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Ved 
Steen Ousager 

Hele Fyn eller større 
dele deraf 

Grethe Banggaard: Husmands
børns vilkår i første halvdel 
af 1800-tallet i: landbobørn. 
Bol og By. Landbohistorisk 
Tidsskrift 1999:1, s. 32-57. 

I Fynske Årbøger 1998 
anmeldtes Grethe Banggaards 
bog Til gavn eller Skade. Heri 
undersøgte hun husmands
klassens vilkår i tre fynske 
sogne, Mesinge på Hinds
holm, Lunde på Sydfyn og 
Rønninge på Østfyn. I bogen 
konkluderede hun, at uanset 
forskellene på de tre sogne 
var det alle steder den yngste 
generation, der kom til at 
betale prisen for de vanskelig
heder, som husmandsklassen 
i 1800-tallet løb ind i. 

Grethe Banggaard har nu 
videreført sine undersøgelser 
i en artikel i Bol og By. Der 
beskæftiger hun sig med hus
mandsbørnenes vilkår i første 
halvdel af 1800-tallet- en 
periode, hvor børnedøde
ligheden generelt var fal
dende. Bl.a. koppevaccinen 
var medvirkende til, at det 
ikke længere var hvert tredje 
barn, der døde inden for få 
år. Til gengæld var flere 
fynske børn end på landsplan 
født uden for ægteskab, og 
disse børn havde normalt en 
højere dødelighed. Alligevel 
var det på Fyn, at spædbørne
dødeligheden var lavest. 
Angiveligt skulle det skyldes 
de gode fynske ammetradi
tioner. 

Grethe Banggaard påviser i 
sin artikel, omend på et lidt 
spinkelt grundlag, at hus
mandsbørnene ikke havde 
større dødelighed end gård
mandsbørnene. Til gengæld 
fik de nok af problemer 
senere hen i barndommen. 
Let var det ikke, understreger 
Grethe Banggaard, der til 
belysning af børnehistorien 
bl.a. har udnyttet fattigkom-
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missionsprotokollerne med 
stort udbytte. 

Emanuela Barellai: Hermann 
Schubart. En dansk diplomat 
i Italien i 1800-tallet. Herman 
Schubart og Elise Wieling. 
Udgivet af Udgiverselskabet for 
Historisk Samfund for Fyns Stift, 
Odense 1998. l kommission hos 
Odense Universitetsforlag. 80 
sider, il/. 

Lektor i italiensk ved Odense 
Universitet, Emanuela 
Barellai har med denne 
udgivelse leveret et bidrag til 
den fynske personalhistorie 
og til dansk historie i almin
delighed og de tidlige kultu
relle forbindelser mellem 
Danmark og Italien i særde
leshed. 

Herman Schubart blev født 
den 14.januar 1756 i Odense, 
voksede op på Fyn og slog sig 
i sit otium ned i Sollemp på 
Sydfyn, hvor han døde i 
1832. Familiemæssigt knyttet 
til nogle af Danmarks vigtig
ste familier på den tid, 
Reventlowerne på Brahetrol
leborg tæt ved Sollerup, og 
Schimmelmann-familien blev 
han snart knyttet til det 
danske diplomati. Han 
udsendtes i 1783 til først 
Dresden og senere Haag som 
gesandt for Holland. I Haag 
giftede han sig i 1789 med 
Jacoba Elisabeth (Elise) 
Wieling (1764-1814). 

Han kom i 1801 til Madrid 
og udnævntes i 1802 til 
gesandt i Napoli. Året efter 
etablerede han og hustruen 
sig fast i Italien med vinter
bolig i Pisa og sommer
residens få km fra Livorno. 
Efter at have mistet sin 
stilling som dansk agent i 
Italien vendte han hjem til 
Sydfyn i 1821, hvor han 
senere skrev sine erindringer. 
Han døde i 1832 og ligger 
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Diplomaten og fynboen Herman Schubart udsendtes i 
1802 til Italien. Han bosatte sig bl.a. i Montenero, hvor 
han i 1817 tegnede sin bolig i en skitsebog. Gengivet fra 
Emanuela Barellai: Herman Schubart. Odense 1998, s. 19. 

begravet på Øster Hæsinge 
Kirkegård. 

Den lille bog er udarbejdet 
på grundlag af Schubarts 
selvbiografi, der findes på Det 
kongelige Bibliotek, nogle 
breve fra privatarkiver på 
Rigsarkivet og en artikel her i 
Fynske Årbøger fra 1984. 
Selvbiografien er blevet 
udarbejdet under opholdet 
på Sollerupgård, men handler 
primært om hans oplevelser 
som diplomat og opholdet i 
Italien. Her optrådte han bl.a. 
som mæcen for Bertel Thor
valdsen i dennes første van
skelige år i Rom. 

I udgiverselskabets lille 
publikation, der er baseret på 
dele af selvbiografien, er det 
kun nogle få af Schubarts 
relationer til det kulturelle 
miljø, der er trukket frem 
sammen med et par private 
breve, der hovedsageligt 
omhandler hans kone. Hans 
virke som diplomat og der
med kontakterne til det 
politiske liv berøres stort set 
ikke, selv om bogen på om
slaget - aldeles misvisende -
karakteriseres som >>en ind-

følt skildring af denne fynbos 
liv som diplomat og mæcen<<. 

I betragtning af det kolos
sale kildemateriale, der fore
ligger, er det en tynd, om end 
charmerende, sag, vel nær
mest et forstudie. Det 34 pak
ker store privatarkiv, Schu
bart har efterladt sig, Brahe
trolleborgarkivet og de man
ge breve fra Schubart i andre 
familiemedlemmers privat
arkiver samt den store udgi
velse med breve fra den 
reventlowske familiekreds er 
nærmest ikke udnyttet. Og 
selv for selvbiografiens ved
kommende er der kun tale 
om et par pluk. 

Personen Herman Schubart 
bliver man derfor ikke meget 
klogere på, og det samme må 
man i virkeligheden sige om 
de dansk-italienske forbindel
ser i perioden. Bogen er for
synet med gengivelser af en 
række skitser fra selvbiogra
fien samt portrætter af Elise 
Wieling og Herman Schubart 
m.fl. 

Steen Gusager 

Carl E.jørgensen: Skole
reduktionen i Fyns og Lol
land-Falsters stift 1740 i: 
Personalhistorisk Tidsskrift 
1999:1, s. 66-105. 

Forsiden af Personalhistorisk 
Tidsskrift 1999:1 prydes af et 
billede af den gamle latinsko
le i Kerteminde - eller rettere 
resterne af den. De findes i 
Den gamle By i Århus som et 
minde dels om de gamle 
latinskoler, dels om den 
skolereform, der i 1739-40 
lukkede 40 af landets latin
skoler. Reformen, den så
kaldte skolereduktion, tilsig
tede at få oprettet danske 
skoler til afløsning for en 
række af de gamle latinskoler, 
hvis sigte var at forberede 
eleverne til universitetet. Nu 
blev kristendomskundskab, 
dansk og regning hovedfag i 
de skoler, der trådte i stedet i 
Svendborg, Rudkøbing, 
Ærøskøbing, Fåborg, Assens, 
Middelfart og Bogense - og 
altså også i Kerteminde. 

Tilbage på Fyn var kun 
latinskolerne/gymnasiet i 
Odense og Nyborg, som så 
tilførtes midler fra de lukkede 
skoler. De var blevet for 
ringe, og de midler, der var til 
stede, skulle derfor koncen
treres nogle færre steder til 
gavn for kvaliteten, eleverne 
og dermed i sidste ende 
universitetet. Så ringe havde 
forholdene været i Kerte
minde, at bygningen end 
ikke kunne benyttes til de 
nye, mere folkelige, fremti
dige skoleformåL Dog blev 
materialerne for en dels 
vedkommende benyttet til 
opførelse af en ny skole, der 
fungerede frem til 1806. 
Derefter blev bygningen 
brugt som fattigbolig og de 
sidste ca. 100 år som privat
bolig, inden de gamle latin
skolerester endte på museum 
i Århus. 

I artiklen præsenterer Carl 
E. Jørgensen kort denne pro-
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Ny lokalhistorisk litteratur 

Latinskolen i Kerteminde lukkede i 17 40 og blev revet ned. 
Bygning materiale herfra blev benyttet ved opføre/ e af den 
nye, såkaldte kristendomssko1e, som en langt senere tid har 
genopbygget i Den gamle By i Århus. Lærersituationen i de 
fynske købstæder behandles i Personalhistorisk Tidsskrift 
1999:1, hvor billedet er gengivet fra dette tidsskrifts for
side. 

blemstilling og belyser der
efter, hvordan de personale
rnæssige problemer blev løst i 
de byer, der ramtes af skole
reduktionen. I artiklen gives 
derfor en oversigt over alle 
lærere i de berørte byer frem 
til 1784 med en kort karakte
ristik af den enkelte og 
dennes herkomst. Det er Fyns 
Stifts Bispearkiv, der er 
hovedkilden hertil. 

Konklusionen er, at det nok 
ikke lykkedes at skaffe uni
versitetet bedre studerende, 
og at det nu blev sværere for 
elever fra de små købstæder 
at komme på universitetet. 
Hvor de små byer med deres 
småskoler faktisk havde 
leveret en række kandidater, 
var det efter 17 40 slut. Intet 

tyder på, at mulige kandida
ter fra disse byer søgte til 
Odense og Nyborg. 

