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Ved 
Steen Ousager 

Fyn eller større dele 
deraf 
Steffen Hove: Det blev i 
familien. En registrering af 
kongelige bevillinger til 
ægteskab i forbudne led i 
Fyns Stift 1569-1814. 
Udgivet af Slægtshistorisk 
Forening. Odense 2000. 224 
sider. 

På Landsarkivet ligger i Fyns 
bispearkiv ni pakker med ca. 
1500 kongebreve om dispen
sation til ægteskab for nært 
beslægtede - beslægtede i de 
såkaldte forbudne led. Slægts
historisk Forening har nu ud
givet en registrant over disse. 
Der er ikke tale en fuldstæn
dig oversigt over bevillinger 
til ægteskab i forbudne led, 
selv om også andre kilder er 
inddraget for at komplettere 
rækken. Det gælder regnska
ber fra stiftsøvrighedens arkiv 
og Gråbrødre hospital i 
Odense. Hertil indbetaltes 
nemlig afgiften eller gebyret 
for dispensationen, og derfor 
er mange også registreret her. 

Bevillingerne omfatter hele 
Fyns Stift, dvs. både Lolland 
indtil 1803 og Als samt Ærø. 
Ikke mindst sogneregisteret 
bag i bogen er interessant, og 
blot et blik herpå antyder, at 
det ikke mindst var på øerne 
omkring Fyn, at muligheden 
i særlig grad blev benyttet. I 
få tilfælde er begrundelserne i 
ansøgningerne blevet gengi
vet. Ellers er der hovedsage
ligt tale om registrering af 
navnestoffet, og målgruppen 
synes derfor næsten udeluk
kende at være andre slægts
forskere. Der er ikke foretaget 
krydsrevision eller stikprøver 
i Danske Kancelli, hvorfra 
ekspeditionen af bevillinger
ne blev administreret - i 
hvert fald frem til slutningen 
af 1700-tallet, hvor den så
kaldte supplik-institution 
efterhånden gik i opløsning 
til fordel for ekspedition gen-

Steen Gusager 

nem og behandling i regio
nal- og lokaladministratio
nen. Det er heller ikke gjort 
op, hvor mange ansøgninger, 
der ikke blev imødekommet. 

Ejby 
Peter Dragsbo, Harriet 
M.Hansen, Mogens Bo 
Henriksen, Bjarne Porsmose 
og Charlotte Dreyer Skov: 
Silkesognet- Brenderups 
historie fra oldtid til nutid. 
Udgivet af Støtteforeningen for 
Ejby kommunes lokalhistoriske 
Arkiv 1999, 212 sider, il/ . 

På en del områder minder 
Brenderup sogn om så mange 
andre landsogne. Det fik en 
opblomstringstid i forbindel
se med, at banen kom til sog
net, stagnerede efter 2. ver
denskrig for så at blive ramt 
af tilbagegang og noget, der 
kunne minde om krise fra 
1960'erne og frem. Banen 
forsvandt på dette tidspunkt, 
mejerierne i sognet blev grad
vist nedlagt, og sognets og 
Brenderup bys måske to mest 
karakteristiske virksomheder, 
Frugtcentralen og Brenderup 
Maskinfabrik, senere Brende
rup Trailers, forsvandt fra bil
ledet: Frugtcentralen, fordi 
den måtte likvidere, og ma
skinfabrikken, fordi den flyt
tede til nabosognet og ud til 
den nye motorvej, den ny 
tids hovedfærdselsåre. 

Men der var sandelig også en 
række forskelle i forhold til 
andre landsogne, og det er 
denne pointe, der gør den 
foreliggende sognehistorie 
interessant. Sognet var fra 
gammelt tid ret velstående, 
hvilket førte til et markant 
byggeri af større gårde i 1800-
tallet. Sognet og egnen blev 
desuden centrum for erhverv, 
som ikke fandtes alle steder. 
Humledyrkning i 1800-tallet, 
tobaksproduktion især under 
de to verdenskrige og så i 
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Fra tobakshøstens tid i Brenderup, først i 1900-tallet. Gengivet efter »Silkesognet
Brenderups historie fra oldtid til nutid« s. 115. 

hvert fald, hvad angår land
bruget, frugtavlen. I sæsonen 
var det hele bloktog ladet 
med f.eks. jordbær, der forlod 
Brenderup med kurs mod 
Århus og især København; 
også roeavlen havde en vis 
betydning. Det samme kunne 
man ganske vist også sige om 
nabosognene, så det, der 
måske var mest karakteristisk, 
var byen Brenderup. 

Kirkebyen Brenderup havde 
allerede før anlægget af ba
nen i 1911 karakter af stati
onsby(!), men ved anlægget 
af banen blev stationsbyen 
bygget til i ganske raskt tem
po, der som så mange andre 
steder synets at give egnen 
noget af et kick: 
Byen(byerne) fik elektricitets
værk, realskole, brugsfore
ning, en hjørneejendom med 
spir, gæstgivergård og i øvrigt 

en hel ny gade af relativt im
posant tilsnit lige ved statio
nen. I 1923 stiftedes en Bor
ger- og Håndværkerforening, 
senere også en Teknisk Skole, 
ligesom der også arrangeredes 
en stor amtsudstilling i 1923. 
Med udviklingen i kirkebyen 
og fra 1911 i stationsbyen 
syntes det relativt velstillede 
landsogn, der med baner i tre 
retninger blev noget af et lo
kalcenter, i gang med en ud
vikling, hvor ambitionerne 
ikke fejlede noget, og hvor en 
række initiativer pegede mod, 
at sognet var ved at få en rig
tig by. Det var en by, peges 
der på i bogen, hvor borger
ne også havde ambitioner om 
et mere byagtigt eller (poli
tisk) borgerligt liv. Med disse 
ambitioner kunne der have 
ligget - og lå måske også - en 
konflikt i forhold til det tra
ditionelle landboliv, men det 

er ikke et tema, der forfølges 
nærmere i resten af bogen. 

Sognet har nu fået sin skrev
ne historie, ligesom i øvrigt 
nabosognet Harndrup gjorde 
det i 1998 med en vellykket 
lokalhistorisk publikation. 
Der er i bogen om Brenderup 
valgt en noget traditionel til
gang til emnet: Vi får den 
obligatoriske, men her meget 
velfortalte historie om sognet 
eller rettere Brenderupområ
det i oldtiden. Der er lidt om 
middelalderen og lidt mere 
frem til udskiftningens tid, 
men mærkeligt nok ikke no
get om tiden under svenske
krigene, hvor et sogn som 
Pårup, der også lige har fået 
sin sognehistorie, mistede en 
tredjedel af sin befolkning. 

Der er, som ellers i denne 
type af litteratur, temmelig 
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meget om gårdene i udskift
ningens tid, noget om sog
nets to hovedgårde, et meget 
langt afsnit om kirken, samt 
noget om skolerne, hvor især 
den borgerlige, byagtige real
skole, der lagde vægt på 
eksakte fag og færdigheder, 
tydeligvis ikke falder i forfat
ternes smag. Men også by
dannelserne, erhvervslivet og 
selvfølgelig kommunesam
menlægningen er behandlet. 
Mange svar bliver givet og 
derunder også lidt af bag
grunden for, at man i kom
munen finder så mange ekso
tiske stednavne, som Lybæk, 
Berlin og Warshava. 
Adskilligt er ikke med, hvad 
allerede indledningen har 
taget højde for uden dog at 
konkretisere: Fx. er hverken 
svenskekrigene eller besættel
sestiden, der ellers er obliga
torisk stof i denne type af 
værker, nævnt med et eneste 
ord. Da det jo er tilfældet så 
mange andre steder, kunne 
det sådan set være i orden, 
hvis der er tale om et bevidst 
fravalg. Men at det politiske 
liv og sognets økonomi også 
er ganske fraværende, fore
kommer noget mere proble
matisk i et værk, der nok kan 
siges at være en lækkerbid
sken til alle med interesse for 
den lokale historie, men som 
ikke forekommer helt så hel
støbt som fx. Harndrupbo
gen, selv om også denne - og 
vist nok lidt mere bevidst -
opererede med en lang ræk
ke af de fravalg, som man 
ikke kan komme uden om, 
når man giver sig ind i denne 
genre. 

