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N y lokalhistorisk litteratur 

Anders W. Berthelsen: Bolbro-bogen. Forlaget Skulkenborg, Odense 1994. 112 si. 
Pris: 98 kr. 

Anders W. Berthelsen fortsætter succesen med at skildre Odenses kvarterer. Han lagde 
ud i 1993 med en bog om Skibhus-kvarteret, og som den næste i rækken foreligger nu 
en bog om Bolbro-kvarteret. Bolbro har sin egen historie, der går flere hundrede år til
bage, og vi følger i bogen udviklingen frem til det Bolbro, vi kender. De, der besøger 
Bolbro, finder nok, at bydelen er anonym på overfladen, men den har som hver anden 
bydel sit særpræg, og det er det, forfatteren går på jagt efter, når han beskæftiger sig 
med et af byens kvarterer. Fra en oprindelig landsby med otte gårde har Bolbro udviklet 
sig til en forstad til Odense, blot må man beklage, hedder det, at den gamle bykerne ikke 
eksisterer mere, sådan som det er tilfældet i visse andre forstæder. Her stod engang 
Odenses vartegn, Odins tårnet, og det får selvfølgelig en plads i bogen. I dag er det sta
dion, der trækker publikum til, og det fylder i byskabet, som forfatteren udtrykker det. 

Bogen indeholder en lang række stemningsbilleder, og de gengives på en sådan måde, 
at bogen kan læses af andre end dem, der har tilknytning til Bolbro. Den er rigt illu
streret, og tekst og billeder i forening bidrager til, at man har et betydeligt bedre kend
skab til dette kvarter, når man har læst bogen. - Hvilket bliver det næste kvarter, Anders 
W. Berthelsen vil føre os rundt i? 

Søren Eigaard: Husligt Arbejde1· Forbund i Odense gennem 60 år. Udgivet af for
bundet i samarbejde med Stadsarkivet, 1994. 147 si. Pris: 125 kr. 

Et møde på Hotel Ansgar i 1904, hvortil !j enestepiger i Odense var inviteret, resulterede 
i stiftelsen af Odense og Omegns Tjenestepigeforening. Hensigten var at samle alle 
!j enestepiger i byen for at varetage fagets interesser, idet man fandt, at der var meget, der 
trængte til at blive revideret. Bl.a. havde det bragt sindene i kog, at !j enestepiger ikke 
kunne optages som medlemmer af Skovforeningen og få adgang til de populære baller 
i Fruens Bøge, hvilket man havde sørget for ved at opsætte et skilt med følgende tekst: 
»Tjenestepiger og hunde forbydes adgang!« Tiden var dog endnu ikke moden til en 
sådan forening, og den eksisterede kun en kort tid. 

Siden blev der gjort flere forsøg, men det lykkedes først i 1934, hvor et agitationsinø
de tydeligt viste, at der var basis for at stifte en forening for husassistenter i Odense. Dog 
var det i de første år småt med medlemmer og aktiviteter, hvilket bl.a. skyldtes, at mange 
herskaber ikke tillod deres ljenestepiger at organisere sig. Stor medlemsvækst fulgte efter 
midten af århundredet, hvor der efterhånden kom nye grupper til: husmoderafløsere, 
hjemmehjælpere og offentligt ansatte på sygehuse og sociale institutioner. Det er dem, 
der tegner forbundet i dag, hvor en halv snes fynske kommuner er tilsluttet Odense-afde
lingen, og den tæller i dag over 5.000 medlemmer. Der er unægtelig sket meget, siden 
man i begyndelsen af århundredet søgte at stable en Tjenestepigeforening på benene i 
Odense. 
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Henning TiuJlund: "· .. i kuling og magsvejP<. Bd. 34 i serien Skrifter fra Svendborg 
og Omegns Museum, 1994. 67 si. Pris: 150 kr. 
Hans Krrmgaard Kristensen: The Franciscan FTiary of Svendborg. Bd. 6 i serien The 
Archaeology of Svendborg, 1994. l l O si. Pris: 150 kr. 

Svendborg og Omegns Museum har suppleret sine skriftserier med et par gedigne 
udgivelser: 

Henning Thalunds bog gengiver en samling fotografier fra søfartsat·kiverne på 
Svendborg og Omegns Museum, og de ledsages af tekst på dansk, engelsk og tysk. I bil
leder og tekst orienteres om skibsbygning som håndværk, om det færdige resultat og ski
benes sejlads, om mandskab om bord, om skibene i havn - og hvad der også må tages 
med, når emnet er skibssejlads: om haveri og forlis. Tilsammen bekræfter det, at det 
sydfynske område har spillet en central rolle i dansk skibsfarts historie. 

Arkæologiske aktiviteter i Svendborg har givet så rige resultater, at de har fået en 
skriftserie for sig selv, skrevet på engelsk med resume på dansk. Nu foreligger 6.bind i 
serien, og det drejer sig om byens franciskanerkloster med tilhørende kirke. Såvel klo
sterbygning som kirkebygning forsvandt i 1800-tallet, men takket være antikvarisk arbej
de i forbindelse med kirkens nedbrydning i 1828 og arkæologiske undersøgelser i nyere 
tid har man et godt kendskab til klosteranlæggeL Der er dog mange uløste spørgsmål, 
og forfatteren udtrykker afsluttende håbet om, at de vil blive løst ved fremtidige arkæo
logiske undersøgelser på stedet, hvor kloster og kirke har ligget. 

Henrik M. Jansen: Fra almisse til sygekasse. Udgivet af Sygekassernes Helsefond 
1995. 52 si. 