Artiklen henvender sig dog 
ikke primært, om end også, 
til interesserede i skolehisto
rie. Målgruppen er slægts
forskere, og med sin lærer
liste og lærerkarakteristikker 
fortjener den da også udbre
delse blandt et fynsk (og 
lollandsk) publikum. Samti
dig demonstrerer den, hvor 
meget personalhistorie man 
kan få ud af en kilde som 
bispearkivet, der typisk ellers 
ikke er i slægtshistorikernes 
fokus. Men også skole- og 
lokalhistorikerne kan som 
antydet finde megen inspira
tion i disse primære kilde
studier. 
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Holger Dyrbye og Jørgen 
Thomsen: Spænding i fælles
skab. 1/S Fynsværket 50 år. 
Udgivet af 1/S Fynsværket 
7 999. 304 sider. III. 

Det er som sædvanligt et 
solidt jubilæumsskrift, de to 
markante lokalhistorikere fra 
Odense, arkivchef Jørgen 
Thomsen og arkivar Holger 
Dyrbye har skrevet i anled
ning af Fynsværkets SO års 
jubilæum den 19. April 1999. 
Den 304 sider store bog kan 
trods den lidt poppede titel 
dog forekomme lidt anonym, 
fordi den i fremstillingsform 
og layout er meget traditio
nel. 

Den indeholder ganske vist 
ikke noter, men ellers er 
opsætningen ikke meget 
forskellig fra videnskabelige 
fremstillinger med noter: 
Margenbilleder og små 
spaltebilleder dominerer i et 
konservativt layout, og i 
formen er den styret af det 
kronologiske princip: Den 
begynder med Albanis 
lysanlæg i 1882 og den 
slutter med et billede af 
Fynsværkets bestyrelse i 1998 
og en vurdering af status i 
1999. 

Bogen fortæller øjensynligt 
historien om de første 
elektricitetsværker på Fyn, og 
om hvordan de fra 1906 
efterhånden blev kommu
nale. Da det kommunale og 
meget driftige værk i Odense 
snart kunne levere den 
billigste strøm i landet, valgte 
mange andelsselskaber på 
landet at omdanne sig til 
forsyningsselskaber, der ikke 
selv havde selvstændig 
produktion, men fik leveret 
strømmen fra Odense. Dertil 
kom i mellemkrigstiden et 
øget samarbejde mellem de 
kommunale værker i de 
fynske købstæder. I hovedsa
gen var det Odense, der leve
rede strømmen, mens de 
lokale nøjedes med at produ-

. , . 
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90 Steen Gusager 

Fynsværket set fra luften omkring 1970. Etableringen a( værket var en sejr for det fynske 
samarbejde og en erkendelse at at også her var der et område, hvor den enkelte kommune 
ikke var i stand til at løse opgaven selv. Billedet er gengivet efter Holger Dyrbye og Jørgen 
Thomsen: Spænding i Fælleskab I/S Fynsværket 50 år. 1999 s. 143. 

cerere strøm i spidsbelast
ningsperioder som juleaften. 

Efter krigen var det derfor 
naturligt, at de fynske kom
muner diskuterede at etablere 
et fælles kraftværk. Efter 
utallige og svære forhandlin
ger var man omsider i april 
1949 nået så vidt, at kraft
værket kunne holde sit første 
repræsentantskabsmøde. 
Fællesselskabet kunne derfor 
overtage arbejdet med at 
opføre et nyt storkraftværk, 
som den fremsynede Odense 
kommune som den førende 
part i elektricitetsforsyningen 
på Fyn ellers allerede havde 
sat gang i. Den l. juli 1953 
kunne man fra det nye værk, 
Fynsværket, levere strøm til 

forbrugerne sammen med 
billig fjernvarme til en 
foreløbigt mindre kreds af 
kunder i Odense. 

Bogen beskriver derefter 
udbygningen af Fynsværket 
og en række aspekter herved: 
Priser, råvarekøb, forholdet 
mellem interessenterne, 
samarbejdet med andre 
elektricitetsproducenter og 
overvejelserne om den 
fremtidige energiforsyning. 
Den fortæller, at værkets 
vækst og fynboernes forbrug 
af elektricitet var så stort, at 
de to gamle dieselmaskiner, 
der i 1930'erne kunne 
producere strøm til hele 
Odense, i 1960'erne kun lige 
akkurat var i stand til at 

levere strøm til genstartning 
af de turbiner, der nu var 
krumtappen i el-produktio
nen. 

Råvarerne var olie og kul 
samt de danske brunkul, 
ligesom bestyrelsen i 
1950'erne og et par årtier 
frem kalkulerede med, at 
atomkraften ville tage over. 
Sådan gik det ikke, og i det 
hele taget står værket ved 
indgangen til næste årtusind 
i en helt ny situation. Kon
kurrence på elmarkedet er på 
vej efter et århundrede med 
kommunalt monopol på Fyn. 

Bogen afsluttes med en 
række tabeller, der bl.a. viser, 
at Fynsværkets elproduktion 
har været nogenlunde stabil 
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Ny lokalhistorisk litteratur 

siden midten af 1970'erne. 
Det øgede forbrug er derfor 
klaret med el leveret udefra, 
via ELSAM og internationale 
leverandører. Resultatet er 
blevet, at kilowattprisen kun 
er en brøkdel af det, den var, 
da det første private selskab i 
1891 indviede sit anlæg i 
Odense. 

Hvorfor skal man så læse 
denne bog, der tilsynela
dende og på helt traditionel 
vis beskæftiger sig med de 
forskellige bestyrelser, deres 
sammensætning og trækasse
rier, udbygning af værket 
med nye kedler og de proble
mer, der kunne knytte sig til 
den daglige drift af turbiner
ne osv. Svaret ligger lige for, 
hvis man været eller er ansat 
på værket eller i branchen i 
det hele taget eller bare er 
knyttet til området som 
leverandør, politiker eller 
administrator. Så kan man i 
alle tilfælde se billederne 
igennem. 

Men sagen er, at denne bog 
rummer langt mere. Også for 
den alment historisk interes
serede, eller skulle man sna
rere sige den generelt sam
fundsinteresserede, er bogen 
nemlig temmelig spændende 
- når først man har besluttet 
sig til at læse det hele igen
nem: For det første er der tale 
om en milliardforreting, vi 
alle sammen indirekte som 
skatteydere er medejere af. 
For det andet er der tale om 
et område, der har direkte og 
en kolossal betydning for os 
alle, selv om vi måske ikke 
tænker så meget over det i 
dagligdagen. 

Og for det tredje- og det er 
det vigtigste her - er det 
historien om, hvordan det 
offentlige og i dette tilfælde 
det kommunale Danmark 
arbejder. Siger man, at 
forvaltningen altid kommer 
haltende efter udviklingen, 
finder man i denne bog 
beviset for, at det modsatte 

absolut også kan være 
tilfældet. 

Det er historien om, 
hvordan det kommunale 
selvstyre og det kommunale 
samarbejde i praksis blev 
udmøntet. Dermed er det 
også historien om, hvordan 
kommuner kan genere 
hinanden, som Odense 
gjorde det med Set. Hans 
landsogn, eller som flertallet 
senere gjorde det med Ærø og 
Langeland. Eller hvordan 
man kan blive nødt til at 
hjælpe hinanden, når opga
ver, der er for store for de 
selvsamme kommuner eller 
det lokale erhvervsliv, skal 
løses. 

Vel er det også historien 
om et system, hvor det ikke 
altid er de optimale og ideelle 
løsninger, der vælges. Til 
gengæld er det historien om 
løsninger, som lokale og 
lokalpolitiske interesser 
kunne handle sig frem til at 
enes om: Med andre ord: 
Folkestyret på arbejde i 
genren: Kommunal opgave
løsning. 

I dette tilfælde er det 
historien om, hvordan 
elektricitet blev en kommu
nal handelsvare. I begyndel
sen var det et lokalt anlig
gende, men snart blev det en 
regional og senere interregio
nal eller næsten-national 
opgave for endelig at ende 
som et eksempel på kommu
nal opgaveløsning med 
internationale perspektiver 
og berøringsflader. Det 
spændende bliver, hvad 
næste udviklingstrin vil 
medføre. Spørgsmålet, som 
imidlertid ikke stilles i bogen, 
er nemlig, om det nuværende 
kommunalsystem overhove
det er velegnet til en sådan 
form for opgaveløsning i 
fremtiden. 

Ingen kan forestille sig en 
tilværelse uden elektricitet og 
en høj grad af forsyningssik
kerhed. Vi er alle afhængige 
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af det i dagligdagen, og 
bogens emne har derfor 
umiddelbar relevans for alle 
fynboer. Det er sikkert de 
færreste, der har fantasi til at 
forestille sig, hvad et sådant 
fællesprojekt politisk, økono
misk og teknisk kræver af de 
implicerede. Men det giver 
bogen en række glimrende 
illustrationer af. Bogen 
fortjener derfor at blive læst 
af mange flere, end tilfældet 
formentlig vil blive. 