Bedømt som helhed er det en 
pæn bog, der er kommet ud 
af det. Det synes dog som 
om, at rammerne for bogen 
har været ganske snævre og 
givne på forhånd: Tilgænge
liggør eksisterende viden om 
Brenderup sogn. Bogen 
bygger derfor overvejende på 

tilgængelig litteratur, og kun 
i undtagelsestilfælde på 
primære kildestu-dier. Dens 
styrke er, at den mange steder 
inddrager den nyeste forsk
ning og forholder sig kritisk 
til hidtidige, mere eller 
mindre udokumenterede 
antagelser. Man mærker, at 
den videnskabelige baggrund 
er i orden, og adskillige for
hold problematiseres derfor 
godt, herunder ambitionen 
om at etablere en borgerlig 
bykultur derude på landet. 
Det er formentlig da også det
te bogens titel »Silkesognet<< 
hentyder til, selv om det ikke 
direkte er forklaret i bogen, 
der heller ikke nævner, om 
det er egnens eget udtryk, 
eller noget forfatterne har 
fundet på til lejligheden. 

Spørgsmålet er vel også, hvor 
meget silkesogn der var tale 
om: Faktisk lykkedes bestræ
belserne vel kun i mådeligt 
omfang, derved at Brenderup 
by ikke nåede op på f.eks. 
Odder-niveau, men i 1950 
kun havde 460 indbyggere 
eller godt 1/5 af hele sognets 
beboertal, næsten det samme 
som i 1930. Og hvad med 
Holse Stationsby: Hvor meget 
>>Silke« var der tale om her? 
Hvor velhavende var sognet 
som helhed egentlig? Og 
sammenlignet med naboer
ne? Det er der intet om i bo
gen, der i de senere afsnit 
helt fokuserer på stationsby
en Brenderup. Man kunne i 
det hele taget nok have øn
sket sig lidt flere tal og mere 
om livet i sognet og byen og 
derunder også om, hvordan 
dette lille område hænger 
sammen med omverdenen: 
Helt i småtingsafdelingen 
kan fx nævnes, at Brenderup 
sogn havde en lille enklave i 
Harndrup sogn, men hvorfor 
det? 

Materialet er der jo til at gå 
lidt videre: Der er det trykte 

Steen Gusager 

statistiske materiale, og de 
trykte amtsrådsforhandlinger, 
der også på mange måder 
kommer tæt på de enkelte 
kommuner. Så er der det ret 
omfattende kommunearkiv, 
der i bogen lidt forvirrende 
omtales som »sognearkivet« 
foruden det meget materiale, 
der findes om kommunen i 
amtet og amtskommunens 
arkiv. Dernæst er der vel en 
række foreningsarkiver, og 
man kan også pege på rets
kilderne, hvad enten der er 
tale om amts-, politi- eller 
dommerarkiver eller det no
get oversete, men ikke min
dre spændende materiale i 
forligskommissionernes arki
ver. Om det skal anvendes og 
hvordan, afhænger imidlertid 
af, hvad der er, man gerne vil 
fortælle. Det kan være svært 
at beslutte sig for, og derfor er 
det heller ikke helt tilfældigt, 
at det er her, en af genrens 
hovedproblemer skal findes. 

Lidt petitesserytteri må være 
på sin plads. Side 111 omta
les en pakke med rejsepas i 
Vends herredsfogeds arkiv 
1804-12. Det er dog i Middel
fart Byfogeds arkiv, den fin
des, sammen med de paspro
tokoller, der også nævnes. 

Kerteminde 
Hans Wagner: Den gode 
strid. Brud og kontinuitet i 
landbosamfundets sociale 
relationer i samspillet med 
de religiøse vækkelsers nye 
fællesskabsformer, 1820-
18401;, 
Kirkehistoriske Samlinger 1999, 
s. 73-116. 

På baggrund af fynske folke
tællinger og kirkebøger, Ker
teminde Byfogedarkiv og 
arbejdsjournaler og kortmate
riale fra Kort- og Matrikelsty
relsen foruden trykte lands
byvedtægter fra Drigstrup og 

Fynske Årbøger 2000



Ny lokalhistorisk litteratur 

Kærby, udgivne egnsbeskri
velser samt litteratur om de 
fynske vækkelser i 1800-
tallets første del har Hans 
Wagner undersøgt, hvad han 
kalder gamle og nye former 
for social interaktion i et 
fynsk sogn. Påstanden er, at 
med landboreformerne 
»ændredes også den danske 
almues verdensbillede. 
Tidligere var landsbyen den 
danske bondes umiddelbare 
og givne sociale netværk. 
Gradvist oplevede bonden, at 
han havde mere til fælles 
med ligesindede i andre egne 
af landet end med naboen på 
den anden side af hækken.<< 

Det var en udvikling, der 
ifølge Hans Wagner begyndte 
med bondevækkelserne i star
ten af 1800-tallet, og derfor 
undersøger han vekselvirk
ningen mellem de vakte og 
det øvrige samfund: Kendte 
man hinanden, fordi man 
blev vakt, eller blev man 
vakt, fordi man kendte hin
anden? Drigstrup er valgt, 
fordi konfrontationerne var 
særligt stærke her, og så også 
fordi det har været muligt at 
rubricere stort set alle i sog
net i kategorierne vakte og 
ikke-vakte. 

Undersøgelsen viser bl.a., 
måske lidt overraskende, at 
de vakte ikke tilhørte nogen 
bestemt samfundsklasse eller 
hørte til i en afgrænset 
aldersgruppe. I 1834 skulle 30 
have været for vækkelsen, 39 
imod og 26 hverken for eller 
imod. Stærkest stod vækkel
sen på dette tidspunkt i 
fiskerlejet Bregnør. Her boede 
også bevægelsens leder Chri
sten Madsen. Undersøgelsen 
synes at munde ud i, at der 
ikke var mønstre i den sociale 
interaktion før vækkelsen, 
der kunne forklare den senere 
polarisering. Dog var der i en 
kortere periode nok tale om 
en opdeling, men så snart 

lederen af vækkelsen var bor
te, begyndte grupperne at 
komme sammen igen som 
før. 

Vækkelsen i Drigstrup og for
søgene på at >> vække<< Kerte
mindes befolkning på samme 
tid var inspireret af hernhut
terne og brødremenigheden i 
Christiansfeld De steder, hvor 
de havde agiteret i århundre
dets første halvdel, herunder 
Drigstrup og Kerteminde, 
blev også de steder, hvor 
grundtvigianerne senere kom 
til at stå stærkest. 

Befolkningens religiøse 
opfattelse og påvirkning er i 
øvrigt behandlet i en anden 
publikation fra i år, nemlig 
Margit Egdals kildeudgivelse 
med breve om mormonagita
tionen i Otterup fra 1850 og 
frem og den dermed forbund
ne udvandring til USA. 
Udgivelsen er omtalt neden
for. 

Langeland 
Rudkøbing - dengang. Byen i 
billeder 1916-1965. Udgivet 
af Langelands Centraltrykkeri 
1/S. 2000? 115 sider. III. 

I midten af 1980'erne ud
sendte Rudkøbing by histo
riske arkiv en billedbog om 
Rudkøbing i perioden 1865-
1915. Det er fortsættelsen til 
den, der nu præsenteres med 
Langelands Centraltrykkeri 
som udgiver og med forord af 
byarkivets mangeårige leder 
Jens Mollerup, der også har 
skrevet billedteksterne. Den 
nye bog dækker perioden 
1916-1965, dvs. endnu en 50 
årsperiode, og det tyder jo 
desværre på, at vi skal vente 
en 15-20 år før efterfølgeren 
er på gaden? 

Det er en række meget char
merende fotos, der er ud-

89 

valgt, og man får et levende 
indtryk af dele af den lille 
provinsbys liv i perioden
mest udenfor på gaderne, 
men i få tilfælde også inden
for hos nogle af byens virk
somheder. Særlig godt dæk
ket er brobyggeriet, Lange
landsbanen, havnen, konge
besøg samt de russiske krigs
fangers indkvartering i befri
elsessommeren. Hvordan 
fotografierne er udvalgt, og 
hvor dækkende eller repræ
sentative til belysning af 
byens liv og udvikling de 
egentlig er, fremgår dog ikke, 
ligesom rækkefølgen og 
dermed bogens komposition 
virker noget tilfældig og sty
ret af ønsket om af dække 
endnu en 50 årsperiode. Det 
hedder jo ellers i forordet 
netop, at 1962 var det skel
sættende år som følge af 
indvielsen af Langelands
broen, og dette år havde da 
også - hvis man skal være 
lidt firkantet -været et mere 
passende afslutningspunkt. 