På initiativ af Sygekassernes Helsefond har Henrik M. Jansen givet en skildring af syge
forsorgens historie i Danmark fra middelalderen til vor tid. Som det eneste sted i landet 
oprettede og drev Svendborg Sygekasse et Sygekassens Hjem, og det danner nu rammen 
om et museum, der fortæller historie om sygekasserne fra slutningen af sidste århun
drede ogindtill973, hvor sygekasserne blev nedlagt. I særskilte afsnit skildres fattig- og 
sygeforsorg i middelalderen gennem klostre, helligåndshuse, gilder og la ug, sygehusvæ
senet i 17- og 1800-tallet, de første sygekasser, der så dagens lys i midten af 1800-tallet, 
Sygekasseloven af 1892, det landsdækkende samarbejde sygekasserne imellem, hvortil 
der udgik et initiativ fra Odense, hvor stiftsfysikus Trautner slog tillyd for, at Danmarks 
sygekasser skulle slå sig sammen, Socialreformen af 1933 og sygekassernes virke indtil 
1973, hvor de daværende 277 sygekasser overgik til kommunerne, der fremover skulle 
varetage den offentlige sygeforsikring. - Sygekassernes epoke var forbi, men mindet om 
dem er fastholdt på museet i Svendborg, der åbnedes den l.aprill993. 

Jens Rasmussen: Kirkeliv og folk pd Faaborgegnen i et årtusind. I kommission hos 
Alstrøm s Boghandel i Fåborg. 1995. 16 si. Pris: 49,7 5 kr. 

Jens Rasmussen har gennem årene skrevet artikler og holdt foredrag om kulturelle for
hold på den egn, hvor han er præst, og udgangspunktet for det lille velskrevne hæfte er 
et foredrag, som han holdt, da man i 1988 markerede det fynske bispeembedes l 000-års 
jubilæum. Det drejer sig om præst og menighed, kirker, klostre og skoler, købstad, 
landsby og fællesskab. En behandling af så omfattende områder kan på 16 sider selvsagt 
kun blive summarisk, men der er mulighed for at uddybe de enkelte emner i anden mere 
tilbundsgående litteratur. Her er der alene tale om en oversigt. 
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Jane KjærgaardAndresen: Tolv rwrdøstfynske kirker. Udgivet af Kerteminde Museum 
1994. 56 si. 

Den, der har interesse for kirker og er turist på Nordøstfyn, er godt hjulpet med den lille 
bog, som Kerteminde Museum har udgivet. Den er tænkt som en hjælp til dem, der 
aflægger en af Kerteminde-egnens kirker et besøg, og det drejer sig om kirkerne i Kerte
minde og Dalby, hvor der begge steder både er sognekirke og valgmenighedskirke, og 
i alfabetisk rækkefølge: Drigstrup, Kølstrup, Mesinge, Munkebo, Revninge, Rynkeby, 
Stubberup og Viby. Hovedvægten er lagt på det særligt interessante ved hver af kirkerne, 
hvilket skulle give et større udbytte af besøg i de respektive kirker. Bogen er forsynet 
med en ordliste, og den er illustreret med tegninger af Henning Samild. 

Mogens Bo Henriksen, Erland Porsmose: Bytaften · et oldtidslandskab på Østfyn. 
Udgivet af Kerteminde Museum 1995. 55 si. Pris ved køb på Kerteminde 
Museum: 40 kr. 

Bytoften er beliggende sydøst for Langeskov ved nuværende Røjerupvej, og her har der 
været foretaget arkæologiske udgravninger, første gang i 1979 og sidst 1988-91. Der er 
gjort flere bronzealderfund i området, bl.a. guldskåle i en bronzevase, ligeledes fund fra 
jernalderen, hvor der er afdækket rester af 9 langhuse og 6 grubehuse, brønde, ildsteder, 
affaldsgtuber m.v. Ikke mindst huse og deres indretning beskrives, og der er illustreret 
med en række tegninger. Det er Mogens Bo Henriksen, der har taget sig af det 
arkæologiske, og Erland Porsmose fortsætter i sit indlæg områdets bebyggelseshistorie 
op til den nyere stationsby Langeskov. 

Karl-Erik Frandsen: Okser på vandring. Forlaget Skippershoved 1994. 156 si. 

Det er en germerngang af produktion og eksport af stude fra Danmark i midten af 1600-
tallet, og i et par af bogens afsnit er Fyn stærkt inde i billedet. Blandt de udvalgte herre
gårde finder vi således Skinnerup (Ulriks holm), i hvis drift produktion af staldokser var 
et væsentligt element. Fynske okser eksporteredes over Assens, der på daværende tids
punkt havde 800 indbyggere. Der var opstaldet mere end 800 okser i byen, og forfatteren 
slutter, at en væsentlig del af indbyggerne i Assens har haft produktion og eksport af 
okser som bibeskæftigelse. Ingen af de fynske byer overgik Assens på dette område. 
Regnskaber udviser, at der i perioden 1640-55 eksporteredes knap 50.000 okser over 
Assens. Blandt de fynske herregårde var Brahesborg ved Assens den største producent, 
idet man her i gennemsnit havde opstaldet 150 stude om året. Købmænd i Assens og 
Odense dominerede, og de tegnede sig for 75% af opkøb af fynske stude. 

Henning Nielsen: Det gamle Vissenbjerg sogn i billede1·. Udgivet af Vissenbjerg Lokal
historiske Arkiv og Forening 1994. 48 si. 

lait drejer det sig om 60 billeder, som gennem årene siden starten i 1980 er afleveret til 
lokalarkivet. De er forsynet med fyldig tekst, og der informeres på denne måde om 
området og dets udvikling. Vissenbjerg var tidligere en af Fyns største kommuner, og vi 
er rundt i de fleste af dens 14 byer og ejerlaug. Emnerne spænder vidt: erhverv, her
under landbrug og teglværksdrift, forretningsliv, mejeri, jernbane, skolevæsen og fritids
beskæftigelser i form af fastelavnsridning, danseskole, gymnastik, dilettant, skyttefore
ning m.v. Også gamle familiebilleder og postkort med lokale motiver er med til at fortæl
le historie. - Man glæder sig over, at gamle billeder ikke er gået tabt, og at et stort antal 
i dag opbevares under forsvarlige forhold på vore lokalarkiver. 
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Ringe kommune 1970-1995. Udgivet af Ringe kommune 1995. 38 si. 