Det er en spændende og 
vedkommende historie, der 
ligger bag historien om 
Fynsværket, og forfatterne 
har fat i denne historie - selv 
om den som følge af den 
valgte form ikke er så let at få 
øje på. Trods et emne, der 
måske ikke umiddelbart 
appellerer, er der ikke tvivl 
om, at denne bog må bære 
prisen som den mest betyd
ningsfulde og perspektivrige 
af årets lokalhistoriske 
udgivelser på Fyn. Kun kunne 
man have ønsket sig, at 
statens stillingtagen til den 
fynske el-udvikling i højere 
grad havde været belyst. 
Kilderne er der jo, men man 
skal uden for øen for at finde 
dem. 

Stine Kern Hansen, Tine 
Michelsen og Inge Lise Peder
sen: Set nedefra. Beretninger 
om at være barn af småkårs
folk på landet omkring 
århundredeskiftet i: Landbo
børn. Bol og By. Landbo
historisk Tidskrift 1999:1, s. 
58-101. 

I Institut for Dansk Dialekt
forsknings båndarkiv findes 
et meget stort antal beretnin
ger, hvor ældre mennesker 
fortæller om deres opvækst 
på landet. To studerende og 
en lektor ved instituttet har 

. . . .~ . 
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af disse udvalgt 28 inter
views, som de gengiver kor
tere eller længere bidder af i 
den foreliggende artikel, der 
har fokus på børn. 

Af disse 28 beretninger er 
der en overvægt af fynske 
erindringer, fortalt af infor
manter født i slutningen af 
1800-tallet eller begyndelsen 
af 1900-tallet. Barndommen 
er afgrænset ved konfirmatio
nen, og vægten er lagt på 
mindrebemidledes børn. Det 
er beretningen om dagligda
gen, om arbejde og skole
gang, om lege og om, hvor
dan man fejrede højtider. 

Det er altså ikke en artikel 
specielt om fynske vilkår for 
børn, men med det store 
antal fortællende fynboer er 
den dog alligevel et bidrag til 
den fynske historie. På den 
måde supplerer den ganske 
godt Henriette Wielands bog: 
Barndom i Vissenbjerg, an
meldt i Fynske Årbøger 1997. 
Samtidig henleder den 
opmærksomheden på et 
kildemateriale, som vel de 
færreste aner eksistensen af. 

Hans Henrik Jacobsen: Kron
prins og guvernør. Christian 
VIII og Frederik VIl som 
guvernør over Fyns Stift 
1816-48. Udgivet af Lokal
forlaget, Næsby 1998, 237 
sider. 

Som noget helt særligt i 
Danmark var Odense fra 
1816 til 1848 hjemsted for et 
guvernement med en guver
nør som chef. Som den første 
guvernør udnævntes kron
prins Christian Frederik, den 
senere Christian VIII, og som 
den anden, kronprins Frede
rik Carl Christian, den senere 
Frederik VII. Administratio
nen af guvernementets virk
somhed har kastet et betyde
ligt arkiv af sig. Det findes på 
Landsarkivet for Fyn, åbent 
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Instruks for den kommende guvernør over Fyns Stift, 
dateret 15. november 1815. Instruksen findes sammen 
med den senere fra 1839 i guvernementsarkivet på Lands
arkivet for Fyn, men er her gengivet efter Hans Henrik 
Jacobsen: Kronprins og guvernør. 1998, s. 11. 

for de forskere, der måtte 
benytte det. 

Arkivet har imidlertid 
aldrig været systematisk 
udnyttet - eller for den sags 
skyld sammenlignet med de 
amtsarkiver, hvis skabere på 
mange områder har haft de 
samme funktioner som de to 

guvernører. Men spørgsmå
lene har alligevel ofte været 
rejst: Hvad var egentlig 
guvernementets funktion? 
Hvad var målet med det? Var 
der tale om et forsøg på at 
forny enevældens lokal- og 
regionaladministration? Eller 
var det blot og bart en 
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uddannelsestilling for de 
kommende regenter? 

Af de instrukser, der findes 
for forretningsførelsen, 
fremgår det, at guvernemen
tet skulle være et bindeled 
mellem centraladministratio
nen og de lokale myndighe
der, altså præcis den samme 
opgave, som amtmanden 
havde og altid havde haft, 
også i de områder af landet, 
hvor man aldrig fik guvernø
rer. På den baggrund kan 
man hævde, at kronprinserne 
kun var guvernører af navn, 
ikke af gavn, og at posten 
ikke havde nogen som helst 
reel betydning. 

Derfor er det spændende, 
når lokalhistorikeren, 
gymnasielektor Hans Henrik 
Jacobsen angiveligt med 
udgangspunkt i det fynske 
guvernementsarkiv har 
udgivet en 23 7 sider stor bog, 
hvori han vil påvise, at 
kronprinserne som guvernø
rer var mere end kransekage
figurer. Hans påstand er 
indledningsvis, at det fynske 
guvernement faktisk havde 
en betydning og ikke var 
overflødigt som det omsvøbs
departement, det ellers for en 
umiddelbar betragtning 
kunne se ud til at være. 

Hans Henrik Jacobsen slår 
indledningsvis fast, at grun
den til oprettelsen af det 
første embede som guvernør 
skyldtes, at kongen ville have 
kronprinsen på afstand. 
Hvorfor det netop skulle 
være på Fyn, drøftes ikke, og 
det dokumenteres faktisk 
heller ikke, at det var grun
den. Alligevel mener forfatte
ren at kunne slå fast, at me
ningen var, at kronprinsen 
skulle forberedes til sin 
kongegerning. 

Tilsyneladende blev der da 
også taget fat på arbejdet 
med stor alvor. I gennemsnit 
forelagdes ca. 500 sager hvert 
år for guvernøren, og det 
tages af forfatteren som et 

stort tal. Men sammenlignet 
med amtsadministrationen 
var det dog et forsvindende 
lille antal, og i øvrigt blev 
disse sager også behandlet i 
den almindelige lokal
administration, dvs. typisk af 
amtmanden eller biskoppen, 
der tilsammen udgjorde 
overøvrigheden og reelt var 
forbindelsesledet mellem 
central- og lokaladministra
tionen. Guvernementsarkivet 
er da heller ikke ikke sam
menlignet med de andre 
arkiver særligt stort, og endda 
er det så vidt, man kan 
skønne, desværre kun et lille 
hjørne af disse sager, der er 
udnyttet i den foreliggende 
bog, nemlig resultatet af de 
såkaldte købstadsinspektio
ner, samlet i 13 pakker. 

At forfatteren har udnyttet 
disse 13 pakker, skal han ikke 
lastes for. De næsten årlige 
inspektionssager rummer et 
glimrende lokalhistorisk 
materiale, fordi der her er 
samlet en lang række beskri
velser og indberetninger om 
lokale forhold. Forfatteren 
har da også blik herfor og 
refererer som eksempler på de 
mange informationer, arkivet 
indeholder, et større antal 
dokumenter fra denne række. 
For andre lokalhistorikere 
kan dette kun være en inspi
ration til selv at gå i krig med 
pakkerne. 

Men hvad blev disse 
inspektioner og følgende 
indberetninger så brugt til? I 
bogen nævnes enkelte eksem
pler på, at guvernøren på 
baggrund heraf fremsatte 
forslag til ændring af det 
bestående. Det var fx tilfæl
det med organiseringen af 
brandvæsenet, som han også 
i andre sammenhænge havde 
haft opmærksomheden 
henledt på, både når det 
gjaldt byerne og landet. Men 
om indberetninger og forslag 
resulterede i noget, følger 
forfatteren ikke op på. Det 
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eneste, man på dette grund
lag kan konkludere, er, at 
kronprinsen selv tog noget af 
det alvorligt - ikke om andre 
gjorde det. Hertil mangler 
nemlig både en analyse af 
forvaltningsprocessen i de 
relevante centraladministra
tive organer samt i det proto
kol- og sagsmateriale i guver
nementets arkiv, der kunne 
have belyst noget sådant. 

Hans Henrik Jacobsen kon
kluderer imidlertid alligevel, 
at det er hans overbevisning, 
at det for købstæderne har 
betydet noget, at guvernøren 
var på årlig inspektion, fordi 
det udmundede i en rapport, 
der, som det hedder i bogen, 
blev forelagt på allerhøjeste 
sted. Hvad det var for et sted, 
konkretiseres ikke, men Ja
cobsen mener alligevel - og 
altså helt ubegrundet - at 
kunne afvise de fremstillin
ger, hvor det hævdes, at gu
vernøren kun havde indfly
delse på få og ret uvæsentlige 
ting. 

Men hvori bestod så kron
prinsernes indflydelse ifølge 
bogen? For selvstændigt kun
ne de ikke sætte noget i værk. 
Det fremgår af bogen selv, 
hvor det bl.a. nævnes, at gu
vernøren måtte søge biskop
pen om tilladelse, da han i 
1831 ville istandsætte en 
kilde ved Næsbyhoved sø og 
anlægge stier og gange. Hans 
fravær mellem 1819 og 1822, 
hvor han var på udlandsrejse 
gav øjensynligt ikke anled
ning til problemer, og i det 
hele taget opholdt de to 
guvernører sig, når de var i 
Danmark, mere i København 
end på Fyn. Mange sager var 
derfor overladt til den daglige 
administrator, hvad der ikke 
ligefrem er nogen indikation 
af, at embedet skulle have 
haft nogen særlig betydning. 
Heller ikke. andet tyder herpå, 
og 'det kan da også netop 
være grunden til, at der -
hvad man ellers skulle have 
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forventet - ikke blev ændret i 
instruksen, da kronprins 
Frederik tiltrådte i 1839. 

