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Ved 
Steen Ousager 

Fyn eller større dele 
deraf 
Henning Nielsen: Karl Skytte
fynboen på folkestyrets 
fornemste embede. Odense 
Universily Studies in History 
and Social Sciences vol. 184. 
Odense Universitetsforlag 
1996. s. 1-216. 

Som landbrugsminister, 
statsministerkandidat og som 
Folketingets formand fra 
1968 til 1978 hørte Karl 
Skytte til en af de kendteste 
fynboer på tinge. Som radikal 
toppolitiker med udpræget 
fynsk accent kom han til at 
spille en central rolle i dansk 
politik gennem en menneske
alder, ikke mindst i samarbej
det med den senere VKR-chef 
Hilmar Baunsgaard, der også 
var fra Fyn. Skytte blev også 
den første folketingsformand 
nogensinde, der fik hvervet 
som kongelig undersøger, 
dvs. som forhandlingsleder i 
forbindelse med regerings
dannelsen i 1975 i en af fol
ketingets måske mest turbol
ente perioder i nyere tid. 
Fortjent nok er han derfor 
gjort til genstand for en 
biografi, der er udarbejdet af 
historikeren, lektor Henning 
Nielsen, Vissenbjerg. 

Biografien indgår i den 
række af publikationer, der er 
resultatet af det forsknings
projekt under Statens huma
nistiske Forskningsråd, der 
benævntes Dansk politik 
under forandring 1945-85, og 
som først lige er afsluttet. 
Bogen bygger ikke mindst på 
Karl Skyttes og andre politi
kerarkiver samt Det radikale 
Venstres arkiv i Rigsarkivet. 
Men bogen er i øvrigt ikke 
forsynet med noter og 
kildehenvisninger i traditio
nel forstand - vel sagtens for 
ikke at tynge bogen om den 
stædige, men folkelige 
politiker med ufolkelige 
notehen visninger. 

Fremstillingen skrider 

97 

kronologisk frem og nævner 
da også Karl Skyttes rolle som 
sognerådsformand i Hillerslev 
og som medlem af Svendborg 
amtsråd, hvor han begge 
steder sad fra 1940'erne og 
frem til ministerudnævnelsen 
i 1957. Karl Skyttes lokal
politiske rolle beskrives dog 
kun nødtørftigt, idet biogra
fen først og fremmest har 
interesseret sig for lands
politikeren Karl Skytte, der 
øjensynligt havde sin bedste 
tid som politiker i minister
årene fra 1957 til 1960. Som 
sådan er bogen dermed først 
og fremmest et bidrag til 
forståelsen af den nyeste tids 
landspolitiske historie og vel 
især den politiske proces. 
Mennesket og fynboen bag 
politikeren Karl Skytte, der 
valgtes i Holbækkredsen, 
forbliver derimod i baggrun
den, også selv om undertitlen 
>>fynboen på folkestyrets 
fornemste embede<< kunne 
antyde, at det fynske skulle 
have spillet en særlig rolle. 

Bogen er forsynet med 
personregister og med en 
række illustrationer, der dog 
ikke gengives så godt med det 
valgte papir. 

Jens Rasmussen: Kampen for 
Indflydelse i Statskirken. Nicolai 
Faber Fyns Biskop 1834-1848. 
Studier i Statskirkens 
Organisation, Bispeembede, 
Præstestand & Menighedsliv. 
Udgiverselskabet for 
Historisk Samfund for Fyns 
Stift, Odense 1996. S. 1-251, 
il l. 

Formanden for Historisk 
Samfund for Fyns Stift, 
sognepræst Jens Rasmussen, 
Vester Åby er også historiker 
og har meget naturligt derfor 
i sit historiske virke især 
interesseret sig for kirke- l 

historiske aspekter. I form af 
en udvidet ph.d.-afhandling, 
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som har indbragt forfatteren 
den, populært sagt, >>lille<< 
doktorgrad, udgivet af 
Samfundets udgiverselskab, 

·. 

er det da også netop studier i 
statskirkens organisation, 
bispeembede, præstestand og 
menighedsliv, der er gjort til 
genstand for undersøgelse. 
Med titlen Kampen for 
indflydelse i statskirken 
bruger Jens Rasmussen den 
fynske biskop, Nicolai Faber 
og hans virksomhed til 
vinklingen af historien. Ideen 
er at vise biskop Fabers og 
med ham mange præsters 
synspunkter i en brydnings
og overgangstid op til ene
vældens fald i 1848. Men det 
er også intentionen, ja vel 
nok hovedintentionen, at få 
placeret biskop Faber i det 
kirkelige liv, hvor en af hans 
hovedmodstandere var N. F. 
S. Grundtvig. 

Undersøgelsen omfatter 
således fire delmål: l) at 
indkredse synspunkterne i 
den store midtergruppe af 
fynske præster, som Faber 
ifølge Jens Rasmussen repræ
senterede, 2) at skildre 
problemet med uniformitets
princippet, dvs opfattelse af 
kirken som en gren af stats
forvaltningen med det 
grundsynspunkt, at staten 
skulle opretholde trosenhed 
og kirkelig enhed (uniformi
tet) i hele landet, 3) at 
redegøre for biskop Fabers 
mudspil mod grundtvigianis
men med forslagene til 
bibellæsning og en særlig 
styrelsesordning med indre 
selvstændighed for kirken, og 
endelig 4) at kaste lys over en 
biskops offentlige virke, 
hvormed øjensynlig menes 
netop biskop Fabers og ikke 
de øvriges. I hvert fald er det 
J ens Rasmussen påstand, at 
biskop Faber, fordi han var så 
aktiv, skilte sig ud fra de 
øvrige bispekolleger. Og 
desuden at hans foretagsom
hed og offentlige fremtoning 

dermed pegede frem mod 
nutidens kirkeliv. 

Selv om Faber var biskop på 
Fyn, er det altså ikke i særde
leshed en lokalhistorisk Fyn
undersøgelse, der her lægges 
frem, selv om bl.a. de fynske 
vækkelser i 1830'erne berø
res. Primært er det en analyse 
af enevældens sidste år set fra 
en tilhænger af dette system, 
vurderet med kirkelige øjne. 
Først og fremmest er det 
biskop Faber og enevældens 
sidste tid, bogen handler om, 
med statskirken og dens 
funktioner som det gen
standsområde, der er under
søgt. I den sammenhæng var 
Faber vel både en typisk og 
atypisk repræsentant for den 
gruppe af akademikere, der 
frygtede det folkelige. Typisk 
fordi han repræsenterede en 
række traditionelle værdier, 
og atypisk- ifølge Jens Ras
mussen - fordi han så aktivt 
førte sig og sine synspunkter 
frem. Det betones, at Faber 
ikke må bedømmes efter, 
hvordan det faktisk gik. Bl.a. 
var valgmenighedsloven en 
realitet få år efter hans død i 
1848. Alligevel er det afhand
lingens kvaliteter til trods 
vanskeligt ikke at se biskop 
Faber som det gamle styres 
mand og dermed som en 
overgangsperson. At hans 
foretagsomhed alligevel 
skulle pege frem mod nuti
dens kirkeliv, kunne derfor 
nok være endnu en diskus
sion værd. 

Afhandlingen er forsynet 
med slutnoter, kilde- og 
litteraturfortegnelse samt 
register. 

Steen Gusager 

Holger Dyrbye og Jørgen 
Thomsen: Trolig skildre, hvad i 
verden sker. Fyens Stiftstidende 
gennem 225 år. Udgivet af 
Den fynske Bladfond, Odense 
1997. s. 1-272, ill. 

Med base i Stadsarkivet på 
Odense Rådhus har de 
utroligt produktive arkivarer 
der præsteret endnu et stykke 
vægtigt lokalhistorie af 
blivende betydning. Via 
utrykt materiale i arkiverne, 
interviews og beretninger, 
hvoraf flere gengives, har 
Holger Dyrbye og Jørgen 
Thomsen givet Fyens Stiftsti
dende, øens ubestridte 
hovedavis, et jubilæumsskrift 
på 272 tæt skrevne sider i 
anledning af 225 års jubilæet. 
Vel er 225 år måske ikke 
noget særlig rundt jubilæum, 
men fejres skulle det, og 
fejret blev det. Er det mon 
usikkerheden over for fremti
dens forventede store æn
dringer, der også på medie
markedet trænger sig på? 
Typisk er det, at der ved 
større strukturelle ændringer 
i virksomheder og offentlige 
institutioner opstår behov for 
at få fortiden beskrevet, så 
den endelig kan lægges til 
side. Under alle omstændig
heder kan man, som det 
meget klart fremgår af bogen, 
konstatere, at Fyens Stiftsti
dende formentlig ikke 
tidligere har været gennem så 
omfattende ændringer som i 
de seneste år, markeret bl.a. 
ved omlægningen fra efter
middagsavis til morgenavis 
og udsendelsen af en elektro
nisk udgave på Internettet. 

