
FORENINGSMEDDELELSER 

Valdemarsdagen den 15.juni 1954 fandt samfundets første sommerudflugt 
sted; skønt vejret så truende ud om morgenen, havde vi dog som sædvanlig et 
smukt sommervejr. Henved 300 deltagere samledes kl. 11 ved Juulskov. Her 
holdt fhv. stadsskoleinspektør Høirup, Nyborg, et interessant foredrag om går
dens bygningshistorie og dens tidligere ejere. Fra Juulskov kørte vi til Lykkes
holm, og her var det også hr. Høirup, der gjorde rede for ejendommens 
historie. 

På Ørbæk kro spiste vi den medbragte frokost og kørte så til Svindinge 
kirke, der blev fyldt til sidste plads. Her fortalte museumsdirektør Svend Lar
sen, Odense, om kirkens opførelse og om rigshovmester Christoffer W alken
dorf som embedsmand og godsejer. Udflugten endte på Glorup, hvor museums
inspektør Albrectsen, Odense, i den indre slotsgård talte om slottet og dets 
ejere. Både på Juulskov, Lykkesholm og Glorup åbnede ejerne med stor imøde
kommenhed og elskværdighed deres hjem for samfundets medlemmer, og 
Historisk Samfund beder endnu engang fru godsejer Noel, godsejer Sehestedt 
Juul og hofjægermester, greve Moltke-Huitfeldt modtage vor hjertelige tak 
for venlighed og gæstfrihed. Ligeledes retter vi en tak til foredragsholderne, 
der så venligt stillede sig til rådighed, og til adjunkt Mortensen, Odense, der 
påtog sig ledelsen af "Busserne", både på denne og den følgende udflugt. 

Søndag den 11. juli 1954 foregik samfundets anden sommerudflugt. For 
første gang gik vor udflugt til steder udenfor Fyn. 175 medlemmer deltog i 
turen, der gik til Jylland. Man mødtes på Hornslet gæstgivergård, hvor man 
spiste frokost. Derefter tog man til Rosenholm, hvor lensbaron Rosenkrantz 
bød velkommen og fortalte gårdens historie, og bagefter fik vi lejlighed til at 
se slottet med alle dets seværdigheder. Turen gik så til det jyske herregårds
museum Gl. Estrup; her viste museumsforvalter Bjerre rundt og fortalte om 
gårdens historie gennem tiderne. Turen sluttede på Clausholm, hvor forman
den bød os velkommen og derefter gav en skildring af gårdens historie, 
særlig dvælede han ved dronning Anna Sophies ophold her. Bagefter fik man 
under lensbaronessens og lensbaronens ledelse en vandring gennem slottet, 
hvor man beundrede kapellet, det kinesiske gemak og de andre smukke rum. 
Historisk Samfund takker ejerne og museumsforvalter Bjerre for alt, hvad de 
gjorde for os på denne dag. 

På Clausholm begyndte det at regne, og hjemturen blev temmelig "fugtig", 
det blev sent, før man nåede hjem. 

Lørdag den 26. marts 1955 afholdtes generalforsamling i Odense Katedral
skoles solennitetssal. Ca. 125 medlemmer var mødt. Formanden bød forsamlin-
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gen velkommen, og til dirigent valgtes fhv. politimester W oll, Kerteminde; 
han gav straks ordet til formanden, der meddelte, at medlemstallet nogenlunde 
var det samme som i fjor. Balslevsagen var endelig bragt ud af verden. Den 
10. marts var der blevet holdt et møde på Ejby gæstgivergård, hvor samfundet 
havde været repræsenteret af politimester Beckett, Middelfart, og formanden . 
Her var det blevet vedtaget, at Ejby-Balslev sogneråd for fremtiden skulle 
overtage vedligeholdelsen af Balslev mindesmærket. 

Formanden takkede politimester Beckett og landsretssagfører Preetzmann
Iversen, Odense, for deres arbejde i denne sag. Årbogen ville til efteråret, efter 
de erfaringer man havde indhøstet, atter blive udsendt pr. efterkrav. 

Til sidst takkede formanden staten, de kommunale råd og en række institu
tioner for deres støtte til samfundets arbejde. 

På kassererens vegne fremlagde fru Schmidt regnskabet, der udviste en 
balance på 17.312 kr. og et overskud på 2.752kr. 

