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Ny lokalhistorisk litteratur 
(Der er de senere år kommet så megen lokalhistorisk litteratur på markedet, at redak
tionen må begrænse sig til en kort omtale af de enkelte publikationer. Hvad årbøger og års
skrifter angår, begrænses omtalen til anførelse af de enkelte bidrags titel og forfatter). 

Knuds-Bogen 1986. Studier over Knud den Hellige. (Fynske Studier XV. Odense 
Bys Museer. 1986) 191 s. 153 ill. -180 kr. 

I anledning af900-året for Knud den Helliges død d. lO.juli 1086 er denne, overordentlig 
smukt illustrerede bog udkommet med 12 bidrag: C. Breengaard: Det var os, der slog kong 
Knud ihjel. -E. Albrectsen: Kong Svend Magnus' og hans sønners bedrifter og Kong Knud den Helliges 
lidelseshistorie. - P. Meulengracht Sørensen: To gamle historier om Knud den Hellige- og de mo
derne. -E. Kofoed-Hansen: Knud den Hellige i midtk/alderlige malerier og træskærerarbejder. -C. 
W allin: Knudskulten i Lund. -T. J exlev: Om Knud den Hellige som dateringshelgen i Danmark. -N. 
G. Bartholdy: Sankt Knud Konge og Odense-liljen. -R. Pedersen: Viser fra det 16. århundrede om 
Sankt Knud. -A. Riising: To vurderinger af Sankt Knuds liv og død. 169 7 og 1794. -L Thocz og K. 
R. Jensen: Antropologiske undersøgelser af skelettet. -J. Vellev: Helgenskrinene i Odense. -G. Søn
dergaard: Canutus- historien om et navn. -Alle bidragene bringer ny viden, og det umiddel
bart mest opsigtsvækkende er nok undersøgelsen af skelettet, der munder ud i, at mens 
kraniet har tilhørt en mand på over 30 år, stammer de øvrige knogler fra en langt yngre 
mand . Men dette er for så vidt uden betydning for spørgsmålet om kong Knuds placering 
i historien, og på dette punkt repræsenterer Breengaards artikel en afgørende nytænk
ning, der bryder med den gængse opfattelse af Knud som en magtsyg tyran, der under
trykte de frie bønder. Tværtimod søgte han at skærme de svage, trælle, faderløse og enker, 
udlændinge m.v. mod de magtfulde storbønder, der så rejste oprør mod ham. Det er en 
usædvanlig smuk bog og tilmed rørende billig; kun er det skade, at det var umuligt at med
tage det korte foredrag, biskop Vincent Lind holdt ved festgudstjenesten d. 10. juli, for det 
indeholdt også en ny synsvinkel. Men det kan da læses i Fyens Stiftstidende d. 10. juli 
1986. 

AnneRiising 

Per Boje, Henning Nielsen: Moderne Tider. Odense 1868-1914. Odense Universitets
forlag 1985.478 si. Pris 240 kr. 

Ved juletid lå traditionen tro et nyt bind af Odense Bys Historie på bordet, og det behand
ler tiden fra 1868 till914. Forfatterne har delt stoffet mellem sig, så at Per Boje behandler 
industrialiseringen, erhverv, sociale forhold m.v., mens Henning Nielsen tager sig af by
styre, kirke, skole, kulturelle forhold m.v. For begge gælder, at der er samlet et overordent
ligt stort materiale, og at der er et væld af detaljer at hente i de enkelte afsnit. 

Det er blevet hævdet, at forfatterne har interesseret sig mere for byens arbejderbefolk
ning end for dens etatsråder, og det er til en vis grad rigtigt. Til gengæld skal der ikke læg-
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ges skjul på, at der tidligere er skrevet mangt og meget om »etatsrådernes by«, og at der 
ikke før er foretaget en så omfattende analyse af de vilkår, som byensjævne befolkning le
vede under i den omhandlede periode. Ikke mindst bolig-, ernærings- og sundhedsforhold 
beskrives indgående; fremstillingen er let tilgængelig, og dertil kommer et væld af gode il
lustrationer. 

Der skete noget i Odense i den pågældende periode. Eksempelvis fik kommunens arbej
dere lf<a og med 1907 ret til en uges ferie, men så bortfaldt så sandelig også det kommunale 
tilskud til den årlige udflugt! 

HH} 

Troldmandens Lærling. Erindringer fra Odense 1910-32 af Kai P. Andersen. Odense U niver
sitetsforlag 1985. 83 si. Pris 118 kr. 

Bortset fra bogens lidt misvisende titel med dertil hørende billede af professor Labri på 
forsiden skal der kun lyde lovord om denne bog, der er et af resultaterne af den opfordring, 
som byens pensionister i 1978 fik til at nedskrive erindringer med relation til Odense by. 
Det var der mange, der benyttede sig af. Der indkom ikke mindre end 250 bidrag, og blandt 
dem, der præmieredes, var Kai P. Andersens. l 1983 o!Tentli gjorde dele af30 manuskrip
ter i bogen »Ak, hvor forandret«, og den bl.,. •n bc t-sell ·r. He ldigvis bl v Kai P. Ander
sens bidrag ikke inddraget ved den lcjlighecl, og det foreJigger nu i bogform, redigere l af 
Kurt Dahl Christensen og Jørgen Thoms n, Lokalhist.orisk Arkiv. Forfatteren fortoc:llcr 
om sin barndom i Rødegårdskvarteret, sin opvækst i Skt. Knuds Gade, skolegang i Jern
banegades skole, forskellige jobs som bydreng, som syngedreng i Hospitalskirken, som 
hjælpedreng i Læseforeningens have, og han slutter af med at fortælle om sin læretid som 
frisør i en tid, hvor arbejdsdagen varede fra kl. 8 morgen til 7 aften ugens fire første dage, 
fredag til kl. 9 og lørdag til kl. l O. 

