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Ved 
Steen Ousager 

Fyn eller større dele 
deraf 
Posthuse på Fyn. En 
arkivregistratur ved Niels 
Strandsbjerg. Udgivet af 
Landsarkivet for Fyn, Post 
Danmark 1997.5.1-133. il/. 

Efterhånden er alle ældre 
danske posthusarkiver indtil 
ca. 1986 blevet ordnet og 
fortegnet, og det er der kom
met en række registraturer ud 
af. Senest er turen også kom
met til Fyn og omliggende 
øer, hvor Niels Strandsbjerg 
har forsynet den smukt illu
strerede registratur med en 
udmærket indledning. Det 
fremgår heraf, at registratu
ren også omfatter arkivalier 
vedr. befordringsvæsen, fær
gevæsen og telegrafvæsen, for 
det var jo områder, som Post
væsenet i ældre tider også tog 
sig af. I indledningen får man 
desuden en glimrende brugs
anvisning til, hvordan man 
kan udnytte disse arkivalier, 
der fortæller et stykke ofte 
upåagtet, men spændende 
fynsk lokalhistorie. Det kan 

99 

være om vinterflyvningerne 
fra Marslev 1927-47, befor
dringen på landet i 
1840'erne, personalet m.v., 
og så selvfølgelig historien 
om en af lokalsamfundenes 
krumtapper de sidste ca. 200 
år: Posthusene . 

Danske præsters 
indberetninger til 
oldsagskommissionen af 
1807. Bornholm, Lolland
Falster og Fyn. Redigeret af 
Christian Adamsen og Vivi 
Jensen. Udgivet af Wormianum. 
Højbjerg 1997. 333 s., il/. 

I mange sognehistorier fylder 
afsnittene om oldtiden og 
sognets kirke ofte meget. 
Afsnittene bygger på bl.a . 
præsternes fortidsmindeind
beretninger, der går tilbage til 
1600-tallet, hvor kongens liv
læge, oldforskeren Ole Worm 
tog initiativ hertil. En mere 
systematisk indsamling af 
oplysninger om oldtids
minder blev i 1873 igangsat 

Apparatsalen på Odense Telegrafstation 1904, gengivet 
efter: Posthuse på Fyn En arkivregistratur, Landsarkivet for 
Fyn 1997. 
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af Nationalmuseet, og det 
resulterede bl.a. i de såkaldte 
sognebeskrivelser, der har 
været og stadig er en meget 
udnyttet kilde i sogne
historierne. 

Det var fagfolk, der stod for 
indsamlingen af oplysninger 
med de såkaldte sogneberejs
ninger fra og med 1874. 
Sådan var det ikke i 1807, da 
man nedsatte Den kongelige 
Commission til Oldsagers 
Opbevaring. Dens opgave var 
at bevare monumenter, samle 
og udstille oldsager og at 
udarbejde beskrivelser og 
bekendtgørelser for begge 
områder. Baggrunden var de 
mange forandringer, der skete 
i landbruget i forbindelse 
med udskiftningen og nye 
dyrkningsformer, der førte til, 
at mange oldtidsminder gik 
tabt i disse år. Kommissionen 
gik igang med arbejdet på 
den måde, der var karakteri
stisk for enevældens admini
stration, og som svarede til 
de muligheder, der fagligt, 
strukturelt og teknologisk var 
tilstede: Kommissionen 
udsendte simpelthen en 
spørgeliste tillandets præster, 
der med udgangspunkt heri 
skulle lave en indberetning 
om forholdene. 

Adskillige præster nævnte, 
at de ikke havde meget for
stand på emnet. Men faktisk 
indkom der en lang række 
indberetninger- indberetnin
ger der imidlertid var af 
meget forskellig karakter og 
kvalitet. Hverken samtiden 
eller eftertiden tillagde dem 
med henvisning til, at de 
ikke var udarbejdet af fagfolk, 
derfor nogen videre værdi, og 
som nævnt satte man derfor i 
1874 et nyt udredningsar
bejde igang. Indberetnin
gerne forblev dog i National
museets arkiver og har ikke 
været meget anvendt. 

Nu har Skalks forlag, Wor
mianum, imidlertid vurderet, 
at der faktisk i indberetnin-

gerne findes et væld af oplys
ninger, der ikke er kendt fra 
andre steder, og forlaget er 
derfor begyndt at udgive dem 
ord- og bogstavret amt for 
amt (de gamle amter). Med 
bd. 3 er turen nået til Fyn, og 
det fremgår af værket og de 
kort, der er tegnet som ind
ledning til hvert amt, at de 
fleste sognepræster under en 
aller anden form har reageret. 
Indberetningerne har som 
andre steder højst forskellig 
karakter, og det er de færre
ste, der i systematisk og ud
tømmende form besvarer de 
udsendte spørgsmål. Karakte
ristisk er dog, at der ofte refe
reres til gamle sagn. Fx 
indberettede Marstal-præ
sten, at folk i byen kunne 
fortælle, at der i oldtiden 
skulle have ligget et sørøver
slot der. »Men dette fortjener 
ikke megen Tiltroe,« svarer 
præsten. 

Til gengæld er indberet
ningerne glimrende vidnes
byrd om de mange oldtids
minder, der netop på denne 
tid blev ødelagt , fordi man 
skulle bruge materialet til 
andre bygninger, til veje, 
broer, diger m.m. I et vist 
omfang er indberetningerne 
derfor en interessant kilde til 
tiden omkring 1800. Under 
alle omstændigheder må 
fynske lokalhistorikere, også 
hvad angår oldtiden samt 
kirkelevninger fra >>den 
katolske kult<<, konsultere 
denne nye kildeudgivelse, 
når nye sognehistorier skal 
skrives. Indberetningerne fra 
det fynske område fylder 
knap 200 sider. 

Steen Gusager 

Grethe Banggaard: Til gavn 
eller skade. landboklassens 
vilkår under den kraftige 
befolkningstilvækst i 
perioden 1801-1845, belyst 
ved en undersøgelse af 
udvalgte fynske sogne. 
Udgivet af Landbohistorisk 
Selskab 1998. 114 s. ilt. 

Med den lidt kryptiske titel 
tager forfatteren det spørgs
mål op, som samtiden disku
terede så ivrigt: Ville landbo
underklassen i tiden efter ud
skiftningen og i overgangen 
fra fæste til selveje kunne er
nære sig selv, eller ikke? Ville 
husmænd og inderste være 
og blive landbrugets gode 
hjælpere og tjenestefolk, eller 
ville de ende som landsbyens 
blodigler? Var der i det hele 
taget i det danske landbrug 
etableringsmuligheder nok 
for befolkningsoverskuddet? 

Baggrunden for at stille 
spørgsmålet var den store be
folkningstilvækst, der fandt 
sted i 1800-tallets første halv
del. Den tilvækst hang, hæv
dede samtiden, sammen med 
den kraftige udstykning af 
landbrugsjorden. Og udstyk
ning skete der i stort omfang. 
Fx solgte mange tidligere fæ
stere lodder fra for selv at 
kunne finansiere overgangen 
til selveje fra fæste. Atter 
andre gjorde det i håb om at 
kunne holde på en arbejds
kraft, de fortsat havde brug 
for. 

Det er denne diskussion, 
Grethe Banggaard springer 
ind i ved i detaljer at under
søge en række aspekter vedr. 
levevilkårene for underklas
sen på landet. Ved underklas
sen forstår hun husmænd, 
indsiddere og fattige, og un
dersøgelsen dækker perioden 
1801-1845 på grundlag af en 
analyse af kildematerialet 
vedr. tre sogne på Fyn: Røn
ninge, Mesinge og Lunde 
sogn (Sydfyn). Sognene re
præsenterer forskellige typer: 
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I Rønninge var der nogen- For lokalhistorikeren er enkelte lokalitet. Ikke mindst .-
lunde lige mange selvejere og undersøgelsen en guldgrube. de 112 tabelfigurer i bilags-
fæstere i perioden, mens Me- De kilder, der benyttes til bindet giver en række ud-
singe endnu var et udpræget gård- og befolkningshistorie, mærkede oversigter om trans-
fæstesogn. Lunde var til gen- analyseres, endevendes og porterne pr. skib eller pr. 
gæld et klart selvejersogn. vurderes med henblik på ud- jernbane. 
Undersøgelsen har omfattet sagnskraft og kildeværdi, så Med overvejelserne om 
husenes ejerforhold og jord- det til tider kan være svært at forholdet mellem by og og 
tilliggender, den sociale mo- følge med. En lang række land, købstad og opland, sta-
bilitet, husstandsstørrelsen, faldgruber i brugen af disse tionsbyerne og købstæderne 
husstandssammensætningen kilder blotlægges her. Nævnes imellem vil værket også kun-
samt indsidderne og de kan fx uovensstemmelserne ne inspirere en bredere kreds 
fattige i de enkelte sogne. mellem de forskellige kilder i af lokalhistorikere. Det gæl-

Konklusionen er, at ud- spørgsmålet om antallet af der selvfølgelig ikke mindst 
stykningerne ikke i sig selv gårde og huse. For historisk for den såkaldte stationsby-
førte til forarmelse, idet den interesserede i de tre sogne epoke. 
i første omgang kom både vrimler det desuden i den 
husmands- og gårdmands- meget detaljerede mikroun-
sønner til gode. Dem, der dersøgeise med konkrete op-
især betalte prisen for den lysninger, der understøttes af 
ellers gunstige udvikling, var et glimrende illustrationsma-
de ældre i selvejersognet og i teriale . For kommende for- Midtfyn 
alle tre sogne den yngste fattere af sognehistorier er 
generation. Udviklingen der med bogen lagt et detalje- Knud E. Korff: Ret og Pligt i 
medførte med tiden vanske- ret og inspirende materiale det 17. Århundrede. 
ligheder for hele landbosam- frem. Men inden man går Retspraksis samt økonomiske, 
fundet, og faren for proletari- igang, må man være forbe- sociale og kriminelle forhold i 
sering rykkede faktisk nær- redt på, at de enkelte, meget Åsum herred 1640-48. 
mere for alle omkring 1840. informationsmættede analy- Odense University Studies in 
Da nemlig det stigende antal ser kræver en ganske koncen- History and Social Sciences vol. 
gårdmandssønner fik etab- treret læseindsats. 205. Udgivet af Odense 
leringsproblemer, blev der Nogle af Grethe Banggaards Universitetsforlag 1997. 254 s. 
endnu mindre plads til søn- problemstillinger er i øvrigt III. 
neme i husene. Med sigte på også behandlet i den nye sog-
samtidens diskussion mener nehistorie om Harndrup. Den Hvorledes fungerede lokal-
Grethe Banggaard derfor at er omtalt nedenfor. forvaltningen i 1640'ernes 
kunne afvise, at det skulle Danmark, hvor krig og store 
have været husmandsklas- omvæltninger påvirkede dag-
sens >>skyld<<! ligdagen såvel som spillet om 