De to forfattere har delt 
opgaven mellem sig, således 
at Holger Dyrbye har skrevet 
om perioden 1872-1945, 
hvor avisen stadigt tættere 
knyttede sig til Højre og 
senere Det konservative 
Folkeparti. Jørgen Thomsen 
har skrevet om den forud
liggende og efterfølgende 
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periode. Det er derfor også 
Jørgen Thomsen, der kort 
beskriver indholdet af den 
første avis, der udkom 3. 
januar 1772, og som bl.a. 
indeholdt en artikel om et 
svensk fartøj, der ved Mun
kebo havde taget korn og 
fedevarer om bord med 
henblik på at sejle til Gøte
borg. Men da der var fødeva
remangel på Fyn, vakte 
operationen vrede, og det 
svenske skib blev derfor 
opbragt af borgere og myn
digheder. Hvad kilderne var 
til denne kaperhistorie, og 
hvor korrekt historien blev 
beskrevet, fremgår ikke, men 
som eksempel på den første, 
fynske lokalnyhed i den 
fynske medieverden kunne 
det egentlig have været 
interessant nøjere at have 
fået bagrund, virkelighed og 
dækning beskevet. Som 
udgiveren Søren Hempel 
konstaterede i 1820'erne som 
en reaktion mod andre aviser, 
der begyndte at dukke frem, 
så skulle den fynske regional
avis nemlig ikke udgive 
ammestueeventyr og gade
historier. 

På trods af denne lille anke, 
er det et flot og velskrevet 
værk, der lægges frem. Det er 
dog avisens og ikke mindst 
udgivernes historie, der kon
centreres om, og i midterat
snittet fortælles klart om 
konkurrencen med især Fyns 
Tidende, men også de andre 
lokalaviser, hvor selv det 
radikale Fyns Venstreblad i 
perioder havde større oplag 
end Stiften. Men Fyens 
Stiftstidende satsede på det 
odenseanske lokalstof og 
annoncer og klarede sig 
dermed økonomisk ganske 
pænt. Den genvandt i 
1920'erne sin dominerende 
rolle i Odense, hvor Fyns 
Tidende herskede uden for 
Odense. Efterkrigstiden 
beskrives - til dels meget 
åbenhjertigt- med særlig 
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Ud i det blå fra Odense. Fyens Stiftstidende kunne den 3. januar 
1997 fejre 225 års jubilæum. Medarbejderne på Stadsarkivet i 
Odense har i den anledning begået et storværk om avisen, der på 
mange områder var med i det lokale liv. Her ses Stiftens »Blå Tog«
kopieret efter Politikens ditto -på vej til Vest- og Nordfyn Skt. Hans 
aften 1958. Gengivet efter Holger Dyrbye og Jørgen Thomsen: 
»Trolig skildre hvad i verden sker. Fyens Stiftstidende gennem 225 
år«, s. 151. 

vægt på redaktørskifter, 
organisations- og struktur
forhold samt oprettelsen af 
Den fynske Bladfond. Det er 
også historien om den 
opslidende konkurrence med 
Fyns Tidende, som Stiften 
altså vandt, og i det hele 
taget arbejdet med at bevæge 
sig fra positionen som byens 
avis mod en status som øens 
avis. 

Som læser af Fyens Stiftsti
dende fra barneårene kunne 
man måske savne en omtale 
af bladets tegneserier gennem 
tiden. Især ville jeg gerne 
vide, hvad der skete med 
detektivhelten Rip Kirby, der 
forsvandt ud af spalterne i 
min ungdom! Alligevel kan 

bogen anbefales. Den er for 
nyeste tids vedkommende 
forsynet med en række 
illustrative tabeller, ligesom 
forfatterne kan gås efter i 
sømmene på baggrund af en 
en kilde- og litteraturoversigt. 
Bogen er forsynet med 
personregister. 
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Middelfart 
Peter Dragsbo: Alfred Egerns 
Saga. Middelfarts historie 
gennem 1000 år. Udgivet af 
forlaget Myren, Middelfart 
1996. s. 1-53, ill .. 

Peter Dragsbo og Harriet 
Merete Hansen: Middelfart 
Fra færgeby til Broby. 
Middelfarts historie 1200-
1940. Odense 
Universitetsforlag, Odense 
1996. s. 1-312, ill .. 

Middelfarts to historiske 
ildsjæle, museumsinspektø
rerne Peter Dragsbo og 
Harriet Hansen har i anled
ning af 500 året for Middel
farts ældst kendte købstads
privilegier markeret jubilæet 
med hele to udgivelser: Den 
ene for børn af Peter Dragbo 
og den anden for voksne af 
begge forfattere i et forbilled
ligt fælleskab. 

Med Alfred Egerns saga har 
Peter Dragsbo takket været 
sine detaljerede, flot tegnede, 
tableau-agtige illustrationer 
formået at løse den uendeligt 
svære opgave med at gøre et 
historisk forløb klart for 
endda ret små børn. Selv har 

jeg som godnat-læsning 
»afprøvet« bogen på min S
årige datter, der faktisk senere 
har opkaldt et egern-tøjdyr 
efter det sorte, tusindårige 
egern fra Middelfart. Men 
også min 9-årige søn listede 
sig af og til ind for at høre 
med fra et af de 24 små 
kapitler af en dobbeltsides 
varighed, incl. illustration. 
Da mine børn i øvrigt ikke 
har været i Middelfart 
nogensinde, kan man kon
kludere, at man også uden for 
Middelfart kan få udbytte af 
den charmerende bog, som 
kun prisen (140 kr) er til at 
anke over. 

Tilsvarende svært er det også 
at kritisere historien om 
færgebyen, der blev til broby. 
Som det fremgår af forordet 
har forfatterne forsøgt sig 
med en museumstilgang, idet 
de særlig indgående har 
beskrevet byen ,som man 
kunne se den gennem en 
byvandring i to udvalgte år, 
hvor kilderne til den form for 
beskrivelse har været særligt 
gode. Inden da får vi dog 
beskrevet byens ældste 
historie, eller hvad man 

Christian II i Middelfart, tegnet af Peter Dragbo. Myten om Chri
stian II s færd over Lillebælt lever fortsat og viderebringes i Peter 
Dragsbos charmerende billedfortælling for børn om Middelfarts 
historie gennem l 000 år. Gengivet efter Peter Drags bo: »Alfred 
Egerns saga«, s. 19. 

·. 

Steen Gusager 

måske snarere skulle kalde 
formodninger om denne tid. 
Mordet på Niels Bugge, som 
middelfarterne måtte bøde 
for helt frem til 1870'erne, og 
Christian II's færd over 
Lillebælt karakteriseres 
således som >>Middelfarts 
brugbare myter<<. Om årene 
1200 til ca. 1650 er der i det 
hele taget ikke så meget at 
sige, andet end at det lidt 
indirekte antydes, at Middel
fart vel sagtens stod i skyggen 
af Assens. Hvornår byen 
egentlig er grundlagt, kan der 
heller ikke siges noget særlig 
eksakt om. Men forfatterne 
mener at kunne fastslå det til 
engang i 1200-tallet, enten i 
første halvdel eller ved 
midten af århundredet, og 
dermed har vi så også be
grundelsen for, at bogen 
omfatter perioden fra ca. år 
1200 og frem. 

Først i midten af 1600-tallet 
lader de skriftlige kilder os få 
et mere tydeligt billede af 
byen, og det er da også på 
dette tidspunkt, at de to 
forfattere tager os med på en 
spændende byvandring første 
gang. Den lægger op til en 
økonomisk og social beskri
velse af byen i 1600-tallet på 
grundlag af forskellige skatte
lister, herunder grundtakster 
og folketal, og i dette afsnit 
kommer vi da også ret tæt på 
byen, dens huse og i nogen 
grad dens indbyggere. Bl.a. 
gøres der tiltrængt op med 
forestillingen om fortidens 
statiske samfund. 