Noget, jeg aldrig har gjort, er at kede mig, skriver forfatteren et sted, og det fremgår 
med al tydelighed af hvert eneste kapitel i bogen. Han synes at have været med, hvor der 
skete noget, og det har ikke været kedeligt at være i hans selskab. Det er fornøjelig læsning, 
og dertil kommer, at vi får et godt indblik i levevilkårene i et beskedent arbejderhjem i da
tidens Odense. 

HH] 

100 års sammenhold. Fagbevægelsen i Odense 1885- 1985. Udgivet af Arbejdernes Fælles
organisation i Odense 1985. I kommission hos Odense Universitetsforlag. 263 si. 
Pris 178 kr. 

Værket, der er redigeret af Jørgen Thomsen og udarbejdet af Søren Ejgaard og Kurt Ris
skov Sørensen, er en omfattende skildring af den odenseanske fagbevægelses historie gen
nem hundrede år- fra den spæde begyndelse i begyndelsen af 1880'erne, hvor den oden
seanske arbejderkl asse var ved at komme til poli tisk bc"id t hed, hvilket bl.a. resulterede 
i dannelsen af l~ællesorganisationen den 28. s ptcrriher l 885, og frem til i dag, hvor den 
tæller ca. 60.000 mcdl mm er, fordelt på 45 fagforeninger. Der kan læses om strejker og 
lockouter, arbejdskampe og konflikter af forskellig art, kriser og arbejdsløshed, organisa
toriske forhold m.v., og det fremgår af en veldisponeret og let læselig fremstilling, at det 
ikke altid er gli 1 lig sti ll af. 

Et særligt afsnit er olrct byens borgm •ster genn m 21 r, Vilh> lm Werner, d r utvivl
somt er den m · t mark<tn\ pcnonlig·hcd i den odenseanske lagbevægelses historie. gså 
arbejdernes for~am lingsbygninger, den »OCialdemokr~~tisk presse og arb ~dcrnc oplys
ningsforbund behandles i særlige afsnit. ll"ad der ikke mindst bør fremhæ\1 s er en s nes 
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erindrings bidrag, som bringes på værkets sidste SO sider. De stammer dels fra National
museets arbejderundersøgelser i 19SO'erne, dels fra den indsamling, som Odense kom
mune lod foretage i slutningen af 1970'erne, og her belyses de kår, som medlemmer af den 
organisation, der her er behandlet, har levet under gennem årene. 

HH} 

Finn Sterulal Pedersen: Fjelsted-gården. Udgivet af Odense Universitetsforlag 198S. 
107 si. Pris 110 kr. 

Der er gået SO år, siden Den fynske Landsby etableredes, og mange har gennem årene af
lagt besøg i det fynske landsbymuseum og glædet sig over de gamle bygninger og den kul
tur, de repræsenterer. Der er de senere år gjort bestræbelser for at udvide forståelsen for 
de enkelte bygninger, og med henblik herpå har universitetslektor Finn Stendal Pedersen 
forsket og beskrevet deres historiske baggrund. I 1983 udgav han en beskrivelse af væver
huset fra Lunde på Nordfyn, og nu er turen kommet til Fjelsted-gården, der blev nedtaget 
omkring slutningen af krigen og siden opstillet i Den fynske Landsby. Der gives en nøje 
beskrivelse af gårdens længer, og der gives en oversigt over gårdens fæstere og ejere siden 
1660. Til yderligere belysning af gårdens historie og funktion gennem tiderne bringes en 
snes bilag, bl.a. uddrag af kirkebøger og folketællinger, matrikler, skifteprotokoller, skø
der, aftægtskontrakter, brandforsikringsprotokoller m.v. 

Det har været hensigten at give en samlet social forståelse af en gårdmandsfamilies livs
vilkår fra slutningen af 1600-tallet og til begyndelsen af dette århundrede, og man må 
håbe, at der vil blive foretaget lignende undersøgelser i forbindelse med museets øvrige 
bygninger. 

HH] 
Lotte Dombernowsky: "Slogsmaale ere nu om Sturuler langt sjæld11ere«. Udgivet af Landbo
historisk Selskab 198S. 198 si . Pris 88 kr. 

Lotte Dombernowsky har især beskæftiget sig med landbohistorie og retshistorie, og hun 
forener sine to interesser i denne bog, der har til h ensigt at give et billede af »retsopfattelse 
og adfærd hos den fynske landalmue omkring år 1800<<, sådan som bogens undertitel ly
der. Materialet, der ligger til grund for fremstillingen, er arkiver for de fynske forligskom
missioner, der oprettedes 179S, og ialt drejer det sig om c a. 2000 sager af vidt forskellig art. 
Fra statsstyrelsens side havde man ønsket, at så mange retssager som muligt skulle kana
liseres uden om de ordinære retter som herreds-, by- og birketing, og som det fremgår, var 
der ~angt og meget, der bevirkede, at bønderne opsøgte forligskommissionen - spæn
dende fra traditionelle retssager til ubetydelige s mås ager, forårsaget af den lette adgang 
til forligs mægling. På grundlag af den gruppering, forfatteren har foretaget, belyses såle
des områder som forholdet mellem herskab og bønder, indgåelse af ægteskab, fæstefor
hold i forbindelse med ægteskab, gældsstiftelser, aftægt og alderdomsforsørgelse, vold 
m .v. 

En af de ting, der fremgår afbogen, er, at detvar et naturligtislæt i hverdagslivet, at man 
gav hinanden nogle på skrinet. At de, der hævede sig over bondestanden, ikke holdt sig til
bage, fremgår af afsnittet om vold: Præsten på Lyø mishandlede jævnligt sin tjenestepige 
i anfald af hidsighed; degnen i Kerte kylede et strygejern i hovedet på tjenestedrengens 
moder, da hun forlangte at få sønnens løn udbetalt, og ladefogeden fra Holekenhavn faldt 
over en skibsfører og hans kone i deres hjem, smadrede hvad der var inden for rækkevidde 
og truede med at skyde dem! 