At guvernørerne aktivt tog 
del i byens selskabelige og 
sociale liv, dokumenteres til 
gengæld overbevisende i 
bogen. Men denne deltagelse 
siger i sig selv intet om deres 
indflydelse. Faktisk kan man 
vel kun sige, at det havde 
været helt unaturligt, om de 
ikke var blevet inddraget i 
byens liv, når de nu var til 
stede af og til. Deres tilstede
værelse har selvfølgelig været 
følelig, og personlige, ufor
melle kontakter har sikkert 
spillet en rolle. Byens selvfø
lelse har måske også nydt 
godt af beslutningen om med 
en guvernørtitel som påskud 
at parkere de to kronprinser i 
provinsen. Men om de kon
geliges tilstedeværelse i byen 
konkret havde nogen betyd
ning, er vanskeligt at gøre op. 
Og i bogen sker det ikke. 

Bogen handler således ikke 
primært om de to kronprin
ser som guvernører og guver
nementet som et måske nyt 
element i lokaladministra
tionen eller som kongelig 
uddannelsestilling. I det hele 
taget udgør problemstillin
gerne omkring guvernemen
tet kun en mindre del af 
bogen, og de behandles 
næsten udelukkende i rela
tion til købstadsinspektio
nerne. Foruden en række 
udtog fra de nævnte inspek
tionsrapporter beskriver 
bogen først og fremmest på 
grundlag af Fyens Stiftstiden
de og anden trykt litteratur 
de kongeliges ophold i 
Odense, de kongeliges 
ægteskaber og ikke mindst 
historien om kronprins 
Frederiks forhold til den 
senere grevinde Danner. I 
administrativ eller politisk 
henseende er der ikke i bogen 
lagt noget frem, der kan 
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underbygge påstanden om, at 
guvernementet havde nogen 
som helst påviselig eller 
konkret betydning, hverken 
for forvaltningsapparatet 
eller for Odense. 

Bogens problem er kilde
udvalget: Centraladministra
tionens behandling af sager
ne er ikke undersøgt, og kun 
en lille del af guvernements
arkivet er tilsyneladende 
benyttet. Inddraget er ej 
heller de to senere kongers 
privatarkiver, hvor der ellers 
også ligger et betydeligt 
materiale til belysning af de 
tos funktioner som guvernø
rer. På Det kongelige Biblio
tek findes en memoiresam
ling fra guvernements
sekretæren Carl Henrik von 
Holten, men heller ikke 
denne samling er efter det 
foreliggende benyttet i 
bogen, der i øvrigt kun 
nødigt henviser til konkrete 
kilder. 

Den fynske tegner og illustrator Niels Ringe har omsider fået sin egen bog. I denne gengi
ves en række skitser og gouacher fra 35 fynske herregårde og en enkelt mølle. På billedet, 
der er gengivet efter Fynske herregårde- set af Niels Ringe. Foreningen til Gamle Bygnin
gers Bevaring 1999, s. 73 øverst, ses Holstenshus. 

.·· 
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Til sidst en detalje: Hvorfra 
ved forfatteren, at guvernø
ren uden tvivl har ladet falde 
anerkendende bemærkninger, 
når han aflagde besøg på 
arbejdsanstalter (s. 160) ? 
Enten kan sådan påstande, 
som der er flere af i bogen, 
dokumenteres med henvis
ning til en konkret kilde, 
eller også kan de ikke, og så 
bør man som historiker 
overlade sådanne spekulatio
ner til andre. Her er der 
tydeligvis tale om et gæt. 

Det er ellers en ganske 
velskrevet og letlæst bog, der 
foreligger, og den vil uden 
tvivl kunne finde et større 
publikum med royale interes
ser. Havde forfatteren holdt 
sig til beskrivelsen af de 
kongeliges ophold på Fyn, 
havde der nok heller ikke 
været så meget at indvende, 
selv om heller ikke den 
indeholder noget nyt. Men 
med den valgte og formulere
de problemstilling kræves en 
konklusion. Det får man ikke. 
Det kan det anvendte kilde
materiale simpelthen ikke 
bære. 

Fynske Herregårde - set af 
Niels Ringe. Udgivet af 
Foreningen til Gamle Bygnin
gers Bevaring, København 
1999. 120 sider. 

Tegneren Niels Ringe (1791-
18S4) var født i Odense og 
virkede bl.a. som tegner og 
indsamler for historikeren 
L.S.Vedel Simonsen op mod 
midten af 1800-tallet. Som 
sidegesjæft tegnede og 
malede han prospekter af 
fynske herregårde og kirker, 
og det er et udvalg af disse 
tegninger, der befinder sig på 
Nationalmuseet, der præsen
teres i bogen her. I den meget 
smukke publikation beskrives 
indledningvis Niels Ringes liv 

og hans teknik. Med ud
gangspunkt i tegningerne, 
hvoraf flere dog har været 
publiceret før, beskrives 
dernæst herregårdene som 
kulturmiljøer, Hovedtyngden 
i bogen ligger på illustratio
nerne af de enkelte gårde, 3S 
i alt. 

Karakteristisk for tegnin
gerne er, at bygningerne som 
oftest optræder i de nære 
omgivelser med mark, skov, 
voldgrav, gårdsplads og 
haver. De charmerende 
tegninger yder derfor både et 
bidrag til belysningen af 
dansk guldalder og det fynske 
kulturlandskab, som det så 
ud for omkring 1SO år siden. 
Tegningerne er nok temmelig 
naivistiske eller kunstnerisk 
lidt ufuldkomne. Men ikke 
desto mindre er det en lille 
perle, der her er udkommet. 

Assens 

Vedstårup Teglværk gennem 
125 år. Mursten i generatio
ner 1873-1998. Udgivet af 
Vedstårup Teglværk/Forlaget 
Skulkenborg 1998. III. 

Teglværket ved Turup/Assens 
er et ud af Danmarks tilbage
blevne 2S teglværker. Bare for 
SO år siden var der ca. 300 af 
slagsen rundt om i landet, 
men bl.a. brugen af betonele
menter slog mange af de 
mindre værker ud i 1970'erne 
og frem. Der er tale om en 
familieejet virksomhed, der 
endda har været i samme 
families eje i 12S år. Produk
tionen begyndte i 1873 og 
drives nu videre af S. genera
tion med råvarer fra egnen 
omkring Skallebølle og Tom
merup. Teglværket har des
uden opkørt firmaet Højslev 
Ler ved Skive. 

En lille publikation, ud
sendt af virksomheden selv, 
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fortæller om værkets historie 
dels med lidt tekst dels med 
en række billeder. Publikatio
nen, der nærmer sig reklame
folderens genre, er desuden 
udstyret med en præsenta
tion af det bilmuseum, som 
værkets ejer også har opbyg
get. 

Broby 

jens Peter Ægidius: Sønder 
Broby Kirke beskrevet i 
historisk lys. Udgivet af 
Menighedsrådet for Sønder 
Broby Sogn. 1999. 62 sider. III. 

Vil man vide konkret, hvad 
man ser, når man nærmer sig 
kirken i Sønder Broby og går 
ind i den, skal man have Jens 
Peter Ægidius' lille guide med 
sig. Den beskriver bygnings
historien om den ca. 800 år 
gamle kirke, og den fortæller 
om de enkelte stykker 
inventar. Den fortæller også 
om det, der ikke er mere, som 
fx den såkaldte grevestoL Det 
var en plads med en stol i 
pulpituret lige over indgangs
døren, hvor kirkeejerne i flere 
århundrede tronede, bl.a. for 
at få et bedre udsyn til prædi
kestolen. 

Da kirken blev overtaget af 
sognet og menighedsrådet i 
1924, blev stolen et par år 
efter fjernet sammen med 
den udvendige indgang og 
trappen op til den. Ved den 
indvendige restaurering i 
1986 blev en del af opgangen 
frilagt igen. Grevestolens 
placering må i sin tid have 
begrundet den usædvanlige 
placering af prædikestolen i 
kirkens nordside ifølge forfat
teren. Og således har alt en 
forklaring. 

I hæftet findes desuden 
afskrifter af gravstene og 
mindeplader. Desuden en 
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beskrivelse af kisterne og 
deres indskrifter i kirkens to 
kryptrum, som nu kun kan 
nås udefra via tilgitrede 
glugger i skibets og korets 
sokkel. 

Middelfart 

Jørgen Burchardt: Historiens 
lange tråd. NKT Trådværket 
1899-1999. Udgivet af Middel
fart Museum og NKT Trådvær
ket. U.å. (1999). 31 O sider. III. 

Hvor de fynske lokalhisto
riske udgivelser sidste år 
domineredes af sognehisto
rierne, er det i 1999 jubi
læumsskrifter vedr. industri
virksomheder, der tegner 
billedet. Jørgen Burchardt, 
der er etnolog, har sammen 
med Middelfart Museum og 
Nordisk Kabel og Tråd i et 
utraditionelt samarbejde 
således udgivet en fornem 
publikation om Middelfarts 
største industrivirksomhed, 

Trådværket. Den flotte og 
smukt layoutede bog er et 
imponerende vidnesbyrd om 
et væsentligt kapitel i Mid
delfarts historie - et kapitel 
der langt fra er afsluttet. 