Grethe Banggaard konklu- Peter Fransen: Varetransport magten i Danmark? Hvorle-
derer også, at udviklingen på Fyn via havn og jernbane des reagerede landbefolknin-
faktisk var mest gunstig for 1865-1920. Udgivet i rækken gen på det stadigt stigende 
landbounderklassen i de GEMT ER IKKE GLEMT. Skrifter skattetryk? Hvordan var rets-
sogne, hvor det gamle gods- fra Landsarkivet for Fyn nr. 2, praksis, og gav systemet også 
system holdt sig længst. Odense 1997. S. 1-299 samt almindelige mennesker en vis 
Ganske vist var fæstesognet bilags bind. sikkerhed for rimelige afgø-
nok mere lukket end andre, relser? Det er, hvad Knud 
men de store gårdmænd var i I Fynske Årbøger 1997 Korff undersøger i sin af-
højere grad i familie med præsenterede Peter Fransen handling, der er karakterise-
husmændene, og arbejdsgive- selv sin ph.d.-afhandling om ret ved hovedsageligt at tage 
ren var fælles for dem alle. den fynske varetransport. Nu udgangspunkt i en eneste 
Dertil kom, at alderdomsfor- er selve undersøgelsen publi- kilde, nemlig en tingbog for 
sørgeisen var mere sikker end ceret i Landsarkivets skrift- et udvalgt herred på Fyn, 
i selvejersognet. Det sørgede række, og det er nu muligt Åsum Herred. Det er med 
godset og fæstesystemet for for hele Fyns vedkommende andre ord 1640'ernes nord-
endnu en tid . Det gamle selv at danne sig et indtryk af østlige Midtfyn, der er tale 
godsssystem var måske slet vareomsætningen på øen om. Det er sognene Seden, 
ikke så ringe endda! som helhed såvel som i den Åsum, Fraugde, Allerup, 
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Davinde, Rønninge, Rolfsted, 
Sdr.Nærå, Nr. Lyndelse, Høj
by og Nr. Søby, vi kommer 
tæt på. Samtidig er det beret
ningen om, hvordan ting
bogsmaterialet kan benyttes 
til udforskning af lokalhisto
rien såvel som den »Store« 
historie. Det er de gamle 
tingbøger aldrig rigtig blevet 
- i systematisk form i hvert 
fald- før. 

Tingbogen er udgivet, hvad 
der gør stoffet meget nem
mere at arbejde med. Samti
dig er det påstanden, at ting
bogen så at sige er landbe
folkningens eneste direkte 
talerør fra den tid: Det er en 
kilde, der muliggør, at bon
den som individ kan træde 
ind i historien. Ganske vist er 
retssager netop ikke en kilde 
til dagligdagens historie . Og 
ganske vist er tingbogen og 
dermed den herredsret, den 
er et produkt fra, ikke det 
første led i det retssystem, der 
inddrog bønderne. Det var 
grande- eller sognestævnet, 
der med udgangspunkt i en 
vedtægt regulerede landby
fælleskabets liv. Disses rolle 
har været omdiskuteret, men 
forfatteren slår fast, at de har 
fungeret som instans før 
herredstinget. Problemet er, 
at vi ikke har noget kilde
materiale fra disse stævner. 
Som retskilde er tingbogen 
dermed den eneste, der kan 
sige noget om praksis og om, 
hvordan det virkelig var - i 
modsætning til love, kon
trakter, aftaler og lignende 
materiale, der først og 
fremmest siger noget om 
intentionerne. 

Med tingbogen, som Korff 
præsenterede i en artikel i 
Fynske Årbøger 1997, kom
mer vi dermed så tæt på 
landbobefolkningen i 
1640'erne, som det nu er 
muligt. Vi følger i bogen, der 
er et viderebearbejdet 
universitetspeciale, herredets 
befolkning gennem godt 

2600 retssager, hvoraf 39% 
drejede sig om gæld. Specielt 
via analysen af disse gælds
sager når Korff frem til, at det 
ikke passer, når man har 
hævdet, at den tids dommere 
dømte i overensstemmelse 
med adelens krav og ønsker. 
Faktisk tyder alt på, at dom
mene var velafbalancerede, 
og at retshandlingerne er 
foregået inden for lovgivnin
gens rammer uden stands 
anseelse. Interessant nok på
viser Korff også, at domme
ren så vidt muligt forsøgte at 
forlige parterne. Vi ser åben
bart allerede her forløberen 
til de forligskommissioner, 
der cirka 130 år senere blev 
oprettet for at aflaste retsvæ
senet. 

Kriminaliteten og den gro
ve vold var stigende gennem 
perioden, især i årene under 
Torstensonfejden. Den vok
sende forarmelse af landbo
standen - såvel som af det 
øvrige samfund- slog igen
nem og viser sig tydeligt i an
tallet eller arten af sager. Der
imod antyder forfatteren, at 
påstanden om de mange om
strejfende betlere og bander 
nok ikke kan holde: Han har 
ikke i tingbogen fundet vid
nesbyrd om, at problemet 
skulle have et sådant omfang, 
som fx datidens lovgivning 
ellers lagde op til. 

Bogen beskæftiger sig også 
med andre typer af retssager. 
Disse sager handler om røm
ning, ødegårde, Landgilde, 
hoveri og ægt, offentlig for
sorg, hor, ulovlige gilder, 
trolddom og æreskrænkelser. 
Også fødsler i dølgsmål er 
med, og derfor får vi histo
rien om Apelone Anders
datter, der i 1645 blev dømt 
fra livet for at have ombragt 
sit nyfødte barn. Om hun 
faktisk også blev henrettet, 
som det antydes i en billed
tekst, får vi dog ikke noget at 
vide om. En blot lidt senere 
tid ville i hvert fald nok have 

·. 

Steen Dusager 

benådet hende efter behand
ling af sagen i højere retsin
stanser. 

For læsere med speciel 
interesse i Åsum herred og 
dets sogne er der masser af 
interessante enkelttilfælde at 
hente både om omgangsfor
mer og almindelige sam
fundsanliggender: Det første 
afspejler sig fx gennem de 
mange sager om æreskræn
kelser og injurier. Det andet 
får vi noget at vide om gen
nem sagerne vedr. udmel
delse af synsmænd m.m. 
Vedligeholdelsen og senere 
nyopførelsen af Åsum bro er 
fx en spændende historie om 
udskrivning af arbejdskraft, 
om syn og stævninger og om 
kommunikationsforholdene i 
Danmark i midten af 1600-
årene. 

I bogens indledning lægges 
der op til, at landbefolknin
gen ikke kan betragtes som 
en homogen masse. Analysen 
af sagerne peger da også i 
denne retning, men man 
kunne nok savne nogle uddy
bende og konkluderende be
tragtninger herom. Savnet 
har jeg også nogle flere 
statistiske sammendrag om 
sagerne, deres art, hvem der 
anlagde dem, hvem der 
vandt, og hvem der tabte. 
Læsningen bremses desuden 
noget af en meget udstrakt 
brug af citater i ubearbejdet 
gengivelse, ligesom sproget 
ind imellem præges af kom
plicerede sætningskonstruk
tioner. En enkelt hovedsæt
ning med tilhørende indskud 
og bisætninger på s. 10 snor 
sig således over ikke mindre 
end 25 linier, svarende til en 
halv spalte. 

En lignende undersøgelse 
er for Kølstrup sogns ved
kommende i øvrigt gennem
ført i den nye sognehistorie, 
der er omtalt nedenfor. Men 
der er det selvfølgelig tingbo
gen fra Bjerge herred, der er 
gennemgået. 

Fynske årbøger 1998



: 
~ . ~ . 

Ny lokalhistorisk litteratur 

Nordfyn 

Hans Henrik Jacobsen: Træk af 
lunde sogns historie. Udgivet 
af Lokalforlaget, Næs by, 7 9 77. 
7 92 s., il/. 

Også Lunde sogn i den nu
værende Otterup kommune 
har i 1997 fået en sognehi
storie, udgivet af det meget 
aktive Lokalforlaget i Næsby. 
Normalt vil denne slags ud
givelser være betalt af andre 
eller sponsoreret fra forskellig 
side. Imponerende nok er 
bogen, der er på 192 sider og 
med en del illustrationer, 
imidlertid udsendt uden til
skud fra fonde og andre. Den 
er således et udtryk for, at 
forlaget og bagmanden, der 
er identisk med forfatteren, 
tør satse på en betydelig 
lokalhistorisk interesse. Men 
uanset denne må det økono
miske fundament dog betrag
tes som usikkert, og udsen
delsen kan derfor også ses 
som udtryk for forfatterens 
særligt store veneration for 
sognet i almindelighed og en 
beundringsværdig interesse 
for lokalhistorien i særdeles
hed. Forfatten er da også født 
i sognet og er opvokset i 
nabosognet - og kender 
derfor området ud og ind. 
Måske er det derfor, at den 
velskrevne bog mangler 
noget så oplagt som et godt 
kort over området eller en 
beskrivelse af det område, det 
ligger midt i. 

