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Orientering om 
ny lokalhistorisk litteratur 

Anne Riising: Emne- og stedregister til Odense Bys Historie. Udgivet af Odense kommune 
1988, 68 si. Pris: 88 kr. 
Per Grau Møller, Erland Porsmose: Byen vokser. Odense kommune i kott: Udgivet af Odense 
kommune 1988. IO kortplancher. Pris: 258 kr. 

Registerbindet indeholder et samlet emne- og stedregister, og sammen med det navnere
gis ter, hvert bind indeholder, er der god hjælp at hente for fremtidens brugere afbyhisto
rien. 

Knap en snes kort er gengivet på l O større plancher, og de strækker sig i tid fra Braunius' 
Odense-kort fra 1593 til Odense kommunes gade-navnekort fra 1985. Fra den mellemlig
gende periode er bl.a. gengivet Peder Hansen Reesens kort fra 1675, udsnit af Videnska
bernes selskabs kort over Fyn fra 1775, en række kort fra udskiftningstiden, Odense-kort 
fra 1887 og 1904, Geodætisk Instituts målebordsblade fra 1883-90 og 1939-43 og Traps 
kort fra 1860, 1873, 1922 og 1955. En medfølgende publikation (stort format, 80 si.) orien
terer generelt om kartografi og fynsk bebyggelseshistorie med vægt på omegnskommuner
ne, hvorimod det er meget begrænset, hvad der findes af stof med tilknytning til selve 
byen. 

Finn Grandt-Nielsen (red.): Holbergtidens Odense. En perspektivtegning og en vejviser fra 1761. 
105 si.+ Grundplan over Odense Bye 1761, optegnet 1985-88. 

Materialet, der ligger til grund for publikationen, er Odenses første taksering til brandfor
sikring fra 1761, på hvilket grundlag der er udarbejdet en vejviser anno 1761. Selv om det 
kun er de enkelte ejendommes eller lejligheders hovedperson (ejer eller lejer), der anføres, 
forekommer i alt c a. 40% af byens da 5300 indbyggere, og via navneregistret kan der være 
god hjælp at hente til personalhistoriske studier. Det undrer da heller ikke, at det er en ar
bejdsgruppe, bestående af ti medlemmer af Slægtshistorisk Forening i Odense, der har fo
retaget registrerings arbejdet, hvilket har stået på i vinteren 1987-88. 

Otto Madsen, Anders Monrad Møller: Odense toldkammers historie 1632-1988. Udgivet af 
Toldhistorisk Selskab 1989. 374 si. Pris: 248 kr. 

Tror man, at den nye udgave af Odense bys historie i lO bind er udtømmende, kommer 
man på andre tanker, når man har læst Odense toldkammers historie, som toldvæsenet i 
Odense har bidraget med i anledning af byens 1000-års jubilæum. Det er et omfattende 
materiale, der er indsamlet, og resultatet kan da også, hvad omfang angår, måle sig med 
de enkelte bind i byhistorien. Accise, told og konsumtion behandles grundigt, og dertil 
kommer omtale af embedsmænd og øvrigt personale, toldsteder, toldkamrem.v.-At man 
gerne har villet undgå at betale accise og told, har været kendt lige så længe, som disse be
greber har eksisteret, og der refereres til ikke så få tilfælde, hvor der er gjort forsøg på det
te. Eksempelvis ankom engang i første halvdel af 1700-tallet til en af byens malermestre 
fra Holsten en kasse, hvis indhold blev angivet som bomuld og fortoldet som sådan. Da 
tolderen og kontrolløren under adressatens tilstedeværelse åbnede kassen, viste det sig, at 
den indeholdt bogguld, hvorafindførsel var forbudt. Om bogguldet efter formålet blev an
vendt til forgyldning af træværket i Set. Knuds kirke, melder historien ikke noget om! 
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Hans Chr.Johansen, Poul Thestrup: Odenseejendommefør 1884. Udgivet af Landsarkivet 
for Fyn 1989. 200 si. 

Når man beskæftiger sig med ejendomshistorie i Odense, kan det være svært at finde rundt 
i grundtakstnummerering, brandtaksationsnummerering, matrikelnumre, gadenumre 
m.v. i de forskellige perioder, og for at lette adgangen til det tilgrundliggende kildemate
riale på Landsarkivet har samme ladet udgive en arkivvejledning, hvoraf det fremgår, 
hvilke numre de enkelte ejendomme har haft inden for de nævnte områder. Publikationen 
vil blive hilst velkommen, idet den vil spare tid for den, der er på jagt efter oplysninger om 
bestemte ejendomme. 

Kaj Mehr: Vollsmose - en bydel i Odense. Udgivet af Samvirkende Byggeselskab i 
Odense 1989. 120 si. 

Byggeselskabet, der stod bag opførelsen afVollsmose-kvarteret, blev etableret i 1964, og 
man har fundet anledning til at markere 25-årsdagen ved udsendelse af en bog om denne 
del af det nye Odense. Vi følger planlægningen og selve byggeriet, der kom til at stå på i 
16 år, og gennem interviews med en række beboere erfarer vi, hvordan de enkelte dele af 
kvarteret og de institutioner, der er knyttet dertil, fungerer. Det gælder kirke, skoler, dag
og døgninstitutioner, plejehjem og beskyttede boliger, indkøbs- og servicecenter m.v. Be
styrelsesmedlemmer af de forskellige boligforeninger kommer til orde, og herigennem er
farer vi, hvordan det er at bo i et kvarter som Vollsmose. Det nævnes, at der harværetpro
blemer hen ad vejen, men det ligger i sagens natur, at det er de positivt indstillede, der ud
taler sig i den for øvrigt veldisponerede publikation. 