HH} 
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Valdemar Jensen: Søren Lo/k- den mærkelige tåsinge-bonde. Udgivet af Tåsinge Muse
umslaug 1985. 192 si. Pris 148 kr. (Ekspedition: Hans Eriksen, Skovballevej 31, 
"5700 Svendborg). 

Søren Lolk fødtes 1876 på Vejlegården på Tåsinge, som han siden fæstede og købte. Han 
efterlod sig en række håndskrevne bøger, og de danner baggrund for Valdemar Jensens 
skildring afhans liv og levned, som det nok er værd at stifte bekendtskab med. Man er ikke 
nået langt ind i den velskrevne biografi, før man opdager, at Søren Lo l k ikke var nogen helt 
almindelig bonde. »En filosofi bondekofte<< er han blevet betegnet, og det søgte han selv 
bevidst at symbolisere, da han i 1890 lod sig fotografere med en møggreb i den ene hånd 
og en bog i den anden hånd. Han havde interesse for historie, kunst, musik og litteratur, 
og med årene søgte han at gøre Vejlegården til et kulturcenter, hvor der blev holdt oply
sende foredrag og afholdtfolkefester. Han var sig den gamle bondekultur bevidst og kæm
pede for dens bevarelse gennem de foredrag, han holdt rundt omkring, men på den anden 
side var han åben for nye ideer, hvilket bl.a. kom til udtryk, da han som en af de første på 
øen anskaffede sig bil og traktor. Han var vegetar, gik i nationaldragt og lod håret vokse 
ned til skulderen. Med andre ord noget af en provo! Han mødte da også langtfra forståelse 
for alle sine ideer, men han trøstede sig med sit valgsprog: Den indre løn er den egentlige! 
-Han døde i 1933, 57 år gammel. 

At Søren Lolk på mange områder var forud for sin tid, viser den kendsgerning, at han 
tidligt anskaffede sig et fotografiapparat, og han efterlod sig ca. 2000 optagelser, hvoraf 
størsteparten gengiver motiver og personer på Tåsinge. Det bærer den foreliggende bog 
stærkt præg af, og derfor rummer den også en god portion lokalhistorie. 

HH} 

Hanne Engberg: Historien om Christen Kold. Gyldendal 1985. 417 si. Pris 175 kr. 

Hanne Engberg betegner sin bog som >>historien om en vækkelsesprædikant, der i 
1830'erne holdt gudelige forsamlingsmøder på Mors, og som ud fra den vækkelse, der lå 
bag hans virksomhed, skabte de danske friskoler og gav den danske folkehøjskole sin bli
vende form<<. 

Som bekendt kom Fyn til at spille en væsentlig rolle i denne sammenhæng, og om Chri
sten Kolds virke her handler den største del af bogen. Indgående skildres Kolds tid som 
huslærer hos Vilhelm Birkedal i Ryslinge i 1849, hans oprettelse af Ryslinge Folkeskole, 
hans fortsatte virke i Dalby, hvis succes forårsagede bryderier med de lokale myndighe
der. Selv om Kold valgte at tilpasse sig kravene fra kritikerne , rykkede han dog efter en 
halv snes år i Dalby teltpælene op og flyttede til Hjallese, hvor han i november 1862 star
tede Dalum Højskole med 55 elever og 3lærere. Også denne skole blev en succes, og i løbet 
affå år havde den over 100 elever. 

Kold bestemte i et og alt, hvad der skulle foregå på skolen, og det fremgår af den indgå
ende skildring, der gives af disse år, at han ikke altid var lige let at omgås. Selv om han var 
udsat for en del kritik i sine seneste år, rokkes der dog ikke ved, at han ved sin død i 1870 
var berømt i skolekredse over hele landet, og at friskolerne siden har stået i stor gæld til 
ham. Skolen i Dalum blev mønster for tilsvarende skoler andre steder, og det var her, som 
det udtrykkes et sted i bogen, at han høstede frugten af det, han havde sået i Ryslinge og 
set vokse op i Dalby. 

Hanne Engberg har siden 1976 beskæftiget sig med forskning i Christen Kold og hans 
betydning for den danske skoles udvikling, og hendes indgående skildring er den første 
større bog om pædagogen og foregangsmanden Christen Kold siden begyndelsen af år
hundrede t. 

HH} 
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j. C. Bille Brahe: Kerteminde Værn. En Egns Landforsvarsstyrker 1943-1976. Kjerteminde 
Avis Forlag 1985. 274 si. Pris: 159 kr. 

Selv om jeg ikke er hjemmeværnsmand, har jeg læst bogen med interesse. Den er skrevet 
af baron Bille Brahe, Risinge, der 1975 aftrådte som cheffor Hjemmeværnskompagni 4319 
Kerteminde, og intet er mere naturligt, end at han er blevet opfordret til at skrive dets hi
storie, eftersom han har været knyttet til det fra starten. Hans holdning til det danske for
svar blev styrket den 9. aprill940, hvor han som befalingsmand fik ordre til- som han skri
ver i forordet- at gå den tunge gang ud til de kampklare styrker af3. Livgardebataillon på 
Jægersborg Kaserne med ordre til dem om at aflade våbnene og meddele, at Danmark 
havde kapituleret. Skuffelsen hin dag har bevirket, at han siden har været midtpunktet for 
de styrker, der har forberedt sig til forsvar af det nordøstfynske område , gældende mod
standsbevægelsen og siden hjemmeværnet, hvis lokale chefhan har været en årrække. Et 
omfattende materiale har han haft til sin rådighed, og han kan takke en god hukommelse 
for, at han har været i stand til at udfærdige en særdeles detaljeret beskrivelse af de nord
østfynske forsvarsstyrkers virke gennem 40 år. At han er gået ind for sagen med ildhu og 
har omfattet kompagniet og dets medlemmer med største interesse, lyser ud af hver side 
af den omfattende skildring. 