Sproget er enkelt, forstå
eligt og indfølende, og for
fatteren har gjort, hvad han 
kunne for at dramatisere 
kilderne. Han kan endda 
berette om forhandlinger, 
hvor luften var tyk af tobaks
røg fra en bestemt cigar, og 
han føler med og er er på 
fornavn med en af de konto
rister, der fra starten i 1899 
skulle arbejde de efterføl
gende 42 år på fabrikkens 
kontor. Det samme nære 
forhold synes forfatteren at 
have til flere af de arbejdere, 
hvis historie fortælles mere 
indgående. Og det kan være 
grunden til, at de efter min 
mening lidt nedladende kun 
omtales med deres fornavn. 

Tydeligvis har forfatteren 
virkelig bestræbt sig på at 
komme læseren - også den 
såkaldt almindelige læser -
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imøde ved desuden at visua
lisere historien: Når det ikke 
drejer sig om mennesker, står 
bygninger, produkter og 
arbejdsprocesser i centrum, 
og læseren inviteres med på 
rundgange i forskellige år. 
Selv om der er tale om et 
jubilæumsskrift, forfalder 
forfatteren ikke til ukritisk 
stillingtagen. På rundturen i 
1906 konstaterer >>Vi << (læse
ren, må det antages) således, 
at >> Det er en befrielse at 
komme ud i det fri << .. . Det 
forstår man godt, når >>Vi << 
lige har forladt syrekarene i 
fabrikkens store bejdseri. 

Stilen er understøttet af 
layout og billedvalg. Den er 
journalistisk og til tider 
næsten påtaget uhøjtidelig. 
Fremstillingen bygger øjen
synligt da også - foruden på 
erindringer og interviews - i 
stor udstrækning på de lokale 
aviser som kilder. Resultatet 
er alt i alt, at bogen trods det 
vanskelige emne er uhyre 
letlæst, og man kan derfor 
næsten bære over med, at 

NORDI::iKE K.'lBEL-., TRflilDF.'lBRIKF.:R · 

·TRtltiDVÆRKET i MIDDELFRRT 
19~1. 

Trådfabrikken blev Middelfarts største industriarbejdsplads. Tegningen fra 1921 viser 
komplekset efter de store ombygninger. Gengivet fra Jørgen Burchardt: Historiens lange 
tråd NKT Trådværket 1899-1999. Middelfart 1999, s. 120. 
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verdens vigtigste statsmænd 
og Versaillestraktaten efter l. 
Verdenskrig omtales, som var 
det i en historiebog for de 
mindste klasser i folkeskolen: 
>>En dag i januar 1919 mødtes 
en gruppe mænd for at holde 
møde i en togvogn. Stedet 
var Versailles. << Gad vide, om 
de også havde madpakker 
med? 

Som et stykke formidlings
arbejde er det dog, trods de 
indvendinger der kan rejses, 
så absolut et stykke pioner
arbejde, der her er præsteret. 
Det lykkes faktisk at få 
beskrevet arbejdsprocessen og 
dens deltagere, så man synes, 
at man kan se det for sig. 
Men det virker også som om, 
at nogle af kilderne udnyttes 
og tolkes til det yderste og så 
lige et stykke til. Og hvad 
kilderne helt konkret er, får 
man ikke at vide i selve 
bogen. Det må man på 
museet efter, og det er i en 
bog af dette omfang helt 
urimeligt. Selv om det er en 
ganske udbredt opfattelse, er 
det efter min mening helt 
misforstået at tro, at folkelige 
værker ikke skulle kunne 
rumme kildehenvisninger 
eller i det mindste en kilde
fortegnelse bagerst i bogen. 

Som vanligt beskrives kort 
en forhistorie og baggrunden 
for trådværkets etablering i 
den lille hensygnende køb
stad, Middelfart, i 1899. Byen 
havde i konkurrence med 
Nyborg givet fabrikken gode 
startbetingelser, og beliggen
heden var da også god: Der 
var både adgang til havn og 
jernbanespor i den umiddel
bare nærhed. Her skulle pro
duceres søm, fjedre og pig
tråd - det sidste var noget, 
landbruget netop var begyndt 
at efterspørge i stor stil. De 
nye produkter, der udvikle
des, beskrives, og det samme 
er tilfældet med konflikterne 
mellem arbejdsgiver og 
arbejdstagere samt tidens 

sociale forhold. Hvis der er 
en synsvinkel i bogen, er den 
da nok også mere arbejdernes 
end den er arbejdsgiverens. 

Fabrikken udviklede sig 
hurtigt, og allerede i 1910 fik 
den således sin egen havn. I 
1913 var der planer om at 
anlægge et helt stålværk i 
Middelfart, og under l. Ver
denskrig tjentes styrtende 
med penge. I 1919 påbegynd
tes produktion af skruer, og 
samme år opførte fabrikken 
en række arbejderboliger. 
Også på den måde kom 
fabrikken til at påvirke Mid
delfart by på mere end en 
måde. Den moderne industri
kultur var kommet til byen 
med Trådfabrikken, der nu 
var byens vigtigste arbejds
plads. De mange arbejdere 
betød, at Socialdemokratiet i 
1917 kunne overtage 
borgmesterposten. 

Udviklingen på virksomhe
den beskrives herefter krono
logisk fremadskridende med 
vægt på de førnævnte temaer 
og slutter meget naturligt den 
Z.oktober 1998. Den dag blev 
værkets tillidsfolk orienteret 
om, at NKT var ved at sælge 
værket til en amerikansk 
virksomhed. Hvor den star
tede som et alternativ til den 
udenlandske industri, var 
den nu selv blevet internatio
nal i sin karakter. 

Den forbilledligt illustre
rede bog er forsynet med et 
par statistiske tabeller, og er 
sammen med bogen om 
Lillebæltsbroens arbejdere, 
der udkom for fire år siden, 
et væsentligt bidrag til både 
Middelfarts historie i almin
delighed og - som noget ret 
usædvanligt- arbejdslivets 
historie i særdeleshed. Men 
titlen er lidt søgt, og ej heller 
synes emnet udtømt: Fabrik
kens betydning for Middel
fart kunne godt fortjene en 
selvstændig undersøgelse, 
ligesom man kunne savne 
lidt mere om, hvad alle 
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fabrikkens produkter egentlig 
blev brugt til. Også i spørgs
målet om fabrikkens øko
nomi og værdier mangler lidt 
oplysning. Alligevel er det 
med det foreliggende ud
gangspunkt en fin bog, hvor 
man mærker, at der virkelig 
er blevet arbejdet med stoffet. 

Odense 

Anders W.Berthelsen: Dalum
Hjallese bogen. Forlaget 
Skulkenborg 1996. 128 sider 

Anders W.Berthelsen: 
Hunderup Munkebjerg 
bogen. Forlaget Skulkenborg 
199 l. 1 04 sider. 

I rækken af kvarterbeskrivel
ser er Anders W. Berthelsen 
nået til 5230 Odense M. Med 
en blanding af temaer og 
kronologi og naturligvis et 
sublimt billedmateriale fra 
især Statdsarkivet og Mønter
gården er det lykkedes på en 
begrænset plads at fortælle 
om udviklingen i kvarteret og 
nogle af dets særkender. 
Avisjournalistik-i enkelte 
afsnit grænsende til billed
bladsstil - har tydeligvis 
inspireret forfatteren, og den 
lette og umiddelbare form er 
indbydende. Nyskabende 
kildebaserede studier og 
tolkninger er der derimod 
ikke tale om, og det har 
heller ikke været planen med 
udgivelserne. Hæfterne 
fungerer som - og er sikkert 
også tænkt som - en slags 
udvidede (turist-)guider til 
byens kvarterer. 

Hunderup Munkebjerg 
bogen ligger i forlængelse af 
Dalum Hjallese bogen fra 
1996, der i følge forfatteren 
er hæftet om alle klassers 
historie. Papirfabrikken, 
Nonneklosteret, landbrugs
skolen, parcelhuskvartererne 
og arbejderboligerne kommer 

.. . ... 
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parvognen i Hun.derupkvarteret, kort efter liniens åbning i 1911. Billedet viser en atypisk 
del af dette kvarter, 17vor etageejendomme var forbudt, undtagen på den nordligste del af 
Hunderupvej. Pudsigt nok er dette stykke i et ellers udpræget villakvarter en af de få 
gadepartier i Odense, der har lidt storby over sig. Billedet er gengivet fra Anders W 
Berthelsen: Hunderup Munkebjerg bogen, Odense 1997 s. 16. 

alle under kærlig behandling: 
»Pænhedens hovedkvarter<< 
er der dømt. Men ikke desto
mindre inkluderer det også 
historien om Christian IVs ti 
børn i Dalum. 

Dalum-Hjallesebogen er 
noget mere teksttung end 
bogen om Hunderup og 
Munkebjerg. Det kan den 
sagtens bære. 

Anders W.Bertelsen og Max 
Thisted (red.): Boldklubben 
Marienlyst 75 år. Udgivet 
7 99 7. 72 sider. 

Skibhuskvarterets boldklub, 
Madenlyst har fået sin 
historie. Klubben blev startet 
i 1922 i det daværende Set. 
Hans Landsogn, og den blev 

opkaldt efter den gade, dren
gene kom fra. Bogen indledes 
med et kort historisk over
blik, og det konstateres, at 
denne landklub, som den 
oprindeligt var, altid har sat 
det sodale samvær i højsæ
det. Klubbens sportlige resul
tater gennem tiderne præsen
teres sammen med bygnin
gerne og anlægget. 