Arne Grum-Schwensen: Odense Murerlaug 1889-1989. Udgivet af Odense Murerlaug, 
1989. 32 si. 

Odense Murerlau g fYldte den 14. januar 1989 l 00 år, og det blev bl.a. markeret ved udsen
delse af et lille jubilæumsskrift, forfattet af den tidligere Odense-redaktør Arne Grum
Schwensen. Han har de senere år stået bag flere jubilæumsskrifter fra det odenseanske er
hvervsliv, og han har sin egen måde at gøre det på: Han begrænser sig til de absolut nød
vendige historiske facts og lægger hovedvægten på at tegne en række tidsbilleder, og da 
pennen flyder let og han koncentrerer sig om det interessante og karakteristiske, er det 
skrifter, der er værd at læse. -l det foreliggende skrift har han valgt at illustrere med en 
række fine optagelser fra kirker i Odense. Vi kender dem, men ved en professionel foto
grafs hjælp ser vi bygningerne under nye vinkler og mindes tillige om, at murerhåndværk 
også kan være kunst. 

Erling Albrectsen: Fra hukommelsens myretue. Odense Universitetsforlag, 1988. 163 si. 
Pris: 198 kr. 

Tidl. museumsinspektør Erling Albrectsen har skrevet sine erindringer, med udgangs
punkt i Randers over Viborg og Københavo til Odense, hvor han i en menneskealder var 
tilknyttet Fyns Stiftsmuseum og som dets arkæologiske ekspert foretog mange betyd
ningsfulde udgravninger i det fYnske område. Halvdelen af materialet angår det fYnske, og 
historie- og arkæologiinteresserede vil have glæde af at læse om arkæologens arbejde i 
marken fra 1940 og frem til firserne, hvor han især har været optaget af oversættelsesarbej
der. 
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Jens Jørgei!Sen: H. C. Andersen - en sand myte. Forlaget Hovedland, 198 7, 191 si. Pris: 
212 kr. 
}ei!S}ørgei!Sen: H. C. Andersen- Erindringer. Forlaget Hovedland, 1988. 192 si. Pris: 
175 kr. 

Er det ikke lykkedes forfatteren at vinde gehør for sin teori, så er det i hvert fald lykkedes 
ham at skabe blæst om de to H. C. Andersen-bøger, han har publiceret. Arbejdshypotesen 
er i den første bog formuleret som følger: >>H. C. Andersens fødested må findes uden for 
de sociale lag, hvori han voksede op«, og på mere eller mindre dokumenteret grundlag 
prøver han i den første bog at føre bevis for, at H. C. Andersen var uægte søn af Christian 
VIII.- Den anden bog er en genudgivelse af den såkaldte Levneds bog, og som det kan for
ventes, bygger udgiveren indledning og noter på sin teori om H. C. Andersen som konge
søn. Begge bøger er veldisponerede, men det bortforklarer ikke, at de førende H. C. An
dersen-forskere tager afstand fra denne teori, ligesom de angriber forfatteren for mang
lende dokumentation.- Forfatteren synes ikke at lade sig kue af modstanden, og han har 
næppe sagt det sidste ord i denne sag. 

HallS Chr.Johai!Sen: IndustrieliS vækst og vilkår 1870-1973. Dai!Sk industri efter 1870, bind 
l. Odense Universitetsforlag 1988, 389 si. Pris i abonnement: 198 kr. pr. bind, i 
løssalg: 268 kr. pr. bind. 

Odense Universitetsforlag har påbegyndt udgivelse af et større værk om dansk industri ef
ter 1870, og første bind er udkommet i sommeren 1988. Det er skrevet af professor Hans 
Chr.Johansen, Odense Universitet, og der er planlagt yderligere 5 bind. 

Det første bind behandler de enkelte industribrancher og deres udvikling i 5 perioder, 
der tilsammen dækker de hundrede år, som titlen rummer. At det er et større område, der 
her tages fat på, viser den kendsgerning, at firmaregistret omfatter ca. 350 danske virk
somheder, deriblandt en række fYnske, der hele perioden eller dele derafhar hævdet sig i 
det samlede billede af dansk industri, eksempelvis Brandts Klædefabrik, Sukkerkoge
rierne i Odense og Assens, Albani-bryggeriet, Dalum Papirfabrik, Thomas B. Thrige, Mo
gensen og Dessau, Odense Kampgarnsspinderi, Haustrups Fabrikker, Odense Stålskibs
værft og Lindøværftet.- Hvor talen er om drikkevareindustrien noterer man sig, at det var 
i Odense, det første danske forsøg blev gjort med bajersk øl. Det skete i 1834, men var in
gen succes! Først med grundlæggelsen af Carlsbergbryggeriet påbegyndtes i 1847 bryg
ning af bajersk øl i større format. 

Værket er rigt illustreret. Bl.a. bemærker man, at en række illustrationer hidrører fra 
Møntergården og Lokalhistorisk Afdeling under Odense Centralbibliotek. 

Ritt Bjerregaard og Søren Mørch: Fyn med omliggende øer. Gyldendal, 1989. 332 si. Pris: 
328 kr. 

Gyldendal udgav for nogle år siden en egnsbeskrivelse, hvorafbind om NordfYn og SydfYn 
udkom i 1970. Der er nu kommet en ny egnsbeskrivelse, og det netop udkomne bind om 
Fyn er det sidste i rækken af ialt 10 bøger. Det afViger i sin opbygning og udformning væ
sentligt fra den tidligere beskrivelse af det fYnske område: Mens de tidligere bind var op
bygget efter emner, er vi her på rejse øen rundt, og forfatterne harfået den fine ide at tilret
telægge turen efter den gamle sang om Fyn: Odense, Bogense, Middelfart og Assens, Få-å
borg, Sve-e-ndborg, Nyborg, Kerteminde. 