Der er forløbet 25 år siden kommunesammenlægningen den l. april 1970, og det bærer 
flere af de mindre lokalskrifter i år præg af. Ringe kommune kom til at bestå af lO af de 
tidligere sognekommuner, og de 25 år, der er forløbet, siden storkommunen var en 
realitet, markeres ved, at tidligere sognerådsmedlemmer og medarbejdere ved de tidli
gere kommuner og den nye storkommune skildrer, hvorledes sammenlægningen blev 
forberedt, og hvorledes den nye storkommune har fungeret. Blandt bidragyderne er Carl 
Stokkebro, tidligere sognerådsformand og borgmester 1970-74 og borgmester Erik 
Hansen, borgmester 1974-93. En anden bidragyder, tidligere kommunekasserer i Hiller
slev før sammenlægningen, fortæller: »Det var en stor omvæltning at komme fra 
Hillerslev, hvor jeg sad helt alene, til Ringe, hvor der var ca. 40 medarbejdere fordelt på 
de forskellige afdelinger.>> - De fleste var dengang skeptiske; i dag er der stort set enighed 
om, at kommunesammenlægningen var en nødvendig følge af udviklingen. 

Bent Andersen, jens Mollerup, Gunnar Kjær Mortensen: En dråbe i havet. Langeland 
under den 2. verdenskrig. Udgivet af Rudkøbing by historiske Arkiv 1994. 487 si. 
Pris: 300 kr. 

Det er en fyldig beskrivelse af forholdene på Langeland under krigen, og de tre forfat
tere har fordelt opgaverne sådan imellem sig, at Bent Andersen skildrer perioden op til 
besættelsen og tiden omkring selve besættelsen, politiske forhold under krigen, begi
venheder omkring besættelsen og retsopgøret efter besættelsen, Jens Mollerup daglig
dagen under besættelsen, sådan som den kan genopleves ved læsning af Langelands A vis, 
modstandsbevægelsen, og krigsfangers og flygtninges ophold på Langeland, Gunnar 
Kjær Mortensen krigen i luften og til søs. Disse afsnit er særdeles fyldige med så mange 
detaljer, at det næsten er for meget af det gode. Det vidner dog om et stort efterforsk
ningsarbejde, og det er da også lykkedes forfatterne at indsamle et så stort materiale, at 
alle sider af besættelsen er belyst. Fremstillingen bygger på mange skriftlige og mundt
lige beretninger, og alt i alt har mange været involveret i at berette om deres oplevelser 
under besættelsen. 

Bjarne Nielsen Bmvst: H.C.Andersen. Lykkens smed. Forlaget Centrum, 1994. 416 
si. 

Forfatteren er nået til bind 2 i sin planlagte serie på 4 bind om eventyrdigteren og hans 
liv. Her gælder det perioden 1819-27, og han kalder den »ungdom og læreår«. Et citat 
blandt mange er hentet frem for at dække hele perioden, og det lyder kort og godt 
således: »Verden var slet ikke, somjeg havde tænkt mig!« 

1819 var året, hvor H. C. Andersen forlod Odense og drog til København, og som 
følge deraf spiller fødebyen ikke samme rolle i dette bind som i det forudgående. Dog 
er Fyn med: Breve fra moderen inddrages, og vi hører om Høegh-Guldbergs tilbud om 
at medvirke til, at hans unge ven kunne blive »forflyttet fra Slagelse til Odense Skole«, 
hvilket han som bekendt ikke tog imod. De få besøg i Odense i l820'erne skildres, og der 
suppleres med breve og første digteriske forsøg. - H. C. Andersen havde i de unge år 
Odense på afstand, og det er forståeligt, at fødebyen i dette bind af det planlagte værk 
spiller en beskeden rolle. 
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Poul A. Jørgensen: En spurv i tranedans. Om digteren Ambrosius Stub fra Gummerup. 
Forlaget i Haarby 1994. 91 si. Pris: 125 kr. 

Formålet med bogen er at skabe interesse for den vestfynske digter på hjemegnen, og 
dertil kommer, at forfatteren gennem årene har gjort sig tanker om, hvem Ambrosius 
Stub egentlig var. Som følge deraf har det afsluttende afsnit dette spørgsmål som over
skrift. Forfatteren kommer til det resultat, at Ambrosius Stub hele livet igennem havde 
problemer med sin egen identitet: ~>Han vidste, at han var et almuebarn, og han blev 
mindet om det, hvis han selv skulle glemme det. Men hele hans væsen, hans smag, hans 
synsmåder var aristokratens, adelsmandens. Det var blandt dem, han følte sig hjemme.« 

l tre afsnit følger vi digteren: barndom og ungdom, ægteskab og forlis, Ribe-årene. 
Der indledes med en skildring af datidens samfund, både bondens og herremandens 
verden, idet Ambrosius Stub havde relationer til hjemegnens herregårde, og afsluttende 
bringes der et udvalg af Stubs kendteste digte. 

Bogen er mærkeligt nok i anmeldelser blevet betegnet som den første Stub-biografi, 
og det kan forfatteren næppe være skyld i, eftersom Stub-biografier af Th. A. Miiller, 
Hans Brix og Erik Kroman anføres i litteraturlisten. Til gengæld har han ikke stiftet 
bekendtskab med biografien i >>Digtere i Odense« (Odense Universitetsforlag 1993), for 
så havde han ikke gentaget fejl i tidligere biografier om Stub og hans forhold til Odense. 
Familien boede ikke som anført i Klaregade, og den havde ikke tilknytning til Set. Hans 
Kirke. Familien boede på Albani Torv og siden i Sortebrødre Stræde, og så er vi ikke i 
Set. Hans sogn, men i Vor Frue sogn. Til gengæld er Hans Krogs undersøgelser vedrø
rende fødestedet i Gummerup inddraget. 

Hans Henrik Jacobsen: Fynske digtere. Odense U niversitetsforlag, 1994. 276 si. Pris: 
225 kr. 