Foruden fodbold dyrkes der 
også bordtennis og volleyball 
i klubben, der hver sommer 
nu er hjemsted for Dansk 
Boldspils Unions meget suc
cesfulde fodboldskoler for 
børn og unge. Håndbold har 
været på programmet, men 
røg ud i 1977. Som motions
tilbud udbydes desuden bad
minton. Senest - omkring 
1990 - kom der også en 
aerobic-afdeling til. De stør
ste tilskuertal har klubben 

dog haft, når den arrangerede 
rockkoncerter. 

Klubben er blevet en mar
kant del af kvarteret og sam
arbejder med skolen og andre 
foreninger i kvarteret. Bogen 
er udstyret med en meget flot 
billedside. 

Svendborg 

Den danske Turistforenings 
Rejsebøger: Svendborg og 
Omegn. Genudgivet af Svend
borg Museum. Ca. 60 sider. III. 

Fra Svendborg Museum 
foreligger som sædvanlig en 
fyldig årbog med artikler om 
bl.a. middelalderåret, det 
kommende socialmuseum og 
meget mere. Med årbogen 

· . . · 

Fynske Årbøger 1999



Ny lokalhistorisk litteratur 

fulgte endvidere et genoptryk 
af Den Danske Turistfore
nings Rejsebøger: Svendborg 
og Omegn fra 1913. Rejse
bogen kan også købes selv
stændigt: 

Den indeholder foruden et 
turistkort en indledning 

skrevet af dansk presses 
førstemand i tiden, Henrik 
Cavling fra Politiken. Han 
indleder med at konstatere: 
>>Hvor man kan sove, kan 
man også skrive << . Derfor var 
Cavling taget til Svendborg, 
hvor han endte på 
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Christiansminde. Det var en 
opdagelse for ham, og derfor 
sagde han tak. Den lille 
genoptrykte publikation er på 
omkring 60 sider og er 
velforsynet med billeder. 

I 1997 udkom i skriftrækken Hugo Matthiessens Danmark billedbogen om Svendborg og 
Troense anno 1916, omtalt i Fynske Arbøger 1998. Senere i 1998 udkom en tilsvarende 
for Marstal og Ærøskøbing, der blev gennemfotograferet i 1921. På billedet ses Dronninge
stræde i Marstal set fra vest. Billedet er gengivet efter Henrik M. fansen: Hugo Matthi
essens Marstal og Ærøskøbing 1921. Marstal1998, s. 47. 
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Fynske årbøger og 
tidsskrifter 1998 - en 
oversigt 

Oversigten er ikke fuldstæn
dig, men opregner, hvad der 
forelå indsendt ved redaktio
nens afslutning. 

Hele Fyn 

Steen Dusager 

Fynske Minder 1998. 
Redigeret af Asger Halling 
lorentzen, Finn Grandt
Nielsen, Peter Steen Johan
sen, Claus Chr. Koch, Jette H. 
Johansen og Anders Myrtue. 
Udgivet af Odense Bys Museer. 
s. 1-263. 

Indhold: 
Torben G.Jeppesen: Dansker i 

Nordstatshæren-i kamp 
for det nye hjemland 

Jørgen Nielsen: Odenses 

Det gamle rådhus i Bogense skulle have været museum, 
men blev i stedet for til husvildebolig og senere kunstner
atelier. Gengivet efter Sletten 1998, s. 20 

ældste gader 
Ane Grum-Schwensen: 

>>Klokken eet kom 
Photographen<<. 

Helle Ravn: Markante kvin
der på Langeland 

Claus Madsen og Karsten Kjer 
Michaelsen: Penge lugter 
ikke ... og dog! 

Finn Grandt Nielsen: Laugs
husets pryd 

Jørgen Steen Larsen: Odense 
borgerlige fodjægerkorps 

Jørgen Jacobsen: Taget af 
havet 

Lars Kjærholm: Karakter
figurer fra Indien 

Nils Jensen: >> Odense mit 
saqqummersiat<< 

Anne Christiansen: Renove-

Her i Upernavik er en del genstande fra Odense Bys museer 
udstillet. Det fremgår af artiklen i Fynske Minder 1998, 
hvorfra billedet også er gengivet. 

ringen af Fyns Kunstmu
seum 

Mogens Bo Henriksen: 
Guden under gulvet 

Karsten Eskildsen: Hvad 
koster H.C.Andersen 

Midtfyn 

Ræthinge-Posten. Arsskrift for 
Ringe Museumsforening og 
Ringe lokalhistoriske Fore
ning. 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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Nordfyn 

Sletten. Årsskrift for nord
fynsk lokal- og kulturhistorie. 
Redigeret af Anders jæger og 
Hans Henrik Jacobsen. 
Udgivet af Nordfyns Museum 
og lokalarkiverne i Bogense, 
Søndersø, Otterup, Lumby og 
Al/esø-Broby-Næsby. S. 1-72. 

Indhold: 
Finn Ole Hansen: Kalk

malerierne i Søndersø Kirke 
Hans Georg Andersen: 

Rådhuse i Bogense 
Hans Henrik Jacobsen: H. C. 

Andersen på Nordfyn 
Niels Oxenvad: Hugget, som 

H. C. Andersen besøgte 
som barn 

N. C hr. Christensen: 
Glavendruplunden 

Rasmus Nielsen: Glavendrup 
Digtet 

Chr. V. Prip: Lumby Landbo
skole 

Kirsten Lund-Andersen: 
Hofmangaves have 

Johannes Wendt-Larsen: 
Spansk indkvartering i 
Lumby præstegård i 1808 

Odense-området 

Odensebogen 199 l. Redigeret 
af Per Boje, Holger Dyrbye, 
Hans Chr. Johansen og 
Jørgen Thomsen. Udgivet af 
Byhistorisk Udvalg i kommis
sion hos Odense Universitets
forlag. S. 1-196. 

Indhold: 
Lene Bischoff-Mikkelsen: Da 

jorden slog revner. Ordina
tionen af de første kvinde
lige præster i 1948 

Kim Beck Danielsen: På tur til 
det store udland. Arkitekt 
og kongelig bygnings
inspektør Jens Wilhelm 
Petersens dannelsesrejse 
1877-78 

Svendborg 
Museum er på 
vej med en ny 
afdeling, et 
socialhistorisk 
museum: Et 
museum for 
de fattige og 
udstødte. 
Planerne er 
beskrevet i den 
nye årbog for 
Svendborg og 
Omegns 
Museum 
1998, hvorfra 
(s. 95) gengi
ves et billede 
fra en celle på 
forsorgshjem
met St. 
Dannes bo, 
etableret 
1949. 

Hans Chr. Johansen: Skibs
bygning i Odense - før A. P. 
Møller 

Kaj Hansen: Med sygehuset 
som legeplads. Episoder fra 
barndom og ungdom 1914-
34 

Johnny Wøllekær: Et ordent
ligt brød. Odenses 
rugbrøds bagere 

Niels Knudsen: Min tid på 
borgmesterkontoret og 
andre erfaringer fra min 
opvækst i Odense 

Frank D.]ørgensen: Kampen 
om Odense Stadion 

Sigurd Madsen: Allesøs 
forvandling til Beldringe 
Flyveplads. En nabos 
erindringer 1942-45 

Hans Lykke Jensen: Brand
mand og fagforeningsmand 
i krig og fred 

Niels Hansen: Regiments
musik i Odense 

Årets begivenheder 
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Sydfyn 
Stavn 1998. Redigeret af 
Anders Rehde Nielsen, 
udgivet af museer, arkiver 
og folkemindesamlinger i 
Faaborg Kommune, 1998 
s. 1-73. 

Indhold: 
Hans Vognsen: Haastrup 

Kirke og dens Omgivelser 
Hans Marius Jeppesen: 

Borgen i Østerby 
Bent H. Skaef: Omkring den 

gamle stævneplads 
Carl Thorkild Nielsen: Træk 

af en gammel >>Hovbondes« 
saga 

Susanne Jervelund: Højryg
gede agre i Kistrup skov 

Chr. Dan Nielsen: Et liv 
gennem 7 S år på et 
statshusmandsbrug i 
Aastrup 
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Ingeborg Rossau Andersen: 
»Elektri Mølle<< i Vester 
Aaby og dens historie 

John Hollænder: Uddøde 
erhverv i Korinth 

Kaj Mehr: Da den røde hane 
galede i Faldsled 

Kirsten Wettergren: Malerin
den Karen Hansen >>Hannes 
HUS<< Diernæs 

Carl Thorkild Nielsen: Træk 
af to skipperes levnedsløb 

Rasmus Dahlberg: En frem
med mand i soveværelset! 

Vincent Lind: En øbo 
Maria Rytter: Fra rådhusets 

kælder til arrestens celler 
Arne Rasmussen: En festdag i 

Lindebjergskoven 

Tåsinge Årbog 1998. Udg. af 
Tåsinge Museumslaug. S. 1-
80. 