HH} 

Elforsyning påLangeland 1910-1985. Udgivet i anledning afLangelands Elforsynings 
75-årsjubilæum 1985. 70 si. 

Langelands Elforsyning er en selvejende institution, der oprettedes 1969 ved sammenlæg
ning af de da eksisterende elforsyninger på øen. Begyndelsen blev gjort i 1910, hvor byrå
det i Rudkøbing besluttede at etablere et elværk, og siden kom der andre til. Herom beret· 
ter J. R. Langhorn, der var driftsbestyrer og siden direktør for Elforsyningen i perioden 
1944-81, og han suppleres afJens Mollerup, der fortæller om de små elværker på Lange
land, Henrik Gade, der causerer over »hverdagens lys- og skyggesider<<, samt den nuvæ
rende direktør Hans Rosager, der i et afsluttende kapitel behandler udviklingen de sene
ste år og ser på fremtidens elforsyning. 

At der ikke er blevet set på elforsyningen med lige milde øjne i den periode, der her er 
beskrevet, fremgår af referatet af den generalforsamling, der afholdtes i 1921, hvor diri
genten udbragte et leve for elværket, men forsamlingen nægtede at råbe hurra! At der på 
den tid var uro om clsagen, viser den kendsgerning, at det var sværere at sælge en ejendom 
med elektricitet, end en ejendom, der ikke havde elektricitet! 

HH} 

Tove Kjærboe: Dramatiske hændelser blandt ærøboer ude og hjemme. Ærø Bogforlag 1984. 
136 si. 

Tove Kjærboe har i sin bog beskrevet ca. 75 dramatiske hændelser, som folk boende på 
Ærø eller stammende fra Ærø har været udsat for gennerr: tiderne, spændende fra Anders 
Christensen Arre bo i 1587 til den orkan, der ramte Ærø i 1967. Ideen er god nok, blot kni
ber det i enkelte tilfælde at finde det dramatiske. Men som helhed er der dramatik i alle 
afskygninger så som hekseprocesser, mord og henrettelser, fortrædeligheder og intriger, 
omfattende retssager, ulykker og brande, stormfloder og forlis o.m.a. 

Familien Arre bo er nok den mest kendte Ærø-familie. Flere af dens medlemmer blev 
præster i det fremmede, og de var just ikke nogen god reklame for øen : Den kendte digter 
og salmist Anders Christensen Arre bo blev biskop i Tronhjem i en alder af kun 31 år, men 
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mistede sit embede på grund af et udsvævende levned, og bedre gik det ikke en af hans ef
terkommere, Peder Arrebo, der blev præst på Færøerne, men fik >>sit kald forbrudt«, da 
han begravede en tyv med ordene: Som tyv levede du,- som tyv døde du,- og som tyv skal 
du genopstå! 

HH] 

Odense Domkirke -Sankt Knuds. Udgivet af Set. Knuds Kirkes Venner, 1986. 56 si. 
Pris 98 kr. 

900-året for drabet på Knud den Hellige i juli 1086 har udløst flere bøger, og som det frem
går, har >>Sankt Knuds Kirkes V~nner<< udsendt en bog om selve kirken. En sådan har 
længe været savnet, og mange vil komme til at glæde sig over det foreliggende værk. W er
mund Bendtsen har gennemfotograferet kirken, mens Richard G . Nielsen har forsynet bil
lederne med tekst samt skrevet kortfattede afsnit om kirken og dens historie, om Claus 
Bergsaltertavle og om krypten, og hvad den rummer. Men først og fremmest er bogen om 
Set. Knuds kirke et billedværk, og man har sjældent set en bog, der er så smukt illustreret. 
Der bringes ca. 50 billeder i farver, visende større som mindre partier, og der orienteres om 
altertavlen og dens enkelte motiver, om diverse ligsten og epitafier, om døbefont, prædi
kestol og orgel, om det ahlefeldtske kapel og selvfølgelig om krypten med Knud den Hel
liges jordiske rester. Udgiverne har uden tvivl fundet, at et billede af kirken, set fra Even
tyrhaven, var nok til at fortælle, hvad bogen handler om, men bogens titel kan nok ved 
kommende oplag placeres på omslaget uden at ødelægge den stærke farvesammensæt
ning. 

Det er en overordentlig smuk bog, og den er en oplagt gaveide. 
HH] 

Arbøger, årssk1ijter: 

Fyens Stilftsbog 1985. 144 si. (Ekspedition: Bispekontoret, Klaregade 17, 5000 
Odense). 

Traditionen tro har flere af Stiftsbogens artikler et historisk indhold: 
Tore S. Nyberg: Knud den Hellige- nogle synspunkter. 
Viggo Land: Aflandsbydegnens saga (Degnens stilling gennem tiderne). 
LeifLudwig Albertsen: Mit hjertes knæ (Foredrag, holdt på Odense Universitet i anled

ning af350-årsdagen for Kingos fødsel). 
Hugo Johannsen: »Danmarks Kirker« og Fyn (om Nationalmuseets omfattende kirke

værk, som i de kommende år også vil komme til at omfatte Fyn) . 

Fynske Minder 1985. U d givet af Odense Bys Museer. Redigeret afNiels Oxenvad og 
Torben GrøngaardJeppesen. 212 si. 

Årbogen er denne gang betydeligt udvidet, og. det skyldes to jubilæer, der har været mar
keret i 1985: 125-året for grundlæggelsen af>>Nordisk Museum i Odense<< og 100-året for 
indvielsen af museumsbygningen iJernbanegade: 
Niels Oxenvad: Othiniensia. Odense Bys Museer 1935-1985 (si. 5-128): 

Museer og samlinger i 1935- og deromkring. 
Møntestræde eller Møntergård en. 
Odense Bys Museer under 2. verdenskrig. 
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Den fynske Landsby. 
Nye tiltag i efterkrigstiden. 
Museumslovene og deres følger. 
Status 1985- og fremtiden. 

