 17. februar 1953. 

Kr. 16.596,41 

L. LARSEN 
(sign.) 

UDGIFTER 
Bogtrykkeri og klichefabrik ............. . .... . .. . ... . . 
Foredrags- og forfatterhonorar .................... . . 
Udgifter ved udsendelse, porto etc. .. ....... . ... .. 
Forsikringer .................................... . .. . ..... . 
Udgifter ved generalforsamling .................. .. 

" sommerudflugt ............ .. ..... .. .. 
til medlemsprotokoller ........... .. ...... . 

Udsendelse vedrørende studiekreds .. 
til sogneråd o. l. ............... .. ..... .. 

Diverse .............................. ... ......... .... . .. .. 
Beholdning: 

Giro ... ... ... .. .. .. .. ... ... ... ... . . . .... . 2.587,96 
Fyens Disconto Kasse ........... .. .. 
Fyens Landmandsbank .... ..... ... .. 
Kontant ........................... .... . . 

2.147,13 
195,17 
44·71 

5-940,70 
1.491,00 
2.718,60 

57,00 
218,oo 
298,17 
132,00 
151,72 
295,90 
318,35 

4-974,97 

Kr. 16.596,41 

Foranstående regnskab er fundet i overensstemmelse med 
bøgerne, som vi har revideret. - Beholdningerne er os fore
vist. 

O d e n s e, den 9- marts 1953. 

H. RASMUSSEN 
(sign.) 

O. F. JEPSEN 
(sign.) < --
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