Man må dog ikke forvente en så positiv og fYldestgørende gennemgang som i den tidli
gere egnsbeskrivelse. Forfatterne har udvalgt det, de nærer interesse for, og resten får en 
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stedmoderlig behandling: Mens der skrives 8 sider om universitetet og dets bygninger, må 
H. C. Andersen og Brandts Klædefabrik nøjes med følgende linier: >>Brandts Klædefabrik 
kan nok tilbyde noget interessant for turister i bymidten, når de er blevet trætte af at kikke 
på H. C. Andersens høje hat og natpotte<<. Skildringen af Bogense omfatter et afsnit om 
Ritt Bjerregaard som !.-maj-taler og en længere lovprisning afTvind-skolerne, baseret på, 
at en af de mange Tvind-skoler har til huse i det tidligere garveri i Bogense. Ritt Bjerre
gaard og Amdi Petersen er hovedpersonerne i Bogense-afsnittet, og resten af byen ofres 
der ikke meget på. Hvad der er medtaget i beskrivelsen beror således på forfatternes skøn. 

Margit Egdal: Frie bønder. Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Otterup Kommu
ne, 1988.147 si. Pris 158kr. 

Denne bog er affødt afStavnsbånds-jubilæet, og set fra et landbrugshistorisk synspunkt er 
det en værdifuld publikation. Den fremtræder som et billedværk, og gennem de fYldige bil
ledtekster gives på det nærmeste landbrugets udviklingshistorie gennem de sidste 200 år. 
Det er lederen aflokalarkivet i Otterup kommune, der står bag initiativet, og bogen er ble
vet til på grundlag af det billedmateriale, arkivet rummer, samt en husstandsindsamling, 
der er foretaget. Det har givet bonus, og faktisk er det lykkedes at få samtlige områder i 
storkommunen dækket i billedstoffet. Der er lagt vægt på at vise en landbokultur, som vi 
gennem årene har bevæget os bort fra, og ikke mindst gennem de ca. 270 billeder, der brin
ges, ydes der et solidt stykke nordfYnsk landbrugshistorie. Vi følger bønderne i deres ar
bejde året rundt, vi er med dem til møder og til gymnastik i forsamlingshuset, vi er på ud
flugt og til fest, vi er vidner til, at miljøet både ude og inde udvikler sig- og sidst, men ikke 
mindst glæder vi os ved synet af de mange velnærede heste og køer, der præger en stor del 
af billederne. 

Andreas 1/lum]ørgensen: BarndomsbilledeT- en landarbqders erindringer. Forlaget Kultur
bøger (Nyborgvej 13, 5750 Ringe), 1988. 96 si. Pris: 78 kr. 

Forfatteren er født i Horne, og her tilbragte han barndom og ungdom, som han giver en 
levende skildring af: barndom i beskedne kår på en mindre landejendom, med faderen på 
arbejde i parken ved Hvedholm, læseskole og senere almindelig skole hver anden dag, 
pligter og leg, konfirmation, tjenestedreng på en gård i Bjerne og siden andenkarl på en 
gård på Tåstebjergmarken. Det var i en tid, hvor man ikke så nogen grund til at frede så 
meget om tjenestefolkene; dog var alle lige, når maden skulle indtages, idet alle spiste af 
samme fad midt på bordet. Anderledes status havde herskabskuskene på Hvedholm; der 
var to om jobbet, første kusk og anden kusk, og de sorterede direkte under greven. 

Oprindelig var det forfatterens mening at nedskrive sine erindringer, så at børnebør
nene senere kunne læse dem, men andre har fået lov til at læse med, og det er der blevet 
en ga~J.ske interessant erindringsbog ud af. 

Jørgen Engholm Pedersen: Ringe kirke. udgivet af Ringe menighedsråd 1988. 20 si. 

Vore kirker hører til vore oftest besøgte kulturmindesmærker, og selv om vore gamle 
landsbykirker tilsyneladende i hovedtrækkene ligner hinanden, har hver kirke sit sær
præg, og det vil den interesserede gerne have oplysning om under sit besøg i kirken. En så
dan orientering er udarbejdet om Ringe kirke, og her behandles kirkens historie, byg-
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ningsmæssige detaljer, inventar samt begravelser i kirken. Som kirkens klenodie fremhæ
ves »Marmorkapellet« (Det Eickstedtske Kapel fra 1776) under tårnet, der betegnes som 
»et af de fineste nyklassicistiske monumenter, nogen landsbykirke kan opvise«. 

Anders Hauge: Marstal kirke på Ærø. U d givet af Marstal menighedsråd, i kommission 
hos Ærø Boghandel, 1988. 66 si. Pris: 55 kr. 

I modsætning til Ærøs iniddelalderkirket er kirken i Marstal af yngre dato, idet den først 
opførtes og indviedes i 1738. Indtil da måtte beboerne i Marstal søge til Rise kirke.- Kir
ken har i 1988 fejret 250-års jubilæum, og i den anledning er der udgivet en bog om kirken 
og dens historie. Som bekendt har Ærø på det administrative område ført en lidt omtumlet 
tilværelse, og det fremgår, at der gennem tiderne har været konfliktmuligheder nok på 
øen.- I forbindelse med inventar bemærker man, at kirken er forsynet med syv kirkeskibe, 
men det er kun, hvad man kan forvente i en kirke for et sømandssamfund. Der er da også 
skrevet et særligt afsnit herom. Til gengæld savner man en fortegnelse over kirkens præ
ster gennem de 250 år. 

Ærø-mosaik. Artikler tilegnet Tove Kjærboe. Udgivet 1988, i kommission hos Creutz 
Boghandel, 5970 Ærøskøbing. 79 si. Pris: 78 kr. 