Ved en fynsk digter forstås i denne forbindelse en digter, der har fynsk blod i årerne, i 
sin produktion har skildret fynsk sind og fynsk lune og yderligere i sin digtning har gjort 
brug af fynsk dialekt. 7 fynske digtere biograferes i bogen: K. H. With (1805-65), Mads 
Hansen (1834-1880), Lars Clausen (1841-1893), Hans P. Lunde (1859-1949), Anders Kri
stensen (1864-1910), Sophie Breum (1870-1935) og Morten Korch (1876-1954). Den, der 
først skrev på fynsk, var odenseaneren K. H. With, der senere kom til at stå i spidsen for 
landets almueskolevæsen, og han samlede stof til to større digte på fynsk, mens han læste 
på Skårup Seminarium fra 1822 til1825. Når talen er om dansk dialektdigtning, nævnes 
som den første bidragyder Steen Steensen Blicher, der skrev sit første dialektdigt i 1828. 
Men Fyn var altså lige så tidligt med! 

Skjønne Efterretninser. Proost Bøghs Beskrivelse af Kerteminde og Bjerge Herred 1770, 
ved Birgit Bjerre Jensen. Udgivet af Landbohistorisk Selskab i samarbejde med 
Kerteminde Museum 1995. 325 si. Pris: 198 kr. 

Provst Bøghs optegnelser om Kerteminde og Bjerge Herred forelå ved redaktionens 
afslutning og skal kort omtales. NicolSeidelin Bøgh var præst og senere provst i Ker
teminde fra 1747 til sin død i 1778. Han samlede et overordentligt fyldigt materiale om 
sin by og sin egn, og det foreligger nu i bogform. Det drejer sig om et mindre afsnit og 
to større, næmere betegnet ~>Kommentar til Danske Atlas«, ~>Bjerge Herred i Fyhn i Al
mindelighed betragtet« og ~>Kierteminde i Særdeles betragtet«, og der er ingen tvivl om, 
at dette værdifulde kildemateriale nu vil blive anvendt i endnu højere grad end før, idet 
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det kun har foreligget i manuskriptform. Det havde været endnu lettere anvendeligt, hvis 
det massive stof havde været opdelt i flere afsnit. Måske kan udgivelsen bidrage til, at 
Kerteminde omsider får en byhistorie på tryk som Odense og øvrige fynske købstæder. 

Årbøger, årsskrifter 

Fyens Stiftsbog 1994. 170 si. (Ekspedition: Bispekontoret, Klaregade 17, Odense). 

Årbogen bringer følgende lokalhistoriske artikler: 

Erling Hansen: 1494- Hans Tausen- 1994. Om rejsen fra Roskilde til Ribe. Fantasi med 
facts. (Fingeret rejsebeskrivelse af Hans Tausen). 

Nils Olav Olsen: Antswor til! bispens senhæbreff aff Othense. 
Jens Rasmussen: Nicolai Faber- en virksom biskop på Fyn fra slutningen af enevældens 

tid. 
Anders Enevig: Vejkrucifikser på Fyn (ved Skovsboi Rynkeby sogn, i Stubberup). 

Fynske Minder. Odense Bys Museer. Årbog 1994. Redaktør: Jørgen Ganshorn. 360 
S l. 

Fynske Minder 1994 er et særnummer af museernes årsskrift som en hilsen til muse
umsinspektør, dr.phil. Henrik Thrane, der i august 1994 fejrede sin 60-års fødselsdag. 
Blandt bidrag fra kolleger og venner kan nævnes følgende med relation til fynske for
hold: 
Torben GrøngaardJeppesen: Henrik Thrane og Odense Bys Museer. 
Jørgen Jensen: Fem kilo bronzealderguld. 
Ulla Lund Hansen: Fyns forbindelser med Kontinentet i yngre romersk jernalder. 
Erland Porsmose: Arkæologi og historie- kontinuitet eller brud i vikingetidsforskningen. 
Henrik Thrane: Kamsnak. 
Aase Gyldion Andersen: Gravhøjene på Hellerup Præstemark. 
Maren Kirstine Stenbak: Illemose på Østfyn. 
Mogens Bo Henriksen: Vikinger på Fyns Hoved. 
Bjarne Lønborg: Vikingetids metalbearbejdning i Vestergade i Odense. 
Claus Chr. Koch: Gå på opdagelse (Nyborgladen og· de åbne magasiner på museerne i 

Odense). 
Niels Oxenvad: Carl Nielsen- set fra nakken. 
Mette Thelle: Maleren Hans Andersen Brendekilde. 
Anne Christiansen: Torsten Thorups tegnestue - om arkitektens virke for bl.a. Fyns 

Kunstmuseum. 

Odensebogen 1994. Udgivet af Byhistorisk Udvalg. I kommission hos Odense Uni
versitetsforlag. Pris: 158 kr. 

Steen Ousager: Den forsvundne smørgrosserer (Rasmus Nielsen). 
Viggo Andreas Nielsen: En friskoledreng fortæller. Erindringer fra Højby under l. 

verdenskrig. 
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Torben G. Rasmussen: Odense Bypost. 
Mulle Liebmann: Ung frøken med referentblok (Erindringer). 
Johnny Wøllekær: Mesteren og hans elever- om kunstmaleren A. C. Tersløse og det 

odenseanske kunstliv. 
Ove Sprogøe: Nabo til eventyr. Ove Sprogøes barndomserindringer fra 1920'erne. 
Merri Kaehne-Nielsen: Der var lidt af hvert i vort kvarter. Erindringer fra min barn

domsgade Skulkenborg 1913-28. 
Jørgen Thomsen: Odense Assistenskirkegård. 
Carlo Thorbjørn Sørensen: Soldat i Fruens Bøge og i Albanigade. Erindringer fra min 

soldatertid 1941-42. 

Årbogfor Svendborg og Omegns Museum 1994. Red. af Henrik M. Jansen. 176 si. 