Forfatteren angiver selv i 
forordet, at han vil koncen
trere sig om ældre tider, og 
titlen »Træk af Lunde Sogns 
Historie<< understreger da 
også, at det ikke er sognets 
historie, vi får, men nogle 
bidrag dertil. Bogen lægger 
sig helt op ad den tradition, 
der gennem årtier har udvik
let sig på sognehistorie
området, og dispositionen 
følger den slagne vej fra 
oldtid til historien om gods 

og fæstebønder, udskiftning, 
lidt om kirken, præsten og 
skolen. Dertil kommer en 
række spredte oplysninger fra 
de to sidste århundreder med 
vægt på personalhistoriske 
oplysninger om medlemmer 
af sognerådet samt en række 
basisoplysninger om forskel
lige institutioner som brugs
forening og mejerier samt 
foreninger. 

Også egnens kendte perso
ner får et kapitel. Mest 
indgående beskrives kunst
kritikeren Rudolf Broby
Johansen (1900-1987), der 
tilbragte det meste af sin 
barndom i Fremmelev og 
også er begravet på Lunde 
kirkegård, hvor forældrene 
var bisat. Men i øvigt var han 
født i Ålborg og flyttede efter 
faderens død som 13 årig til 
Sjælland sammen med 
moderen og har således i det 
meste af sit liv ikke rigtigt 
haft noget at gøre med 
Lunde. Om han derfor kan 
indrulleres i rækken af 
>>Kendte folk fra Lunde<<, som 
kapitlet hedder, er vel noget 
af et spørgsmål. Det samme 
er også tilfældet med botani
keren Peter Heiberg (1837-
1875), der ganske vist er født 
i sognet, men som allerede 
som treårig flyttede derfra. En 
central placering i sognet og i 
amtet havde derimod gen
nem mange år proprietær 
Frederik Anctersen-Rosendal 
(1839-1906), der da også er 
med. Det samme er hjem
stavnsdigteren Hans P. Lunde 
(1859-1949)- Nordfyns 
digter. Ganske vist flyttede 
han også fra Lunde, men han 
fortsatte med at skrive om 
hjemstavnen og har ifølge 
forfatteren >>leveret noget af 
det bedste, der er skrevet på 
fynsk, og hvor han er bedst, 
tåler han at blive sammenlig
net med de store jyske 
hjemstavnsdigtere.<< Tja ... 

Bogen afsluttes med et 
kapitel om anlægget af Bel-
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dringe flyveplads under 
besættelsen, et efterskrift og 
en kildefortegnelse. Hvordan 
sidstnævnte er opstillet, er 
lidt af en gåde for litteratur
ens vedkommende, men 
afspejler dog, som det også 
fremgår af flere af kapitlerne, 
at bogen for deles vedkom
mende bygger på en række 
standardværker som Wibergs 
og Nedergaards præstehi
storier, værkerne om Danske 
Gårde samt disputatserne af 
Erland Porsmose om de 
fynske landsbyers historie og 
Finn Stendal Pedersens om 
fynsk landbrugs vilkår 1682. 

Til fremstillingen er der 
også benyttet primære kilder 
som arkivalier fra Rigsarkivet 
og Landsarkivet for Fyn. 
Således får vi en detaljeret og 
velbeskrevet gennemgang af 
de oplysninger, man kan 
finde i matriklen af 1688 med 
tilhørende forarbejder. Gen
nemgangen er ledsaget af 
udmærkede forklaringer på 
de anvendte begreber, og 
man får - sammenholdt med 
supplerende kilder og gene
relle fremstillinger - et klart 
indtryk af landbrugsdriften i 
sognet både før og efter ud
skiftningen og den senere 
overgang til selveje- i hvert 
fald for gårdmændenes 
vedkommende. Blot kan man 
spørge sig selv, om det nu 
også er så sikkert, som for
fatteren anfører det, at det 
gamle markfællesskab førte 
til så stor solidaritet, forstå
else for hinanden og med
menneskelighed i det hele 
taget? Et andet interessant 
spørgsmål er, hvordan de 
gode Lunde-bønder kunne 
overkomme landbrugsdriften 
på gårde, der i gennemsnit 
skulle have været på 35-40 
tønder land, sammen med 
hoveriarbejde og andre for
pligtelser. Hvad sagde de til 
udskiftningen? Blev de tvun
get eller? Og hvordan fik de 
senere råd til at købe går-
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dene? Til det sidste kunne selekterede træk - af Lunde blev begravet i kirken i de 
nogle undersøgelser i skifte- sogns historie, men alligevel ældste tider, men efterhån-
protokollerne og retsmate- har sognets lokalhistorikere den blev der hovedsageligt 
rialet måske have bidraget og historisk interesserede fået tale om mindre velstillede . . med oplysninger. en gave: I bogen er den mennesker. Det hang sam-

Også sognets familiestruk- foreliggende, publicerede men med kirkens faldende 
tur bliver på basis af folketæl- viden om Lunde stort set status i byen og med, at den 
lingerne fra 1800-årenes samlet sammen. Det gør det blev sognekirke for den .. første del taget under be- lettere at stille supplerende vestlige og fattige del af byen. 
handling. Fx får vi historien spørgsmål til sognets historie, Omkring 1717 var kirken 
om den 45 årige kvinde, der og med det udgangspunkt faktisk direkte truet af . bliver gift med en ældre kan den særligt interesserede nedlæggelse. »Konkurrencen << 
mand, hvis første kone havde så arbejde videre fx med den fra Skt. Knuds kirke havde 
haft børn i sit første ægte- kæmpemasse af oplysninger, været hård. 
skab, der var med en anden der ligger i arkivalierne på Kirken klarede sig. Men det 
mand. I det nye ægteskab Landsarkivet. Også trykte tog hårdt på bygningen, at 
fødtes nu en datter, men publikationer med kildemæs- den under første slesvigske 
stadig var der jo mandens sig karakter som fx amtsrå- krig blev brugt som militær-
stedbørn fra første ægteskab. dets trykte forhandlingspro- depot. I 185 l gennemførtes 
Af disse var to steddøtre på tokoller kan med fordel derfor en større restaurering 
48 og 60 år - og med sine 60 inddrages. og igen 15 år senere. Inven-
år var den ene altså 15 år taret blev sat i stand i 1897, 
ældre end den nye stedmo- og bygningen samt dele af 
der! Aldersmæssigt kunne inventaret igen sidst i 1986-
barnet næsten have været 87. Kirkerummet er dog 
mor til moderen!! Gennem- Odense fortsat præget af den istand-
gangen af folketællingerne sættelse, der fandt sted 1851-
demonstrer også på udmær-

Birgitte Bøggild johannsen, 
52. 

ket vis, at antallet af hånd- Som sædvanlig er det en 
værkere i sognet i 1845 Hugo johannsen og Karin fantastisk grundig gennem-
egentlig var overraskende Kryger: Danmarks Kirker. gang, der her er tale om. 
stort, nemlig 35 hovedperso- Odense Amt, bd. 3, hft. 11-12. Kilderne stammer fra Rigs-
ner sammenlignet med 52 Odense Vor Frue Kirke. arkivet, Landsarkivet, embe-
ditto, der levede af landbru- Udgivet af Nationalmuseet det selv samt en række 
get. Sognet havde i alt 119 1998, s. 1 O 13-1220. III. beretninger m.m. fra Natio-
hovedpersoner, dvs. familie- »Danmarks Kirker« er nu nået nalmuseet. 
overhoveder, på dette til korskirken Vor Frue Kirke i 
tidspunkt. Odense. Kirken skulle ifølge 

Men i øvrigt behandles de den lokalhistoriske tradition 
to sidste århundreder, som være den ældste i byen med Et rastløst Vækkende Liv. 
det også er anført i forordet, aner tilbage til kristendom- Amtsprovst Peter Wilhelm 
noget summarisk og kon- mens indførelse. Den omtales LUtkens virke i Lumby 1791-
centrer sig om personal- og imidlertid første gang tidligst 1844. Ved Johannes Wendt-
institutionshistoriske oplys- i 1295, men på det tidspunkt Larsen. Udgiverselskabet for 
ninger foruden gårdhistorie var den formentlig allerede Historisk Samfund for Fyns Stift. 
på basis af en række kilder, en vigtig kirke som sæde for Odense 1998, S. 1-88. III. 
der er tilgængelige i forskel- Odense-provsten. Få år efter 

.. lige sammenhænge. Bl.a. får opføres da også i tilknytning Det er ikke så mange samti-
· : vi nogle oplysninger om til kirken en latinskole, der dige beskrivelser, vi har fra 

præsters og skolelederes vist nok i 1528 erstattes af en tiden omkring udskiftningen 
navne samt om sognerådets nybygning, der som en af og overgangen til selveje. 
medlemmer. Men hvad de i byens bygningsklenodjer Men Udgiverselskabet for 
praksis og konkret i Lunde ligger der den dag i dag. Som Historisk Samfund for Fyns 
sogn beskæftigede sig med, skole har den ikke været Stift har nu udgivet en, base-
får vi ikke så meget at vide benyttet i århundreder, og i ret på de optegnelser den 
om. 1860 blev den ombygget til meget aktive sognepræst i 

Der er altså virkelig tale om ligkapel. Lumby, amtsprovst i Odense 
træk - og endda stærkt Mange fornemme personer Amt og medlem af en række 
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Sognepræsten i Lumby gennem 56 år, P. W.Liitken (1761-
1844) har fået udgivet sine notater og er blevet biograferet 
i en bog, udgivet af Historisk Samfund for Fyns Stift, 1997. 
Fra omslaget. 

af samtidens førende selska
ber. P. W. Lutken (1761-1844) 
har efterladt sig. 