Bogen indeholder en halv snes artikler med tilknytning til Ærø, og de skulle være tilegnet 
Tove Kjærboe på BO-årsdagen den 17. september 1988. Tove Kjærboe døde imidlertid kort 
tid forinden, og hun opnåede ikke at modtage den hyldest, som et festskrift naturligt er. 
Redaktionen beder derfor om, at bogen må blive læst og forstået på denne baggrund. 

Tove Kjærboe havde fortjent at blive hyldet for sin indsats gennem et langt liv for Ærø 
og de kulturminder, som øen rummer. Ikke mindst lokalhistorien havde hendes interesse, 
og adskillige af hendes artikler har gennem årene været publiceret i Fynske Årbøger. 
Bedre karakteristik af Tove Kjærboe end den, somJens Skaarup giver indledningsvis i sin 
artikel »Vikinger på Ærø«, kan vel næppe gives: >>Som en ærøsk valkyrie har hun hele livet 
igennem nidkært vogtet over øens mange kulturminder, altid parat med stridsøksen, så
fremt kulturhistoriske interesser stod på spil. Talrige er de indlæg, hvori hun på sin hvasse 
pen i retfærdig harme har spiddet de formastelige, der vovede at pille ved øens gamle tra
ditioner eller forstyrre Ærøskøbingsenestående velbevarede købstadsmiljø<<.- Det årlige 
Ærø-bidrag fra Tove Kjærboe i Fynske Årbøger eller andre fYnske årsskrifter vil blive sav
net. 

Henrik M. Jansen: Valdemars Slot- en kulturhistorisk perle på Tåsinge. Svendborg, 1988. 
36 si. Pris 40 kr. (Ekspedition: Herregårdsmuseet på Valdemars Slot). 

Valdemars Slot besøges hvert år af mange turister, og de historieinteresserede iblandt 
dem er godt hjulpet med Henrik M. Jansens bog, der koncentrerer sig om Kærstrup-an
lægget, der er slottets forgænger, og selve slottet, der opførtes i første halvdel af 1600-tallet 
og siden ombyggedes flere gange. I denne forbindelse omtales således 4 udgaver af slottet. 
-Slottet harværet i den nuværende slægts eje i mere end 300 år. Sejren i Køge Bugt i 1677 
gjorde NielsJuel til en holden mand, og året efter erhvervede han alt krongodset på Tå
singe sammen med det forfaldne slot, som han lod restaurere. Den nuværende ejer, baron 
Niels Iuel-Brockdorff, er tiende slægtled på Valdemars Slot. 
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Årbøger, årsskrifter: 

Fyens Stiftsbog 1988. 151 si. (Ekspedition: Bispekontoret, Klaregade 17, 5000 
Odense C.). 

Følgende af årbogens artikler har lokalhistorisk tilsnit: 
BirtheJacobsen: Ryslingestriden 1920--21. 
Thomas Bruun: Fyns næststørste kirke, Vor Frue i Assens. 
Korset og buen (Korbuekrucifikser i Bogense provsti, fotos: Birte Palle Jørgensen} . 

Årbogfor Svendborg og Omegns Museum, 1988. U d givet afMuseumsforeningen. 144 si. 

Karsten Kjer Michaelsen: Margrethelund-en gravplads fra ældre jernalder. 
Nis Hardt: Glimt fra Lundeborg (udgravning af handelsplads fra 3. og 4. årh. e.Kr.). 
David Robinson: Botaniske undersøgelser ved Lundeborg I. 
Peter Vang Petersen: Gudme II, en guldskat i hus! 
Henrik M.Jansen: Træskomaleren (kalkmalerier i østfYnske kirker, bl.a. i Gudme kirke). 
Henrik M. Jansen og Otto Jonasen: Fra Køge Bugt til Valdemars Slot på Tåsinge (kor-

respondance mellem Christian V og NielsJuel}. 
Villy Andersen: Svendborg Provstis fest i anledning af Odense Bispestols 1000 år (træk af 

provstiels historie). 
Anne Melillo og Bodil Bruhn: Fra smelteovn til kakkelovn (Emil Wennerwalds billedfrise 

»Støbeprocessen ved Langes jernstøberi«). 
Benno Blæsild: Skonnerten som arbejdsplads anno 1924-25 (KarlJohan Faurskous erin

dringer fra livet ombord på to Thurø-skonnerter). 
Ole Bang: Den gamle mand og havnen (causeri). 

Cartha. Årsskrift for Kerteminde Museum 1987. Udgivet afKerteminde Museum 1988. 

Hugo Madsen: Matthias Henrichsen Schacht og hans lille museum. 
Jakob T. Christensen og Erland Porsmose: Middelalderens Kerteminde (udgravninger i 

Museumshaven 1987). 
Erland Porsmose: Guldalder i Kerteminde. Malerne Christoffer Faber (1800--1869) og 

Niels Larsen ( 1796-1876). 
Lars Pedersen: Om Martofte skole og Christen Kolds friskole i Dalby (erindringer). 
Anne-Lise Eilstrup: Om en forsvunden gård i Rynkeby og om nogle af dens beboere (Dals

gård). 

Stavn 1988. Udgivet afFaaborg Kulturhistoriske Museer. 70 si. 