Som appetitvækker er det en 
indbydende lille bog. Men 
netop fordi billederne er så 
fine, bliver man ikke mæt. 
Bogen lægger op til at kræve 
noget mere. Man kunne såle
des få lyst til at få svar på 
spørgsmålet: Hvad skete der 
så i byen i den udvalgte pe
riode? Med den valgte form -
der er karakteristisk for man
ge >>billed<<-publikationer- får 
man imidlertid det indtryk, 
at der nærmest intet skete. 
Lidt flere facts kunne derfor 
være ønskelige i denne bog, 
der tydeligvis er henvendt til 
lokalsamfundet og derfor 
måske nok en anelse indfor
stået. F.eks. kunne det være 
interessant for den uindviede 
at få en forklaring på om
slagsbilledet: Hvorfor, og 
hvorfor netop i 1920, blev 
der opstillet en statue af H. C. 
Ørsted på Gåsetarvet i 1920? 
Det forstår man kun, hvis 
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Et blandt mange stemningsfulde fotografier fra »Rudkøbing- dengang. Byen i billeder 
1916-1965«, s. 102. På billedet giver stationsforstanderen afgang for toget med det 
såkaldte »spejlæg« kort tid (Øl~ banen blev nedlagt. 

man på forhånd vidste, at de 
berømte Ørsted'er var barne
fødte i byen. Men stadig: 
Hvad var anledningen? 

Jørgen Skaarup (red.): 
Langelands Museum 1900-
2000. 
Udgivet af Langelands 
Museum. Rudkøbing 2000. 74 
sider, il/. 

Med et let revideret genop
tryk af en lille bog fra 1980 
og med udarbejdelsen af nye 
afsnit- sat med en lidt anden 
skrifttype - om tiden 1980 til 
2000 har Langelands Mu
seum markeret sig med en 
jubilæumspublikation i an
ledning af 100 års fødselsda
gen. Det forstår man godt: 
Det er et utroligt levende og 
kraftigt ekspanderende mu
seum, der foruden den gamle 
hovedafdeling, det gamle 

apotek og Tobaksladen i Rud
købing består af Bådsamlin
gen på Strynø, den restaure
rede motorjagt M/S Mjølner, 
Langelandsfortet, skovbrugs
museet på Skovsgård og Tra
nekær Slotsmuseum. Hermed 
er denne museumskoncern 
blevet en af de vigtigste kul
turinstitutioner i det lange
landske, men den er også 
bl.a. med projektet om livet 
på de sydfynske sejlskibe gået 
ud over øens snævre grænser. 

I bogen beskrives de mange 
udgravningsprojekter og 
andre museumsopgaver, der 
er løst gennem tiden, ligesom 
vi præsenteres for hovedper
sonerne bag disse og museet. 

Costa Fugman: Stryn'ske 
slægter fra middelalder til 
1940. 
Udgivet af G.Fugman, Strynø 
2000. 240 sider, il/. 

Interessen for forholdene og 
historien på de små øer er 
stor. Hele 500 eksemplarer er 
denne 240 sider store bog i 
A4 format om Strynø, godt 
støttet af fire sponsorer, ud
givet i. Dens sigte har pri
mært været at registrere be
folkningen på Strynø og de 
indbyrdes familiemæssige 
relationer frem til 1940. Med 
registre og slægtsskemaer kan 
man her følge hele befolknin
gen eller i hvert fald dens 
navne og data, om end det er 
op tillæseren selv at konklu
dere om de familiemæssige 
relationer og de eventuelle 
konsekvenser heraf. Spørgs
målet om indgifthed bliver 
derfor heller ikke berørt, men 
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her kan man pege på en 
anden lokalhistorisk udgi
velse, nemlig Steffen Hoves: 
»Det bliver i familien «, 
omtalt ovenfor. Af denne 
fremgår, at der blev givet 
særligt mange tilladelser til 
ægteskab i forbudne led. Det 
er imidlertid et kæmpearbej
de, der er udført gennem 
mange år, og som nu lægges 
frem i denne strynøbog. Det 
er - om end ubehandlet - et 
fremragende materiale der 
her lægges frem for andre 
forskere, slægts- og lokal
historikere såvel som familie-

) j> ., 
: .. 

·r 

\ 

forskere, demografer o.a. Et 
glimrende vidnesbyrd om det 
store folkelige engagement, 
der knytter sig til behandlin
gen af spørgsmålet: Hvor 
kommer vi dog fra? 

Bogen har også interesse for 
andre end slægtsforskere. 
Ikke bare er den gennemillu
streret, den er også forsynet 
med en stor indledning om 
øen, dens gårde og huse, 
andelsbevægelsen, klæde
dragten, sømændene og en 
række oversigter over em
bedsmænd på Strynø. Strynø 

/ 
l 

l 
l 

Matrikelkort over Strynø by ca. 1834, gengivet efter 
»Stryn'ske slægter fra middelalderen til1940«, s. 232. I 
bogen gives en oversigt over medlemmerne af alle strynø
familier i den nævnte periode. 
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har fået sin lokalhistorie eller 
sognehistorie om man vil, 
om end på lidt anden vis end 
vi er vant til. Skal der med 
tiden udgives et tillæg for 
tiden efter 1940, kunne det 
derfor være en ide at overveje 
nogle tabellariske oplysnin
ger om befolkningens stør
relse. 

Odense 
Peter Ramskov Andersen: l 
Odenses skygge Paarup Sogn 
og kommune indtil 1970. 
Udgivet af Byhistorisk Udvalg 
Odense 7 999. 32 7 sider. III. 

Interessen for sognehistorien 
er åbenbart forsat stigende - i 
hver fald når vi ser på antal
let af udgivelser. >>l Odenses 
skygge << skriver sig ind i den
ne tradition og gør det på 
fornem vis. Som det fremgår 
af titlen, er det sognet og 
kommunen indtil 1970, det 
gælder, og dermed er det i 
dette tilfælde endnu engang 
en af de mindste lokale 
enheder, der er valgt som 
udgangspunkt for et forsøg 
på historisk rekonstruktion. 
Pårup sogn med en udstræk
ning på kun godt 15 km2, 

omfattede da også kun fem 
landsbyer med tilsammen 
godt 40 gårde gennem flere 
århundreder og en befolk
ning, der med mindre varia
tioner bortset fra tiden under 
svenskekrigene, voksede 
svagt fra knap 300 til over 
500 beboere i 1800-tallets 
begyndelse. Frem mod det ny 
århundrede voksede befolk
ningen betydeligt, men det 
var dog først fra 1920'erne, at 
det for alvor gik stærkt. Tallet 
nåede op over 9000 ved kom
munesammenlægningen i 
1970. 

Det er disse mennesker, der 
er i centrum i denne vel
skrevne, glimrende illustre
rede og godt dokumenterede 
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Gråbrødre kirke i Odense 1815, gengivet efter Peter Ram
skov Andersen: »I Odenses skygge. Paarup sogn og kom
mune indtil1970«, s. 20. Når beboerne i Pårup skulle 
træffe deres sognepræst, måtte de i flere århundreder den 
lange vej til Odense, til Gråbrødre kirke. Pårup sogn var 
nemlig indtil begyndelsen af 1800-tallet annekssogn til 
Gråbrødre hospital. 

fremstilling. Det er en frem
stilling, der i stor udstræk
ning har udnyttet de primære 
kilder - de kilder, der alt for 
ofte springes over i andre 
sognehistorier. Med det be
grænsede indbyggertal er det 
dog kun lykkedes at fastholde 
denne tilgang til stoffet frem 
til 1800-tallets slutning. Her
efter skiftes fokus fra enkelt
personer til grupper eller 
strukturelle forhold. 

Allerede titlen angiver, at det 
ikke er helt uproblematisk at 
anskue historien så lokalt og 
så snævert: I dette tilfælde 
lægges der derfor op til, at 
sognet var under stærk ind
flydelse fra det langt større 
Odense, og rigtigt var det på 
sin vis også: Frem til 1800-
tallet var Pårup et anneks
sogn til Gråbrødre Hospital i 
Odense, og sognet blev derfor 

i gejstlig henseende admini
streret og betjent fra Odense 
indtil da. De største grund
besiddere i sognet var hospi
talet og så »Staten<<, der 
ligeledes administrerede sine 
besiddelser i Pårup fra 
Odense. Hoveritjeneste, 
landgilder m.m. skulle derfor 
leveres et pænt langt stykke 
fra Pårup med påfølgende 
lang transporttid som 
»ekstrastraf<< eller ekstraskat. 
Fx var det i perioder på 
Hollufgård, at hovbønderne 
skulle møde op. De mange 
kilometers transport lagde 
mange timer oveni arbejdsda
gen. 

Med omorganiseringen af 
rytterdistrikterne i 1700-
tallets begyndelse betød det, 
at bortset fra biskoppens tre 
gårde var alle de øvrige gårde 
nu lagt ind under ryttergod-

Steen Gusager 

set, men dog således at hos
pitalet stadig stod som ejer af 
de gårde, der havde hørt her
til. Gårdene var »blot << bort
forpagtet. Men administratio
nen og opsynet med bebo
erne - den lå fortsat i 
Odense. Efter ryttergods
udsalget senere i 1700-tallet 
kom hospitalet atter på 
banen, men det var samtidig 
med, at selvejet var ved at 
vinde fodfæste, også i Pårup 
sogn. 