Virket i Lumby strakte sig 
fra 1791 til hans død i 1844, 
og i notaterne beskriver han 
skoleforhold, sociale forhold 
og herunder problemet med 
de mange landløbere, dvs. 
betlere og andre uden fast 
opholdsssted, relationen til 
egnens godsejere og i det hele 
taget træk af dagliglivet i et 

landsogn, der dog var tæt på 
storbyen Odense. Den lille 
bog giver et fint indtryk af 
forholdene i Lumby sogn i 
årene 1795-1808, men 
notaternes indhold rækker 
dog også ud over Lumby 
sogn. Der er faktisk også tale 
om en sædeskildring, set med 
øvrighedens øjne, men ikke 
uden kritik af selvsamme lag: 
Herredsfogeden i Ravnebjeg 
Herred, Johan Jacob Mylius, 

lOS 

beskrives som en gerrig 
hykler, der aldrig forsømte en 
lejlighed til at presse penge 
ud af folk. Det er i det hele 
taget langt fra nogen glans
billedfortælling, provst 
Lutken har gået og samlet 
sammen! 

Sydfyn og øerne 

Jens Mollerup: Sygehusfore
ningen Langeland Jubilæum 
1973-1998. Udgivet af Syge
husforeningen Langeland 7 998. 
40 s. il/. 

Græsrodsbevægelserne, der 
opstod efter 1968, er kommet 
i sølvbryllupsalderen, og 
nogle af de overlevende har 
da også allerede fejret 25 års 
jubilæum. Det gælder Syge
husforeningen Langeland, 
der bl.a. på grundlag af sine 
egne arkivalier har fået skre
vet et jubilæumsskrift af 
arkivlederen i Rudkøbing, 
Jens Mollerup. Det er på 
mange måder en bemærkel
sesværdig udgivelse: Jubi
læumskrifter kender vi mest 
fra traditionelle institutioner, 
foreninger og virksomheder. 
Her er det en af den nye tids 
nye folkelige bevægelser, der 
markerer sig selv - i øvrigt 
om et emne, der lige for 
tiden er superaktuelt. 

Anledningen er, at myndig
hederne i 1972- 6 år efter at 
Langeland var blevet landfast 
med Fyn og dermed var kom
met tæt på det meget større 
sygehus i Svendborg - be
gyndte at rumle med planer 
om nedlæggelse af sygehuset. 
Som mange andre af tidens 
provinssygehuse var det et 
blandet medicinsk-almen 
kirurgisk sygehus, og set i det 
store perspektiv var luk
ningsforslaget ikke overra
skende. Centraliseringsbe
stræbelserne var igang over 
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hele landet, tydeligst marke- des det, at sygehuset ikke tallets begyndelse at interes-
ret ved kommunesammen- blev omdannet til plejehjem, sere sig for bevaring af by-
lægningerne to år tidligere. men kunne fortsætte som huse. Inspektør ved National-
Det havde baggrund i både lokalmedicinsk sygehus. I museet, Hugo Matthiessen 
økonomiske og teknologiske foreningen erkendte man fremlagde i 1913-14 en plan, 
omstændigheder og en er- efterhånden også realiteterne der netop havde sin bag-

. ' kendelse af, at de mindste og nævner endda i forordet grund i, at de senere års ud-' · . enheder ikke kunne tilbyde til jubilæumsskriftet, at det vikling skulle være gået 
en tilstrækkelig avanceret og måske i virkeligheden var en skånselsløst hen over resterne 
specialiseret service længere. rigtig beslutning. af fortidens, som han sagde, 
Det nære og delvist selvforsy- Fra at være en protestbe- frodige bykultur. Ideen var 
nende og selvadministre- vægeise er foreningen derfor derfor at gennemfotografere 
rende samfund, som man nu blevet en støtteforening, de gamle byer specielt med 
havde kendt det i årtier, var der dog kan og vil træde til, henblik på de jævne borger-
på vej ud. De små sygehuses hvis det nuværende lokalme- huse. Planen blev hurtig sat i 
udvikling er et blandt utallige dicinske sygehus også skulle værk, og blev i øvrigt af 
vidnesbyrd herom. Men blive truet. Foreningens dag- betydning for den bygnings-
netop sygehussituationen har lige arbejde går nu ud på så fredningslov, der gennemfør-
mere end så meget andet vidt muligt at få indflydelse tes i 1918. 75 byer blev 
påkaldt sig en folkelig inter- på de mere dagligdags for- berejst og fotograferet frem 
esse og stærke folkelige reak- hold i sygehusarbejdet og at til1922. Med sine glasplader, 
tioner. Der kunne folkelige bidrage til at skabe de bedst sit Nellerød-kamera, et aftryk, 
kræfter samles i modstanden mulige rammer for den der var identisk med kontakt-

. .. mod det nye med en sag, alle bestående institution. kopien, og lang ekspone-
havde en mening om. Hæftet beskriver forenin- ringstid frembragte Hugo 

Det var på Langeland, det gens liv set indefra. Men for Matthiessen et billedmate-
begyndte. Der kendte man i at kunne vurdere rækkevid- riale, der optaget tidligt om 
1970'ernes begyndelse ikke den af indsatsen kunne det morgenen var af højeste 
til begrebet ventelister, og være interessant - og nok kvalitet - og teknisk langt 
samtidig med den tiltagende også nødvendigt - at få bedre, end hvad vi normalt 
afvandring fra øen både af belyst, hvorledes beslutnings- må nøjes med i dag. 
personer og institutioner tagerne og >>apparatet« i det I 1916 var turen kommet til 
efter bygningen af broen gik hele taget så på foreningen Svendborg, hvor han den 2. 
man til modstand. Sygehuset udefra. Der er også en spæn- April1916 gennemførte 80 
skulle bevares i den nuvæ- dende opgave at tage op. optagelser. Samme år lavede 
rende form. Det blev det også han desuden 22 optagelser i 
foreløbigt, selv om fødeafde- ladepladsen Troense på den 
lingen var lukket i en pe- anden side af sundet. Bille-
riode, og foreningen trådte Hugo Matthiessens derne har kun sporadisk væ-
derfor ind i en slags dvaletil- Svendborg og Troense 1916 ret benyttet, men nu forelig-
stand indtil 1988, hvor med indledende tekst af Henrik ger der altså med bogen en 
planerne om at lukke Rudkø- M. }ansen. l skriftrækken Hugo samlet udgivelse. De mange 
bing samt en række andre Matthiessens Danmark ved pragtfulde billder giver en et 
små fynske sygehuse atter Svendborg og Omegns Museum 

levende indtryk af byens 
dukkede op. Nu blev samar- og Forlaget Hikuin. Skrifter fra 

gamle huse, hvoraf mange er 
hejdet med de andre sygehus- Svendborg og Omegns 

væk i dag. På enkelte af 
truede områder for alvor sat Museum, bind 39, 1997. 140 billederne titter nu- og 
på skinner, og opbakningen sider. III. fremtiden også frem. Således 
fra lokalbefolkningen blev indeholder billede nr. 43 fra 
massiv. Men amtet skulle På samme måde, som 1800- Korsgade 3 ikke blot en 

·' spare, og med et forlig i amts- tallets historisk interesserede gengivelse af >>Morgenhus fra 
rådet var det alligevel slut begyndte at lave planer for 1778<<. Med på billedet er 
med sygehuset i Rudkøbing i bevaring af oldtidsminder - også kommet en gravhund, et 
den velkendte all-round- sådan som det ovenfor er par morgenduelige Svend-
udformning. Fødestuen, de nævnt i omtalen af danske borg-borgere og, som vidne 
kirurgiske afsnit og skade- præsters indberetninger til om nye tider på vej, en 
stuen blev lukket. Kampen oldsagskommissionen - be- charmerende cigarret-
var tabt, men måske opnåe- gyndte historikerne i 1900- automat. 
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Korsgade 3, tidligere nr. l. En af Hugo Matthiesens fremragende optagelser fra Svendborg 
1916. Fra: Hugo Matthiesens Svendborg og Troense 1916, udgivet af Henrik M. fansen og 
Svendborg og Omegns Museum 1997. 

Dronningens og øfolkets 
dragter En udstilling på Anne 
Hvides Gård 1998. Redigeret 
af Henrik M.jansen. Skrifter fra 
Svendborg & Omegns Museum. 
Bind 40. 1998. 78 s. il/. 

Alle kan vel huske på TV at 
have set dronning Margrethe 
i grønlænderdragt i for
bindelse med besøg på Grøn
land. Mindre kendt er det 
nok, at dronningen besidder 
en større samling folkedrag
ter fra det øvrige indland 
såvel som fra udlandet. Det 
var udvalgte stykker fra den
ne samling, der udgjorde 
grundstammen i en af Svend
borgmuseets udstillinger i 
1998. Men udstillingen 
havde også et lokal sigte, idet 

udstillingen samtidig kom til 
at rumme et antallokale 
dragter og klædningsstykker. 

Det er der kommet et flot 
udstillingskatalog ud af- ja 
faktisk en bog i det samme 
høje kvalitetsniveau, som er 
kendetegnende for museets 
øvrige udgivelser. I tilgift til 
den oplysende og billedrige 
katalogdel får man således en 
indledning om folketøj på 
Ærø, kniplingens forvandling 
og lidt om, hvad kattuntryk 
er. Bogen er forsynet med en 
glimrende ordliste. 

Vestfyn 

Peter Dragsbo: Harndrup - et 
sogn på Humleegnen. Udgivet 
af Støtteforeningen for 
Lokalhistorisk Arkiv i Ejby 
Kommune 1997. 96. s. il/. 

Kulturhistorikeren og 
museumsinspektøren fra 
Middelfart, Peter Dragsbo har 
på vegne af en række lokal
historikere og med støtte fra 
en række fonde og institutio
ner og Ejby kommune skrevet 
Harndrup sogns historie - og 
dermed en ud af de tre fynske 
sognehistorier, der udkom i 
1997. Dragsbo angiver i for
ordet, at materialet i en vis 
udstrækning er blevet ind
samlet af sognets lokalhisto-
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I 1997 udkom der ikke mindre end tre fynske sogne
historier. Den ene drejede sig om Hamdrup og bl.a. om 
humleproduktionen og Vestfyns Humlemagasin. Fra: Peter 
Dragsbo: Hamdrup - et sogn på Humleegnen, udgivet af 
Støtteforeningen for Lokalhistorisk Arkiv i Ejby kommune 
1997. 

rikere, og at han har bestræbt 
sig på at gøre det til en kul
turhistorisk lokalhistorie. 
Han vil derfor gøre noget 
særligt ud af det, der specielt 
er typisk for Hamdrup, og 
han vil sætte det lokale ind i 
en større sammenhæng. 