Henrik Thrane: Fyns oldtid på Hollufgård. 

123 

Eigil Nikolaj sen: Afkærlighed til arkæologien- samarbejdet mellem amatørarkæologerne 
og Fyens Stiftsmuseum. 

Torben GrøngaardJeppesen: Landbygninger og -byggeskik som arbejdsfelt. 
Tove Lehrmann: Fotografier- et problematisk genstandsmateriale på museerne. 
Tove Lund Larsen: Om Dreyer og landskabsmaleriet. 
Jens Th. Uldall: I folkeoplysningens tjeneste (om museernes servicefunktioner). 

Årbogfor Svendborg & Omegns Museum 1985. Udgivet af Museumsforeningen 1986. 
142 si. 

Udover en fyldig årsberetning indeholder årbogen følgende artikler: 
Per O .Thomsen: Naturgas- et snit gennem Sydfyns oldtid. 
Henrik M.Jansen: De arkæologiske undersøgelser på tomten Fruestræde 8 i Svendborg. 
Siri Myrvoll: Fra Eidsborg til Svendborg- om handel med brynestein i middelalderen. 
Hans Mikkelsen: Svendborgs middelalderlige befæstning ved Gåsestræde. 

-Henrik M.Jansen: Omkring en genfunden altertavle (fra Vor Frue Kirke i Svendborg). 
Niels Bonde: Datering af et opstandelsesbillede fra Vor Frue Kirke i Svendborg). 
OttoJonasen: En begravelse på Drejø (Sognepræst CarstenJohannsen, der døde 1856). 
Henning Thalund: Kirkeskibe i Svendborg provsti . 
Morten Hahn-Pedersen: Skibe og skæbner fra Svendborgsund 1939-45. 

Cartha. Årsskriftfor Kerteminde Museum. Udgivet afKerteminde Museum 1985. 94 si. 

Udover årsberetningen indeholder årsskriftet 4lokalhistoriske artikler: 
Erland Porsmose: Sellebjerg- en boplads fra germansk jernalder. 
Anne-Lise Eilstrup og Rita H. Matzon: Møllerne på >>Kværnbjerget<<. 
Hans Krog: Kunstmaleren Lars Rastrup, Munkebo (1862-1949). 
Tove Kjærboe: Min barndom i Kerteminde. 

Krengerup Godsarkiv. Registratur udarbejdet af Birgit Kryger. Udgivet af Lokal
historisk arkiv i Glamsbjerg 1985. 113 si. Pris 50 kr. 

Det omfattende godsarkiv er overgivet til Glamsbjerg kommunes lokalhistoriske arkiv, og 
det formodes, at det er det eneste lokalarkiv i landet, der huser et godsarkiv. Registranten 
kan erhverves ved henvendelse til: Lokalhistorisk arkiv, Langgade 54 b, Flemløse, 5620 
Glamsbjerg. 

1985: 

Ræthinge-Posten. Årsskrift for Ringe Museumsforening og Ringe lokalhistoriske 
Forening. 1985: 39 si. 1986: 40 si. Pris 30 kr. 

Mogens Bo Henriks en: >>Første spor efter de allerældste Ringensere<<. 
Ingeborg Bønding: Det glemte Ringe (Minder fra Vestergade og livet i Købmandsgården). 
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Inge Bundsgaard: Arbejderbevægelsen i stationsbyen. Træk af Ringe Socialdemokratiske 
Forenings historie i tiden før 2. verdenskrig. 

Niels Albretsen: 1940-1945 (Hændelser og våbenmodtagelser på Ringeegnen J. 

1986: 
Mogens Bo Henriksen: >>Ploven sletter alle spor<< (Ringe Arkæologigruppe J. 
Thomas Fjord Nielsen: Boghandelens historie og udvikling i handelsbyen Ringe. 
Poul Henningsen: Søren Christensen! (»Kloge Søren«, 1920-25 bosat i Krarup). 
Poul Fischer: Cirkus i by (Erindringer). 
Børge Rasmussen: Vedtægt eller Byelov for Ringe Bye. 
Poul Andersen: Den første skyttefest (1866). 
Kirsten Ingemann: Nyt om gamle navne. 

Lyboen. Nr. 7 1985. Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Lyø. 32 si. Pris 25 kr. 
(Ekspedition: Inger Bonde, Nygade 6, 6760 Ribe). 

Steen Busck: Landsbyfællesskabet på Lyø. 
Inger Bunde: Ingers gården. Matr.nr. 15, Lyø. 
Inger Bunde: Lille Mies dagbog (1890). 

Allesø-Broby-Næsby Lokalarkiv 4. 1985. 44 si. Pris 20 kr. 

Årsskriftets artikler er centreret om kirker og kirkekunst: 
Mogens Larsen: Kalkmalerierne i Alle sø kirke (afdækket 1983-84). 
Lene Nørgaard: Glasmaleriet i Næs by kirke. 
Peter Grønlykke: Næsbyhoved-Broby kirke (om kirkens inventar). 
Hans HenrikJacobsen:Jens Hansen Smidth, sognepræst i Allesø og Broby 1800-1804. 

HH] 
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Foreningsmeddelelser 1985-86 

Siden redaktionen af Fynske Årbøger 1985 sluttede, har Historisk Samfund for Fyn af
holdt følgende arrangementer: 

Søndag den 19. maj 1985 deltog 7 5 af samfundets medlemmer i en heldagstur til Moesgård, 
hvor de så udstillingen »Drømmen om Amerika<<, der omhandler den store udvandring fra 
Danmark i sidste halvdel af det forrige århundrede. Derefter kørte man gennem skovene 
ved Marselisborg langs Århusbugten til Hornslet Gæstgivergård, hvor man spiste den 
medbragte mad. Efter frokost gik turen videre til herregården Rosenholm, hvor lensbaro
nesse Rosenkrantz viste rundt på slottet. På hjemvejen drak man kaffe i »Det lichtenberg
ske Palæ<< i Horsens. 