Karsten Kjer Michaelsen: Godt skrot- en romersk statue i Gudme. 
Karsten Kjer Michaelsen: Jernalder og vinkultur. 
Ole Stilborg: En keramik-amulet fra Lundeborg? 
Per O. Thomsen: Mønter fra 8. og 9. århundrede i Gudme. 
Bent Østergaard: Kong Hakons mønt fra Iholm (i Svendborg Sund). 
Jacob T. Christensen: Et nyt Bagergadefund (Bagergade 43). 
Henrik M. Jansen: Rosenkranse fra Svendborg Franciskanerklosterkirkegård. 
Otto Jonasen: Tre tårne (på Svendborgs byvåben). 
Jens Rasmussen: Biskop Jacob Madsen og hans visitatsrejser 1588-1604. 
Melinda Young Stuart: Ferdinand Richardt og Sydfyn. 
Ib Freuchen: Lægevæsenets udvikling i Svendborg. 
Benno Blæsild: Thurø i 20'erne - et dansk søfartscenters storhed og fald. 
Henrik M. Jansen: Modstandsbevægelsen i Svendborg- en skitse. 

Vestfynsk Hjemstavn 1994. Vestfyns Hjemstavnsforenings årbog. Red. af Ellen 
Christensen-Dalsgaard. 104 si. 

Hans Krog: Ambrosius Stub - herkomst og familietraditioner. 
Esther. Brev skrevet af københavnerpige på Vestfyn i 1916. 
Børge Jensen: Fra æltetørvens store fremgangstid 1860-1940. 
Torben Chr. Larsen: Min oldemor Birthe Marie Larsen (f.1858 i Dærup) . 
H. J. Jørgensen: Dagbog for Jacob Jensen (1820-1905). 
Olga Jensen: Om Anders Rasmussen (1851-1922). 
Rasmus Bjørgmose: Sydvestfyns glemte købing. Hvor lå det første Køng? 
Annelise Lindhard: Rejsebillede fra forrige århundrede (digt). 

Cartha. Årsskrift for Kerteminde Museum 1995. 95 si. 

Finn Sommerstedt, Ole Nederland: Galgeholmen i Munkebo. 
H. O. Lange: Starten på »Nordisk Fjer« (Erindringer fra 1929 af firmaets grundlægger, 

født i Kerteminde 1877). 
Karen Nielsen: Diger og levende hegn på Hindsholm. 
Erik Zobbe Petersen: Kertemindedreng til søs i 1930'erne. 
Uffe Rasmussen: Rynkeby Elværks historie. 
Ole Nederland: Odenses købmænd og Kertemindes sømænd. 
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Vends 1994. Årbog for Lokal- og kulturhistorie på Nordvestfyn. 74 si. 

Palle Blinkenberg: Fønsvang.Om menneskets kamp mod naturen. 
Peter Drags bo: De store udstillinger og Nordvestfyn (Ejby 1913, Brenderup 1923, Nørre 

Aaby 1927). 
Jens Peter Hansen: Fra friskole til behandlingshjem (Udby). 
Eskild Gormsen: Tanker på en gammel vej (Borrevej ved Gamborg). 
Ludvig Hansen: En vestergadedrengs erindringer (Middelfart, forf. f.1924). 
Erik Menmark: Feriedreng i Røjle (Margrethesminde 1932-39). 
Bent Jørgensen: Middelfart Athlet- og Idrætsklub (stiftet 1919). 
Harriet M. Hansen: Lys og kraft- el på Vestfyn 1905-20. 
Bent Sarp: Middelfart Museum 1929-39. 
F.Møller Petersen: Hvordan vi arbejder med lokalhistorie i Tanderup sogn. 

Tåsinge Årbog 1994. Tåsinge Museumslaug, 1994. 64 si. 

Svend Høj te: Befolkningstallet på Tåsinge igennem 300 år. 
Valdemar Jensen: V a æ ei tyøsi- Hvad er en tøsing? (Digt). 
Bent Chr. Nielsen: Højstuer og dansestuer på Tåsinge. 
Benno Blæsild: Sommeren på Tåsinge - for 50 år siden. 
Gunnar Kjær Mortensen: Rejsning af mindesten i V emmenæs den 23. april 1994 for 

omkomne allierede flyvere. 
Vincent Lind: Da håbet var det, at nogen kæmpede. 
Lise Bender Jørgensen: En hellekiste ved Højmøllegård på Tåsinge. 
Erik Hansen: Tåsinge rundt med Søren Lolk. 

Ræthinge·Posten. Årsskrift for Ringe Museumsforening og Ringe lokalhistoriske 
Forening 1995. 52 si. 

Ulrik Schrøder: Vagtværn i Ringe 1944-1945. 
Børge Havelund Rasmussen: Espe-gruppens bevogtningsopgaver i 1945. 
C. E. Juul Kristensen: Fra dreng til voksen - med rødder i Ringe (erindringer fra 

besættelsen). 
Verner Ærenlund: Sogneråd og kommunesammenlægning. 
Arne Mørch: En klassisk tur i Ringe (markante bygninger i Ringe). 

Bavnen. Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forening 1994. 16 + 16 si. 

Artikler: 
P. Grønlund Rasmussen: Aulby Markgaard siden 1700. 
Carl Christensen: Fiskere ved Dæmningen i 4 generationer. 
Knud Madsen: Katrinebjerg Mølle. 
Anne Marie Kyed Pedersen: Billedsten og Skt. Hans kors. 
Jørgen Lundsgaard: Nyskov- mennesker og bierhverv ved Røjlekysten. 
Arne Schmidt Andersen: »Lars Hjulmand" (f.1838). 
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Bro!Jy Lokalhistorie 1994. Udgivet af Broby Lokalhistoriske Forening 1994. 34 si. 

Hans Juel Aagaard: Kaj Munk i Nørre Broby (1924). 
Marie Kallehauge: 200-året for udskiftningen i Stenderup. 
Erindringer af Jens Kristian Nielsen (f. i Allested 1890). 
Margit Larsen: Våbenværket i Broby. 

Årsskrift 1994 for Lokalhistorisk Forening for Søndersø kommune. 44 si. 