Resultatet er blevet et nyde
ligt hæfte på næsten 100 si
der i et tiltalende layout, der 
svarer nøje til designet i den 
tiltalende >>Vends. Årbog for 
Lokal- og kulturhistorie på 
Nordvestfyn«. Ikke mindst 
billedsiden har - ligesom i 
årbogen - fået, hvad der 
tilkommer den. Derved er 
også tekstdelen blevet lettere, 
og bogen vil formentlig 
derfor kunne ramme et stort 
publikum. De fleste begynder 
i værker af denne type med 
illustrationerne, og er disse 
tilstrækkeligt relevante, godt 
gengivet og hensigtsmæsssigt 
placeret vil de blive studeret 
med indgående intereresse og 
være det, der kan sætte gang i 
læsningen. Dog skal det fra 
småtingsafdelingen anføres, 

at billedet s. 52 af stationen 
ikke som anført kan være fra 
banens åbning. Dertil er den 
karakteristiske perronbevoks
ning blevet for massiv. 

Hamdrup var vel et typisk 
fynsk sogn, men udskiftnin
gen skete meget tidligt og 
hurtigt her. Befolkningstil
væksten var derfor ekstraordi
nær stor sammenlignet med 
sogne som fx Lunde på Nord
fyn, hvor overgangen til selv
eje fandt sted meget senere. 
For nemlig at finansiere 
overtagelsen, solgte mange 
bønder lodder fra, og disse 
blev så overtaget af hus
mænd. Ifølge en iagttager fra 
midten af 1800-tallet var det 
ikke nogen fordel: De mange 
husmandsfamilier havde det 
ikke særligt godt og var 
forarmede, og derfor >> .. .ide
ligt kommer i fristelse til 
uredelighed.« Nogle talte 
simpelthen om >>de Vissen
bjerg røvere og Hamdrup 
kæltringer.<<, andre om 
Harndrup som fristed for de 
mindrebemidlede, der lidt 

Steen Gusager 

senere etablerede en række 
foreninger for disse, land
befolkningens >>lavere lag«. 

Derfor fik gårdmændenes 
foreninger, andelsbevægel
sen ikke samme styrke i 
Harndrup sogn som mange 
andre steder. Sognet var 
generelt mere venstreoriente
ret end typiske landsogne og 
forblev det langt op i tiden -
på grund af den måde ud
skiftningen var gennemført 
på. Det er en interessant 
konstatering - og i øvrigt en 
del af den problemstilling, 
som Grethe Banggaard, hvis 
bog også er omtalt i denne 
oversigt, beskæftiger sig med 
i sin undersøgelse af tre andre 
fynske sogne. 

V ægten i hæftet, der faktisk 
er en lille bog, ligger ikke, 
som det ellers ofte er tilfæl
det, så meget på ældre tider, 
men på tiden fra 1800-tallets 
begyndelse. Det var i den 
periode, at Hamdup og Bren
derup blev centrum i den 
vestfynske humleproduktion, 
hvilket også er beskrevet i 
1997-udgaven af Vends. 
Senere kom andre produkter 
som tobak til. Sidste tobaks
høst fra 1946 nåede dog ikke 
at blive solgt. Da den uden
landske tobak atter kom til 
landet, blev den fynske 
nemlig med et slag usælgelig, 
fortælles det. Ellers var det 
bær- og frugtavl, der kom til 
at dominere, og privatbanen 
fra Middelfart over Brende
rup-Hamdrup til Odense fik 
derfor tilnavnet jordbær
banen. I 1940'ernes højsæ
soner afgik der nemlig hver 
dag særtog fra Brenderup
Hamdrup til København 
udelukkende med jordbær, 
der på denne måde kunne nå 
den københavnske forbruger 
allerede næste morgen. 

Den fine lille bog i denne 
ofte noget problematiske 
genre giver et glimrende 
overblik over Hamdrup sogns 
historie både set over de 
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lange linier og i forhold til 
omverdenen og set med nu
tidens øjne. Den lover, hvad 
den holder i forordet, og 
giver sig ikke ud for mere, 
end den er. Den er disponeret 
efter en overordnet ide og vil 
tydeligvis ramme et bredt 
publikum. Derfor må gård
historikeren lede langt efter 
konkret gårdhistorie, og også 
det personalhistoriske er ble
vet nedtonet. Bogen/hæftet 
er blevet til på grund af lo
kale kilder, beretninger og 
den bestående litteratur. De 
mange arkivalier på Lands
arkivet om sognet er ikke 
blevet inddraget, og der kan 
stadig skrives mange bidrag 
til Harndrup sogns historie. 
Forfatteren har da netop også 
anført i forordet, at en af 
ideerne bag tilrettelæggelsen 
af bogen skulle være at skabe 
nysgerrighed efter at udforske 
de emner, der kun perifert er 
berørt. Det mål er helt sikkert 
også nået. 

Østfyn 

Kølstrup Sogns Historie. 
Udgivet af Kølstrup Sogns 
Lokalhistoriske Forening, 
Kølstrup 1997. 191 s., il/. 

I den yderste sydvestlige krog 
af Kerteminde kommune 
ligger Kølstrup sogn med 
landsbyerne Kølstrup, Ker
tinge, Ladby og Hundslev. 
Sognet, der er kendt for Lad
byskibet og herregården 
Ulriksholm, havde tidligere 
jernbane, flere andelsmeje
rier, brugsforeninger og et 
større antal foreninger og 
domineredes af landbruget. 
Landbrugsdriften har overle
vet, men den udøves nu kun 
af relativt få. Sognet, hvis 
befolkningstal er gået kraftigt 
ned, mistede i 1966 sin ad
ministrative selvstændighed 

og blev indlemmet i den nye 
Kerteminde storkommune. 
Alligevel har sognet haft kraft 
nok til at kunne fastholde sin 
interesse for historien igen
nem det lokalhistoriske arkiv 
og den lokalhistoriske fore
ning. Det har med et impo
nerende antal bidragydere 
bag sig nu produceret en 
sognehistorie på næsten 200 
sider i nydeligt udstyr og flot 
indbinding, finansieret af en 
række fonde, Kerteminde 
Kommune og Kølstrup For
samlingshus. Flot gået! 

Klart nok fokuserer bogen i 
betydelig grad på Ladbyski
bet, for så vidt angår de tid
ligste tider, og på Ulriksholm, 
der for en tid placerede Køl
strup på Danmarkskortet. 
Desuden blev Ulriksholm en 
tid en af Fyns største avls
gårde. Med udgangspunkt i 
dette gods og de driftsmæs
sige og administrative struk
turer, der fulgte heraf, rede
gør bogen udmærket for 
enevældens system og for 
det, der i bogen karakteriseres 
som >>godsborgmestre«. Det 
var godsejere, der suverænt 
herskede og bestemte over 
alle sognets og de enkelte be
boeres anliggender og for
hold. Men værket beskriver 
også i forskellige kapitler og 
derfor lidt ujævnt den al
mindelige udvikling i sognet 
med vægten på landsbyernes 
opståen, gårdenes udvikling 
og placering og i det hele 
taget landbruget og håndvær
ket i sognet gennem tiderne. 
Vi får - som en pendent til 
den ovenfor omtalte under
søgelse af Åsum Herredsting -
desuden en beskrivelse af 
retsforholdene i sognet på 
grundlag af en kompetent 
gennemgang af Bjerre herreds 
tingbog fra midten af 1600-
tallet. Dertil kommer nogle 
bidrag om foreningerne i 
1800- og 1900-tallet, om 
skolerne og om præstegår
den. Bogen, der for år tilbage 
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ville være blevet kaldt >>Træk 
af af Kølstrup Sogns Histo
rie«, er dermed ret traditionel 
i sin disponering og udnyt
telse af kilder. 

Bogens bidrag er i det væ
sentligste forfattet med ud
gangspunkt i kilder som 
sogne beskrivelser, indberet
ninger om fortidsminder, 
matriklen af 1688 med tilhø
rende forarbejder, tingbøger, 
godsregnskaber, fattigkom
missionsprotokoller samt en 
lang række protokoller fra 
lokale foreninger og institu
tioner, erindringer og lokale
samlinger. Dertil kommer en 
ret indgående beskrivelse af 
kirken og præstegården samt 
resultatet af en lang række 
feltundersøgelser, som fag
historikere med museumsin
spektør Erland Porsmose ved 
Kerteminde museum i spid
sen har gennemført for at at 
skaffe ny viden om landsby
ernes opståen og udvikling. 
Derimod er en lang række 
andre kilder ikke benyttet, og 
det er vel grunden til, at fx 
Kølstrup Hospital nok er 
gengivet med et foto, men i 
øvrigt ikke beskrevet i det 
afsnit, der handler om 
fattige. 

Bogen rummer en række 
morsomme og gode øjebliks
billeder som fx beskrivelsen 
af den kaotiske skolegang i 
1840'ernes degneskole i Køl
strup. Tavlen var erstattet af 
sand på gulvet: Der måtte 
man lære at skrive tal og bog
staver, og var de ikke pæne 
nok, var det uhyre simpelt at 
viske dem ud igen. Den giver 
også en udmærket beskrivelse 
af landbrugets forhold og 
gårdsammenlægninger, 
udskiftning m.m. og forklarer 
fint de anvendte begreber 
som højrykkede agre, vang, 
åse og trevangsbrug. Også de 
små forhold i samfundet får 
vi et godt indtryk af: Fx fik 
kommunen først kommune
kontor i 1953, og sogne-
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rødderne havde selvfølgelig 
selv madpakker med til 
møderne. Men de medbragte 
klemmer var nok lidt bedre 
end til daglig og gik derfor i 
en familie under betegnelsen 
>>sognerådsmad<<. Helt uinter
essant er det vel heller ikke, 
at posten fra København efter 
banens åbning i 1900 nåede 
hurtigere frem til modtage
ren, end tilfældet er i dag. 