Alligevel kan de bevarede 
kilder også kun for denne 
periode give et flimrende 
billede. Vi skal frem til 1801 
før vi for alvor kan sige, at 
kildematerialet er på plads. 
Efter en gennemgang af en 
række ydre forhold efter 
1650, vender forfatterne 
derfor tilbage til byen, dens 
liv og borgere med en rigtigt 
nærportræt, samtidig med at 
det lykkedes at vise, at vi nu 
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Provinsbyliv anno 1907 i Middelfart. Gengivet efter Peter Dragsbo og Harriet Hansen: Middelfart. Fra 
færgeby til broby. Middelfarts historie 1200-1940, s. 165 

befinder os i en periode, hvor 
udviklingen for alvor tager 
fart. Forfatterne viser i 
modsætning til den hidtidige 
opfattelse af Middelfart som 
en lille fattig by, at byen både 
omkring 1650 og i 1801 var 
yderst driftig. Billedet kunne 
antagelig være blevet yderli
gere nuanceret, hvis kilderne 
fra samtidens retsvæsen 
havde været inddraget, men 
det må på den anden side 
også nævnes, at en samlet 
syntesepræget fremstilling, 
baseret på primær forskning 
for et så langt tidsrum, ikke 
kan nå ud i alle afkroge af 
kildematerialet og naturligvis 
slet ikke, hvor et billede i 
givet fald må stykkes sarn
men af en mængde enkeltsa
ger. Ikke desto mindre kan 
opgaven blive overkommelig, 
hvis man, som der ellers i 
dette tilfælde er lagt op til, 
udvælger sig nogle fix-punk-

ter i form af enkelte år, som 
man så går i dybden med. 

Havde driftighed præget 
byen til op i 1800-tallet, så 
det imidlertid ud til at være 
slut i en periode derefter. 
Stationsbyerne mod øst fik 
mere og mere handel, og 
samtidig ramte det Middel
fart hårdt, at den fynske 
hovedbane kom til at ende i 
Strib og ikke i Middelfart. 
Desuden var Middelfarts rolle 
som færge- og overfartsby 
forbi. Det blev da heller ikke 
et lokalt initiativ, der betød 
enden på stagnationen, men 
derimod en lov fra 1883, 
hvorefter behandlingen af 
sindssyge skulle overgå til 
staten. I henhold til denne 
lov opførtes i 1884-88 det 
efter datidens forhold 
enorme kompleks, som 
Statshospitalet i Middelfart 
kom til at udgøre. Samtidig 
var industrien i Middelfart på 

vej frem. Jernstøberiet Hess 
satsede på nye produkter, og i 
1898 var Nordisk Kabel og 
Tråd ved at være parat til at 
indtage Middelfart . 

Middelfart var med vækst 
og indvandring ved at kunne 
sammenlignes med, hvad der 
skete på samme tid i Esbjerg, 
Struer og Herning, fremhæver 
forfatterne. Byen sprængte da 
også i de kommende årtier 
sine hidtidige rammer, godt 
hjulpet på vej af loven fra 
1919 om len og stamhuses 
overgang til fri ejendom. Den 
betød udstykning og bortsalg 
af store arealer fra Hindsgavl 
og derunder arealer, som 
byen overtog og lod benytte 
som fritidslandskab. 

De to forfattere har skrevet 
en glimrende bog med en 
god vekselvirkning mellem 
de helt generelle udviklings
træk i landets historie og så 
de nære forhold i byen. 
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Hvilken rolle overfarten og en række temaer og personer, -bruges dog stadig som 
forbindelsen til Jylland og i et kapitel for sig selv samlingspunkt: Nu gælder 
egentlig har spillet for byen gengives en række uddrag fra det 25-års jubilaren Odense 
og dens erhvervsliv, står vel forhandlingsprotokollerne Carolinekilde Rotary-klub. 
ikke ganske klart, og måske mellem 1928 og 1969 . Dernæst følger et afsnit om ... 
kunne man også savne en Omkring 1970 måtte fore- Næsbyhoved slot, hvortil 
bedre udnyttelse af retskil- ningen opgive sin store og ikke mindst er benyttet 
derne til belysning af Middel- statelige bygning i Slots- dronning Christines hofhold-
fartborgernes omgang med vænget, ligesom medlemstal- ningsregnskaber, der henlig-
hinanden både privat, og når let gennem 1960'erne var ger i Rigsarkivet, samt en 
de drev næring. Men bindet faldet betydeligt. Men fore- afsnit, der kort beskriver 
lover godt for en fortsættelse, ningen overlevede og byder områdets udvikling siden 
der, fremfor som varslet at den dag i dag på et slagkraf- søens tørlægning i 1863. Den 
skulle begynde i 1940, mere tigt repertoire med foredrag nydelige, og velillustrerede 
hensigtsmæssigt kunne tage og udflugter på programmet. bog er udsendt på forfatte-
udgangspunkt i 1935, året rens eget forlag: Lokalhisto-
hvor den første Lillebæltsbro risk Forlag i Næsby. 
blev indviet. Hans Henrik Jacobsen: 

Næsbyhoved Sø og Slot. 
lokalhistorisk forlag i Næsby 

Odense 
1996. s. 1-104. ill. Kaj Mehr: Fyns almennyttige 

Boligselskab gennem 50 år. 
Jytte H. Fauerby m.fl. (red.): Hvor mange odenseanere Udgivet af Fyns almennyttige 
Odense Højskoleforening 1896- aner mon, at der hvor Hau- Boligselskab i Odense 1996. 
1996. Udgivet af Odense strups fabrikker i Odense er s. 1-120, ill. 
Højskoleforening, Odense placeret i dag, lå en sø, der 

1996. s. 1-89, ill. udtørredes i 1863? Og at det Boligmanglen under og efter 
var der, odenseanerne søgte besættelsen førte i 1946 til 

Værestedsproblematikken- hen, når de skulle på landet, vedtagelsen af den såkaldte 
som det hedder på nudansk - før det blev mondænt at tage boligstøttelov, der på mange 
er ikke ny. I 1896 stiftedes til Fruens Bøge? Midsommer- områder skulle blive skelsæt-
således i Odense en forening, festerne ved Carolinekilden, tende for hele bygge- og 
der skulle samle mænd og der lå i det nordvestlige boligsektoren i efterkrigsti-
kvinder til foredrag og hjørne af søen, tiltrak således den. I Odense, der som alle 
diskussion >> ••• og særlig søge store masser fra 1830'erne og andre byer i Danmark, stod 
at skaffe et Hjem, hvor de frem til slutningen af med massive boligproblemer, 
mange Unge, der savne et 1840'erne. fulgte i kølvandet på bolig-
saadant her i Byen, kunne Det er dette område, hvor støtteloven oprettelsen af 
søge hen i deres Fritid.« der indtil Grevens fejde også Odense almennyttige Bolig-
Derfor havde en kreds af Lå et slot, som lokalhistorike- selskab. I selskabets bestyrelse 
unge med rod i den grundt- ren Hans HenrikJacobsen har fik byrådet en repræsentant. 
vigianske bevægelse og tolke- villet beskrive. Via gamle Det samme gjorde Dansk 
oplysningen i 1896 stiftet kort, rejsebeskrivelser fra almennyttigt Boligselskab af 
Odense Højskoleforening, der både ind- og udlændinge, H. 1942, der skulle administrere 
holdt til i Højskolehjemmet i C. Andersen og andre digter- bygningernes opførelse og 
Dronningensgade. I lokalet beskrivelser får vi et indtryk udlejning. 
var der åbent hver dag til kl. af, hvad samtiden syntes om Med økonomisk støtte fra 
23, og i læseværelset kunne det smukke område. Ikke byrådet og senere borgmester 
man læse blade og bøger, i mindst var guvernøren over Holger Larsen fra Socialde-. . konversationsværelset kunne Fyn, kronprins Christian, den mokratiet som byrådets 
man diskutere tidens syns- senere Christian VIII, meget bestyrelsesmedlem kunne 
punkter, mens underholdnin- begejstret, og han og kron- man gå i gang, og i 1948-49 
gen fandt sted i spilleværel- prinsesse Caroline Amalies kunne selskabet med statslån 
set. I løbet af kort tid blev hyppige besøg på stedet fra Boligministeriet og på et 
foreningen landets største af skildres ret indgående. I dag areal ved Toftevej, købt af 
sin slags. I jubilæumsskriftet, er stedet naturligvis ikke til at Odense Kommune, tage de 
der er udarbejdet af en lang kende igen, men Caroline- første 110 rækkehuse og 4 
række mennesker, beskrives kilden - eller resterne af den butikker i brug. Nogle år efter 
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opførtes også de karakteristi
ske højhuse ved Toftevej med 
i alt 138 lejligheder. Med 
udgangspunkt i huslejetil
skudsloven fra 1946 indgik 
selskabet desuden samarbejde 
med socialforvaltningen, 
således at boligerne ikke 
mindst kunne komme børne
rige familier til gode. 