Hvor meget lå Pårup da så i 
skyggen af Odense? Forfatte
ren skriver selv, at historien 
om tiden efter 1900 er histo
rien om, hvordan landbruget 
holdt op med at være det 
vigtigste erhverv i Pårup, og 
hvordan en landkommune 
blev omdannet til forstad til 
Odense. Pårups sogns historie 
kan derfor meget passende -
også med dette som udgangs
punkt- deles op i to: land
kommunens før ca. 1900 og 
forstadens efter - med J ens P. 
Koch-huse og stiftelsen af 
Folkekapitalistisk Parti, etab
leringen af Tamp-centeret og 
den voldsomme udbygning 
og udflytning frem mod 
kommunesammenlægningen 
i 1970. Det var en sammen
lægning, der allerede havde 
været på tegnebrættet i 
1920'erne samtidig med 
diskussionerne om Skt.Hans 
landsogns fremtid. 

Med denne opdeling af 
bogen i to hoveddele kunne 
det vel være antydet, at 
Pårup frem til ca. 1900 ikke lå 
særligt meget i skygge af 
Odense, men simpelthen lig
nede andre landkommuner 
og landsogne. For hvad betød 
Odenses nærhed egentlig i 
denne periode? At brugerne 
eller fæsterne havde langt til 
godsejeren, i dette tilfælde 
Gråbrødre Hospital eller Ryt
tergodsadministrationen, var 
jo langt fra noget særsyn. 
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Intet i fremstillingen peger da 
heller mod nogen særlig af
hængighed af netop byen 
Odense, eller på nogen ud
vikling der skulle være gået i 
en særlig retning som følge af 
naboskabet, men spørgsmålet 
synes på den anden side 
heller ikke problematiseret i 
fremstillingen. Læseren må 
selv slutte, at det først var i 
nyere tid, at landkommu
nerne for alvor kom ind 
under Odenses paraply, ifølge 
forfatteren altså efter 1900. 

Men kan man så se på Pårup 
sogn, som var det afsondret 
fra andre? Det demonstreres 
meget fint i bogen, at et lo
kalområde som et sogn aldrig 
kan anskues helt isoleret, 
men at området selvfølgelig 
er afhængig af en række ude
fra kommende faktorer. For
uden de almindelige kon
junkturer, krige osv. er det 
frem til 1800-tallet ikke 
mindst ejerskabsforholdene, 
der spillede en rolle. Og de 
gik jo typisk på tværs af sog
negrænserne, ligesom tilfæl
det også var med en række 
tværgående administrative 
instanser som skoledirektio
ner og fattigdirektioner og 
senere amtsrådene. Afhæn
gigheden af udefra kommen
de faktorer er altså stor, og 
det er forfatteren da tydelig
vis også meget opmærksom
hed på. Bogen adskiller sig 
derved fra mange andre sog
nehistorier, hvor dette pers
pektiv ofte mangler eller i 
bedste fald er meget under
spillet. 

I indledningen til Pårup-bo
gen skriver forfatteren meget 
rigtigt, at et lokalområdes 
historie kræver en lang række 
valg og ikke mindst fravalg. 
Det hedder videre, at >>Mange 
emner kunne være mere 
udførligt behandlede, men er 
ikke blevet det, enten fordi 
det ville få bogen til at vokse 

til en uantagelig størrelse, 
eller fordi det ikke har været 
muligt at finde tilstrækkeligt 
kildemateriale ... << Det er jo 
helt rigtigt, men alligevel må 
man spørge: Hvilke emner 
behandles, hvilke ikke og 
hvad er vinklingen - hvad er 
problemstillingen? Hvad er 
det, vi som læsere især skal 
have noget at vide om? 

Det står vel heller ikke helt 
fast i den foreliggende bog, 
der afstår fra eksplicit at ud
pege en særlig synsvinkel 
eller et perspektiv for frem
stillingen, der er bundet af to 
præmisser: at fortælle om et 
lille område og at gøre det 
kronologisk over tid. Allige
vel er der et til stede, og 
netop et, der hæver fremstil
lingen over mange tilsvaren
de. Det gælder i spørgsmålet 
om samspillet med og mod
spillet til lokale myndigheder 
og aktører i øvrigt. Det kan 
være forskellen på at høre 
under et >>almindeligt<< gods 
og ryttergods, og det kan 
være konflikten mellem 
præst og menighed og mel
lem sogneråd og skoledirek
tion. Disse konflikter beskri
ves fint og understøtter ud
mærket den bestående forsk
ning på området. 

Et andet tema for forfatteren 
har været, hvilke konsekven
ser den bestående lovgivning, 
ejerforhold m.m. helt kon
kret har haft for beboerne. 
Man kan sige, at forfatteren i 
nogen grad har sigtet mod en 
mikrohistorisk beskrivelse af 
et lille sogns beboere, og det 
er på mange måder lykkedes. 
Det bestående kildemateriale 
er udnyttet - i hvert fald frem 
til 1800-tallets slutning- i et 
for denne genre hidtil uset 
omfang, og det er der kom
met meget fine beskrivelser af 
dagligdagen for alle i sognet 
ud af. Generelt kan man sige 
om bogen, at den meget 
præcist og detaljeret gør det 
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muligt at forstå, hvad en 
række lovgivningsmæssige 
initiativer og administrative 
forhold i praksis betød for de 
styrede. Fremstillingen er 
derfor også- meget fint- sat 
i afhængighed til den >>almin
delige<< historie, og beskrivel
sen af denne er kvalificeret 
udført og giver f.eks. i spørgs
målet om pligtkørsel, skole
forhold, fattigdoms- og 
alderdomsforsorg m.m. et 
fornemt tidsbillede -om end 
-for at blive i detaljerne
fattigjagten i 1844 (s. 123) 
ikke var noget usædvanligt: 
Jagten på løsgængere, betlere 
og andre havde været fast 
praksis siden slutningen af 
1700-tallet. 

Alt i alt kan bogen anbefales 
ikke bare til lokale, historisk 
interesserede, men også til 
andre, der gerne vil vide 
mere om og have eksempler 
fra den faktiske dagligdag på, 
hvad godsejerstyre, rytter
godsdistrikterne, udskiftning, 
overgang til selveje, skole- og 
fattigforsorg, skatteudskriv
ning, pligtkørsel m.m. faktisk 
betød i dagliglivet. 

Som nævnt er kilderne 
udnyttet i stort omfang til 
dels også utraditionelt. F.eks. 
gives der i bogen en meget 
fin miljøbeskrivelse fra om
kring år 1800. Forfatteren har 
i Landhusholdningsselskabets 
arkiv på Erhvervsarkivet sim
pelthen fundet en ansøgning 
om at komme i betragtning 
til støtte til de mange foran
staltninger, ansøgeren allere
de havde udført. Beskrivelsen 
af foranstaltningerne gør, at 
man næsten kan se landska
bet for sig. 

Det er dog også i nogen grad 
kilderne, og især de ikke
trykte lokale kilder i forvalt
ningsarkiverne, der synes at 
have styret fremstillingen, 
som man ellers skulle tro 
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Thomas Kingo kirke fotograferet lige efter indvielsen i 
1924. Ved jubilæet i 1999 udsendte sognet et temmeligt 
fejlbehæftet jubilæumsskrift. Heldigvis er kirken også 
kommet med i Nationalmuseets sidste udgivelse i rækken 
af hæfter om Danmarks kirker, et storværk, hvis fremtid 
dog p.t. synes usikker. Gengivet efter Danmarks kirker. 
Odense Amt. Nyere kirker i Odense, s. 1633 

ville have krævet et helt 
forfatterteam og ikke blot en 
enkelt forfatter: Med denne 
læseværdige bog er imidlertid 
det første skridt taget til en 
indgående beskrivelse af de 
odenseanske omegnskom
muners historie. Et næste 
skridt kunne være i kommen
de publikationer at interes
sere sig lidt mere for for
stads-, planlægnings- og sam
menlægningstemaet. Herun
der kunne man også inddrage 
den rolle, de centrale myn
digheder spillede i denne 
proces? 

Birgitte Bøggild Johannsen, 
Hugo johannsen og Karin 
Kryger: Odense S.Hans Kirke: 
Danmarks kirker. Odense amt 
13-15. 
Udgivet af Nationalmuseet. 
Herning 1999. 336 sider, il/. 

Sven Rask: Danmarks Kirker, 
Odense amt, hefte 16: Nyere 
kirker i Odense. 
Udgivet af Nationalmuseet. 
Herning 1999. 116 sider. III. 