Men: Bogen kunne nok 
have være forsynet med flere 
og bedre kort, og man savner 
også en kilde- og litteratur
liste. Desuden kan man 
undre sig over, at de utroligt 
mange kilder, som den 
offentlige administration har 
efterladt sig også om Kølstrup 
sogn, ikke er blevet brugt i 
højere grad. Tiden efter 1800 
synes fortrinsvis beskrevet ud 
fra de protokoller og erin
dringer, der er gemt lokalt. 
Alligevel er der ikke tvivl om, 
at bogen rummer masser af 
informationer af interesse for 
ikke bare Kølstrup sogn, men 
for hele området mellem 
Odense og Kerteminde i det 
hele taget. Til lykke med den. 

Fynske årbøger og 
tidsskrifter 1997 - en 
oversigt: 

Hele Fyn 

Fynske Minder 1997. 
Redigeret af Asger Halling 
lorentzen, Finn Grandt
Nielsen, Peter Steen 
Johansen, Claus Chr. Koch og 
Anders Myrtue. Udgivet af 
Odense Bys Museer. S. 1-233. 

Indhold: 
Torben Grøngaard Jeppesen: 

Museumspolitik 
Danskheden i USA i dag 

indledning af Torben 
Grøngaard Jeppesen 

Mogens Bo Henriksen: 
Vikinger ved Helnæsbugten 

Aase Gyldion Andersen: Da 
Nyborg blev byggemodnet 

Jørgen A. Jacobsen: Embal
lage. Magasinarkæologi på 
Hollutgård 

Camilla Mordhorst: 
Homunculus på Hollutgård 

Susanna Søndermark Jensen: 
Den Fynske Landsbys 
jubilæumsudstilling 
>>Bondeliv« 

Anders Myrtue: Fortsat fokus 
på landskabet 

Karsten Eskildsen: Lyden af 
Andersen 

Mette Thelle: Den Åbenmun
dede. Jens Juels Selvportræt 
1767 

Esben Hedegaard og Peter 
Steen Johansen: Barkladen 
fra Langeland 

Anders Myrtue: Ad Hekken
felt til! Anfægtelser efter et 
besøg i Island i september 
1997 

Steen Gusager 

Midtfyn 

Broby Lokalhistorie 1997. 
Redigeret af Margit Larsen 
og Jørgen Krog. Udgivet af 
Broby lokalhistoriske 
Forening. S. 1-34. 

Indhold: 
Carla M. Jacobsen: Barndom i 

Tørringe 
Marie Kallehauge: Brikker til 

historien om Caroline og 
Rasmus 

Bente Engholm Rasmussen: 
Uroksefund 

Redaktionen: Urokser 
Poul Andersen: Skrædder

lærling i Nr. Broby 

Ræthinge-Posten. Årsskrift for 
Ringe Museumsforening og 
Ringe lokalhistoriske 
Forening. Redigeret af 
Mogens Bo Henriksen og 
Jacob Bang Jensen. 1998. S 
1-52. 

Indhold: 
Viggo Bang: Lidt om Herringe 

kirke og dens omegn 
Mogens Bo Henriksen: En 

sunket gård og en myrdet 
bissekræmmer - sagn 
omkring Glue Mose i 
Sødinge 

Niels Albretsen: Algade fra 
Kirkepladsen til Roligheds
vej - Huse og Folk 

Jørgen Havelund: Ringe 
Museum 1923-1998 

Jacob Bang Jensen: Ringe 
lokalhistoriske Arkiv 
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Otterup Avis 
(Ugdllad for Olimlp og Omegn) 
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Reklamefinansierede distriktsblade dukkede op i Danmark 
omkring århundredeskiftet. På Fyn var Otterup Avis en af 
de første. Pia Hansen fortæller historien i: Sletten, Års
skrift for nordfynsk lokal- og kulturhistorie 1997. 

Nordfyn 

Sletten. Årsskrift for nord
fynsk lokal- og kulturhistorie. 
Redigeret af Anders Jæger og 
Hans Henrik Jacobsen. 
Udgivet af Bogense Rotary
klub i samarbejde med Nord
fyns Museum og lokalarki
verne i Bogense, Søndersø, 
Otterup, Lumby og Allesø
Broby-Næsby. S. 1-72. 

Indhold: 
Mogens Bo Henriksen: Fiskeri 

og kystjagt på Nordfyn i 
jernalder, vikingetid og 
tidlig middelalder 

Hans Henrik Jacobsen: 
Nordfyn under svenskekrig
ene 1657-60 

Inge Lise Nielsen: Nogle 
nordfynske brugsforeninger 
og deres historie 

Pia Hansen: Otterup Avis- en 
af de ældste på Fyn 

. • . 

Tove Johansen: Frantz 
Rasmussen. Skrædder i 
Lumby 1931-1979 
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Rosa Hansen: Der lå engang 
et hus. DUI i Bogense 

Børge Nees Jensen: Lærling i 
Bogense under krigen 

Peder Knudsen: Håndværkere 
i det gamle Nørreby 

Odense-området 

Glimt af Bellinge Sogns Historie 
1997. Redigeret af Erik Frets, 
Sven Erik Grønvaldog 
Henning Jochumsen. Udgivet 
af Bellinge lokalhistoriske 
Forening. S. 1-56 s. ilt . 

Indhold: 
Jette Hansen: Christian 

Pedersen-Bellinge 
Christian Larsen, Gelsted, 

tidl. Bellinge beretter 
Historie og erindringer 

omkring Borreby Mølle og 
Borreby Møllegård. Claus 
Peter Clausens barndoms
erindringer 

Henning Jochumsen: Spredte 
træk af Dalum Klosters 
historie 

Register 1988-1997 

Odensebogen 1997. Redigeret 
af Per Boje, Holger Dyrbye, 
Hans Chr. Johansen og 
Jørgen Thomsen. Udgivet af 
Byhistorisk Udvalg i 
kommission hos Odense 
Universitetsforlag. S. 1-201. 
il l. 

Indhold: 
Johnny Wøllekær: 

H.A.Brendekilde og Odense 
Frederik Larsen Hey: Glasvær

ket i Odense og sammen
slutningen af de danske 
glasværker 

Olaf Jespersen: Far var 
skidtmand, og mor var 
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vaskekone. Erindringer fra 
min barndom (2. del) 

Per Nørbach: Odense Kvæg
torv 

Niels Knudsen: Mine skoler -
og andre erindringer fra 
min opvækst i Odense 
1915-44 (2. del) 

Peter Ramskov Andersen: 
Velkommen til Odense. 
Arbejder- og bondestævner 
i 1938 

Hans Lykke Jensen: De, som 
snakkede, fik spanskrøret at 
føle. Skoleelev og maskinar
bejder omkring 1920 

Holger Dyrbye: Rotten -
dødens handelsrejsende. 
Rottebekæmpelse i Odense 

Osvald Petersen: Osvald 
fordrer ro i Slæven - ellers 
får du på tæven. Erindrin
ger fra livet på Odense 
Teater 

Søren Friis og Jørgen Thom
sen: Gamle Odense. En 
sang og dens variationer 

Anette Jensen og Ib Wagner: 
Årets begivenheder 1996 

Allesø-Broby-Næsby lokalarkiv 
16. 1997. s. 1-32. 

Indhold: 
Hans Henrik Jacobsen: Sagn 

og optegnelser fra Allesø
Næsbyhoved Broby 

Thiles »Danske Folkesagn<< 
Tang Kristensen og hans 

meddelere i Allesø og 
Næs by 

Anders Uhrskovs fynske sagn 
Historikeren Vedel Simonsen 

og folkemindesamleren 
Christine Reimer 

Lokale historieskrivere: R. 
Chr. Sørensen Allesø og 
Kristian Taarup 

Sydfyn 

Tåsinge Årbog 1997. Udg. af 
Tåsinge Museumslaug. S. 1-
80. 

Indhold: 
Jacob Weber: Bregninge Sogn 

1842-1934 
Hanne Staff: Min barndom 

på Tåsinge 
Thorvald Hansen: En Histori

ker på Vævestolen 
Albert Mohr Lolk: Samkvem 

på Tåsinge 
Martin Hansen: Fra de gode 

gamle Dage 
Søren Lolk: Min Faders Heste 
Knud Helles: Strammeise 

Brugs 1874-1995 
Thorvald Hansen: Jens 

>>Puggaard<< i Tinghaven på 
Tåsinge 

Steen Gusager 

Årbog for Svendborg og 
Omegns Museum 1997. 
Redigeret af Henrik M. 
Jansen. Udgivet af 
Museumsforeningen 
Svendborg 1998. S. 1-212. 

Indhold: 
Per O. Thomsen: Jernbarrer 

fra Lundeborg - indikatio
ner på germansk handel 
med råvarer 

Bent Østergaard: Hringvald -
Guldkongen i Gudme 

Anne Petersen: En 
runesceatta fra Gudme Il 

Henrik M. Jansen: Svend
borgs handelll00-1600 

Jakob Tue Christensen: Vand 
i stride strømme - Svend
borgs ældste vandforsyning 

Marie F. Klemmensen og 
Jakob Tue Christensen: 
Flitterstads 

Vivi Jensen: Om et par 
jernbundne kirkedøre på 
Sydfyn - hvad en præste
indberetning kan bruges til 

Elly Køln: Kristen tøj, dåben 
og dåbsskikke 

Brugsforeningshistorie er fremme i tiden. Her ses 
Stammeise Brugs på Tåsinge og den første varevogn, 
fotograferet ca. 1925. Fra: Tåsinge Arbog 1997, hvor Knud 
Helles fortæller historien om Stammeise Brugs 1874-
1995. 