Dermed var der også i 
Odense skabt et instrument 
til at at udbygge og regulere 
boligsektoren ud fra politiske, 
sociale, kommunale, er
hvervs- og konjunkturmæs
sige samt naturligvis bolig
mæssige overvejelser. Som 
sådan voksende selskabet, der 
i 1984 ændrede navn til Fyns 
almennyttige Boligselskab, da 
også frem til at blive Fyns 
største med 8.566 lejemål, 
knap 100 ansatte i admini
strationen og en årsomsæt
ning på 310 mio. kr. i jubilæ
umsåret. 

I hæftet præsenteres de 
enkelte bebyggelser i krono
logisk orden efter opførelses
tidspunktet. De enkelte afsnit 
indeholder et kort historisk 
tilbageblik og en summarisk 
beskrivelse af historien bag 
opførelsen og bebyggelsens 
omfang. Hertil knytter sig et 
stort antal tegninger og før
og-nu-fotos, som ofte bedre 
end ord kan illustrere udvik
lingen. Som f.eks. at Ejbygade 
i retning mod Valsmose 
endnu i 1969 var så smal, at 
to biler ikke kunne passere 
hinanden, hvor jernbanen 
førtes hen over vejen. 

Hæftet, der snarere er en 
mindre bog, er forsynet med 
en form for kort efterskrift 
om selskabets udvikling og 
historie og berører bl.a. 
spørgsmålet om beboerdemo
krati, der frem til 1980'erne 
havde trange kår. Men det er 
ikke sigtet at fortælle selska
bets historie eller at give et 
mere generelt bidrag til det 
almennyttige boligbyggeris 
historie. Publikationen giver 

en oversigt over, hvilke 
bebyggelser og afdelinger, 
selskabet har fået opført, og 
det gør den på en sober og 
oversigtlig måde. 

Holger Dyrbye, Jørgen 
Thomsen og Jonny Wøllekær: 
l kunsten kan livet kendes. 
Odense Teater i 200 år. 
Udgivet af Odense Teater 
1996. s. 1-400, ill. 

I et pragtværk på nøjagtig 
400 sider præsenterer Stads
arkivets tre arkivarer histo
rien om institutionen Odense 
Teater i lækker layout og for
nemt udstyr, tilrettelagt af 
Ulla Poulsen Precht, GAB
Tryk. De tre forfattere har 
taget sig af hver sin periode: 
Stadsarkivar Jørgen Thomsen 
af årene indtil 1914, arkivar 
Holger Dyrbye af perioden 
1914-35 og arkivar Johnny 
Wøllekær af perioden efter 
1945. I en kronologisk frem
adskridende fortælling beret-
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ter de tre forfattere om de 
ydre rammer, skuerespillere, 
repertoiret, de utallige 
udskiftninger i ledelsen og 
om konkurrencen mellem 
andre teatre og forlystelsesin
stitutioner i Odense. De 
>>Store« og brede relationer til 
det omgivende samfund 
klares på elegant vis med 
gengivelsen af en række 
årstalslister eller tidstavler på 
de relevante steder i bogen. 
Dog er det op til læseren selv 
at arbejde videre med og 
tolke de eventuelle sammen
hænge. 

Ikke mindst former bogen 
sig som en gennemgang af, 
hvilke stykker, der har været 
spillet i de enkelte sæsoner, 
suppleret med en skematisk 
oversigt for perioden 1945-
96, udarbejdet af stud.mag. 
Thomas Toftegaard Knudsen. 
Er formen og stofvalget så
ledes konsekvent gennemført 
i denne henseeende, og 
virker bogen derfor trods hele 
tre forfatteres bidrag meget 
helstøbt, kunne man ikke 

Odense Teater 1996. Lokalhistorie kan også være samtidshistorie. 
Således fortælles om forestillingen Grease, som Odense Teater 
spillede med sd stor succes i 1996, i endm1 et jubilæum værk fm 
Stadsarkivet i Odense. Gengivet efter J-To/ger Dyrbye, Jørgen Tilom
sen og Johnny Wøllekær: »I kunsten kan livet kendes. Ode11se 
Teater i 200 år<<, s. 370 

Fynske Årbøger 1997



104 Steen Gusager 

desto mindre nok have blive stående i en rum tid ende halvbind fået dokumen-
ønsket bogens titel bedre fremover. tation for, at det >>med en til 
belyst: >>I kunsten kan livet Bogen er selvfølgelig for- vished grænsende sandsyn-
kendeS<<. Var der f.eks. synet med register. lighed« faktisk er Knud den 
forskellige linier i valget af Helliges skelet, der er skrin-
repertoire i forskellige perio- lagt i det såkaldte søjleskrin. 
der og da hvorfor? Hvilken For den kirke- og kulturhi-
rolle spillede teatret for Jørgen Nybo Rasmussen: storisk interesserede er vær-
odenseanerne og byen, ja for Claus Bergs kongelige altertavle ket imidlertid stedet, hvor de 
hele Fyn. Hvorfor skulle der og franciskanerne. Rhodos svar, der kan gives, gives. Det 
egentlig overhovedet være et internationalt forlag for er også i dette værk, at der 
teater? videnskab og kunst, skelnes klart mellem myter 

Den sidste problemstilling København 1997, s. 1-118, og facts, og derfor er det med 
er i hvert fald stadig aktuel. il l. en afvigende typografi, at det 
William Rosenberg, en leden- oplyses, at det er i følge en 
de kraft på teatret gennem år- Birgitte Bøggild Johannsen: overlevering, at borgmester 
tier, konkluderer således i sin Danmarks kirker IX, Odense Hans Nielsen blev begravet i 
beretning i bogen fremad- Amt, Odense Domkirke S. Knuds en stenkiste og indmuret i en 
skuende: >>]eg har en mis- kirke: Gravminder. Udgivet af stenpille for at narre eventu-
tanke om, at de stationære Nationalmuseet 1997. elle fjendtlige tropper, hvis 
landsdelssceners tid med fast Forlaget Poul Kristensen. S. de ville eftersøge hans lig 
personale er begrænset. Store- 698-1004, ill. under ligstenen. Den ligger 
bæltsbro og større hastighe- som nr. 67 i kirkegangen. 
der betyder kortere rejsetid. Med dette hæfte afsluttes Det kan endelig noteres, at 
Lokaliteten forsvinder i takt bind 2 af Danmarks Kirker farvebilleder af høj kvalitet i 
med, at afstanden formind- IX, Odense Amt ved Birgitte stigende grad er ved at vinde 
skes. Danmark bliver en stor Bøggild Johannsen og Hugo indpas i det fascinerende 
lokalitet, og det bliver et stort Johannsen under medvirken storværk, der også er et vid-
dansk teater, der sender tur- af Ulla Kjær. Med over 300 nesbyrd om, at der stadig er 
neer ud ... Det bliver ikke i sider til rådighed synes hver vilje til at bruge betydelige 
min tid, men det vil ske af en stump og hver en sten i midler på Danmarks kultur 
hensyn til økonomien. Alle denne kirke endevendt, idet og kulturhistorie. 
taler og skriver om, at vi nærværende halvbind ud Blandt Skt. Knuds kirkes 
bliver rigere og rigere. Samti- over et summary på engelsk kunstgenstande er Claus . 
dig har vi råd til mindre og alene beskæftiger sig med Bergs altertavle, fremstillet 
mindre. << (s. 232). gravminderne. Der indledes omkring 1520 til den davæ-