Så er beskrivelsen af Odenses 
kirker snart ved vejs ende. 
Med bindet om Skt. Hans 
kirke og de 11 nyere kirker i 
Odense mangler nu kun et 
hefte om kirkegårde og de 
forsvundne kirker, før turen 
kommer til de øvrige købstæ
der og landsbykirker i det 
gamle Odense amt. Ikke una
turligt får Skt. Hans kirke 
med løngangen over til slot
tet, der oprindeligt var et 
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kloster, godt 300 sider. 
Kirkens ældste dele går til
bage til 1200-tallet, og ho
vedparten af det, vi kender i 
dag, skriver sig tilbage til 
1400-tallet. Det er på mange 
måder en usædvanlig kirke, 
der som et særkende har den 
udvendige prædikestol i 
søndre sideskibs hjørnepille. 

Den meget minutiøse beskri
velse af omgivelser, hegn, 
bygninger, inventar, restaura
tioner og ikke mindst det 
usædvanligt store antal grav
sten står noget i kontrast til 
den ret summariske beskri
velse af de 11 nyere kirker. En 
af disse, Fredens Kirke fra 
1920 og navngivet under 
påvirkning af verdenskrigens 
nylige afslutning, kan betrag
tes som et forarbejde til den 
imponerende Grundtvigs
kirke på Bispebjerg i Køben
havn. En anden tidstypisk 
kirke er Munkebjerg kirken 
fra 1961. Dens visuelle 
indtryk er beskrevet som en 
skibsstævn, og med dette og 
det samtidige byggeri af Bol
bro kirke havde kirkearkitek
turen i Odense for alvor løs
revet sig fra den gamle lands
bykirke. 

Otterup 
Mads Nielsen, David og 
Mette Marie i Guds eget 
land. En slægtskrønike ved 
Margit Egdal. 
Udgivet af Landbrugshistorisk 
Selskab og Lokalhistorisk Arkiv 
for Otterup Kommune. 2000. 
17 6 sider. III. 

I årene 1852-1900 udvandre
de ikke mindre end 17.000 
danskere til Utah efter at 
være blevet omvendt til mor
moner. Tre af disse personer 
kom fra Daugstrup, Østrup 
sogn på Nordfyn. En række af 
deres breve, i alt SO, er blevet 
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bevaret, og dem har den 
meget aktive arkivar i Otte
rup, Margit Egdal nu udgivet, 
suppleret med et lille resume 
af hvert af brevene, uddrag af 
beretninger fra nogle efter
kommere og en glimrende 
indledning om hver af de tre 
personer. 

Det er ikke så meget, der i 
hvert fald i nyere tid er skre
vet om denne store bevæ
gelse, hvor Jens Hansen fra 
Otterup grundlagde den før
ste fynske monnonmenighed 
og også begyndte missionær
gerningen i Østrup sogn. De 
første omvendte rejste snart, 
men Mads Nielsen, som er en 
af brevskriverne i denne bog, 
og som havde to søstre, der 
som mormoner udrejste ret 
tidligt, følte sig i begyndelsen 
ikke særlig tiltrukket. Men 
efter 1864-krigen skulle han 
være blevet overbevist. I 1877 
blev han døbt, og i 1883 
fulgte han så efter en af sine 
sønner og dennes hustru, 
men uden den resterende 
familie, der blev der hjemme. 
Hustruen og den øvrige 
familie ville ikke af sted trods 
mange opfordringer, og Mads 
Nielsen, der benyttede sig af 
retten til flerkoneri, en ret 
der først blev ophævet i 
1890, giftede sig derfor med 
en anden dansk kvinde, der 
også var udvandret til Utah. 

De tre fynboer slog sig som 
nybyggere og landbrugere 
ned i Elsinore, hvor 92o/o af 
befolkningen i 1880 skulle 
havde været danske. Elsinore 
ligger midt i Utah i Sevier 
County og har i dag 650 
indbyggere, mange af dansk 
afstamning. 

Brevene beskriver - gennem 
meget individuelle stave
former - hovedsageligt 
dagliglivet og viser i øvrigt 
også noget om, hvor utroligt 
hurtigt det gik med at tage 
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I Daugstrup på Nordfyn forlod en bonde i 1883 hele sin 
familie for at udvandre til Utah, mormonernes stat i USA. 
Forinden var hans ældste søn og svigerdatter dog også rejst 
derovre, men alligevel var det noget, der blev talt meget om 
på egnen. Nu kan man læse sig til noget af det, de pågæl
dende tænkte på, da de var kommet til Utah. Nogle af 
brevene, som de sendte hjem, er afleveret til Lokalhistorisk 
arkiv i Otterup og er nu udgivet af Margit Eg dal og 
Landbohistorisk Selskab. Gengivet efter omslaget. 

det amerikanske sprog til sig 
- om end meeting er blevet 
til >>miding<<. Men også den 
rette lære har selvfølgelig sin 
plads i brevene. Tydeligvis 
har det været en meget cen
tral del af dagligdagen, og 
tydeligvis har det spillet en 

væsentlig rolle for beslutnin
gen om at udvandre. Det er 
da også ved dette, at brevene 
især påkalder sig interesse. 
Men livet skulle jo også leves, 
og derfor kan et brev godt på 
samme tid indeholde en 
beskrivelse af den forestående 
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dommedag og den nød og 
elendighed, der i øvrigt skal 
udgydes på jord, og så hvor
dan kornet står på marken og 
indkøbet af yderligere et styk
ke land. Det er et interessant 
tidsbillede, brevene ruller op 
på mange områder. 

Ærø 
Karsten Hermansen (red.): 
Marstal Søfart 1925-2000. 
Udgivet af Marstal Søfarts
museum 2000. 420 sider, il/. 

I januar 2000 fejrede Marstal 
Havn sin 175 års fødselsdag. 
Det skete bl.a. ved udsendel
sen af et imponerende stort 
jubilæumsskrift om havnen 
og specielt den skibsfart, der 
har hørt hjemme og stadig 
hører hjemme i den lille hav
neby. For tiden før 1925 fore
ligger et jubilæumsskrift fra 
1928, og modsat mange 
andre skrifter af denne art 
har man i det aktuelle mod
stået fristelsen til at skrive det 
gamle om. De over 400 -
noget formalistisk dispone
rede - sider handler derfor 
kun om perioden fra 1925, en 
periode hvor udviklingen for 
den mindre skibsfart gik fra 
skonnert til coaster, og hvor 
sejladsen med den type skibe 
stort set helt ophørte i den 
indenlandske fragt- og gods
fart. Det var også en periode, 
hvor kommunen i 1963 
måtte overtage havnen, for at 
de nødvendige investeringer 
kunne foretages. 

Bogen er ikke bare fyldt med 
illustrationer, men også med 
diagrammer, kurver og 
tabeller, hvoraf fx. tabellerne 
om befragtninger 1920(!)-
1990 er lavet, ikke på grund
lag af den offentlige statistik, 
som det oftest ses, når den 
slags statistik overhovedet 
præsenteres, men på grund
lag af befragtningsjournaler 

Steen Gusager 

Et for længst overstået kapitel: Marstal-paket laster i 
Nyhavn 1950. Om paketfarten til og fra Marstal og om 
havn og søfart i Marstal fortæller bogen »Marstal Søfart 
1925-2000« yderst indgående. Billedet er gengivet fra s. 
76. 

fra lokale mæglerfirmaer og 
rederier. Det er tydeligvis 
hele lokalsamfundet og de 
lokale firmaer med tilknyt
ning til erhvervet, der har 
bakket op om bogen, der 
også indeholder enkelte 
øjenvidne beretninger. 

Det er da også udelukkende 
lokale kilder, bogen bygger 
på, både fra offentlige myn
digheder og fra private virk
somheder: Marstal Havne
arkiv, Marstal kommunes 
arkiv og mægler- og rederi
arkiver, der alle synes tømt til 

sidste dråbe. Dertil kommer 
selvfølgelig en del talmate
riale fra Danmarks Statistik. 
Bogen, der er skrevet af flere 
forfattere, er kronologisk 
opdelt i to perioder, nemlig 
før og efter 1963, hvor hav
nen blev overtaget af Marstal 
kommune. Om det er derfor, 
at denne periodisering er 
valgt, er ikke klart. Men det 
synes faktisk også at have 
spillet en rolle, at 1963 var 
lige midtvejs i perioden fra 
1925 til 2000. Hver blok 
handler så om havnen, virk
somheder ved havnen, færge-
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fart og paketfart, skibstyper 
og tonnage, rederier og skibs
fart, søassurancen, naviga
Liuusskuleu ug rwget um 
søfolkene. Et afsnit om den 
påtænke faste forbindelse fra 
Marstal til Langeland, hvor 
Marstal spillede en væsentlig 
rolle, er der ikke blevet plads 
til, selv om færgeruten Mar
stal-Rudkøbing ellers ret 
indgående er blevet beskre
vet. 