Lars Torup: Duereds Vænge- en stævningsskov. 
Felix Kruse: Tiendestrid (Håstrup). 
C hr. Dan Nielsen: Vand- og vindmøller i Åstrup. 
George Zeuthen: Spaniolerne i Faaborg 1808. 
Anders Rehde Nielsen: Søfart og købmænd i 17- og 1800-tallet. 
Kaj Mehr: To brune øjnejeg nylig så (H. C. Andersen og Riborg Voigt). 
Jørgen Burchardt: Fisker i Falsled (interview med fisker Johannes Nielsen, f. 1889). 
Frede Michaelsen: Stavnsbåndsjubilæum for 100 år siden (Brahetrolleborg}. 
HansJørn Fribo: Haagerup Tagstensfabrik. 
C. Th. Nielsen og N. V. NæsseJund Nielsen: Gangstier på Horneland. 
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Svend Lebæk: Fjorden og dæmningen (Nakkebølle Fjord) . 
Andreas lllumJørgensen: Ildebrande. 
Børge Christensen: Horne Lands Folkemindesamling 60 år. 

125 

Susanne Thestrup Andersen: En nyerhvervet samling (akvareller af Fritz og Anna Sy
berg). 

Landboriformerne set herfra. Udgivet af Vestfyns Hjemstavnsforening 1988. 27 si. 
Pris: 25 kr. (Ekspedition: Vestfyns Hjemstavnsgård, Gummerup, Klaregade 23, 
5620 Glamsbjerg). 

Hæftet, der er udgivet i anledning af stavnsbåndsjubilæet, indeholder følgende artikler: 
Erland Porsmose: Stævningsskoven ved Voldtofte Made. 
Lars Paludan: 1788-1988- nogle idehistoriske betragtninger. 
Otto Reinholdt: Fællesskabets ophævelse i Koppenbjergmarken. 
Bjarne Porsmose: Dæmp-bøndernes hoveri til Krengerup. 
Per Grau Møller: Selveje. 
Bjarne Porsmose: Mad og drikke hos bonden. 

Lyboen 10, 1988. U d givet afLohalhistorisk Forening for Lyø. 36 si. Pris : 25 kr. (Eks
pedition: Nygade 6, 6760 Ribe). 

R. Askholm: Familiefester på Lyø (optegnelser, fortsættelse). 
Inger Bunde: Fællesskabets ophævelse. 
Inger Bunde: Huse og folk (ejendomshistorie, fortsættelse). 
Lille Mies dagbog (fortsættelse). 
Årets gang v. Peder Jeppesen. 
Ord og vendinger (brugt på Lyø). 

Ræthinge-Posten. Årsskrift for Ringe Museumsforening og Ringe lokalhistoriske 
Forening 1988. 38 si. Pris; 30 kr. (Ekspedition: Ringe lokalhistoriske Arkiv, Al
gade 40, 5750 Ringe). 

Niels Peter Stilling: Fra landsby til handelsby (udviklingen i Ringe siden ca. 1800) . 
Mogens Madsen: Espe gamle skole. 
Ib Kejlbo: En fynbo fra Sallinge fylder 600 år (kartografen Claudius Clavus) . 
Mogens Bo Henriksen: »En falsk urne fra Ringe Museum<<. 

Allesøs besættelse 1944--47. Udgivet af Allesø-Broby-Næsby Lokalarkiv 1988. Tekst: 
Hans Henrik Jacobsen. 40 si. Pris: 30 kr. (Ekspedition : Lokalarkivet, Næsby Sko
le, Skolevej 9, 5270 Odense N.). 

I januar 1944 beslaglagde den tyske værnemagt landsbyerne Alle sø, Beldringe, Tåstrup og 
dele af Lumby Tårup med henblik på anlæg af militær flyveplads. Beboerne måtte forlade 
hus og hjem, og for Allesøs vedkommende kunne de vende tilbage i 1947-48, idet byen ef
ter besættelsen anvendtes som flygtningelejr.- I oktober 1988 var der forløbet 40 år, siden 
byen atter var genopbygget og hjemkomsten kunne fejres. 40-årsdagen blev m lirkeret ved 
festgudstjeneste, sammenkomst i forsamlingshuset og udstilling om Allesøs besættelse. 
Arkivets årsskrift indeholder materiale herom, bl.a. breve skrevet af en tysk flygtning un
der opholdet i lejren 1946-47, hvorved der er fremkommet nye oplysninger om livet i flygt
ningelejren. 
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Foreningsmeddelelser 1988-1989 

Siden redaktionen af Fynske Årbøger 1988 sluttede, har Historisk Samfund for Fyn af
holdt følgende arrangementer: 

Lørdag den 4.juni 1988 »slentrede<< godt et halvt hundrede medlemmer under forstander 
Kaj Mehrs kyndige ledelse gennem Fåborgs hyggelige gader, hvor man blandt andet så 
Ymerbrønden og Poul Kinafarers gård. Byturen sluttede i museet >>Den gamle Gård<<, og 
hele turen endte hyggeligt med et fælles kaffebord i restaurant >>Skovlyst<< i Svanninge 
Bakker. 

200-året for bondefrigørelsen blev mindet med en udflugt den 20. juni til Gammel 
Estrup, hvor der var lejlighed til at se ikke blot herreg rdsmuseet, men også den store 
landbrugsudstilling i Dansk Landbrugsmuseum, hvor man ved denne lejlighed belyste 
dansk landbohistorie siden stavnsbåndets ophæv Ise. Den ret lang tur har måske virket 
skræmmende på en del af vore ældre medlemmer, idet den kun kunne samle godt 40 delta
gere. 

Derimod havde turen til Ribe søndag den 18. september betydelig bedre tilslutning, idet 75 
medlemmer havde fulgt invitationen fra Historisk Samfund for Ribe amt til et venskabsbe
søg i en af Danmarks ældste byer. Amtskommunaldirektør Dons Christensen havde sam
men med lokale museumsfolk tilteltelagt dagens meget spændende program, der blev ind
ledt med et fælles karrebord og en introduktion på vandrerhjemmet, hvorefter fulgte en 
byvandring med efterfølgende be øg i domkirken, et. Catarina Klosler og Den anlikvari-
ke arnting i Quedens Gård, alt under kyndig vej ledning. ed 14-tiden blev middagen 

serveret ude i restauranten ved Kammerslusen, hvorfra dervar gode muligheder for udsigt 
over marsken og s luscanlægget. På ltiemturen aflagde vi besøg i Brøns kirke hvor vi f'rk 
præsenteret kirkens interessante kalkmalerier og sjældne inventar. 