Ved at bringe en række med en redegørelse for rende Gråbrødre-eller Fran-
beretninger fra samtidige kirkens status som begravel- ciskanerkirke. Her forblev 
aktører og ansatte på teatret sesplads gemnnem godt 700 altertavlen efter reformatio-
får de tre forfattere givet en år, og hvad kilderne er dertil. nen og helt frem til 1805, 
række glimrende øjebliks- Derefter beskrives de vigtigste hvor den flyttedes til Vor 
billeder, der samtidig bryder monumentgrupper. Frue Kirke for endelig i 1886 
teksten op på en behagelig Ikke mindst kongegravene at finde sin endelige plads i 
måde. Der kan nemlig ved med bl.a. skeletterne fra kong domkirken Skt. Knud. Ofte 
meget strengt kronologisk Hans og Christian II gennem- har altertavlen været beskre-
anlagte beretninger let kom- gås selvfølgelig- Skt. Knuds vet, men primært i hense-
me til at mangle dramatiske kirke er en af Danmarks vig- ende til kunstnerisk kvalitet 
højdepunkter, også i selve tigste kongelige gravkirker. og mindre i henseende til 
formen, ligesom man som Men selv med den samlede dens religiøse indhold. I før-
læser af og til kan mangle en viden, vi nu har til rådighed, nævnte storværk om Dan-
anvisning i, hvilke begiven- må vi dog ifølge værket kon- marks kirker sammenfatter 
heder, forløb og situationer, kludere, at der fortsat knytter Birgitte Bøggild Johannsen 
der i forhold til andre kan sig en vis usikkerhed til en dog den hidtidige forsknings 
tillægges særlig vægt. Med række af gravene. Helt sikkert opfattelse og fremlægger et 
udgivelsen må man imidler- er det forsat heller ikke, om kolossalt stof vedr. kilderne, 
tid sige, at Odense Teater og Knud den Helliges sarkofag tavlens enkeltbestanddele, 
den fynske landelssscene har nu også er, hvad vi antager. historie og restaureringer. I 
fået ristet en rune, der vil Derimod har vi i det forudgå- sammenfatningen giver hun 
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Fig, 819a-c, Den eftermiddelalder
lige domkirke, jfr. fig , 232-33 og 
238. a. Ydre o. 1620, set fra sydvest 
b~ Ydre o, 1650, set fra nordøst. c 
Ydre o. 1800, set fra sydvest, Isome
triske rekonstruktioner ved Mogens 
Vedsø 1995. 1:900. - The post-medie
val Catl1edml, cf.figs. 232-33 and 238 
a. Exterior c, 1620 seen from the soutll
west , b, Exterior c. 1650 seen from tin· 
north-enst . c. Exterior c. 1800 seen from 

~ • the south-west 

Domkirken i Odense, som den har set ud o. 1620, o. 1650 og o. 
1800. Tegningen er gengivet efter storværket Danmarks Kirker, der 
nu har afsluttet den over 1000 sider lange gennemgang af Skt. 
Knuds kirke. Værkets tilblivelse og opbygning er i øvrigt beskrevet i 
Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1996, s. 148(( af Hugo 
fohannsen. Fra: Danmarks Kirker Odense amt bd. 2, s. 989. 

desuden nye bidrag til for
ståelsen af tavlen. 

Med støtte fra bl.a. en Fran
ciskanerorden har tidligere 
arkivar ved Rigsarkivet, Jør
gen Nybo Rasmussen næsten 
samtidigt udsendt et bog
mæssigt pragtværk på forla
get Rhodas med netop et bud 
på en religiøs tolkning - en 
tolkning der vender sig både 
mod den ældre forskning og 
Birgitte Bøggild Johannsens 

opfattelse af især tavlens 
midterfelt. 

Nybo Rasmussens tolkning 
bygger på en gennemgang af 
de dog meget få kilder til 
franciskanernes historie i 
Danmark og specielt i Oden
se, og det er på denne bag
grund han fremsætter sin 
påstand, at franciskanerne 
formentlig må have gjort en 
yderst aktiv indflydelse gæl
dende i henseende til rådgiv-

.•. 

lOS 

ningen af Claus Berg. Også 
om dronning Christine, der 
bestilte altertavlen, argumen
terer han for, at hun hentede 
inspirationen i >>de trancis
kaneres tankeverden, hvis 
kirke hun ikke blot fysisk 
havde valgt, men hvor hun 
havde sine medarbejdere og 
teologiske rådgivere, og hvor 
hun fandt de vigtigste kilder 
til sit eget religiøse liv.« (s. 
44) 

Via en analyse af altertav
lens enkelte bestanddele og 
helgengengivelser, der også 
skulle indeholde mange flere 
franciskanere end hidtil anta
get, afviser Nybo, der selv er 
katolik, at der skulle være 
tale om en håbløs sammen
stilling af usammenhængen
de temaer og Maria-dyrkelse. 
I virkeligheden ligger der 
ifølge Nybo en klar teologisk 
plan til grund, og dermed er 
der tale om et fremragende 
billedligt udtryk for den teo
logiske grundide i Kristi lig
nelse om, at Han er det sande 
vintræ, hvis liv skænker de 
frelste nåde og evig herlig
hed. Dermed har vi, hvad 
Nybo dog ikke selv fremhæ
ver så direkte, i en af vore 
domkirker en unik kunstgen
stand, der på forbiliedvis vis 
hylder den katolske kirke, 
nemlig med vintræet og dets 
grene som billede på Kristus, 
kirken og dens mange helge
ner. Samme motiv, påviser 
Nybo, genfinder man nemlig 
senere i den såkaldte uddri
velseskrønike, der er det 
dokument eller den beret
ning, der normalt tolkes som 
franciskanernes juridiske ind
læg fra de barske reforma
tionsår med henblik på en 
retssag om klostrenes genvin
delse. 

.· 
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Svendborg 
Henrik M. Jansen: Tidligere 
krydstoldjagt nr. XVI>> VIKING« 
af Svendborg. Skrifter fra 
Svendborg og Omegns 
Museum, bind 38, 1997. S. 1-
36, ill. 

Den meget produktive 
museumschef, Henrik M. 
J ansen, i Svendborg har 
udsendt endnu et hæfte i sin 
meget omfattende skrift
række, der supplerer den 
fornemme og fyldige årbog. 
Med vægten lagt på en lang 
række billeder, hvoraf indtil 
flere er ganske stemnings
fulde, fortælles historien om 
den eneste bevarede kryds
toldjagt, der er bevaret på 
danske hænder og i oprinde
lig udgave. Først og fremmest 
rummer hæftet historien om 
krydstoldjagten, efter at den 
blev overdraget Svendborg og 
Omegns museum i 1979, og 
øjensynligt har det ikke skor
tet på fotografisk dokumenta
tion - om end af svingende 
kvalitet - fra denne periode. 
Hæftet er desuden forsynet 
med med en lille beretning 
om krydstoldvæsenet, der 
omkring år 1900 var udstyret 
med l skonnert og 23 kryds
jagter, og om væsenets brug 
af jagten. 

Henrik M. Jansen og Otto 
Jonasen: Fattiggården. Træk 
af fattigforsorgens historie i 
Svendborg. Skrifter fra 
Svendborg og Omegns 
Museum bind 1, Svendborg 
1996. s. 1-72, ill. 

Svendborg og Omegns 
Museums skriftserie indledtes 
i 1976 med en hæfte om 
Viebæltegård, Svendborgs 
tidligere fattiggård og den 
sidste fattiggård og arbejdsan
stalt i en dansk købstad. Med 
overtagelsen af bygningen 
var Svendborg museum sikret 
en attraktion, og den er nu 

ved at blive videreudbygget, 
idet Danmarks socialhisto
riske Museum er i færd med 
at indrette sig på Viebælte
gård. Det er på den bag
grund, at udsendelsen af en 
andenudgave af hæftet om 
fattiggården kan ses, og i for
hold til det første er det ble
vet forsynet med flere illu
strationer, heraf adskillige i 
farve, og en øget tekstmæng
de. Det sidste skyldes bl.a., at 
der er blevet fremskaffet nyt 
kildemateriale fra Rigsarkivet. 