Sammen med H. C. Andersen-samfundet var der den 14. juni 1985 arrangeret en tur til 
herregården Lykkesholm og til Gislev kirke. På Lykkesholm orienterede museumsdirek
tør Niels Oxenvad om herregårdens historie og dens forbindelse med H. C . Andersen, 
mens museumsinspektør Henrikjansen i Gislev kirke fortalte om de interessante kalkma
lerier der. Turen havde samlet omkring 200 deltagere. 

Lørdag den 23. september deltog 96 medlemmer i en eftermiddagstur til Koldinghus, hvor 
museumspædagog Vivijensen meget fængslende fortalte om slottet og den igangværende 
restaurering. På hjemvejen drak man kaffe i Kryb-i-ly kro ved Lillebælt. 

Vinterens foredragsvirksomhed omfattede 2 foredrag, der begge blev afholdt i Odense 
om aftenen. Den 7. novemberfortalte dr.phil. Mikael V enge om Fyn under Grevens fejde, og 
den 27.ftbruar 1986var der dobbeltforedrag ved fhv.landsarkivar AnneRiising og biskop 
Vincent Lind om Knud den Hellige og hans rolle i den nationale historie. Begge foredrag 
samlede særdeles god tilslutning. 

Ved foreningens generalforsamling den 15. marts 1986 fortalte dr.phil. Nanna Damshol t 
om >>K vindebilledet i dansk højmiddelalder«. Et interessant foredrag, der gav tilhørerne 
nogle helt nye synsvinkler til denne periode i Danmarks historie. 

Lørdag den 3. maj 1986 havde foreningens medlemmer mulighed for at besøge Egeskov 
slot, hvor greve Claus Ahlefeldt ogjørgen Engholm Pedersen indledningsvis gav en orien
tering om slottets historie og om de mennesker, der havde været knyttet til det. Derefter 
besøgte man Kværndrup kirke med Ulfeldternes kapel og Brockenhuus-slægtens gravmæ
ler. Omkring 180 medlemmer benyttede sig af tilbudet . 

Den 21. maj om aftenell blev der adgang til universitetsbiblioteket og Historisk Institut på 
Odense Universitet. Det noget utraditionelle, men meget vellykkede arrangement fik til
slutning fra omkring 75 medlemmer, og det sluttede med, at en række af universitetets 
medarbejdere gav en orientering om arbejdet og om det åbne universitetsstudium i histo
rie. 

Lørdag den 15. marts 1986blev der afholdt generalforsamling i Set. Knuds kirkesal i Oden
se. Den blev overværet af 60 medlemmer. Til dirigent valgtes lektor Finn Stendal Peder
sen. 

Første del af formandens beretning formede sig som et tilbageblik i foreningens histo
rie. Omkring 1960 toppede medlemstallet med over 1500 medlemmer, og udflugter til fyn
ske herregårde kunne samle en tilslutning på over 700. Sådanne tal kan vi ikke længere op
vise. Tiderne har ændret sig. Folk er nu ikke længere præget af det statiske samfund, de 
var rodfæstet i dengang. Verdensbegivenhederne trænger sig tæt på. Mens denne general
forsarnilng blev alholdt, transmitterede fjensynet Olof Palmes begravelse. De nye tider 
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har også indvirket på medlemstallet, der de senere år har ligget ret konstant på omkring 
1000. 

Engholm Pedersen sluttede sin beretning med at omtale det kommende halve års ture 
og rettede en tak til alle, der i det forløbne år havde hjulpet foreningen i dens arbejde. 

Fonnandens beretning blev enstemmigt godkendt, og det samme blev regnskabet, der 
udviste et mindre underskud. Kontingentet forblev uændret. 

Marie Frederiksen, Didier Gautier, Hans HenrikJacobsen, Anders Jæger, PoulJørgen
sen, Niels Oxenvad og Finn Stendal Pedersen blev alle genvalgt til repræsentantskabet. I 
stedet for Tage Heunecke, der ikke ønskede genvalg, valgtes lærer Henrik Gade, Rudkø
bing. 

De to revisorer, Signe Skov Christensen og Erhardt Clausen, blev begge genvalgt. 
Samme dag blev der afholdt repræsentantskabsmøde, hvor forretningsudvalget konsti

tuerede sig med samme fordeling af posterne som sidste år. 

Rudkøbing, den I. juli 1986. 

Repræsentantskabets medlemmer 

Mus.insp. dr.phil. E. Albrectsen, Odense 
Redaktør Edv. Andersen, Fåborg 
Fuldmægtig Erhardt Clausen, Assens 
Urmager AlfFaxøe, Nyborg 
Fru Marie Frederiksen, Åsum 
Sognepræst D. Gauthier, Landet 
Lærer Henrik Gade, Rudkøbing 
Lektor H. H. Jacobsen, Næsby 
Mus.insp. HenrikJansen, Ryslinge 
Lærer PoulJørgens en, Hårby 
Overpostbud Anders Jæger, Bogense 
Fru Inger Jørgensen, Bogense 

Forretningsudvalget 

Jens Mollerup. 