Vinterprogrammet omfattede 2 foredrag, der begge blev afholdt i Set. Knuds Kirkes 
menighedssal i Odense. 

Onsdag den 23. november fortalte universitetslektor Benito Scocozza om »Christian den 4 
-herskeren og mennesket<<, og onsdag den !.februar 1989 holdt seminarielærer Johannes 
Nielsen foredrag om>> 1864- den uundgåelige krig<<. Hvert foredrag havde samlet omkring 
60 tilhørere. 

urdag dtll J J. mnrtJ 1989 aflloldtes årsmødet i menighedssalen, hvor der var mødt godt 
40 medlemmer, da formanden, Jørgen Engholm Pedersen, bød velkommen. Til dirigent 
va lgtes sognepræst D. Cautier. 

I sin beretning kom formanden ind på, at det i år var 50 år siden, at de to historiske sam
fund p~ Fyn blev sluttet sammen, men han føjede Li l, at han v. r ikke sikker på, hvilken fest 
man fejrede i denne an ledning. ar det en 50 års fødselsdag - elleret guldbryllup? Der va.r 
tegn på, at det var cl t sidstnævnte. Forening ns medlemstal var tagneret omkring d 900, 
men det burde være højere, når man tog dens geografiske underlag i betragUling. Der 
skulle en fornyelse til, der b l.a. mG.ue medføre en ændring af foreningen · struktur, hei'Un
der en ændring af medlemstallet i styrelsen. Der ville sandsynligvis i årbogen for 1989 
komme et fors lag til ændringer, man så kunne tage stiiLing til ved årsmødet i 1990. Men 
man måtte allerede nu have disse ændringer i tankerne, så de medlemmer, der blev valgt 
til repræsentantskabet, kun måtte regne med at sidde i et år. 

Formanden meddelte endvidere, at Finn Stendal Pedersen for tiden arbejdede med en 
genudgivelse afHofman Bangs beskrivelse over Odense amt fra 1843. Foreningen støttede 
initiativet. 

Derefter forelagde kassereren, lektor Hugo Madsen, regnskabet. Både det og forman
dens beretning godkendtes enstemmigt. 
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Til repræsentantskabet genvalgtes Marie Frederiksen, Henrik Gade, Hans Henrik Ja
cobsen, Anders jæger, Poul A. Jørgensen, Niels Oxenvad og Finn Stendal Pedersen. Begge 
revisorer blev ligeledes genvalgt. 

Som afslutning på årsmødet holdt universitetslektor Aage Trommer et interessant fore
drag med titlen »Da FDF kom til Fyn. Kampen for drengene- kampen om drengene<<. 

Rudkøbing i marts 1989 

Repræsentantskabets medlemmer 

Mus.insp., dr.phil. E. Albrectsen, Odense 
KontorchefErhardt Clausen, Assens 
Urmager AlfFaxøe, Nyborg 
Fru Marie Frederiksen, Åsum 
Sognepræst D. Gouthier, Landet 
Lærer Henrik Gade, Rudkøbing 
Lektor H.H.Jacobsen, Næsby 
Mus.insp. Henrikjansen, Ryslinge 
Lærer Poul Jørgensen, Hårby 
Overpostbud Anders jæger, Bogense 
Fru Inger Vestergårdjørgensen, Bogense 
Gdr. Svend Kristiansen, Bolroerod 
Lektor Hugo Madsen, Kerteminde 
Forstander Kaj Mehr, Svanninge 
Overlærer Jens Mollerup, Rudkøbing 
Museumsdirektør Niels Oxenvad, Odense 
Lektor, dr.phil. F. Stendal Pedersen, Fraugde 
Lærer Jørgen Engholm Pedersen, Ringe 
Mus.insp. Eri. Porsmose, Kerteminde 
Sognepræstjens Rasmussen, V . Åby 
Fhv. landsarkivar, dr.phil. Anne Riising, Odense 
Direktør Jørgen Svarer, Ærøskøbing 
Overlærer]. Weber, Marstal 
Rektor J. Weiss-Pedersen, Strib 

Forretningsudvalget 

Jens Mollemp 

Lærer Jørgen Engholm Pedersen, Ringe, formand (ads. : Erantisvej 7, 5700 Ringe) 
KontorchefErhardt Clausen, Assens, næstformand 
Lektor Hugo Madsen, kasserer (ads.: Vestergade 14, 5300 Kerteminde) 
Overlærer j. Mollerup, Rudkøbing, sekretær (ads.: Kibshavevej 10,5900 Rudkøbing) 
Lektor H.H.Jacobsen, Næsby, redaktør (ads.: Hyrdinden 5, 5270 Odense N.) 
Urmager AlfFaxøe, Nyborg 
Fru Inger Vestergårdjørgensen, Bogense 
Gdr. Svend Kristiansen, Bolroerod 
Museumsdirektør Niels Oxenvad, Odense 
Lektor, dr.phil. F. Stendal Pedersen, Fraugde 
Fhv.landsarkivar, dr.phil. Anne Riising, Odense 

Fynske Årbøger 1989



Forslag til: 
Love for Historisk Samfund for Fyns Stift 

§ l Historisk Samfund for Fyns Stift er en selvejende forening, hvis formål er at vække og 
nære den historiske interesse og at fremme studiet af den fynske øgruppes historie. 