Det meget instruktive hæf
te, der snarere må karakteri
seres som en lille bog, gen
nemgår udviklingen fra mid
delalderen og frem i tiden. 
Det beskriver rammerne for 
og livet i institutionen, der 
fra social-reformen i 1933, 
hvormed fattiggårdene blev 
anskaffet, blev benyttet til 
især at huse landevejens 
farende svende og subsistens
løse frem til1974. Hvis ikke 
det allerede er tilfældet, 
burde denne glimrende bog 
være obligatorisk i historie
undervisningen i Svendborg 
og omliggende byer. Men den 
kan også udmærket benyttes 
andre steder. 

Søndersø 
Henrik M. Jansen: Dallund 
Slot i Søndersø, Skovby Herred. 
Udgivet af Rekreation 
Dallund 1996. S. 1-36, ill. 

Dallund slot ved Søndersø på 
Nordfyn blev den l. juli 1927 
åbnet som rekreationshjem af 
sygekasserne i Fyns amt. Ved 
nedlæggelsen af de fore
ningsagtige sygekasser i 1973 
blev rekreationshjemmet 
overtaget af de fynske kom
muner. Også i dag drives slot
tet videre som rekreations
hjem, men med en vis selv
stændighed. Bestyrelsen har 
nu besluttet at lade udarbejde 
og udsende et fjerde hæfte 
om slottet, hvis historie 
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skriver sig tilbage til før 1200-
tallet. Hæftet handler først og 
fremmest om de slægter, der 
har ejet gården, herunder 
Blixen-Finecke, den familie 
Karen Blixen via ægteskabet 
med Bror Blixen var giftet ind 
i. 

Vissenbjerg 
Henning Nielsen: Det gamle 
Vissenbjerg Sogn i billeder. 
Udgivet af Vissenbjerg 
lokalhistoriske Arkiv og 
Forening 1994. S. 1-48, ill. 

Henriette Wielandt (red.): 
Barndom i Vissenbjerg. 
Vissenbjerg Bibliotek og 
Arkiv 1996. S. 1-119, ill. 

To erindringsbøger fra Vis
senbjerg kommune er ud
kommet i de seneste år. Den 
ene beskæftiger sig med den 
fotografiske erindring, den 
anden med den talte eller 
nedskrevne erindring. Det 
sidste er tilfældet i bogen om 
barndommen i Vissenbjerg, 
der er blevet til på grundlag 
af et projekt, Fyns amt iværk
satte i 1995. I dette blev bor
gerne i Vissenbjerg kommune 
opfordret til at nedfælde eller 
indtale deres erindringer, og 
sammen med beretninger fra 
Vissenbjerg lokalhistoriske 
arkiv er det nu blevet til en 
bog. Hele 48 personer, født 
over et så langt tidsrum som 
1872 til 1986, har givet deres 
besyv med, og disse beretnin
ger er derefter blevet opdelt 
og samlet i en række temaer 
som fødsel, familie, boligind
retning, køkken, mad, tøj 
osv. 
Denne disponering er for så 
vidt også meget tiltalende, 
men alligevel må man hæv
de, at den dynamik, der kan 
være i en samlet beretning -
og klarere tegner et billede af 
den person, der har afgivet 
den, og dennes baggrund - til 
dels går fløjten. Bogen, der 

Fynske Årbøger 1997



Ny lokalhistorisk litteratur 

bl.a. udmærker sig ved over
sættelser af svære og i dag til 
dels ukendte ord og udtryk, 
er illustreret. Men man må 
stille spørgsmålstegn ved, om 
det virkelig er tyske, jødiske 
flygtninge anno 1940, der
noget uklart- gengives s. 100 
på billedet fra vandrehjem
met?! Snarere er der tale om 
tyske flygtninge fra krigens 
sidste år eller om tyske solda
ter, der ifølge en af beretnin
gerne brugte vandrehjemmet 
som lazaret i 1945. 

Bogen supplerer imidlertid 
på udmærket vis Henning 
Nielsens og Lokalhistorisk 
Arkiv og Forenings hæfte om 
det gamle Vissenbjerg sogn i 
billeder. Foruden en mindre, 
men klar og oversigtlig ind
ledning om sognets historie 
gengives lidt over 60 billeder 
med motiver, der rækker fra 
1890'erne til 1945. Gengivel
sen lader dog noget tilbage at 
ønske, og også disponeringen 
forekommer ikke slet så klar. 

Årslev 
Steen Ousager: Fra Søjle til 
Plan. Hudevad Radiatorfabrik 
A/S 1936-1996. Udgivet af 
Hudevad Radiatorfabrik A/S 
1996 i kommission hos 
Odense Universitetsforlag. S. 
1-180, ill. 

Radiatorfabrikken på Østfyn 
fejrede i 1996 50 års jubilæ
um som aktieselskab, men i 
virkeligheden går historien 
125 år tilbage. I 1871 flyttede 
smedesvenden Hans Rasmus
sen til Hudevad, hvor han 
etablerede sig som smedeme
ster. Efter flere udbygninger 
overtog sønnen, der også hed 
Hans Rasmussen, smedjen i 
1909, og nu begyndte for al
vor det, der skulle blive 
begyndelsen til et typisk styk
ke dansk industrihistorie. 

Efter flere forsøg med frem
stilling af vogne og maskiner 

til landbruget, slog den lige
ledes kunstinteresserede Hans 
Rasmussen i 1920'erne ind på 
produktion af centralvarme
komfurer og tilhørende radia
torer. I 1931 opførtes større 
bygninger med henblik på at 
indføre stordrift. 

Derefter gik det stærkt, 
men manglen på kapital og 
organisering mere eller 
mindre tvang i 1936 Hans 
Rarnussen ind i et sam
arbejde med to grossistfir
maer. Aktieselskabet var en 
realitet, og efter kort tid 
begyndte fabrikken på grund
lag af et norsk patent at pro
ducere den såkaldte PLAN
radiator til kvalitetsbyggeri. 
Ikke mindst dette produkt 
sikrede succes og grundlaget 
for fabrikkens vækst, således 
at den ved jubilæet fremstod 
som en moderne eksport
orienteret virksomhed med 
knap 300 ansatte i Rudevad 
og Rudkøbing. Samtidig er 
virksomheden 100% familie
ejet og ledes nu af 4. genera
tion af >>Smeden i Hudevad<<. 

I bogen fortælles indled
ningsvis om opvarmningens 
og radiatorens historie og om 
begyndelsen i den lille 
smedje i Hudevad, hvor man 
besluttede sig for at konkur
rere med de store i branchen. 
Videre beskrives overgangen 
fra håndværk til industri i 
Rudevad sammen med histo
rien om de visionære Rude
vad-smede, der også blev 
leverandører til en række 
kunstværker og kunstproduk
ter, udført i smedejern. 
Bogen, der bl.a. bygger på 
Hudevads eget arkiv og andre 
utrykte kilder, er gennemillu
streret. 

Fynske årbøger og 
tidsskrifter 1996 - en 
oversigt: 

Hele Fyn 
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Fynske Minder 1996. 
Redigeret af Finn Grandt
Nielsen, Nils M. Jensen, 
Torben Grøngaard Jeppesen 
og Claus Chr. Koch. Udgivet 
af Odense Bys Museer. S. 1-
180. 

Indhold: 
Søren Møller: Den fynske 

landsbys jubilæum 
Arno Victor Nielsen: 

Markedsgøgl eller museum 
Torben Grøngaard Jeppesen: 

På sporet af danskerne i 
Midtvest USA, en rejse
skildring 

Henrik Thrane: Ladbyskibs
graven- i 1935, 1985 og 
1995 

Mogens Bo Henriksen: Harja
kammen fra Virnose-fundet 

Marie Stiklund: Runeindskrif
ten på Virnose-kammen 

Asger Halling Lorentzen: 
Fynske jernalderbopladser 

Jørgen Nielsen og Eva Becher: 
VVS i Sortebrødrenes 
kloster i Odense 

Finn Grandt-Nielsen: Odense 
smedelaug 

Inge Mørch Jensen: >>Det er 
udført af den unge maler 
Vilhelm Petersen<< (Om 
Wilhelm Bjerke Petersens 
udsmykning til Birkerød 
Statsskole 1930) 

Mette Thelle: Bjerke Petersen 
på gyngende grund 

Karsten Eskildsen: Carl Niel
sens fynske forår 

Michael Rusen: Edb på Oden
se Bys Museer 
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Midtfyn 
Broby Lokalhistorie 1996. 
Redigeret af Margit Larsen, 
Erik Jensen og Gunnar 
Hansen. Udgivet af Broby 
lokalhistoriske Forening. S. 
1-34. 