Til repræsentantskabet genvalgtes politimester Beckett, Middelfart, læge 
Ehlert, Bogense, gårdejer Svend Frederiksen, Åsum, gårdejer H. P. Hansen, 
Eskildstrup, museumsdirektør Svend Larsen, Odense, landsarkivar C. Lindberg 
Nielsen, Odense, friskolelærer Garnæs Petersen, Refsvindinge, arkivar Seesten, 
Set. Clemens, og fhv. politimester W oll, Kerteminde. 

Revisorerne kontorchef Jepsen, Odense, og førstelærer Rasmussen, Frørup, 
samt revisorsuppleanten sagfører Ernst, Odense, blev genvalgt. 

Efter generalforsamlingen holdt fhv. højskoleforstander Hans Lund fore
drag om "Historisk sans". 

REPRÆSENTANTSKABETS MEDLEMMER 

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

FORRETNINGSVOV ALGET 

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

pr. Pederstrup. 
Friskolelærer Garnæs Petersen, 

Refsvindinge. 
Landsarkivar Lindberg Nielsen, 

Odense. 

Medlemmer 
af skriftudvalget. 

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 I9I6: 5 kr. pr. stk., for så vidt eksemplarer haves (udsolgt i boghan
delen). 

Aarbog I915, 1919, 1922-34, I936-38, i alt 18 hæfter: Io kr., enkelte hæfter 
I kr. (bogladepris pr. hæfte 2 kr.). 

Registerhæfte til Aarbog I9I3-25: 50 øre (bogladepris I kr.). 
Maa!Øe: 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. 3,00, kr. I,oo). 

HISTORISK SAMFUND FOR SVENDBORG AMT 

Aarbog I9I6: 5 kr. pr. stk., for så vidt eksemplarer haves (udsolgt i boghan
delen). 

Aarbog I9I3, I9I7, 1919-37, i alt r8 hæfter: IO kr., enkelte hæfter I kr. 
(bogladepris 2 kr. pr. hæfte). 

Den Reventlowske Skole i 150 Aar: 3 kr. (udsolgt i boghandelen). 
Ejnar Pedersen: Friderich Bagger til Julskov: I kr. (bogladepris 2 kr.). 
Albert Thomsen: Avnslev-Bovense Sognes Historie I (særtryk af Svendborg 

amt): r kr. (bogladepris 2 kr.). 
Løgstrup: Danmarks ældste Præstegaard (særtryk af Svendborg amt): I kr. 
(bogladepris 2 kr.). 
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HISTORISK SAMFUND FOR FYNS STIFT 

Fynske Aarbøger 1939-41: 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.) . 
1949-51: 4 kr. (bogladepris 6,oo kr.) . 
1952-55: 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 1-3: I kr. 

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

I250-1305: 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 Breve kan fås for 8 kr. pr. bind (bogladepris 12 kr.) ved 

henvendelse til: Det danske Sprog- og Litteraturselskab, V. Boulevard 44, 
København V. 

Dr. Hjelholts Skriftprøver fra Tiden efter Reformationen til Midten af det 
19. Aarhtmdrede. Favørpris kr. 6,80 (bogladepris kr. 8,50 ) . 

N y gård: 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. 

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

De eksemplarer, Historisk Samfund modtager af andre historiske amtssam
funds årbøger, deponeres i Assens Amtsbibliotek, hvor interesserede medlem
mer kan låne dem. 

I følge paragraf 2 i lov om naturfredning nr. I40 af 7· juni 1937 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 100 m 
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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 søm
melig måde, og såfremt dette ikke er tilfældet, da straks give meddelelse 
herom til formændene for fredningsnævnene i Odense, Assens og Svendborg 
amter, civildommer Ringberg, Odense, dommer Klingenberg, Assens, og dom
mer Keiser-Nielsen, Nyborg. 

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

HISTORISK SAMFUND FOR FYNS STIFT 

er opstået 1939 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: 
1. Ved udgivelse af arbejder vedrørende den fynske øgruppes historie, navnlig 

et årsskrift, kaldet "Fynske Aarbøger". 
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. Årsbidraget er 5 kr., som opkræves ved udsendelsen af års
skriftet sammen med udsendelsesomkostningerne. Ændring af årsbidragets 
størrelse og af opkrævningsmåden kan ske efter repræsentantskabets beslutning. 
Udmeldelse må ske til kassereren inden hvert års 1. januar. 