Indhold: 
Per O.Thomsen: Skeletter og 

andre fund fra en gravhøj 
ved Gyllenmose nær 
Bregninge 

Albert Mohr Lolk: Taasinge 
1813-1871, til og fraflyttere 

Ole Mortensøn: Noget om 
Taasinges paketter 

Ester Andersen: Mere om 
>>Vikings<< historie 

Bent Christoffer Nielsen: Om 
Taasinges frugthaver 

Arne Skovbo Asmussen: Carl 
Julius Jensen- en skibsbyg
ger ved Svendborg Sund 

Per As Christensen: 
Bregninge Kirke 

Årbog for Svendborg og 
Omegns Museum 1998. 
Redigeret af Henrik M. 
Jan sen. Udgivet af Museums
foreningen Svendborg 1998. S. 
1-192. 

Indhold: 
Lars Jørgensen: Fra nutidens 

pløjelag til jernalderens 
samfund - stormænd og 

håndværkere i Gudme 
Per O.Thomsen: Metalværk

steder fra romersk jernalder 
i Kværndrup 

Karsten Kjer Michaelsen: 
... men Vorherre hjalp til 

Henrik M. Jansen: Fyn og 
middelalder 

Jakob Tue Christensen: 
Valdemar Slots hemmelig
heder 

Henrik M. Jansen: Fra Dal
lund til Hesselagergård -
omkring slægten Blixen
Finecke på Fyn 

Jerry Meyer: Danske Fattig
tegn 

Maria Rytter: Opsporing, 
redning og registrering af 
genstande, arkivalier og 
bygningsmasse fra Dan
marks socialhistorie 

Erik Møller Nielsen: M/S 
>>Milla<< i briket- og kul
farten på Østersøen om
kring 1950 

Henning Thalund: Et par løse 
ender-

Ebbe Kløvedal Reich: Findes 
der et nordisk menneske? 

Østfyn 

Cartha. Årsskrift for 
Kertemindeegnens Museer 
1998/99. Redigeret af Kurt 
Risskov Sørensen. Udgivet af 
Kertemindeegnens Museer 
1998/99. s. 1-104. 

Indhold: 
Dagmar Andreasen: Mor 

Karen- en ægte rebel 
Erik Filsøe Petersen: En 

Kerteminde-families vilkår 
under besættelsen 

Bjørn Richard Olsen: Kerte
minde Sygehus 

Charlotte Dreyer Skov: Eders 
Minde lever - gravminde
kunsten før og nu 

Steen Gusager 
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Siden redaktionen af 
Fynske Årbøger 1998 
sluttede, har Historisk 
Samfund for Fyn afholdt 
følgende arrangementer. 
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samlet omkring 30 delta
gere. 

Foreningens årsmøde 
fandt sted den 13. marts 
1999 på Møntergården i 
Odense. Der var ligesom 

Den 6. juni 1998 var der ved sidste årsmøde mødt 
arrangeret en herregårds- 36 medlemmer, da for-
tur til Juelsberg ved manden, sognepræst Jens 
Nyborg., hvor museums- Rasmussen, bød velkom-
leder HenrikJansen men. Overlærer J ør gen 
veloplagt viste rundt. 7 S Engholm Pedersen blev 
medlemmer deltog. på bestyrelsens forslag 

Den 20. juni 1998 var valgt til dirigent, og efter 
der tilrettelagt en tur over at have takket for valget 
den nye Storebæltsbro til gav han ordet til forman-
Kalundborg, hvor muse- den. 
urosinspektør Lisbeth Efter at Jens Rasmussen 
Pedersen førte de 7 S i sin beretning havde 
deltagere rundt på en redegjort for det forløbne 
interessant bytur. års arrangementer, gik 

Den 30. august 1998 han over til at fortælle 
deltog 4S medlemmer i om Udgiversselskabets 
en tur til Langeland, hvor virksomhed. 
byarkivar Jens Mollerup Udgiverselskabet stod 
viste rundt i Rudkøbing, bag to bogtilbud i 1998. 
og apoteker Hanne Det ene var Johannes 
Mouritsen fortalte om Wendt Larsens bog om 
den gamle, fre-dede- - -- · -amtsprovst Peter Wil-
apotekerhave. Derefter helm Lutkens virke i 
gik turen til Tranekær Lumby, det andet var 
kirke, Tobaksladen og Emanuela Bareliais bog 
Koldkrigsmuseet på det om den danske diplomat 
tidligere Langelandsfort. Herman Schubarts liv i 

Vinterens emne var 1800-
tallets historie. 

Den 11. november 
1998 fortalte universitets
lektor Claus Bjørn om 
» 1848 -Myte og virkelig
hed«, og den 3. februar 
1999 holdt universitets
lektor dr.phil. Finn Sten
dal Pedersen foredrag om 
»Junigrundlovens betyd
ning for dansk demokrati 
og velfærd«. Begge fore
drag fandt sted i Set. 
Knuds kirkesal i Odense 
og havde hver gang 

Italien omkring år 1800. I 
forbindelse med udgivel
serne var der arrangeret 
velbesøgte receptioner for 
pressen med flere. For
manden takkede her de 
fonde, der ved deres 
tilskud havde muliggjort 
disse bogudgivelser. Ved 
udgangen af 1998 var 
Udgiverselskabets kasse
beholdning på 863S, 62 
kr. 

For anden gang ud
kommer årbogen i sit nye 
lay-out, der er blevet 
positivt modtaget af 
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medlemmerne. En anden 
glædelig fornyelse er, at 
arkivar Sten Ousager har 
udarbejdet litteraturnyt 
om lokalhistoriske udgi
velser. En god anmeldelse 
i Fyens Stiftstidende har 
givet respons i form af en 
god efterspørgsel efter 
årbogen, og formanden 
fik som følge af samme 
anmeldelse mulighed for 
at komme i Radio Fyn og 
fortælle om årbogen. Der 
har været god tilgang af 
manuskripter, men skrift
udvalget kan altid bruge 
flere. 

Historisk Samfund har 
desværre mistet både 
andel i tipsmidlerne og 
tilskud fra Odense kom
mune og Fyns amt, 
hvilket svækker forenin
gens økonomi i betydelig 
grad. En hvervekam
pagne, der kan skaffe 
mindst 100 nye betal
ende medlemmer, vil 
derfor være nødvendig 
for at vende udviklingen. 

I slutningen af sin 
beretning varslede for
manden en forhøjelse af 
årskontingentet. Dette 
blev behandlet i forbin
delse med kassererens 
aflæggelse af regnskab. 

Formandens beretning 
blev enstemmigt god
kendt. 

Det samme blev kasse
rerens regnskab, der 
udviste et underskud for 
året 1998 på 9.463,25 kr. 
Et forslag fra bestyrelsen 
om en kontingentforhø
jelse fra 95 kroner til125 
kroner blev vedtaget 
uden indvendinger. 

På valg til bestyrelsen 

var HenrikJansen, Kaj 
Mehr, Carsten Hansen, 
Gunnar Kjær Mortensen, 
Claus Koch og J ens 
Rasmussen. Carsten 
Hansen ønskede ikke 
genvalg på grund af 
manglende tid, og Kaj 
Mehr ønskede ligeledes at 
udtræde af bestyrelsen, 
for hans vedkommende 
på grund af svigtende 
helbred. De øvrige blev 
genvalgt. I stedet for Kaj 
Mehr valgtes arkivfuld
mægtig ved Landsarkivet, 
Charlotte Dreyer Skov, og 
i stedet for Carsten Han
sen blev bibliotekar 
Margit Egdal, Otterup, 
valgt. 

Grethe Banggaard og 
Hugo Madsen blev valgt 
som suppleanter til 
bestyrelsen. 

Som revisorer genvalg
tes Alf Faxøe og Bent 
Andersen, og som 
revisorsuppleant Julius 
Paulsen. 

Formanden takkede til 
slut de to afgående besty
relsesmedlemmer for 
deres indsats i forenin
gens tjeneste og ønskede 
dem alt godt i de kom
mende år. 

Efter generalforsamlin
gen holdt lektor Hans 
HenrikJacobsen et inter
essant foredrag om: 
»Guvernørtiden på Fyn«. 
Han påviste heri, at den 
periode har haft større 
betydning ikke alene for 
Fyn, men også for de to 
tronfølgere, der virkede 
som guvernører, end man 
hidtil har antaget. 

Efter mødet holdt 
bestyrelsen et kort møde, 

Foreningsmeddelelser 

hvor man konstituerede 
sig i de hidtidige poster. 
De to nyvalgte medlem
mer indtrådte i aktivitets
udvalget. 

Rudkøbing, i april1999. 
Jens Mollerup 
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Historisk Samfund for Fyns Stift. Kasseregnskab 1998 
Udgifter: 

Årbogen 
Trykning program 
Porto og gebyrer 
Kontorartikler 
Møder, honorarer og udflugter 
Generalforsamling 
Annonce 
Forsikring 
Repræsentation 

Beholdning 1996 
Bank 536,46 
Giro 35.232,68 
Amtssparekassen 8.679.40 

44.448,54 

Odense, den 24. januar 1999 
Signe Skov Christensen 

50.965,63 
2.767,80 

14.201,03 
4.296,91 
4.574,20 
1.480,00 

662,50 
394,00 
383.75 

79.725,82 

1997 
0,00 

3.609,38 
31.375.91 

34.985,29 

Indtægter: 

Kontingenter 
Salg af bøger 
Renter 

Underskud 

67.808,00 
2.364,00 

90,57 

9.463.25 

79.725,82 

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

Nyborg den 3. februar 1999 Tullebølle den 7. februar 1998 
Alf Faxøe Bent Andersen 
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106 Foreningsmeddelelser 

Fra dagspressen 
Fra Fyens Stiftstidende den S. juli 1999 har vi sakset følgende: 

Fyns 
historie 
savner 
støtte 
Af ~ørgen Aagaard 

-Vi vil gerne have en beskeden 
støtte, så det bliver muligt at 
fortsætte foreningens arbejde 
på det nuværende aktivitetes
niveau. Vi mener, at Fyns Amt 
burde være med til at sikre det 
fortsatte arbejde, siger Jens 
Rasmussen, præst i Vester Aa
by og formand for Historisk 
Samfund for Fyns Stift. 