Sven Rask: Træk af Hårslev sogns ældste bebyggelseshistorie. 
Viggo Abildtrup: En fæstekontrakt fra Veflinge sogn (1848). 
Asger Frederiksen: Købeskov og Tevringe. 
Ruth Graver Hansen: Ældregenerationen i Danmark i 1800-tallet, specielt på landet. 
Betty Christensen: Om mine år som oldfrue på Langesø (fra 1937). 
Jens Christensen: Et jævnt og virksomt liv ... (erindringer). 
Grethe Jensen: Om Lars Andersen Skov (f. i Morudskov 1835, emigreret 1875 til New 

Zealand). 
N. C. Christensen: Hannes hus (Holmevej 51, Søndersø). 
Johs. Larsen: Hårslev kirke. 
Johan Søndergaard: Vore stednavne. 

Veje og gader iAllesø, Bro!Jy og Næs!Jy. Årsskrift for Allesø-Broby-Næsby Lokalarkiv 
1994. 36 si. 

Hans Jensen, Finn Madsen: Vejvæsen. 
Finn Madsen: Veje i Allesø og Næsby. 
Hans Jensen: Veje i Næsbyhoved Broby. 
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N avneregister 

(Kun fynske lokaliteter og personer med tilknytning til det fynske 
område er medtaget). 

Abel, Leonhard, præst, Dalum 
37 ff. -datteren Marie 37 ff. 

Agedrup 11 
Albrectsen, Erling, museums-

insp., Odense 27 

Allerup l l / ' . 
Allested l l 9 
Allesø 119 
Allesø-Næsbyhoved Broby l l 
Andersen, Asbjørn, skuespiller 

73- Hans Jørgen, smedeme
ster, Ravnebjerg 60 ff. - g.m. 
Karen Marie, f.Jacobsen 60 ff 
- deres børn Anders, Anne 
Marie Dorothe, Gertrud 
Marie, Hilleborg, Rasmus 
Christian, Valdemar 60, 62-
Hans, gdr., Viby på Vestfyn 
40, 57 - g.m. Rasmine 46 ff. -
H.C., digter 114. 

Asperup 48 
Assens 79, 113 
Aulby 118 

Balslev 50, 59 f., 107 ff. 
Bang, Jens, gårdejer, Barløse 86 

f. - Karen, lærerinde, Tande
rup 77 f. 

Barløse 66, 86 
Bellinge l l, l 03 
Bolbro lll 
Borch, Ove Henrik, præst, Udby 

55, 58 
Bovense 99 f. 
Boye, J ens Henrik, leder af 

Boyes bande, Balslev 54, 59 
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Brahesborg 113 
Brangstrup 49, 58 
Bregninge 36 
Brendekilde, Hans Andersen, 

maler 116 
Brenderup 118 
Breum, Sophie, forfatterinde 

115 
Brobyværk l l 9 
Brændekilde l l 
Bæring 64 f. 
Båring 50 

Christen Pedersen, gårdfæster, 
Udby, dennes børn f. Chri
stensen: 

- Anders 46, 48, 50 51, 57, 59, 
115 

- Ditlev 46, 47, 50, 53, 56 
- Hanne 46, 48, 50 53 57 
- Jens Villum 46, 48, 53 56, 59 
- Maren 46, 53, 54, 56 
- Niels Julius 46, 48, 54, 57 
- Peder 46, 47, 48, 53, 55 
- Poul Kristian 46, 48, 53, 55, 

56 
- Rasmine 46 ff. 
- Rasmus Peter 46, 48, 56, 57. 
Christensen, Charlotte, muse

umsinsp. 109- Peder, gård
fæster, Udby 58- Poul Grøn
borg, Dalum 10, 13. 

Christiansen, Bent, stadsarkitekt, 
Odense 24 

Clausen, Lars, digter, Emtekær 
46, 115 
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Seden 11 
Skov, Lars Andersen, f. i Morud-

skov 119 
Skovsbo 116 
Skovsgaarde 66 
Skåstrup 55 

/. 
Sprogøe, Ove, skuespiller, f. i 

Odense 117 
Stenderup 119 
Stenløse 11 
Stub, Ambrosius, digter 115, 117 
Stubberup 113, 116 
Stærmose, Jørgen, kgl. bygnings-

insp., Odense 24, 26 
Svendborg 104, 112, 117 
Svenstrup 46 
Søndersø 119 

Tanderup 68, 118 
Tausen, Hans 116 
Tersløse, A.C., kunstmaler 117 
Thiedemann, købmand, Middel-

fart 53 
Thomsen, Axel, stadsgartner, 

Odense 8, 20- Jørgen, stadsar
kivar, Odense 28 

Thorup, Torsten, arkitekt 116 
Thrane, Henrik, museumsinsp., 

Odense 116 
Thurø 117 
Tofte, Carsten, stadsbibliotekar, 

Odense 28 
Trautner, Th., stiftsfysikus, 

Odense 112 

Trier, Ernst, højskoleforstander, 
Vallekilde 37 ff.- g.m. Marie, 
f. Abel 3 7 ff. 

Tybrind 47, 88 ff. 
Tåsinge 118 

Ubberud 11 
Udby 46 ff., 108, 118 
Ulriksholm 113 

Wedell, Chr. Ditlev, greve, We
dellsborg l 07 

Wedellsborg 46, 53, 67, 79, 90, 
107 

Veflinge 119 
Vemmenæs 118 
Vendelboe, friskolelærer, Brang

strup 49 
Werner, I.Vilh., borgmester, 

Odense 24 
Viby 113 
Vissenbjerg 113 
Vindinge l 03 
With, K.H., digter, f. i Odense 

115 
Vornæs 96 f. 

Ørsted 57 

Aagaard, Bent, journalist, 
Odense 22 

Åsum 11, 103 
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Foreningsmeddelelser 

Siden redaktionen af Fynske Årbøger 1994 sluttede, har foreningen afholdt følgende 
arrangementer: 

Lørdag den 28. maj 1994 deltog 15 medlemmer i en »historisk vandring« i Langesø 
skovdistrikt under ledelse af skovrider Finn Jacobsen. Det blev en meget vellykket dag,
blot kunne man ønske, at flere medlemmer havde fået del i denne oplevelse. 

Lørdag den 11. juni 1994 deltog desværre kun alt for få i en byvandring i Odense 
med temaet »Statuer og mindesmærker«. Turen blev ledet af stadsarkivar Jørgen Thom
sen og arkivar John Wøllekær. 