.' 
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Thomas Bartholin og Henrik 
M. Jansen: Hvor gammel er 
Ambrosius-egen ? 

Teresa Nielsen: Springende 
vand - om tre havfrue
fontæner af Niels Hansen 
Jacobsen- og en krølle om 
].F. Willunsens udkast til et 
springvand i Svendborg 

Maria Rytter: Nyt fra Dan
marks Socialhistoriske 
Museum 

Erik Møller Nielsen: 90 år på 
en ø - om AIS Svendborg 
Værft 

Ib Freuchen: Kellog's i 
Svendborg - et vemodigt 
farvel 

Vestfyn 

Vends 1997. Redigeret af 
Palle Blinkenberg, Harriet M. 
Hansen, Grethe Marcussen, 
Søren Skov og Ebbe Skrænt
skov. Udg. af Vends Herreds 
Udgiverselskab. S. 1--81. 

Indhold: 
Peter Storm: >>Højenhald« i 

Middelfartsund 1657 
Peder Pedersen: Fra humle

magasin til Galleri- Vest
fyns Humlemagasin 1900-
1997 

Knud Madsen: Muslinge
kogeriet på Strib 

Jens Peter Hansen: Var det i 
Nørre Aaby? Om Vends 
herreds ting og birker 

Bent Sarp: Middelfart Mu
seum - et supplement til 
museets historie 1939-1964 

Harriet M. Hansen: Emilies 
hatte - om Middelfart 
Museums hattesamling 

Hugo Hasrud: Middelfart 
Privatskole og Privatskole
forening 

Jørgen Thordrup: Roerslev
labyrinten 

Peter Dragsbo: Hindsgavls 
huse - Hjulmandshuset og 
de andre herregårdshuse 

Østfyn 

Cartha. Årsskrift for 
Kertemindeegnens Museer 
1997/98. Redigeret af Kurt 
Risskov Sørensen. Udgivet af 
Kertemindeegnens Museer 
1998. s. 1-98. 

Indhold: 
Niels Vonebjerg: Huslæreren 

på Møllebakken 
Erik Filsøe Petersen: 

Kertemindedreng på landet 
i 30'erne 

Birgit Bjerre: Johannes Larsen 
som ejendomsbesidder 

Per Smed: De 1000 skuresten 
i Lindø-dokkerne 

Rita H. Matzen: Højshuset på 
Hindsholm 

... 
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... Siden redaktionen af titlen: »Fynboer skriver til 

GI Fynske Årbøger 1997 kongen«- om supplikker 

- "' sluttede, har Historisk til enevoldskongen, og - Samfund for Fyn afholdt tirsdag den 3. februar 
GI følgende arrangementer. 1998 holdt søfartshistori-- Lørdag den 21. juni keren Erik Gøbel fra Rigs-

l GI 1997 var der arrangeret arkivet et meget interes-.. -c en tur til herregården sant foredrag om »Slave-

-c Holekenhavn ved Ny- handel og søfart på 

GI borg. Af gammel erfaring kolonierne i 1700-tallet.« .. 
ved man, at herregårdstu- Gøbel supplerede sit E re altid tiltrækker et foredrag med en serie 

"' interesseret publikum, smukke lysbilleder fra de 

~ hvilket da også var tilfæl- gamle kolonier - blandt 

c det den dag. Der var andet som de fremgår af 
mødt 79 medlemmer, der farvelagte kort og tegnin-·-c fik en spændende rund- ger i arkiverne. 

f 
visning. Der var mødt omkring 

Foreningens bestyrelse 30 deltagere til begge 

o syntes imidlertid, at man foredrag. 
også skulle prøve noget Foreningens årsmøde .... nyt, så søndag den 10. fandt sted den 21. marts 
august 1997 havde man 1998 på Møntergården i 
indkaldt til en jernbane- Odense. Efter at forman-
tur, hvor man med ud- den, Jens Rasmussen, 
gangspunkt i Svendborg havde budt velkommen 
skulle følge »Sporene« på til de fremmødte 36 
den forlængst nedlagte medlemmer, valgtes fhv. 
banestrækning mellem dommer Julius Paulsen til 
Svendborg og Nyborg. dirigent. Han gav straks 
Det lader dog til, at ordet til formanden. 
foreningens medlemmer Efter Jens Rasmussen i 
foretrækker at følge i de sin beretning havde 
kendte spor fra arrange- omtalt det forløbne års 
menterne, thi der var kun arrangementer, rede-
mødt S medlemmer. Det gjorde han for Udgiver-
er altid svært at prøve selskabets virksomhed. 
noget nyt! Dets formål er at udgive 

Bedre gik det søndag materiale til belysning af 
den 31. august 199 7, fynsk historie gennem 
hvor der var arrangeret tiderne, og i løbet af 

. . en ø-tur til Lyø. Vejret var foråret 1998 vil der blive 
med os, og der var 68 udgivet to bøger, nemlig 
tilmeldte, der alle fik en Johannes Wendt-Larsens 
god dag derovre. bog om amtsprovst Peter 

Vinterens emne var Wilhelm Lutkens virke i 
1700-tallets historie. Lumby og Emanuela 

Tirsdag den 11. novem- Barellais bog om en 
ber 1997 holdt universi- dansk diplomat i Italien 
tetsadjunkt Michael omkring 1800, Herman 
Bregnsbo et foredrag med Schubart. Formanden 
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takkede herunder de 
fonde, der havde ydet 
tilskud til disse 
bogudgi velser.I slutnin
gen af oktober 1997 var 
årbogen udkommet i nyt 
lay-out, som er blevet 
positivt modtaget af 
medlemmerne. Det har 
dog knebet med avis
anmeldelser. Endnu en 
glædelig fornyelse ved 
årbogen er, at arkivar 
Sten Ousager udarbejder 
litteraturnyt om lokal
historiske udgivelser. 
Odense kommune har 
atter i år støttet udgivel
sen af årbogen hvilket vi 
er taknemmelige for. Der 
har været en god tilgang 
af manuskripter til bo
gen, men skriftudvalget 
kan godt bruge endnu 
flere. 

Den S. marts 1983 
oprettede Historisk Sam
fund en jubilæumsfond. 
Der er nu kommet ved
tægter, som er udarbejdet 
af et udvalg bistået af 
juridisk assistance, hvor
ved fondens virksomhed 
er lagt i faste rammer. 
Dens formål er primært 
at medvirke til udgivelse 
af lokalhistorisk litteratur 
i Fyns Stift, fortrinsvis 
gennem Historisk Sam
funds U d giverselskab og i 
artikelform i Fynske 
Årbøger. Der henstår 
foreløbig kr. 10.000 i 
fondskapital, men skulle 
nogen ønske at give en 
gave til dette formål, vil 
de være velkomne. 

Formandens beretning 
blev vedtaget, men fra 
forsamlingen blev der 
forespurgt, hvorfor der 

. .. 

ikke længere ved forenin
gens ture blev sat busser 
ind til folk, der ikke selv 
havde bil. Formanden for 
aktivitetsudvalget, Gun
nar Kjær Mortensen, 
oplyste, at det var økono
miske grunde, der havde 
afholdt foreningen fra at 
indsætte busser, men 
emnet ville blive taget op 
igen ved senere lejlighed. 

Kassereren, Hugo 
Madsen, redegjorde for 
regnskabet for 1997. Han 
beklagede, at han måtte 
slutte sit virke som kasse
rer med et underskud på 
7.971,58 kr. Han sluttede 
med at takke bestyrelse 
og medlemmer for mange 
års godt samarbejde. 
Regnskabet blev god
kendt med tak. 

Hugo Madsen foreslog, 
at medlemskontingentet 
for det kommende år 
uændret blev sat til 75 
kroner samt 20 kroner til 
porto til to årlige forsen
delser. Det blev vedtaget 
uden indsigelser. 

På valg til bestyrelsen 
var Jens Mollerup, Finn 
Stendal Pedersen, Per 
Grau Møller, Dorrit 
Andersen og Hugo Mad
sen. Sidstnævnte ønskede 
ikke genvalg. De øvrige 
blev genvalgt, og i stedet 
for Hugo Madsen valgtes 
Signe Skov Christensen. 

Til suppleanter valgtes 
Grete Banggaard og Hugo 
Madsen. Til revisorer 
valgtes Alf Faxøe, Ny
borg, og Bent Andersen, 
Tullebølle. Julius Paulsen 
blev revisorsuppleant. 

Formanden rettede en 
varm tak til Hugo Mad-
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sen for hans mangeårige 
virke som kasserer, og 
Jens Mollerup takkede 
ham for mange års godt 
og gnidningsløst samar
bejde i bestyrelsen. 

Efter generalforsamlin
gen holdt lektor ved 
Københavns Universitet, 
Claus Bjørn, et interes
sant foredrag om landbo
reformerne og baggrun
den for den fynske 
bondestands økonomiske 
forhold i begyndelsen af 
1800-tallet.Ved et kort 
bestyrelsesmøde samme 
dag konstituerede besty
relsen sig. Signe Skov 
Christensen indtrådte 
som kasserer i stedet for 
Hugo Madsen. De øvrige 
poster forblev uændrede. 