Søfarten er i disse år genstand 
for stor interesse. Det store 
seksbindsværk om dansk 
søfarts historie er ved at være 
afsluttet, men synsvinklen er 
her den nationale. Med den 
foreliggende bog er der givet 
et supplement til dette stor
værk set med lokale øjne, set 
fra en søfartsby, hvis erhverv 
engang var så karakteristisk 
for en række mindre søkøb
stæder eller havne som Fanø, 
Åbenrå, Skelskør, Fåborg, 
Svendborg og Ærøskøbing. 
Fra Marstal sejlede skibene 
over hele Europa, til Nord
amerika og ikke mindst på 
den berømte, men farlige 
fiskefart på New Foundland. I 
1925 udgjorde flåden hele 
125 skibe, hvoraf 73 var rene 
sejlskibe. I år 2000 var dette 
antal reduceret til 30, der 
med de større skibstyper 
stadigt er et imponerende 
antal. Marstalskibene kunne i 
hele perioden findes mange 
steder i verden, og et af dem 
var bl.a. indblandet i en 
tilbageholdelse på Haiti i 
1996, et andet i Iran-kontra
skandalen i 1986-87. Den 
indenrigske fart var derimod 
efterhånden betydningsløs. 
Konkurrencen fra lastbilerne 
havde slået småskibsfarten 
ud. 

Endnu holder Marstal ud som 
en af de betydeligste søfarts
byer i Danmark, men fremti
den tegner ikke lys. Til gen
gæld er det en vældig indgå-

ende beskrivelse af fortiden, 
der foreligger nu. Men selv 
om bogen også indeholder en 
imponerende registrering af 
de virksomheder, der har og 
har haft tilknytning til hav
nen, kunne man måske nok 
have ønsket sig en mere kri
tisk analyserende redegørelse 
for skibsfartens og skibser
hvervets'betydning for byen 
og for øen. 

At erhvervet var af afgørende 
betydning, er selvfølgelig 
klart, og det fremgår da også 
af bogen, at der herskede en 
næsten symbioseagtig rela
tion mellem kommunen og 
havnen og dermed erhvervet. 
Indtil 1963 bestyredes hav
nen af en havnekommission, 
hvor repræsentanterne for 
erhvervet, både på land og til 
søs, havde flertal. Overdra
gelse til kommunen havde 
været diskuteret flere gange 
siden 1920'erne, men i 1963 
var der i forbindelse med de 
første kommunesammenlæg
ninger på Ærø ingen anden 
vej tilbage. Store investerin
ger forestod: Eventuel tørdok, 
ny bedding og nye anlæg til 
den i øvrigt stærkt skranten
de Rudkøbing-(Strynø-)-Mar
stal færgerute samt en ny 
sejlrende, som man prøvede 
- forgæves - at få egnsudvik
lingsstøtte til. Og det kunne -
eller ville?- den gamle hav
nekommission ikke magte: 
Det offentlige måtte ind og 
understøtte byens erhverv, og 
det skete faktisk også med 
brask og bram i de følgende 
år. Selv om problemstillingen 
ikke specielt er sat i centrum i 
bogen, er beskrivelsen af 
sammenhængen mellem den 
offentlige og private sektor i 
et meget lille bysamfund med 
til at gøre denne bog interes
sant også for andre end de 
rent søfartshistorisk interesse
rede. 

Også statens rolle er da 
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nævnt: Herfra kom der 
tilskud til en række aktivite
ter foruden det generelle 
tilsyn. Men som det otte er 
tilfældet med skrifter af 
denne type, synes denne 
dimension ikke at have haft 
forfatternes større interesse. 

Fynske årbøger og 
tidskrifter 1999 - en 
oversigt 

Hele Fyn 
Fynske Minder 1999 
Redigeret af Claus Chr. Koch, 
Asger Halling lorentzen, 
Peter S. Johansen, Jette 
Hovgård Johansen, Finn 
Grandt-Nielsen og Jørgen A. 
Jacobsen 
Udgivet af Odense Bys Museer 
s. 1-179 . 

Indhold: 
Linda Rasmussen og Jørgen 

Nielsen: Mama Mia -
Maria-dyrkelsen i senmid
delalderen 

E. Ladewig Petersen: Odense 
- Byens topografi 

Anders Myrtue: Grevskabet 
Gyldensteens bøndergods 
1720-1925 

Lars Ewald Jensen: Maglemo
sekulturen på Fyn 

Ejnar Askgaard: Fra hus til 
museum- snapshats af en 
museumshistorie 

Jakob Tue Christensen: 
Døden skiller - om kirke
gårdsskel og -skik under 
Skt. Knuds Plads 

Mogens Bo Henriksen: Bål i 
lange baner - om brugen 
af kogegruber i yngre bron
zealder og ældre jernalder. 
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Arkæologi og landskab: Missing Zinks? Forsiden til 
udstillingsprospekt for en Hollufgårdudstilling, gengivet i 
Fynske Minder 1999, s. 132. 

Midtfyn 
Ræthinge-Posten. Årskrift for 
Ringe Museumsforening og 
Ringe lokalhistoriske Fore
ning 
Redigeret af Mogens Bo 
Henriksen og Jacob Bang 
Jensen. 2000 
Udgivet af Ringe Museums
forening og Ringe Lokalhisto
riske Forening 
s. 1-52 

Indhold: 
Anette Jensen: Statshus

mandsudstykninger i 
Herringe 

Inger Heldbjerg Busk: En død 
skat, Frydendahls Hjem
stavnssamling 

Niels Albretsen: Ringe tek
niske Skole. Huse og folk -
del3 

Inger Riber: Århundredskifte i 
Heden 1900-1901 

Jørgen Havelund: Ringe Mu
seum 

Jacob Bang Jensen: Ringe 
lokalhistoriske Arkiv 

Broby Lokalhistorie 1999. 
Årskrift for Broby Lokal
historiske Forening 
Redigeret af Margit Larsen 
og Jørgen Krog 
Udgivet af Broby Lokalhisto
riske Forening 
S.1-34 

Indhold: 
Michael Bregnsbo: Valget i 

1848 i Broby-området 
Marie Kallehauge: En skoma

ger i Nr. Broby 
Jørgen Krog: Sandhalt Lyn

deise Kirke 
Børge E. Christiansen: To 

Allestedgårde 

Steen Gusager 

Nordfyn 
Sletten 1999. Årsskrift for 
nordfynsk lokal- og kultur
historie. Redigeret af Hans 
Henrik Jacobsen 
Udgivet af Nordfyns Museum 
og lokalarkiverne i Bogense, 
Søndersø, Otterup, Lumby og 
Allesø-Broby-Næsby 
s. 1-76 

Indhold: 
Sven Rask: Vandmøller ved 

Stavisåen 
Chr.V. Prip: Stige som hav

neby for Odense i 1700-
tallet 

Margit Egdal: Gamle nord
fynske æbler 

Hans Henrik Jacobsen: 
Treårskrigen på Nordfyn 

Henning Nielsen: Da grund
loven kom til Nordfyn 

Palle E. Petersen: Grundlovs
fester og andre festligheder 
i Fredskoven i 1800-tallet 

Eneboeren på Ejlinge: Valde
mar Knudsen fortæller 
erindringer fra et langt liv 

Jacob Tue Christensen: De 
senere års udgravninger af 
Næsbyboved Slot og 
ladegård 

Nyt om Nordfyn ved Hans 
HenrikJacobsen 

Odense-området 
Odensebogen 1999. 
Redigeret af Per Boje, Holger 
Dyrbye, Hans Chr. Johansen 
og Jørgen Thomsen 
Udgivet af Byhistorisk Udvalg i 
kommission hos Odense 
Universitetsforlag 
s. 1-184 

Indhold: 
Anders Enevig: Cirkus og gøgl 

gennem Odense i 300 år 
Thorvald Pedersen: Al handel 

hviler på et rovdyrs princip 
Claus Nielsen: Et verdens

firmas rødder 
Johan C. Martensen: Det var 

en rigtig boghandel 
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De såkaldte Sct.Jørgensgårde, dvs. hospitaler for spedalske, er kun i beskedent omfang 
undersøgt af arkæologer. I en artikel af Henrik M.fansen bringes en oversigt over de ca. 40 
hospitale1~ der fandtes ved middelalderens slutning. I artiklen gives også eksempler på 
dagligdagen ved Sct.fØtgens kirkes hospital i Svendborg. Gengivet efter Årbog for Svend
borg & Omegn · Museum 1999, s. 51. 