Indhold: 
Hans Vogsen: Udskiftningen 

af Nørre Broby- Vøjstrup i 
1796 

Ulla Haastrup: Sønder Broby 
kirkes kalkmalerier 

Torben Chr. Larsen: Marie og 
Lars Rasmussen fra Gam
mel Stenderup 

Karl Ejner Nielsen: Erindrin
ger fra Vejle mark 

Ræthinge-Posten. Årsskrift for 
Ringe Museumsforening og 
Ringe lokalhistoriske 
Forening. Redigeret af 
Mogens Bo Henriksen og 
Jacob Bang Jensen. 1997. S. 
1-52 

Indhold: 
Jørgen Havelund: Museum til 

salg (om museumsbutik
ken) 

Jacob Bang Jensen: Vi passer 
på historien (om lokalhi
storisk arkiv) 

Jørgen Engholm Pedersen: Da 
Ringe kom på Danmarks
kortet (Ringe anno 1911) 

Mogens Bo Henriksen: Fra 
Herringes ældste tider -
fem midtfynske huse fra 
1100-tallet 

Jacob Bang Jensen: Ringes 
ældste børnehave 

Hans Larsen: Gravsten 
Mogens Bo Henriksen: Grav

plader fra Espe på Ringe 
Museum 

Odense-området 
Odensebogen 1996. Redigeret 
af Per Boje, Holger Dyrbye, 
Hans Chr. Johansen og 
Jørgen Thomsen. Udgivet af 
Byhistorisk Udvalg i 
kommision hos Odense 
Universitetsforlag. S.1-171 

Indhold: 
Grethe Banggaard: Branden 

på Odense Havn 1925 
Frederik Larsen Hey: Vin

handlersønnen fra Vester
gade. Erindringer om barn
dom og skoletid i 1860'erne 

Jytte Raun: På rejse med 
Rawert. Indtryk fra Odense 
i begyndelsen af 1800-tallet 

Niels Knudsen: Bjørnen på 
Sortebrødre Torv - og andre 
erindringer fra min op
vækst i Odense 1915-44 

Jørn Hansen: I form for 100 
år siden. Gymnastiklærer J. 
Lauritsen og Odense Gym
nastikforening 

Ulrik Nielsen: Hestehandler
karlen klippede os. Erin
dringer fra barneårene i 
Dronningensgade og på 
Rugårdsvej 

Esben Hedegaard: Et stort 
patriotisk foretagende. Den 
18. og sidste danske land
mandsforsamling i Odense 
år 1900 

Olaf Jespersen: Far var skidt
mand, og mor var vaske
kone. Erindringer fra min 
barndom og ungdom 

Anette Jensen, Thomas Tofte
gaard Knudsen og Jens Åge 
Petersen: Årets begivenhe
der 1995 

Allesø-Broby-Næsby 
lokalarkiv 15. 1996. S. 1-32 

Indhold: 
Fra muld og mose. Oldtids

fund fra Allesø-Næsby
hoved Broby 

Steen Gusager 

Sydfyn 
Tåsinge Årbog 1996. Udg. af 
Tåsinge Museumslaug. S. 1-
80. 

Indhold: 
Jens Bech: Om hustomter og 

højryggede agre på Vårø 
Knude 

Karl Arnold Ottesen: Troense 
- en lille bys livsløb 

Bent Christoffer Nielsen: 
Præsteenkesædet i Landet 

Ernst Andersen: Tåsinge 
Folkedansere gennem 60 år 
19 3 7-199 7. Erindringer 

Poul Christian Madsen: 
Birkholm. Erindringer fra 
årene 1913-1930 

Kaj Nykjær Jensen: >>Inga« -
en jolle fra Lundby 

Årbog for Svendborg og 
Omegns Museum 1996. 
Redigeret af Henrik M. 
jansen. Udgivet af 
Museumsforeningen, 
Svendborg 1997. S.1-208. 

Indhold: 
Karsten Kjer Michelsen og 

Palle Østergaard Sørensen: 
Tusindvis af stolpehuller -
uafbrudt bebyggelse i 
Gudme fra 3. årh. e.Kr. til 
vikingetid 

Hans Kronborg Kristensen: 
Nedrivning af klosterkirken 
i Svendborg- og hvad der 
blev bevaret 

Bendt Gammeltoft-Hansen: 
Klosterets klingende kleno
die (om Gråbrødre kirkes 
klokke) 

Lars Bisgaard: Gildernes 
religiøse rolle i det middel
alderlige Svendborg - om 
en genfunden liste over 
altre i Set. Nicolai og Vor 
Frue 

Henrik M. Jansen: Det ældste 
Valdemar Slot 

Erik Møller Nielsen: Store 
linier- om 1800-tallets 
navigation 

Otto Jonasen: Ovinehøj- og 
andet 
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I gabestokken. Tiggere og fattige 
i det hele taget er $ens tand for 
både en artikel i Arbog for 
Svendborg og Omegns Museum 
1996 og for en genudgivelse af 
Svendborg museums storartede 
bog om fattiggården Viebælte
gård. Begge udgivelser kan ses i 
lyset af projekteringen af 
Danmarks Socialhistoriske 
Museum i Svendborg. Ill. af Bo 
Thobo-Carlsen 1996, gengivet 
efter Årbogen s. 134. 

Christian Stærmose: Spredte 
erindringer fra besættelsen 
i Svendborg - Frøslev -
Neuengamme 

Maria Rytter: Danmarks 
Socialhistoriske Museum -
om et projekt på Viebælte
gård 

Hugo Johansen: Kirkeværket 
på Fyn 

Vestfyn 
Vends 1996. Årbog for lokal
og Kulturhistorie på 
Nordvestfyn. Redigeret af 
Peter Dragsbo, Kirsten Fauk, 
Bent Sarp, Søren Skov og 
Ebbe Skræntskov. Udg. af 
Vend Herreds 
Udgiverselskab. S.1-65. 

Indhold: 
John Juhler Hansen: Dagmar 

Samsøes Middelfart (erin
dringer om Middelfart om
kring år 1900) 

Kirsten Fauk: Danmarks 
Sokrates (om filosoffen 
Børge Riisbrigh) 

C. Clausen: Flygtninge i 
Brenderup 1945 

Knud Madsen: Kaptajn Prehn 
fra Middelfart (om en Kina
farer) 

Hans Buch: Skagensmaleren 
fra Vestfyn-Jørgen Aabye 

Hans Jørgen Brogaard Han
sen: Landbrugssamlingen 
på Vejlby Brogård - et 
minde om landmandslivet 
før mekaniseringen 

Bent Sarp: Middelfart Mu
seum 1939-1964 

\ l 
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Peter Storm: En tolder ved 
parnassets fod (om told
kontrollør Peder Horrebow 
Haste i Middelfart 1798-
1803) 

Peter Dragsbo: Bevaringsvær
dige landsbyer. Sdr. Aaby 
og Holse i Ejby kommune. 

Vestfynsk Hjemstavn 1996. 
Redigeret af 
Oplysningsudvalget v/ Willy 
Kli.iver. Vestfyns 
Hjemstavnsforenings Årbog 
66. årgang. S. 1-111. 

Indhold: 
Hans Krog: Stub-slægten - i 

lyset af hidtil ubenyttet 
materiale 

Hans Vogsen: Tørvekoven fra 
Haastrup 

Børge Jensen: Etnobotanik
ken som led i hjemstavns
beskrivelsen 

Gunnar Pedersen: Min rejse 
til Vallekilde og hvorfor jeg 
r ej s te dertil 

Henrik Jørgensen: Dagbog for 
Jacob Jensen 

Tysk tegning af lejr for tyske flygtninge ved Brenderup. 18.000 tyske 
flygtninge befandt sig i maj 1945 på Fyn. Herafblev de 449 huset i 
Brenderup. Historien gengives i en artikel, baseret på et erindrings
manuskript i Ejby lokalhistoriske arkiv, i den indbydende Vends 
1996. Årbog for Lokal- og Kulturhistorie på Nordvestfyn. Gengivet 
efter s. 21. 
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Niels Kjøngsdal: Den gamle 
mølle i Glamsbjerg 

Annelise Lindhard: Om Bor
reby mølle 

Østfyn 
Cartha. Årsskrift for 
Kertemindeegnens Museer 
1996/97. Redigeret af Kurt 
Riisskov Sørensen. Udgivet af 
Kertemindeegnens Museer 
1997. s. 1-96. 