§ 2 Dette formål søges nået: 
a) ved udgivelse af arbejder vedrørende den fynske øgruppes historie, navnlig ved en 

årbog, kaldet »Fynske Årbøger«, 
b) ved forskellige former for mødevirksomhed, fortrinsvis med emner fra landsdelens 

historie, og ved udflugter til historisk interessante egne og steder. 
§ 3 Indmeldelse i foreningen kan ske ved skriftlig eller mundtlig henvendelse til et af be

styrelsens medlemmer. Års bidraget, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen, 
opkræves ved udsendelse af årbogen i første halvdel af oktober kvartal. 
Udmeldelse må ske skriftligt til kassereren inden l. januar. 

§ 4 På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse bestående af 11 medlemmer. 
Valg til bestyrelse gælder for 2 år. Ved første generalforsamling er efter lodtrækning 
6 bestyrelsesmedlemmer på valg, ved den følgende generalforsamling de øvrige 5 be
styrelsesmedlemmer. 
På den årlige generalforsamling vælges endvidere 2 suppleanter, 2 revisorer og l revi
sorsuppleant. 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og redak
tør samt et skriftudvalg på 3 medlemmer. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 5 Årsmøde med ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal. Generalforsamlin
gen indkaldes med mindst 4 ugers varsel. 
Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden: 
a) Valg af dirigent 
b) Beretning ved formanden 
c) Forelæggelse afregnskab 
d) Fastsættelse af kontingent 
e) Indkomne forslag 
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer og l revisorsuppleant 
g) Eventuelt 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være forman
den i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 
En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet 
af fremmødte medlemmer. Beslutninger afgøres ved stemmeflerhed. Dog kræves der 
ved lovændringer et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer. 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med mindst 4 ugers varsel og med an
givelse af dagsorden. 
En lovligt indvarslet ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uden hen
syn til antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger afgøres ved stemmeflerhed. 
Dog kræves der ved lovændringer et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer. 

§ 7 Til ophævelse af Historisk Samfund kræves vedtagelse med et flertal på mindst 2/3 af 
de fremmødte medlemmer på to generalforsamlinger, afholdt med mindst 4 ugers 
mellemrum. 
V ed foreningens ophør afgør generalforsamlingen, hvorledes der skal disponeres over 
foreningens midler. 

Vedtaget enstemmigt af medlemmer af det nedsatte udvalg 2. maj 1989. 
Kaj Mehr Jens Mollerup Hans HenrikJacobsen 
Finn Stendal Pedersen Jørgen Engholm Pedersen 
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HISTORISK SAMFUND for Fyns Stift KASSEREGNSKAB for året 1988 
UDGIFTER: 
Trykning af årbog 
Udsendelse, porto, kontorartikler 
Foredrags- og forfatterhonorar 
Generalforsamling, bestyrelsesmøder 
Forsikring 
Gaver, repræsentation, kørsel 
Kontingent til SLF 
Opsætning af væg i landsarkivet 
Overført tiljubilæumsfond 
Overskud 

Beholdninger 
Bank/sparekasse 
Giro 

Jubilæumsfond 

1987 
146,45 
962,48 
--

1.108,93 
17.168,74 

18.277,67 

INDTÆGTER: 
Kontingent 
Tilskud 

59.804,93 
12.231,39 
4.264,00 

647,45 
419,00 

1.607,20 

l) FynsAmtsKommune 6.500 

2) Odense Kommune 
Renter 
Salgafbøger 

(+gebyr 12) 
13.500 

2.507,00 
3.836,30 
1.000,00 

Overskud udflugter, møder 

606,35 

86.923,62 

1988 Jubilæumsfond 1987 
522,93 Beholdning 17.159,19 

1.192,35 Renter 1.009,55 

1.715,28 
19.640,57 Overført til/ fra 

kasseregnskab 1.000,00+ 
21.355,85 Salg aftegningsret 

Kursgevinst -;. geb. 

17.168,74 

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

Kerteminde, den 2. januar 1989. 

Assens, den 20. februar 1989. Odense, den 24. februar 1989. HugoMadsen 

Erhardt Clausen. Signe Skov Christensen. 

63.195,10 
19.988,00 

80,32 
2.815,30 

844,90 

86.923,62 

1988 
17.168,74 
1.192,63 

1.000,00 
178,00 
101,20 

19.640,57 

-(.>;) 
(.>;) 
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Forfattere til årbogens artikler 

ViggoBang 

Biografi: Fynske Årbøger 1985. 
Adresse: Enggårdsvej 22, 5270 Odense N. 

Merete Dahlerup 

F. 1933. Cand. mag., arkivar ved Rigsarkivet 1963--68. Midlertidigt tilknyttet Erhvervsar
kivet 1976--79. 
Litterær produktion: Herlufsholm Frie Skoles Regnskab 1585-86, 1975. Artikler i Kulturhi
storisk Leksikon fornordisk Middelalder. »Delefoged og sognefoged<<, i Festskrift til Tro
els Dahlerup, 1985. 
Adresse: Bøgebjergvej 10, 8270 Højbjerg. 

Steen Ivan Hansen 

Cand.mag. i middelalderarkæologi og historie. F. 1950. 
Litterær produktion: Artikler i »Sfinx«, » Kirkehistoriske Samlinger<<, »Østfynsk Hjemstavn<< 
o.a. Nærværende artikel er endelafforfatterens hovedfagsspeciale >>Senmiddelalderlige 
grundmurede herregårdsbygninger i kongeriget Danmark«. 
Adresse: Eyagervej 112 G, 8330 Beder. 

Hans Henrikjacobsen 

Lektor ved Odense Katedralskole . 
Biografi: Fynske Årbøger 197 5 og 1988. 
Adresse: Hyrdinden 5, 5270 Odense N. 