Lørdag den 30. juli 1994 deltogomkring 50 medlemmer i en herregårdstur til Brahe
trolleborg, som for tiden er under restaurering og normalt ikke er åbent, men godsejer 
Ove Mourier havde været så velvillig at lede rundvisningen og fortælle om problemerne 
vedrørende restaureringen, hvilket blev en stor oplevelse for deltagerne. Historisk 
Samfunds bestyrelse besluttede efter besøget at rette en opfordring til Skov- og Natur
styrelsen for at få restaureringen fremskyndet. 

Søndag den 4. september havde foreningen i samarbejde med Lokalhistorisk For
ening på Avernakø arrangeret en tur til øen. Turen havde samlet 55 deltagere, og den 
blev ledet af Kaj Mehr. Skønt vejret ikke var det bedste, blev det en god dag. 

Tirsdag den 27. september holdt fhv. landsarkivar Anne Riising foredrag om »Skoler 
og undervisning i Odense i Hans Tausens barndom« i anledning af 500-året for Hans 
Tausens fødsel. Foredraget samlede godt 30 tilhørere. I forbindelse med jubilæet havde 
Historisk Samfund vææt med til i samarbejde med Odense Universitetsbibliotek at 
arrangere en bogudstilling om Hans Tausens arbejder. Udstillingen stod i Set. Knuds 
kirkes krypt og var åben i forbindelse med Fyns Stifts landemodegudstjeneste den 8. 
juni. Desuden deltog Historisk Samfund i selve mindedagen for Hans Tausen i Birkende 
den 12. august 1994. 

Underoverskriften »Da Danmark blev Danmark« har der været afholdt en foredrags
serie i samarbejde med Folkeuniversitetet i Odense. Der har været afholdt følgende 
foredrag: 

Den 15 .november 1994: museumsinspektør LarsJørgensen om »Fyns gyldne jern
alder«. 

Den 24. januar 1995: lektor Jørgen Ilkjær om »Danske våbenofferfund«. 
Den 21. februar 1995: museumsinspektør Helmuth Andersen: Voldanlæg fra jern

alderen». 
Den 18. marts 1995 i forbindelse med generalforsamlingen: arkæolog Mogens Bo 

Henriksen om ••Jernaldergrave«. 
Det gennemsnitlige tilhørertal ved foredragene har været 35. Fyns amt har givet 

økonomisk støtte til foredragene. 
Historisk Samfunds ordinære generalforsamling blev holdt den 18. marts 1995 på 

Ringe Hotel. Kun en snes medlemmer havde indfundet sig, da mødet åbnede. Flere 
sluttede sig til senere i fm·bindelse med foredraget. Til dirigent valgtes fhv. politimester 
Axel Sørensen, Svendborg, der straks overgav ordet til formanden, sognepræst Jens 
Rasmussen. 

I den første del af beretningen redegjorde formanden for det forløbne års aktiviteter. 
Arrangementerne havde været gode, blot havde deltagerantallet ikke været tilfredsstillen
de. Medlemstallet er svagt dalende; det kommende år vil bestyrelsen iværksætte en 
kampagne for at få nye medlemmer, og der vil til efteråret blive lagt foldere ud på fynske 
biblioteker og museer. 
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Årbogen 1993 havde f<let fine anmeldelser, men man ser gerne, at flere bidrager med 
artikler. Der var udover <lrbogen i det forløbne år ikke udkommet bøger fra Historisk 
Samfund, men i slutningen af april 1995 vil Jacob Madsens visitatsbog udkomme, og den 
vil blive tilbudt medlemmerne til favørpris. 

Jens Rasmussen sluttede sin beretning med at takke bestyrelsen, medlemmerne samt 
andre interesserede for deltagelse i arbejdet og de afholdte arrangementer. -Formandens 
beretning blev enstemmigt godkendt. 

Regnskabet, der blev fremlagt af lektor Hugo Madsen, blev ligeledes enstemmigt god
kendt. 

På valg var Jens Uldall, Inger Jørgensen, Julius Paulsen, Henrik Jansen, Kaj Mehr og 
Jens Rasmussen. Jens Uldall,Julius Paulsen og Inger Jørgensen ønskede ikke at modtage 
genvalg, og i deres sted valgtes museumsinspektør Claus Koch, apoteker Carsten Hansen, 
Vester Skerninge og kommuneingeniør Gunnar Kjær Mortensen, Tranekjær. De øvrige 
blev genvalgt. 

Til suppleanter valgtes Inger Jørgensen og Erling Frederiksen. 
Til revisorer genvalgtes Alf Faxøe og Signe Skov Christensen, mens Julius Paulsen 

blev valgt som revisorsuppleant. 
Ved et efterfølgende kort bestyrelsesmøde konstituerede man sig medJens Rasmus

sen som formand, Hans Henrik Jacobsen som næstformand og redaktør af årbogen, 
lektor Hugo Madsen som kasserer og overlærer Jens Mollerup som sekretær. De hidti
dige udvalg fortsætter uændret indtil et kommende bestyrelsesmøde i august. 

Rudkøbing, april1995 Jens Mollerup 

Bestyrelsen 

SognepræstJens Rasmussen, formand (Præstegårdsvej Il, Vester Åby, 5600 Fåborg, tlf. 
62 61 50 37). 

Lektor Hans Henrik Jacobsen, næstformand, redaktør af årbogen (Hyrdinden 5, 5270 
Odense N., tlf. 66 18 Ol 00). 