Indhold: 
Erik Filsøe Petersen: Brød

dreng og boghandlerbud i 
1930'erne 

Birgit Bjerre: Johannes Larsen 
og >>Den gimme ælling<< 

Ole Nederland: At hjælpe 
enhver til rette. De ældste 
tingdokumenter om Kerte
minde 

Rune Simonsen: Charles og 
Anna Nielsens samling 
(Om et nyt egnsmuseum i 
Martofte) 

Kurt Risskov Sørensen: 
Kunstmaleren J. F. Klein 

Steen Gusager 
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Siden redaktionen af Fyn
ske Årbøger 1996 slut
tede, har der været af
holdt følgende arrange
menter. 

Den l. juni 1996 del
tog 42 af foreningens 
medlemmer i en tur til 
Nordfyn. Man mødtes 
ved Søndersø kirke, hvor 
museumschef Henrik 
Jansen fortalte om kir
kens bygningshistorie og 
dens kalkmalerier. Deref
ter gik turen til Dallund 
Slot, hvor turens deltage
re ved forretningsfører 
Børge Meibom fik en fin 
rundvisning og beretning 
om slottets historie. 
Dagen sluttede ved Gla
vendrupstenen, som 
indeholder en af vore 
betydeligste runeind
skrifter. Der var blandt 
deltagerne delte menin
ger om de kunstigt an
lagte omgivelser. 

Søndag den 11. august 
1996 var der arrangeret 
en byvandring i Middel
fart i anledning af byens 
SOO års købstadsjubi
læum. Desværre var der 
kun 24 deltagere, som 
oplevede en fin rundvis
ning. Man mødtes ved 
kirken i Algade og under
vejs så man museet og 
sluttede så af ved »Told
bodvinhus«, Gammel 
Havn. 

Søndag den l. septem
ber foregik den traditio
nelle ø-tur, der denne 
gang havde Skarø i Det 
sydfynske Øhav som mål. 
Der var 48 tilmeldte, og 
da færgen kun måtte tage 
SO personer, var det et 
yderst passende antal. 
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Man fik set det meste af 
øen, herunder også 
Skarøs lille kapel samt 
kirkegården, der blandt 
andet rummer flyver
grave fra 2. verdenskrig. 

Vinterens foredrags
række havde koncentre
ret foredragene omkring 
1500-1600 tallets Dan
markshistorie. 

Det første emne den 
19. november 1996 var 
» 1500-tallets herregårds
byggeri på Fyn« ved 
museumschef Henrik 
J ansen, Svendborg og 
Omegns Museum. Der 
var mødt SS interesserede 
til det gode foredrag, som 
blev underbygget af en 
serie fine lysbilleder . 

Det følgende foredrag 
fandt sted tirsdag den 21. 
januar 1997, hvor en af 
vore sagkyndige histori
kere på emnet »hekse«, 
lektordr.phil.Jens Chr. 
Johansen, Københavns 
Universitet, holdt et 
meget spændende fore
drag om hekseforfølgelser 
i det 16. og 17. århundre
de for 60 interesserede 
tilhørere. 

Foreningens årsmøde 
fandt sted den 15. marts 
1997 på Møntergården i 
Odense. Da museumsin
spektør Claus Koch til 
indledning bød velkom
men, var der mødt 30 
deltagere. 

Til dirigent valgtes fhv. 
politimester Axel Søren
sen, Svendborg, der straks 
gav ordet til foreningens 
formand, sognepræst Jens 
Rasmussen. 

I sin beretning oplyste 
formanden først om det 
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forløbne års glædelige 
vækst i medlemstallet. 
Der har som følge af den 
fortsatte hvervekampag
ne og de gode aktiviteter 
i 1995-1996 været en 
stigning i medlemstallet 
på 17 S nye medlemmer. 
Jens Rasmussen oriente
rede derefter om årets 
aktiviteter og kunne der
på fortælle, at interessen 
for biskop Jacob Madsens 
visitatsbog 1588-1604, 
som Udgiverselskabet 
havde sendt på markedet 
i 1995, havde været stor. I 
1996 havde Udgiversel
skabet udgivet en bog om 
den fynske biskop Nicolai 
Faber 1834-48, skrevet af 
Jens Rasmussen. Udgiver
selskabets regnskab for 
1996 viste ved årets ud
gang for alle sine aktivite
ter en kassebeholdning 
på 15.940 kroner. Man vil 
i selskabet bestræbe sig på 
at udgive en bog om året, 
der kan tilbydes medlem
merne til en særlig til
budspris. 

Årbogens mangeårige 
redaktør, Hans Henrik 
Jacobsen, var sidste år fra
trådt hvervet og var sam
tidig trådt ud af bestyrel
sen efter mange års tro 
tjeneste. Jens Rasmussen 
benyttede her lejligheden 
til endnu en gang at tak
ke Hans Henrik Jacobsen 
for hans store arbejdsind
sats. Landsarkivar Dorrit 
Andersen har indvilget i 
at overtage redaktørpo
sten fra og med årbogen 
1997. Årbogen vil ud
komme i en ny lay-out, 
som alle venter spændt 
på at få at se. Arkivar 

Steen Ousager vil frem
over medvirke ved udar
bejdelse af litteraturnyt 
om lokalhistoriske udgi
velser. Der er blevet ind
hentet forskellige tilbud 
på trykningen af den nye 
årbog, og der bliver ingen 
markante udgiftsstignin
ger i forhold til tidligere. 
Den nedgang i tilsendte 
manuskripter, som vi des
værre måtte konstatere 
for få år siden, er nu hel
digvis ved at vende, men 
formanden opfordrede 
kraftigt til indsendelse af 
manuskripter til 1998-
årbogen. 

Til slut i sin beretning 
rettede Jens Rasmussen 
en tak til Odense kom
mune, der også i 1996 
havde støttet udgivelsen 
af årbogen. 

Formandens beretning 
blev enstemmigt god
kendt. 

Det samme blev regn
skabet, som blev fremlagt 
af kassereren Hugo Mad
sen. Det udviste et over
skud på 15.894 kroner 
takket være de nye med
lemmer og et godt bog
salg. 

På valg til bestyrelsen 
var HenrikJansen, Kaj 
Mehr, Jens Rasmussen, 
Carsten Hansen, Gunnar 
Kjær Mortensen og Claus 
Koch. De blev alle gen
valgt. Til suppleanter 
genvalgtes Inger Jørgen
sen og Grethe Banggaard 
nyvalgtes. 

Alf Faxøe og Signe 
Skov Christensen blev 
genvalgt til revisorer og 
Julius Paulsen til revisor
suppleant. 

·. 
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Efter generalforsamlin
gen var afsluttet, holdt 
Maria Rytter et foredrag 
om forfatteren Morten 
Korchs liv og digtning, 
der blev støttet af video
optagelser. 

Ved et efterfølgende 
bestyrelsesmøde konstitu
erede bestyrelsen sig. Alle 
poster forblev uændrede. 

Rudkøbing, april1997. 
Jens Mollerup 
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Historisk Samfund for Fyns Stift. Kasseregnskab 1996 
Udgifter: Indtægter: 

Trykning af årbog 
Udsendelse, porto, kontorartikler 
Møder og udflugter 
Generalforsamling, bestyrelse 
Forsikring 
Gaver, repræsentation 
Kontingent til DLF 
Andre udgifter 

Overskud 

Beholdning 1995 
Bank/Sparekasse 14.851,17 
Giro 21.674,06 

36.525,23 

Kerteminde den 17. Januar 199 7 
HugoMadsen 

46.628,13 
22.836,79 
11.611,98 

1.265,00 
394,00 

1.409,00 
2.300,00 

193,00 
86.637,90 
15.894,89 

102.532,79 

1996 
7.268,21 

45.151,91 
52.420,12 

Kontingent 
Forsendelse 
Tilskud: 
!)Tipsmidler: 
2) Odense Kommune: 
Renter 
Salg af bøger 4.816,25 
Møder og udflugter 

4.747,00 
7.000,00 

67.584,23 
13.516,83 

11.747,00 
112,48 

4.756,00 
102.532,79 

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

Nyborg den 14. Februar 1997 Odense den 7. Februar 1997 
Alf Faxøe Signe Skov Christensen 
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