Gdr. Svend Kristiansen, Holmerod 
Lektor Hugo Madsen, Kerteminde 
Overlærer Jens Mollerup, Rudkøbing 
Gdr. Christian Dan Nielsen, Åstrup 
Museumsinspektør N. Oxenvad, Odense 
Lektor, dr: F. Stendal Pedersen, Fraugde 
Lærer Jørgen Engholm Pedersen, Ringe 
Museumsinsp. Erl. Porsmose, Kerteminde 
Landsarkivar, dr. A. Riising, Odense 
Direktør Jørgen Svarer, Ærøskøbing 
Overlærer J. Weber, Marstal 
Rektor J. Weiss-Pedersen, Strib 

Lærer Jørgen Engholm Pedersen, Ringe, fonnand (ads.: Erantisvej 7, 5700 Ringe) 
Fuldmægtig Erhardt Clausen, Assens, næstformand 
Lektor Hugo Madsen, kasserer (ads.: Vestergade 14, 5300 Kerteminde) 
Overlærer]. Mollerup, Rudkøbing, sekretær (ads.: Kibshavevej lO, 5900 Rudkøbing) 
Lektor H. H. Jacobsen, Næsby, redaktør (ads.: Hyrdinden 5, 5270 Odense N.) · 
Urmager AlfFaxøe, Nyborg 
Fru Inger Jørgensen, Bogense 
Gdr. Svend Kristiansen, Holmerod 
Museumsinspektør N. Oxenvad, Odense 
Lektor, dr. Finn Stendal Pedersen, Fraugde 
Landsarkivar, dr. A. Riising, Odense 
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HISTORISK SAMFUND for Fyns Stift KASSEREGNSKAB for året 1985 

UDGIFTER: 
Bogtrykker, duplikering 
Udsendelse, porto, telefon, kontorart. 
Foredrags- og forfatterhonorarer 
Generalforsamling, møder, udflugter 
Forsikring 
Gaver, repræsentation, kørselsudgifter 
Kontingent til S.L.F. 
Overført tiljubilæumsfond 

INDTÆGTER: 
Kontingent 
Tilskud: 

Fyns Amtskommune 
Odense Kommune 
Dansk historisk Fællesforening 

Salgafbøger 
Overskud fra udflugt 
Renter 
Underskud 

60.247,26 
10.485,88 
2.150,00 
1.003,57 

388,00 
2.045,32 
2.139,60 
4.000,00 

82.459,63 

53.850,00 

6.000,00 
6.500,00 
5.600,00 
8.789,45 

198,50 
175,76 

1.345,92 

82.459,63 

BEHOLDNINGER 
Bank/Sparekasse 
Giro 

Jubilæumsfond 

JUBILÆUMSFOND: 
Beholdning 
Overførsel 
Renter 

1984 
14.283,24 
2.386,17 
- - -

16.669,41 
10.985,12 

-
27.654,53 

-

1984 
8.149,59 
2.000,00 

835,53 
- - -

10.985,12 

1985 
14.844,95 

478,54 

15.323,49 
16.141,38 
---
31.464,87 

1985 
10.985,12 
4.000,00 
1.156,26 

16.141,38 

Kerteminde, den 10. februar 1986. 
Hugo Madsen. 

Ovenstående regnskab er fundet i overensstemmelse med 
bøgerne, som vi har revideret. Beholdningerne er os forevist. 

Assens, den 28. februar 1986. Odense, den 5. marts 1986. 
Erhardt Clausen. Signe Skov Christensen. 

..... 
~ ..... 
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Love for Historisk samfund for Fyns stift 

(Vedtaget 19 7 5) 

§ l. 

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: 
l. Ved udgivelse af arbejder vedrørende den fynske øgruppes historie, 

navnlig et årsskrift, kaldet >>Fynske Årbøger<<. 
2. Ved afholdelse af møder, med foredrag fortrinsvis om emner fra landsde

lens historie, og ved udflugter til historisk interessante egne og steder. 

§ 3. 

Indmeldelse i foreningen sker ved skriftlig eller mundtlig hCJlvendelse til et af 
styrelsens medlemmer. Årsbidragets størrelse og opkrævningsmåden fastsæt
tes på årsmødet. Udmeldelse må ske skriftligt Lil kasse1·eren inden .1. januar. 

§ 4. 

tyrels en hest· r af r p1·æ en tantskabet og forretningsudvalget. 
Repræsentantskabet har 24 mecll mmer. Repræ. en tanterne vælges for 3 år, 

således al der hver· t år afgår en tred iedel. ed valget af repræsentanter, der li n
der st d på årsmødet, skal der tilstræbes en pas ende fordeling, egn mæssigt 
og mellem by og land. For at muliggør en hen igtsmæssig repræsentation for 
de [orskeLHge herred r og byer kan antallet af rcpræ en tanter forøges ud over 
de oprindelige 24. Repræ en tantskabet vælger hvert år, umiddelbart fter år -
m det af sin midte et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, 
kasserer sekretær o redaktør sam t yderligere k medlemmer. f fOITet
ningsudvalgets midte sammensættes et skriftudvalg på 4 medlemmer. 

§ 5. 

Årsmødet afholdes i årets første kvartal. Her aflægges beretning om virksom
heden, og det reviderede regnskab forelægges, ligesom der foretages valg af 
repræsentanter og to revisorer. 

§ 6. 

Årsmødet bekendtgøres forud eft r styrelsens skøn . Forslag der øn kes be
handle t, inds ndes til formanden inden !.januar. Lovændringer kan kun ved
rages på å rsmødet (eller p· eu eks traordinær generalforsamling), når % af de 
mødte medlemmer stemmer derfor. 
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Forfattere til årbogens artikler 

Dorrit Andersen 

Landsarkivar. F. 1945. Cand.mag. i historie og latin 1969. Ansat som arkivar ved Rigsarki
vet og land arkiv rn • 1970, tjeneste ved Landsarkivet for Nørrejylland 1970, ved Lands
arkivet for de ønde1jyskc landsdele 1970--78, ved Rigsarkivet 1978-85. Landsarkivar for 
Fyn 1985. Hov •dredaktør af tmd rjy k e Årbøger. Sekretær for Dansk historisk Fællesfor
ening siden 1980. 
Liltuær PI'Oduklioll: rhus under storlockou ten, 1970. Arbejderbevægelsens Hvem-Hvad
Hvor, 1974. Afl1andlinger og udgivelser vedr. søndeljysk historie og arbejderbevægelsens 
historie i fagtidsskrifter og aml værker. 
Adresse: jembanegade 36,5000 Odense C. 