Lektor Hugo Madsen, kasserer (V estergade 14, 5300 Kerteminde, tlf. 65 32 Il 92). 
Overlærer Jens Mollerup, sekretær (Kibshavevej 10, Rudkøbing, tlf. 62 51 27 59). 
Lektor Finn Stendal Pedersen, Fraugde. 
Museumsinspektør Henrik Jansen, Ryslinge. 
Forstander Kaj Mehr, Svanninge. 
Landsarkivar Dorrit Andersen, Odense. 
Museumsinspektør Claus Koch, Odense. 
Apoteker Carsten Hansen, Vester Skerninge. 
Kommuneingeniør Gunnar Kjær Mortensen, Tranekjær. 
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Historisk Samfund for Fyns Stift. Kasseregnskab for 1994 
Udgifter: 
Trykning af årbog 
Udsendelse, porto, kontorartikler 
Møder 
Generalforsamling, bestyrelse 
Forsikring 
Gaver, repræsentation 
Kontingent til DLF 
Andre udgifter 

Overskud 

Beholdninger 
Bank/Sparekasse 
Giro 

1993 
16.587,86 
15.035.52 
31.623,38 

43.631,25 
17.021,45 
6.944,00 

100,00 
397,00 

2.327,35 
2.084,00 
1.516.25 

74.021,30 
5.689.53 

79.710,83 

1994 
17.637,79 
19.675.12 
37.312,91 

Jubilæumsfond 
Beholdninger i alt 

3.327,62 3.993,73 
34.951,00 41.306,64 

Kerteminde d. 3. januar 1995 
Hugo Madsen 

Indtægter: 
Kontingent 
Forsendelse 
Tilskud: 
l) Kulturministeriet 
2) Fyns Amt 
3) Odense Kommune 
Renter 
Salg af bøger 
Andre indtægter 

Jubilæumsfond: 
Bankbeholdning 
Aktiebeholdning 
Renter 
Kursgevinst 

5.030,00 
4.000,00 
7.000.00 

1993 
592,96 

2.192,00 
30,66 

512.00 
3.327,62 

46.640,00 
9.330,00 

16.030,00 
109,33 

5.726,50 
1.875.00 

79.710,83 

1994 
623,62 

2.704,00 
10,11 

656.00 
3.993,73 

Ovenstående regnskab er fundet i overensstemmel
se med bøgerne, som vi har revideret. Beholdninger 
er os forevist. 

Nyborg d. 14/2 1995 
AlfFaxø 

Odense d. 4/2 1995 
Signe Skov Christensen 
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Forfattere til årbogens artikler 

Christian Andersen 
Fhv. sognepræst. Biografi i Fynske Årbøger 1993. 
Adresse: Thujavej 135, 5250 Odense SV. 

Bendt Gammeltoft-Hansen 
F. 1932 i København. Student 1950. Organisteksamen 1955. Skoleembedseksamen 1960. 
Diplomklokkenisteksamen og prøve som klokkespilpædagog 1976. Kirkeministeriets 
klokkekonsulent siden l 982. Formand for Nordisk Samfund for Campanalogi l 973-83. 
Organist og kantor ved Set. Nicolaj Kirke i Svendborg siden 1961. 
Adresse: Strandvej 13, 5700 Svendborg. 

Flemming Georgsen 
F. l 932 i Stenløse. Uddannet som dekoratør. Tidl. salgs- og forlagsleder. Arbejder i dag 
som maler, tegner, slægtsforsker. Har udgivet »Den fynske udvandring til Småland 1866-
80» samt slægtsbøger. 
Adresse: H.C.Ørstedsvej 93 A, 7400 Herning. 

Anna Gundestrup 
F. 1907 i Bæringi Barløse sogn. Opvokset hos bedsteforældrene i Håre. l årene efter sin 
konfirmation plads som tjenestepige på et par af egnens gårde. Rejste 1923 til Jylland, 
hvor hun senere blev gift. Har siden sin mands død i 1946 - bortset fra kortere perioder -
boet på Fyn, de sidste 30 år i Skydebjerg og Søhus. 
Adresse: Sønderskovvænget 28, Søhus, 5270 Odense N. 

Hans Henrik Jacobsen 
F. 1936. Cand.mag. 1961. Lektor ved Odense Katedralskole. Har udgivet: Historikeren 
Vedel Simonsen, 1962. H.C.Andersen på Fyn 1819-75, 1968. Emil Aarestrup, stifts
fysikus i Odense 1849-56, 1975. Bogenses Historie, 4 bd. 1978-88. Odense Katedralskoles 
Historie, 1984. Digtere i Odense, 1993. Fynske digtere, 1994. Jubilæumsskrifter, 
tidsskriftartikler. Redaktør af Fynske Årbøger siden 1970. 
Adresse: Hyrdinden 5, 5270 Odense N. 

Hugo Mayntzhusen 
F. 1918 i Aalborg. Student l 936. Candjur. l 943. Dommerfuldmægtig i Thisted samme 
år. Sekretær i Indenrigsministeriet 1945. Kommunaldirektør i Odense 1960-85. 
Adresse: Haugstedgårdsvej 6, 5230 Odense M. 

Ib Nielsen 
F. 1928. Pens. overlærer. Har publiceret artikler i Fyns Amts Avis, Fra Holbæk amt 1992, 
Fyens Stiftsbog 1993, Fra Ribe amt l 994. 
Adresse: Rødeledsvej 69, 5700 Svendborg. 
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Tilbud 

(Bestilling sendes til Lektor Hans Henrik Jacobsen, Hyrdinden 5, 5270 Odense N.). 
Priserne er exe!. porto. 

Årbog for Odense og Assens Amter 1928-29, 1931-32, 1936 ... ............................ 20 kr. 

Fynske Årbøger 

Årgang 1940-54 (·d943, 1945), pr. stk.. .................................................................. 20 kr. 
Årgang 1962-74, pr. stk ......... ..... ......................................... .............. .............. ........ 30 kr. 
Årgang 1975-82, pr. stk ... ........... ......................................... .. ................................. . 50 kr. 
Årgang 1983-88, pr. stk.. .................... ....... .. ........................................................ .... 60 kr. 
Årgang 1989 ff., pr.stk ................................................................. .... ........................ 70 kr. 
Svend Frederiksen: Åsum- træk af sognets historie ......................................... ...... 50 kr. 
Svend Frederiksen: Seden- træk af sognets historie ........ .. .... .. ......... ............. ... ..... 50 kr. 
K.] .Jensen: Nyborg under besættelsen ..... ............ ................................. ................ . 40 kr. 
Danmarks Riges breve: Fyn og Lolland Falster, 4 hæfter .................................... ... lO kr. 
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