§ 4· 
Styrelsen består af repræsentantskabet og forretningsudvalget. 
Som medlemmer af repræsentantskabet indtræder i første omgang samtlige 
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medlemmer af de to amtssamfunds bestyrelser, i alt 24. Repræsentanterne væl
ges pa 3 Ar, siledes at der hvert år afgår en trediedel, de første to gange ifølge 
lodtrækning. Ved fremtidige valg, der finder sted på årsmødet, skal der til
stræbes en passende fordeling af mandaterne mellem de to amter og mellem 
land og by. For at muliggøre en hensigtsmæssig repræsentation for de forskel
lige herreder og byer kan antallet af repræsentanter forøges udover de op
rindelige 24. 

Repræsentantskabet vælger hvert år, umiddelbart efter årsmødet, af sin 
midte et forretningsudvalg, 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 I. januar til 3I. december. 

§ 6. 

Arsmødet bekendtgøres forud efter styrelsens skøn. Forslag, der ønskes be
handlede, indsendes til formanden inden I. 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 1954 

B:holdning . . .. . .. .. INDTÆGTER 
Ttlskud: ···· ·· ·· · ······ ··· · ·· ··· · 

............. 

Undervisningsministeriet .... ... ... . 
Odense kommune ... .. ....... .. ... .. . 
Kerteminde kommune ....... ... .... . 
Nyborg kommune .... ......... .. ... .. . 
Faaborg kommune ... .. .. . ..... .. ... .. 
Svendborg amt ........ .. .... ... .. .. . .. 
Odense amt ........ .... ..... .... ..... . 
Assens amt ............ ........... ... .. 
Diverse institutioner .. ... .. ..... .. .. 

sogneråd ....... . ...... .. ... . 

700,00 
500,00 
100,00 

50,00 
35,00 

200,00 
200,00 
200,00 
765,00 

1.057,00 

Kontingenter .............. ...... ........ .. .. ... ... .... .. . 
Salg af gamle årbøger ...... .... ....... ... .... .. .. .. 
Fritagelse for papirafgift . 
Overskud af sommerudflugt .. .. .. ... . .. .. ..... .... .. 
Indgået for særtryk .. .... .. .. ..... .. . ....... .. .. ... .. .. 
Indvundne renter ...... ...... .. ...... ... .. ... .. .. .. .. .. . 

5-473,56 

3-807,00 
7-077,35 

332,59 
285,42 
186,oo 
48,80 

101,73 

Kr. 17.312,45 

O d e n s e, den 15. februar 1955. 

sign. Erik Nærø . 

UDGIFTER 
Bogtrykkeri og klicheer ...... . ........ ....... ... ..... .. 
Foredrags- og forfatterhonorar ....... ....... ..... .. 
Udgifter ved udsmdelse, porto etc. .. .. ; ...... ... . 
Forsikringer .. .. ...... . .. ....... . .... . ... ... ..... ...... .. . 
Udgifter ved generalforsamling ....... ...... ....... . 
Udgifter ved sommerudflugt ........ ............... . 
Papir, porto m. m. .. .. .... . .. .. ...... .. .. .. .... . .... .. 
Giro-gebyr ...................... .. .. 
Blomster og lignende ...... .. ............ .. . .. ....... . 
Diverse .. .. .. .... . .... ........... ... .... .. ........ ...... .. 
Dansk historisk Fællesforening ....... ..... .. ...... . 

Beholdning: 
Giro ................ .. ......... ...... .. .. 
Fyens Disconto Kasse .. ...... ..... .. 
Fyens Landmandsbank .... .. ..... .. 
Kontant ......... ..... ... ... ... .... .. .. .. 

469,66 
1.969,00 

205,08 
108,76 

8.909,08 
1.962,00 
1.910,63 

37,00 
276,10 
467,96 
398,o6 

9,08 
210,40 
242,40 
137,24 

2-752,50 

Kr. 17.312,45 

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

Odense, den 8. marts 1955. 

sign. H . Rasmussen. sign. O. F. ]epsen. < --
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