Louise Lillie 

F. 1949. Cand. mag i historie og kunsthistorie 1981. Forlagsredaktør ved Gads Forlag 
1974-86. Fra 1988 ansat som stipendiat ved Institut for Kirkehistorie ved Københavns 
Universitet. 
Litterær produktion: Artikler om senmiddelalderlig og tidlig efterreformatorisk kunst i Kir
kehistoriske Samlinger, 1985, 1986. 
Adresse: Livjægergade 20, 2100 København Ø. 

Poul Løndal-Nielsen 

F. 1918 i Vester Hæsinge. Efter virksomhed som møllersvend læreruddannelse ved 
Odense Seminarium. 1963-82 inspektør ved Sønderborg Handelsskole. Redaktør af tids
skriftet »Møllen«. 
Adresse: Friheds Alle 53, 6400 Sønderborg. 

Finn Stendal Pedersen 

Universitetslektor, d r. phil. 
Biogrrifi: Fynske Årbøger 1982 og 1988. 
Adresse: Toften 9, 5220 Odense SØ. 
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Forfattere til årbogens artikler 135 

Helge Sindal 

F. 1938. Cand.oecon. 1961. Adjunkt ved Aalborg Handelsskole til1968, derefter undervis
ningsinspektør og uddannelseskonsulent. Siden 1971 direktør ved Tietgensskolen. For
mand for Arbejdsmarkedsnævnet Fyn siden 1978 og for SVUF siden 1980. 
Litter.n virksomhed: Lærebøger i nationaløkonomi. >>Handelsskole i Odense«, 197-7 (om 
handelsskoleundervisning i Odense siden 1863). 
Adresse: Langelinie 11, 5000 Odense. 

Mo_rten Vesterdal 
Officer. F. 1909. 
Biogrqfi: Fynske Årbøger 1975. 
Adresse: Strandboulevarden 105, 2100 København Ø. 
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Tilbud 
(bestilling sendes tillektor H. H. Jacobsen, Hyrdinden 5, 5270 Odense N.) 

Årbogfor Odense og Assens amter 1928--32, 1936-38, ia1t .. .. . . .. . ... . . . .. . . . 
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 1962-66, pr. stk .. . .. ..... . . . . . . .. .. . . . .. .. ... .. . . . . .. ... . 
Årgang 1967-74, pr. stk .. . . .. . . . . .... . .... ...... . . . . . . .. ... .. ... . 
Årgang l 975fT ....... . . . ........ . .. . .. ........ . .. .... ......... . 
Årgang l 983fT ........ .. ........... ... ........... .. ........... . 
Årgang l 989fT ........ .. ........... . ............. .. ........... . 

Øvrige publikationer: 
Jacob Madsens Visitats bog, l hæfte (Baag og Vends herreder) .. . . .. . .. . . 
Jørgen Hæstrup: Hilsen til Vera (Våbenmodtagelserpå Fyn under besættelsen) 
Svend Frederiksen: Aasum- træk af sognets historie, 198 s. . .. . . ..... . . . 
Svend Frederiksen: Seden- træk af sognets historie, 171 s. . ..... . ...... . 
KJ.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 

30,00 
5,00 
2,00 

10,00 
20,00 
25,00 
35,00 
50,00 
65,00 

6,00 
10,00 
30,00 
38,50 
15,00 
5,00 
8,00 

80,00 
8,00 
1,00 

Historisk Samfund har i samarbejde med Landsarkivet gennem årene udgivet en række af
handlinger i duplikeret form, og nedenstående forhandles fortsat. 
Pris: 40 kr. pr. stk.+ porto. 3 publikationer kan erhverves for 100 kr. Bestilling sendes til 
lektor H ans Henrik Jacobsen, Hyrdinden 5, 5270 Odense N. 

2: K . Bang Mikkelsen: Degne og skoleholdere samt kateketer, klokkere og organister i 
Fyns stift indtill814. 286 si. 

5: Carsten Egø Nielsen: Kriminalitet og socialforsorg i Odense 1920-39. 94 si. 
6: Lauritz Pedersen Næraaes >>Noget lidetangaaende Svendborg samlet 1771 «,udgivet 

afLotteJansen. 43 si. 
7: En ung Piges Historie og andre fortællinger, skrevet af den fynske friskolelærer Jens 

Vilhelm Pedersen 1877- 1901. Udgivet afVibeke Harsberg. 49 si . 
8: Peter Windfeld H ansen: Befolkningsforhold på Lyø i det 18. og første halvdel af 19. 

årh. 135 si. 
9: Hans Henrik Jacobsen: Tyske beslaglæggelser i Odense og Assens amter 1940-45. 

58 si. 
lOa: L.P. Pedersen: Fynske Standure og deres mestre o. 1700-o. 1850. Udgivet af Gerda 

Rost. l. hæfte: Assens-Home. 
lOb: Samme, 2. hæfte: Hårby-Åstrup. 
li: Lotte Dombernowsky: Fynsk herregårdsliv: Grevskabet Gyldensteen og dets styrelse 

1750-1770. 
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Illustrationen på omslaget: 
Porten gennem spærremuren 
på Dallund Slot,jvf. si. 106 'rr. 

Manuskripter, der ønskes optaget 
i årbogen, bedes sendt til: 
Lektor Hans Henrik Jacobsen, 
Hyrdinden 5, 5270 Odense N., 
til hvem også henvendelser i 
redaktionelle anliggender bedes adresseret. 
Skriftudvalget består af: 
kontorchefErhardt Clausen, 
univ.lektor, dr.phil. Finn Stendal Pedersen, 
fhv. landsarkivar, dr.phil. AnneRiising 
og lektor Hans HenrikJacobsen (redaktør). 
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