Kia Lund: Ensomme Gamles 
Venner 

Frederik Jørgensen: Nerverne 
sad uden på tøjet 

Johnny Wøllekær: Det største 
sankthansbål 

Børge Johansen: Brygger
hesten kendte selv turen 

Michael Eriksen: Årets 
begivenheder 1998 

Sydfyn 
Tåsinge Årbog 1999. 
Redigeret af Tåsinge 
Museumslaugs Årbogsudvalg 
Udgivet af Tåsinge Museumslaug 
s. 1-80 

Indhold: 
Anders Monrad Møller: 

Jagten Louise- om en 
brændeskude fra Vornæs 

Henning Thalund: Kirkeski
bene i Bregninge kirke 

Albert Mohr Lolk: Forbrydel
se og straf 

Tove Recke Sørensen: Hans 
Hansen Recke. Malerme
ster i Bjerreby 

Didier Gautier: Landet kirke 
Erik Hansen: Post- og rutebil

kørsel på Tåsinge gennem 
45 år, 1904-1949 

Arne Skovbo Asmussen: 
Kollision på Themsen 

Erik Hansen: Mindeord om 
Svend Hansen Højte 

Årbog for Svendborg og 
Omegns Museum 1999. 
Redigeret af Henrik M. Jansen 
Udgivet af Museumsforeningen 
Svendborg 2000 
s. 1-183 

Indhold: 
Lars Ewald Jensen: Højt oppe, 

langt væk fra mosen 
Aase Gyldion Andersen: På 

cykeltur tilbage gennem 
jernalder, bronzealder og 
til bondestenalderen 

Per O. Thomsen: Elektronisk 
arkæologi 

Jakob Tue Christensen og 
Kaare Lund Rasmussen: 
Skårup kirkelade 

Henrik M. Jansen: Set. Jør
gensgårde i Danmark 

Jan Kock: Et par middelalder
lige spejle fra Møllergade i 
Svendborg 

Henrik M. jansen: Boligmiljø 
på byernes parceller 

Henning Thalund: »- stadig 
intet nyt om det savnede 
skib »Hanne S<<- << 

Kaj Nykjær Jensen: Skibstøm
rer på Ring Andersens 
Værft 1941-1951 

Jerry Meyer: Dampkøkkener i 
Danmark 

Maria Rytter: Et ukendt 
Danmark 
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Stavn 1999. Fra Faaborg
Egnen. Redigeret af Anders 
Rehde Nielsen, Laurids Lar
sen, Jørgen Hansen, Kaj 
Mehr, Hans Vogsen, og John 
Hollænder 
Udgivet af museer, arkiver og 
folkemindesamlinger i Faaborg 
Kommune 
s. 1-64 

Indhold: 
Peder Jeppesen: Falsled 

Andelsmejeri 
Lotte Helms: Nakkebølle 

Sanatorium og Otto Helms 
Hans Vogsen: Vandforsynin

gen i Haastrup 
John Hollænder: Niels Ras

mussen Søkilde 
Poul Christian Wandam: En 

fornem pensionær på Sol
lemp 

Carl Thorkild Nielsen: Fæste
bonde og partsreder i 
Bøjden 

Bodil Agertoft: Hilleborg 
Larsdatter 

Laurits Larsen: Dyrlæge
kunsten og om hesteavl 

Kirsten Wettergren: Nørre
gaard i Diernæs 

Bent Hansen: Fra Skinder
haugen til Toskillingssøen 

Kaj Mehr: Bønderne begra
vede selv deres døde 

Anders Rehde Nielsen: Med 
Gelting Syd 

Østfyn 
Cartha. Årsskrift for Kerte
mindeegnens Museer 1999/ 
2000. Redigeret af Kurt 
Risskov Sørensen 
Udgivet af Kerteminde
egnens Museer 2000 
s. 1-87 

Indhold: 
Anne C. Sørensen: Ladby

skibet 
Ole Nederland: Der var det

nok engang om svensker
nes skanse i Munkebo 
1659 

Erik Filsøe Petersen: Barn i 
20'erne i Kerteminde 

Bodil Holm Sørensen: Ud
gravninger i 1999 

Steen Gusager 

Fynske Årbøger 2000



Foreningsmeddelelser .. 
GI 
"' -GI -GI 
." 
." 
GI 
E 
"' en 
c ·-c 
f e .... 

Siden redaktionen af Fyn
ske Årbøger sluttede, har 
Historisk Samfund for Fyns 
Stift afholdt følgen-de 
arrangementer. Desværre 
for nogles vedkommende 
med vigende til-slutning 
fra medlemmernes side . 

Den 9. maj 1999 var der 
rundvisning på Hol
lutgård i anledning af ud
stillingen »Odense i mid
delalderen - fra Knud den 
Hellige til dronning Chri
stine«. Der deltog 18 
medlemmer i dette arran
gement. 

Den 12. juni 1999 gik 
turen til Jordløse kirke og 
Østrupgard, hvor de 4 7 
deltagere fik en utrolig 
spændende rundvisning. 

Der var den 14. august 
1999 planlagt en byvan
dring i Svendborg med 
emnet »Svendborg i 1000 
år«, men da der kun mødte 
6 medlemmer op, blev 
denne rundvisning aflyst. 

Heldigvis samlede turen 
til Als den 29. august 
større tilslutning. Der var 
tale om en hel dags præ
sentation af øen Als, og de 
46 deltagere fik en god tur. 

Vinterens møder blev 
afholdt i Set. Knuds kir
kesal i Odense og havde 
som gennemgående emne 
det 20. århundredes 
historie, der blev be-lyst 
gennem 3 foredrag. 

Onsdag den 10. novem
ber 1999 havde vi besøg af 
museumsinspektør Henrik 
Harnow, Odense Bys 
Museer, med foredraget 
»Odenses tekniske og 
sociale udvikling i det 20. 
århundrede«. Det samlede 
desværre kun 17 deltagere. 

Det gennemgående 
emne blev fulgt op den 22. 
februar 2000, da lektor, 
mag. art. Lars Dybdahl fra 
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Københavns Universitet 
holdt et meget spændende 
foredrag om »Det moderne 
gennembrud i dansk 
design«. Her nåede man 
bunden med kun 12 del
tagere på mødet. 

Foreningens årsmøde 
fandt sted lørdag den 25 . 
marts 2000 i Set. Knuds 
kirke sal. Da formanden, 
sognepræst Jens Rasmus
sen, bød velkommen var 
der kommet 23 medlem
mer. Til dirigent blev på 
bestyrelsens forslag valgt 
overlærer Jørgen Eng
hohn Pedersen, Ringe, der 
efter at have takket for 
valget, overgav ordet til 
Jens Rasmussen. 

Formanden redegjorde i 
sin beretning for det 
forløbne års arrangemen
ter og beklagede dybt det 
manglende deltagerantal 
trods de dygtige foredrags
holdere. Iagttagelsen er, at 
nye, spændende emner 
ikke trækker så godt som 
de traditionelle 
herregårdsture og øture. 
Han håbede, at sommer
programmet her i år 2000 
ville bringe en bedre op
bakning fra medlemmer
nes side. 

Han redegjorde derefter 
for Udgiverselskabets 
virksomhed. Det stod i 
1998 for to bogudgivelser, 
nemlig Johannes Wendt
Larsens bog om amts
provst Peter Wilhelm 
Lutkens virke i Lumby 
samt Emanuela Bareliais 
bog om den danske diplo
mat Herman Schubarts 
ophold i Italien omkring 
1800. Der er planer om 
andre udgivelser de kom
mende år. Ved udgangen 
af 1999 var Udgiver
selskabets kassebeholdning 
på ca. 21.000 kroner. 
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Foreningens årbog er nu 
for tredie gang kommet i 
det nye lay-out, der er 
blevet meget velvilligt 
modtaget af medlemmer
ne. En værdifuld fornyelse 
er oversigten over lokal
historiske udgivelser, der 
har givet flere positive 
reaktioner fra læser-ne. 
Dorrit Andersen, der er 
årbogens redaktør, kan 
oplyse, at der har været en 
god tilgang af manuskrip
ter, men at skriftudvalget 
altid kan bruge flere 
artikler til årbogen. 

Formanden meddelte 
derefter, hvem der var på 
valg til bestyrelsen, og 
takkede i den forbindelse 
Jens Mollerup for et man
geårigt samarbejde. Jens 
Mollerup ønskede nu at 
træde tilbage fra besty
relsesarhej det. 