Rudkøbing, april1998. 
Jens Mollemp 
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Historisk Samfund for Fyns Stift. Kasseregnskab 1997 
Udgifter: 

Årbogen 
Udsendelse, porto, kontorart. 
Møder og honorarer 
Generalforsamling, bestyrelse 
Forsikring 
Gaver, repræsentation 
Kontingent til DLF 

Udgifter 

Beholdning 1996 
Bank/Sparekasse 7.268,21 
Giro 45.151,91 

52.420,12 

Kerteminde den 14. januar 1998 
HugoMadsen 

49.665,00 
25.771,42 

9.552,00 
1.640,00 

394,00 
224,00 

1.600.00 

88.846,42 

1997 
9.215,86 

35.232,68 
44.448,54 

Indtægter: 

Kontingent 
Forsendelse 
Tilskud: 
l) DLF 
2) Odense Kommune 
Renter 
Salg af bøger 
Møder og udflugter 

Indtægter 
Underskud 

3.413,00 
7.000,00 

50.085,00 
13.368,00 

10.413,00 
114,84 

2.882,00 
4.756.00 

80.874,84 
7.971.58 

88.846,42 

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

Nyborg den 24. februar 1998 Odense den 7. februar 1998 
Alf Faxøe Signe Skov Christensen 
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Bidragydere til Fynske Årbøger 1998 
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Bidragydere til Fynske Arbøger 1998 

Anette Jensen, stud.mag., Søhustoften 120, Søhus, 5270 Odense N. 

Gunnar Kjær Mortensen, teknisk chef, Slotsgade 36, 5953 Tranekær. 

Ole Nederland, fh. overlærer, Lærkehaven 11, 5330 Munkebo. 

Susanne Lykke Vølzgen Nielsen, cand.mag., Tvedvej 17, 5700 Svendborg. 

Steen Ousager, arkivar, senoirforsker, Landsarkivet for Fyn, Jernbanegade 36 A, 
5000 Odense C. 

Jørgen Engholm Pedersen, fh. lærer, Erantisvej 7, 5750 Ringe. 

Jens Rasmussen, sognepræst, ph.d., Præstegårdsvej 11, Vester Åby, 5600 Fåborg 
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118 Publikationer fra Historisk Samfund for Fyns Stift 

Af Historisk Samfunds 
publikationer kan endnu 
leveres: 

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

Fynske Årbøger 

Årgang 1940-54 (-1943, 1945), 
o pr. stk .................................... .. .. 20 kr. 

1-rgang 1962-74, pr. stk ............. ... 30 kr. 
1-rgang 1975-82, pr. stk ............. ... SO kr. 
1-rgang 1983-88. pr. stk ................ 60 kr. 
Argang 1989 ff., pr. stk. 

(1994 uds.) ............................ .. .. 70 kr. 
Svend Frederiksen: Åsum -

træk af sognets historie ............ SO kr. 
Svend Frederiksen: Seden -

træk af sognets historie ............ SO kr. 
K. f. Jensen: Nyborg under 

besættelsen ........................... .... 40 kr. 
Danmarks Riges breve, Fyn og 

Lolland Falster, 4 hæfter ........ ... 10 kr. 

Historiske studier fra Fyn (dupl.) 

Nedennævnte publikationer sælges til en 
samlet pris a l 00 kr. +porto. Pris for 
enkeltpublikationer: 25 kr. +porto. 

K. Bang Mikkelsen: Degne og skole
holdere samt kateketer, klokkere og 
organister i Fyns stift indtil1814. 
286 si. 

Carsten Egø Nielsen: Kriminalitet og 
forsorg i Odense 1920-39. 94 si. 

Lauritz Pedersen Næraae: »Noget lidet 
angaaende Svendborg samlet 1771«, 
ved Lotte Jansen. 43 si. 

Friskolelærer Jens Vilhelm Pedersens 
fortællinger, v. Vibeke Harsberg. 49 
si. 

Peter Windfeld Hansen: Befolkningsfor
hold på Lyø i det 18. og første halv
del af det 19. århundrede. 135 si. 

Hans Henrik Jacobsen: Tyske beslaglæg
gelser i Odense og Assens amter 
1940-45. 58 si. 

L. P. Pedersen: Fynske standure og deres 
mestre 1700-1850. (kun 2. hæfte: 
Hårby-Åstrup). 

Lotte Dombemowsky: Fynsk herregårds
liv: Grevskabet Gyldensteen og dets 
styrelse 1750-1770. 

Bestilling sendes til: 
Historisk Samfund for Fyns Stift, 
c/o Dorrit Andersen, Jembanegade 36 B, 
5000 Odense C 
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Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift 

Udgiverselskabet er en selvejende institution, der har til formål at udgive materiale 
til belysning af fynsk historie og kultur igennem tiderne. 

Medlemmer af Historisk Samfund for Fyns Stift har mulighed for at erhverve disse 
publikationer til en speciel lav medlemspris ved at bestille disse hos Odense 
Universitetsforlag med angivelse af, at man er medlem. Adressen er Odense 
Universitetsforlag, Campusvej SS, S230 Odense M. Forlagets fax nr. er: 66 lS 81 26; 
dets E-mailadresse: press@forlag.ou.dk; dets tlf. nr. 66 l S 79 99. På internettet findes 
forlaget på adressen: http:/ /www.ou.dk/press. 

Nyudgivelser fra 1998 

Emanuela Barellai, En dansk diplomat i 
Italien omkring 1800. Herman Schubart 
og Elise Wieling. Odense 1998. 80 sider, 
rigt illustreret. Bogladepris 118 kr. ind. 
moms. Medlemspris for medlemmer af 
Historisk Samfund for Fyns Stift 83,6S 
kr. ind. moms, exd. forsendelse. 

Johannes Wendt-Larsen, Et rastløst 
vækkende liv. Amtsprovst Peter Wilhelm 
LUtkens virke i Lumby 1791-1844. For
mat 17 x 23 cm. 88 sider, rigt illustre
ret. Bogladepris 98 kr. ind. moms. 
Medlemspris for medlemmer af Histo
risk Samfund for Fyns Stift 69,00 kr. 
ind. moms. 

Ældre nedsatte udgivelser 

JacobAall Hofman Bang, Odense amt 
beskrevet 1843, 1-11, udgivet med indled
ning og kommentarer af Finn Stendal 
Pedersen, Odense 1990/91. 314 + 416 
sider. Rigt illustreret. (ISBN 8 7-89 S 1-
101-8 og ISBN 87-89Sl-102-6). Normal 
bogladepris for hele sættet 496 kr. ind. 
moms. Tidligere medlemspris 347 kr. 
ind. moms for medlemmer af Historisk 
Samfund for Fyns Stift. Restoplaget er 
nu nedsat til en medlemspris på 168 kr. 
ind. moms, exd. forsendelse for begge 
bind tilsammen. 

Carl Dalgas, Svendborg amt beskrevet 
1837 udgivet med indledning og kom
mentarer af Finn Stendal Pedersen. 
Odense 1992, S60 si. Rigt illustreret. 
(ISBN 87-89Sl-104-2). Normal boglade
pris 348 kr. ind. moms. Medlemspris 
244 kr. ind. moms for medlemmer af 
Historisk Samfund for Fyns Stift. 
Restoplaget er nu nedsat til en 
medlemspris på 168 kr. ind. moms, 
excl. forsendelse. 

Medlemmer kan nu erhverve disse 
dejlige kulturhistorisk værdifulde 
beskrivelser for hele det nuværende 
Fyns amt og købe hele sættet på de tre 
bind for kun 2S8 kr. ind. moms, excl. 
forsendelse. 

Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-
41 ved AnneRiising og Mogens 
Seidelin, red. Finn Stendal Pedersen, 
Odense 1991, XVI+ 303 sider. (ISBN 
87-89Sl-103-4). Bogladepris 248 kr. 
ind. moms. Nu nedsat for medlemmer 
til 100 kr. ind. moms, excl. forsendelse. 

Biskop Jacob Madsens visitatsbog l 588-
1604 vedJens Rasmussen og Anne Rii
sing, red. Finn Stendal Pedersen, Oden
se 199S, 417 sider. (ISBN 87-7838-071-
S). Bogladepris 248 kr. ind. moms. Nu 
nedsat for medlemmer tillOG kr. ind. 
moms, excl. forsendelse. 
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120 Publikationer fra Historisk Samfund for Fyns Stift 

Jens Rasmussen, Kampen for indflydelse i 
statskirken. Nicolai Faber. Fyns biskop 
1834-1848. Odense 1996, 250 sider. 
(ISBN 87-7838-238-6). Bogladepris 198 
kr. ind. moms. Nu nedsat for medlem
mer til 100 kr. ind. moms, excl. forsen
delse. 

Ekstra tilbud 

Landmandsliv 1815-18SS.J.A.Hofman 
(Bang)s erindringer og breve udgivet ved 
Finn Stendal Pedersen, Odense 1993, 
221 sider. (ISBN 87-7492-951-8). Bogla
depris 188 kr. ind. moms. Nu nedsat 
for medlemmer af Historisk Samfund 
for Fyns Stift til100 kr. ind. moms, 
exd. forsendelse. 
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Vejledning til forfatterne 

Manuskripter indsendes til redaktøren 
senest den l. april, ledsaget af illustra
tionsforslag. 

Trykfærdige manuskripter skal foreligge 
på diskette, vedlagt en udskrift, eller skal 
være renskrevet på maskine med bred 
margin og dobbelt linjeafstand. Kun få 
og tydelige rettelser må forekomme. 

Sidste udgave af Retskrivningsordbogen 
følges, men med anvendelse af de hidti
dige grammatiske kommateringsregler. 
Anvendelsen af fremmedord begrænses 
til det strengt nødvendige. Specielle be
greber, som ikke kan forudsættes almen
kendt, bør forklares første gang, de op
træder. 

Noterne nummereres fortløbende, og 
notetegnene placeres i teksten efter even
tuelle tegn (punktum, komma, o.l.). No
terne selv trykkes efter artikel teksten. De 
bør som hovedregel kun indeholde kilde
og litteraturhenvisninger, der skal være 
så præcise, at læseren uden besvær kan 
finde frem til det benyttede materiale. 

Alle artikler skal forsynes med illustratio
ner, og der lægges vægt på, at billeder og 
billedtekster uddyber og supplerer tek
sten. 

Forfatterne modtager kun en korrektur. 
Rettelser mod manuskriptet tillades nor
malt ikke. Redaktionen forbeholder sig 
ret til at foretage mindre sproglige æn
dringer og redigering, også i overskrifter 
og billedtekster, uden særskilt forelæg
gelse for forfatterne. 
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