Foreningen, der dækker he
le amtet, har i l 00 år dyrket 
den gamle og den samtidige 
historie. Det sker med udgi
velse af årbøger, møder og ud
flugter til kulturperler. 

Men måske ikke så længe 
endnu. F areningen har mistet 
økonomisk støtte fra Tipsmid
lerne, fra Odense Kommune 
og Fyns Amt. 

-Støtten fra Odense Kom
mune forsvandt, da Søren 
Møller skiftede rådmandskap
pe, og amtet giver hvert år en 
ny begrundelsen for ikke at 
støtte os - denne gang med 
henvisning til foreningens for
mue. Men vi har såmænd bare 
en bankbog med 35.000 kro
ner på. Det er vores kassekre
dit, siger J ens Rasmussen. 

- Mig bekendt støtter alle 
andre amter de regionale His
toriske Samfund. 

Foreningen havde lige efter 
krigen 15 00 medlemmer, et tal 
der i begyndelsen af 90'erne 
var dykket til 500, men som 
igen er på vej op, så der nu er 
ca. 800 medlemmer. 

-Vi behøver et årligt tilskud 
på omkring 15.000 kroner for 
at få tingene til at løbe rundt. 
Det er først og fremmest udgi
velsen af årbogen, der sluger 
pengene, så vi sidste år kom ud 
med et underskud på ca. 
10.000 kroner. Detkan vi klare 
et par år endnu, men så er det 
også slut. Så er formuen spist 
op. Og kontingentet har vi lige 
sat op med 25%, så den vej er 
der ikke meget mere at hente~ 
siger formanden. 

Han frygter derfor fremti
den. 

- Det er klart, at den man
Iende støtte kan få kedelige 
konsekvenser. Hvis vi ikke har 
midler, må vi nedsætte antallet 
af aktiviteter, kvalitetsniveauet 
må sænkes og det plejer at be
tyde medlemsafgang. Det er 
en glidebane, vi meget nødig 
vil ~d på, siger Jens Rasmus-

.·. 
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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), 
pr. stk .................. .................. . 

Årgang 1962-74, pr. stk ............ . 
Årgang 1975-82, pr. stk ............ . 
Årgang 1983-88. pr. stk ............ . 
Årgang 1989-96, pr. stk. 

20 kr. 
30 kr. 
50 kr. 
60 kr. 

(1994 uds.) .......... .... ................ 70 kr. 
Årgang 1997-98, pr. stk.............. 95 kr. 
Årgang 1999, pr. stk. .................. 125 kr. 
Svend Frederiksen: Åsum -

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

træk af sognets historie .. .. .. .. .. 50 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 Dombernowsky: Fynsk herregårds
liv: Grevskabet Gyldensteen og dets 
styrelse 1750-1770. 

Bestilling sendes til: 
Historisk Samfund for Fyns Stift, 
c/o Dorrit Andersen, Jernbanegade 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 55, 5230 Odense M. Forlagets fax nr. er: 66 15 81 26; 
dets e-rnail adresse: press@forlag.sdu.dk; dets tlf. nr. 66 15 79 99. På internettet findes 
forlaget på adressen: www.sdu.dk/press. 

Seneste udgivelser 

Emanuela Barellai, En dansk diplomat i 
Italien omkring 1800. Herman Schubart og 
Elise Wieling. Odense 1998. 80 sider, rigt 
illustreret med mange illustrationer i far
ver. Bogladepris 118 kr. ind. moms. 
Medlemspris for medlemmer af Historisk 
Samfund for Fyns Stift 83,65 kr. ind. 
moms, exd. forsendelse. 
ISBN 87-7838-394-3. 

En levnedsbeskrivelse af den fynsk 
fødte diplomat og kunstmæcen Herman 
Schubart (1756-1837), dervarbeslægtet 
med familierne på Brahetrolleborg og 
Arreskov. Beskrivelsen centrerer sig om 
Schubarts mange forbindelser med 
kunstnere og videnskabsmænd, bl. a. 
med Bertel Thorvaldsen, og bygger på 
hans franske selvbiografi, der blev skre
vet i hans otium på Sollempgård nær 
Faaborg. Den bringer desuden blandt 
sine mange illustrationer en række hid
til ukendte billeder. 

Johannes Wendt-Larsen, Et rastløst væk
kende liv. Amtsprovst Peter Wilhelm LUtkens 
virke i Lumby 1791-1844. Format 17x23 
cm. 88 sider, rigt illustreret. Bogladepris 
89 kr. ind. moms. Medlemspris for med
lemmer af Historisk Samfund for Fyns 
Stift 69,00 kr. ind. moms. ISBN 87-7838-
384-6. 

» .. .interessant bog om en fynsk sog
nepræsts optegnelser fra forrige århun
drede«, skrev Kristeligt Dagblad. 

Ældre nedsatte udgivelser 

JacobAall Hofman Bang, Odense amt be
skrevet 1843, 1-11, udgivet med indledning 
og kornmentarer af Finn Stendal Peder
sen, Odense 1990/91. 314 + 416 sider. 
Rigt illustreret. (ISBN 87-8951-101-8 og 
ISBN 87-8951-102-6). Normal boglade
pris 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 kommenta
rer af Finn Stendal Pedersen. Odense 
1992, 560 si. Rigt illustreret. (ISBN 87-
8951-104-2). Normal bogladepris 348 kr. 
ind. moms. Medlemspris 244 kr. ind. 
moms for medlemmer af Historisk Sam
fund for Fyns Stift. Restoplaget er nu 
nedsat til en medlemspris på 168 kr. ind. 
moms, excl. forsendelse. 

Medlemmer kan nu erhverve disse dej
lige, kulturhistorisk værdifulde beskrivel
ser for hele det nuværende Fyns amt og 
købe hele sættet på de tre bind for kun 
258 kr. ind. moms, exd. forsendelse. 

Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41 
ved Anne Riising og Mogens Seidelin, 
red. Finn Stendal Pedersen, Odense 1991, 
XVI + 303 sider. (ISBN 87-8951-103-4). 
Bogladepris 248 kr. ind. moms. Nu ned
sat for medlemmer tillOO kr. ind. moms, 
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moms. Nu nedsat for medlemmer til100 
kr. ind. moms, excl. forsendelse. 

Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-
1604 ved Jens Rasmussen og Anne Rii
sing, red. Finn Stendal Pedersen, Odense 
1995, 417 sider. (ISBN 87-7838-071-5). 
Bogladepris 248 kr. ind. moms. Nu ned
sat for medlemmer til100 kr. ind. moms, 
excl. forsendelse. 

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 medlemmer 
til100 kr. ind. moms, excl. forsendelse. 

Ekstra tilbud 

Landmandsliv 1815-1855. f. A. Hofman 
(Bang)s erindringer og breve udgivet ved 
Finn Stendal Pedersen, Odense 1993, 221 
sider. (ISBN 87-7492-951-8). Bogladepris 
188 kr. incl. moms. Nu nedsat for med
lemmer af Historisk Samfund for Fyns 
Stift til 100 kr. incl. moms, excl. forsen
delse. 

.· 

·. 

Fynske Årbøger 1999



Historisk Samfund for Fyns Stift 

har følgende bestyrelse: 
Formand: Sognepræst Jens Rasmussen, 
Præstegårdsvej 11, Vester Åby, 5600 Fåborg, tlf. 62 61 SO 37 
Næstformand: Landsarkivar Dorrit Andersen, 
Jernbanegade 36B, 5000 Odense C, tlf. 65 9115 97 
Kasserer: Signe Skov Christensen, 
Klingstrupvænget 73, st.tv., 5230 Odense M, tlf. 66 15 85 60 
Sekretær: Byarkivar Jens Mollerup, 
Kibshavevej 10, 5900 Rudkøbing, tlf. 62 51 27 59 

Bestyrelsesmedlemmer i øvrigt: 
Bibliotekar Margit Egdal, Otterup 
Museumsinspektør Henrik M. Jansen, Gislev 
Afdelingschef Claus Koch, Odense 
Arkivfuldmægtig Charlotte Dreyer Skov, Odense 
Teknisk chef Gunnar Kjær Mortensen, Tranekær 
Lektor Per Grau Møller, Nr. Lyndelse 
Lektor Finn Stendal Pedersen, Fraugde 
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Vincent Lind: Fynsk seriøsitet S 

Ole Nederland: Folkeliv i renæssancebyen Odense 

Charlotte Dreyer Skov: Nyborg Slot 1610-1631. 
Administrationscenter og lensmandsbolig 35 

Finn Stendal Pedersen: Den grundlovgivende .. ~ ........ ..., ................... ,.5 

1848-1849 55 
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