Edvard Andersen 

Redaktør. F. i Sønder Nærå 1916. 1935 ansat ved Fyns Tidende. 1939lokalredaktør i Faa
borg. 
Lillerær produktion: En række lo'ka'lhistoriske publikationer, bl.a. Gadeskilte i faabm·g, .fan
bor -/Erøkrcdscn 1849-1949, Faaborg ygekassc 1851- 1951 , vcndb rg AmtsSk)'Llefor
ening 1865- 1965, Træskær kunst i Faaborg, . yd fy ns parekasse J 870--1970 tormflod og 
højvande 1872- 1972, .Billeder af faaborg Bys historie, Billedhugg rkuns t n i Faaborg 
knmmunc, Boghandler og forfauere i Faaborg, Fynske k boer Kors og krucifikser ved 
alfarvej. 
Adresse: Østerbrogade 42, 5600 Faaborg. 

Peter Ramskov Andersen 

Lærer, f. 1944. Uddannet som folkeskolelærer 1967. Fra samme år ansat ved Pårup skole. 
Medarbejder ved Pårup lokalhistoriske arkiv. 
Adresse: Berberisvej 14, 5210 Odense NV. 

Nielsjørgen Andreasen 

F. 1956. Cand.mag. 1982 i historie og kunsthistorie. Siden 1982leder af sognearkiverne i 
Gedved kommune. Oprettet Art Gallery i Århus 1986. 
Litlerifn produktion: Artikler i Østjysk Hjemstavn 1982, Søndeljysk Månedsskrift nr. 3 1983, 

ej le amts rbog 1984. Har 1984udgivet Billeder fra en svunden tid i G,edved kommune. 
Jldrtm: Ila n ·g . .re! s gade 12, 8000 Århus C. 

Kristian Klaus Henriksen 

F. 1916. Fhv. stationsleder. 
Litterær produktion: Artikler i »Ærøboen«. 
Adresse: Kristiansdals Alle 47, 5250 Odense SV. 
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Birger Isaksen 
Lærer, fhv. arkivar. 
Adresse-Jennyvænget 3, 5270 Odense N. 
Biografi: Fynske Årbøger 1980, si. 126. 

Hans Henrikjacobsen 

Lektor v. Odense Katedralskole. 
Adresse: Hyrdinden 5, 5270 Odense N. 
Biografi: FynskeÅrbøger 1975, si. l 59 f 

Per Kristian Madsen 

F. 1953. Cand.mag. i middelalder-arkæologi og kunsthistorie 1981. Siden 1982 museums
inspektør ved Den antikvariske Samling i Ribe. 
Litterær produktion: Artikler i forskellige tidsskrifter om by-arkæologi, genstande fra middel
alder og renæssance, især keramik, middelalderens bebyggelseshistorie, bybevaring og 
guldaldermaleri. Har for Fredningsstyrelsen udarbejdet registrant over fortidsminder i 
Odense by. 
Adresse: Overdammen 10--12, 6760 Ribe. 

KajMehr 

Forstander for fritidshjemmet Svanegården i Odense. 
Adresse: Rallebækgyden 19, 5600 Faaborg. 
Biografi: Fynske Årbøger 1979, si. 126. 
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Tilbud 
(bestilling sendes tillektor H. H. Jacobsen, Hyrdinden 5, 5270 Odense N.) 

Årbogfor Odense og Assens amter 1928-32, 1934, 1936-38, ialt ...... . ..... . . . . 
Enkelte hæfter .... .. . . ......... . ...... .. .................. . ... . 
Registerhæfte til årbøgerne 1913-25 ............. .. ....... .. ....... . . 

Fynske Årbøger: 
Årgangl940,1941,1942,1944,1946,1947,1948,1949,1950,1951, 

1952, 1953, 1954, pr. stk .. . ...... . . .. .... . ... . ...... . . . ... .. ... . . 
Årgang 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, pr. stk .. . . .... .... .... .. . . .. .... . 
Årgang 1967-74, pr. stk .... ... ....... .. ...... . ................... . 
Årgang 197 5ff .. . ........ .. ... . .... . ..... . ... .. .. . .......... . .. . 
Årgang l983ff ...... ... .. .... . . ................................ . 

Øvrige publikationer: 
Jacob Madsens Visitats bog, 2 hæfter (Sunds, Salling, Baag og Vend s herreder) . 
Jørgen Hæstrup: Hilsen til Vera (Våbenmodtagelse på Fyn under besættelsen) . 
Svend Frederiksen: Aasum- træk af sognets historie, l 98 s. . ... .. ....... . 
Svend Frederiksen: Seden- træk af sognets historie , 171 s. . ... .. . .. . .... . 
K.J.Jensen: Nyborg under besættelsen, 180 s .............. . ~ ... .... .. . 
H. Kirchhoff: Oprøret i Svendborg, august 1943 (særtryk) ...... .. ....... . 
N. Vesterdal: Giersings Realskole (særtryk) .......................... . 
Dalum sogns historie v.Jacob Hansen og Knud Mortensen, 4 bd. ialt 
Danmarks Riges Breve, Fyn og Lolland-Falster, II 1--4, ialt .... . ......... . 
C. A. Christensen: Historiske Oversigter til Danmarks Riges Breve ...... .. . 

Historiske studier fra Fyn 

l: Lottejansen: Hoveriet til Egeskov . .. ....... .. ....... .... ..... .. . 
2: K. Bang Mikkelsen: Degne og skoleholdere samt kateketer, 

klokkere og organister i Fyns stift indtill814 . . . .. ..... ... .... . ... . . 
3: Hans Henrik Jacobsen: Fynske vider og vedtægter . ... . ...... . . . .... . 
4: Kirsten Helle Pedersen: Kampen om Kerteminde-banen ... .. ....... . 
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