De sidste par år har 
foreningen mistet tilskud 
fra både Odense kommu
ne og tipsmidlerne, men 
man håbede trods dette at 
kunne fastholde aktivite
terne og årbogen på det 
nuværende niveau. Men 
det kunne blive nødven
digt med en senere kontin
gentforhøjelse, hvis det 
ikke villykkes at få nogle 
af de mistede tilskud 
tilbage. Det sidste var der 
dog et begrundet håb om. 
Det ville forhåbentlig blive 
en kommende meget aktiv 
bestyrelses vigtigste op
gave. 

Jens Rasmussen kunne 
til slut oplyse, at han 
ønskede at trække sig som 
formand efter at have 
siddet 9 år på posten. Han 
har været alt for arbejds
mæssigt optaget i week
end' er til at kunne deltage 
i ture mv. Endvidere 
ønskede han, at nye 

kræfter skulle tage fat, 
ligesom han selv ville søge 
nye opgaver. Bestyrelsen 
havde fået hans beslutning 
i januar i år. Dog ville han 
fortsætte som menigt 
medlem i bestyrelsen. Der 
skal vælges en ny formand 
til august, og indtil da 
fortsætter han som for
mand. 

Formandens beretning 
blev enstemmigt god
kendt. 

Det samme blev for
eningens regnskab, der 
blev fremlagt af Signe Skov 
Christensen. De mistede 
tilskud havde medført en 
negativ beholdning på 
14.935 kr., men dette til 
trods agtede man at fast
holde det nuværende 
kontingent på 125 kr. 

Charlotte Lindhardt 
fremlagde derefter besty
relsens forslag til ændring 
af foreningens vedtægter 
og navn, og hun kunne 
fortælle, at en enig besty
relse stod bag forslaget, der 
blandt andet indebærer, at 
foreningen ændrer navn 
fra Historisk Samfund for 
Fyns Stift til Historisk 
Samfund for Fyns Amt. 
Formanden supplerede 
hende ved at redegøre for 
den historiske baggrund 
for ændringen af navnet. 
De foreslåede ændringer af 
vedtægterne var ret ubety
delige, væsentlig af sprog
lig karakter. 

Vedtægtsændringen 
blev vedtaget uden modsi
gelser. 

På valg til bestyrelsen 
var Jens Mollerup, Finn 
Stendal Pedersen, Per Grau 
Møller, Dorrit Andersen og 
Signe Skov Christensen. 
Jens Mollerup ønskede 
ikke genvalg. De øvrige 
blev genvalgt. I stedet for 

Foreningsmeddelelser 

Jens Mollerup valgtes Bent 
Andersen, Tullebølle, der 
hidtil havde været en af 
fore-ningens revisorer. 

Som suppleanter til 
bestyrelsen valgtes Grethe 
Banggaard og Lars Bisgård. 
Som revisor gen-valgtes Alf 
Faxøe, og i stedet for Bent 
Andersen blev Jørgen 
Engholm Pedersen valgt 
som revi-sor. 

Julius Paulsen blev gen
valgt som revisorsupple
ant. 

Til slut takkede Finn 
Stendal Pedersen forman
den Jens Rasmussen for 
hans virke, hvor det trods 
en markant medlemstil
bagegang ved hans tiltræ
den var lykkedes at rette 
op på situationen, således 
at medlemstallet nu er 
stabilt. 

Efter generalforamlin
gen holdt professor ved 
Syddansk Universitet
Esbjerg, dr.phil. Flemming 
Just det sidste foredrag i 
serien om det 20. århund
redes historie. Det bar 
titlen »Dansk landbrug i 
det 20. århun-drede: fra 
styre til støtte« og frem
bragte under den derpå 
følgende spørgerunde en 
særdeles livlig diskussion, 
der tydeligt viste, at emnet 
var meget relevant. 

Rudkøbing, i marts 2000. 
Jens Mollerup 
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Historisk Samfund for Fyns Amt 
Regnskab for perioden 01.01.1999-31.12.1999 

Kontingent 2000 
Bogsalg 
Møder og formidling1 

Renter 

Trykning årbog 1999 
Forsendelse og porto 
Kontorartikler 
Repræsentation 
Annonce telefonbog 
Folder til hvervekampagne 
Forsikring 

Resultat 1999 

Kasseopgørelse pr. 31.12.1999: 

BG Bank indestående 
Amtssparekassen indestående 
Skyldig til trykning årbog 2000 
Forsendelse samme 

Reelt en negativ beholdning 

Odense den 3. februar 2000 
Signe Skov Christensen 

Udgifter 

46.738,75 
16.431,98 

5.145,72 
784,40 
700,00 

2.500,00 
394,00 

72.694,85 
11.079,50 

83.774,35 

Aktiver 

2.955,21 
43.109,58 

14.935,21 

61.000,00 

Indtægter 

81.410,00 
1.399,75 

667,75 
296,85 

83.774135 

83.774,35 

Passiver 

50.000,00 
11.000,00 

61.000.00 

Regnskabet er revideret og godkendt. Beholdningernes tilstedeværelse konstateret. 

Nyborg den 15. februar 2000 
AlfFaxø 

Tullebølle 21. februar 2000 
Bent Andersen 

1 Rent undtagelsesvis har vi overskud i 1999 på møder og formidling, da disse har 
været udgiftsneutrale. 

Fynske Årbøger 2000



104 

Vedtægter for 
Historisk 
Samfund for Fyns 
Amt 

Vedtægter for Historisk Samfund for Fyns Amt 

§ l 
Historisk Samfund for Fyns Amt er en 
selvejende forening, hvis formål er at øge 
den historiske bevidsthed i et regionalt 
perspektiv og fremme studiet af den fyn
ske øgruppes historie. 

§2 
Dette formål søges blandt andet nået: 
a) ved udgivelse af Fynske Årbøger og øv

rige publikationer om den fynske 
øgruppes historie, 

b) ved forskellige former for foredrags
virksomhed, fortrinsvis med emner fra 
landsdelens historie, og ved udflugter 
til historisk interessante egne og ste
der. 

§3 
Indmeldelse i foreningen kan ske ved 
henvendelse til et af bestyrelsens med
lemmer. Kontingentet, hvis størrelse fast
sættes på generalforsamlingen, opkræves 
i forbindelse med udsendelse af årbogen. 
Udmeldelse må ske skriftligt til kassere
ren inden l. januar. 

§4 
På den årlige generalforsamling vælges 
en bestyrelse bestående af 11 medlem
mer. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. 
Der er skiftevis S og 6 bestyrelsesmedlem
mer på valg. 

På den årlige generalforsamling væl
ges endvidere 2 suppleanter, 2 revisorer 
og l revisorsuppleant. 

Bestyrelsen konstituerer sig med for
mand og kasserer og fastsætter selv sin 
forretningsorden. 

§S 
Årsmøde med ordinær generalforsamling 
afholdes i januar kvartal. Generalforsam
lingen indkaldes med mindst 4 ugers 
varsel. 

Ordinær generalforsamling afholdes 
med følgende dagsorden: 
a) Valg af dirigent 
b) Beretning ved formanden 
c) Forelæggelse af regnskab 
d) Fastsættelse af kontingent 
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e) Indkomne forslag 
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 sup

pleanter, 2 revisorer og l revisorsup
pleant 

g) Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på den or
dinære generalforsamling, skal være for
manden i hænde senest 2 uger før gene
ralforsamlingens afholdelse. 

En lovligt indvarslet generalforsamling 
er beslutningsdygtig uden hensyn til 
antallet af fremmødte medlemmer. Be
slutninger afgøres ved stemmeflerhed. 
Dog kræves der ved vedtægtsændringer 
et flertal på 2/3 af de fremmødte med
lemmer. 

§6 
Ekstraordinær generalforsamling kan af
holdes med mindst 4 ugers varsel og med 
angivelse af dagsorden. En lovligt ind
varslet generalforsamling er beslutnings
dygtig uden hensyn til antallet af frem
mødte medlemmer. Beslutninger afgøres 
ved stemmeflerhed. Dog kræves der ved 
vedtægtsændringer et flertal på 2/3 af de 
fremmødte medlemmer. 

§ 7 
Til ophævelse af Historisk Samfund for 
Fyns Amt kræves vedtagelse med et fler
tal på mindst 2/3 af de fremmødte med
lemmer på to generalforsamlinger, af
holdt med mindst 4 ugers mellemrum. 
Ved foreningens ophør afgør generalfor
samlingen, hvorledes der skal dispone
res over foreningens midler. 

Vedtaget på generalforsamlingen den 25 . 
marts 2000 
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Henrik M. Jansen 1942-2000 

Museumschef Henrik M. Jansen (Foto: 
Svendborg og Omegns Museer) 

Museumschef Henrik M. Jansen døde plud
seligt i forsommeren - midt i den hektiske 
aktivitet, der gennem alle årene var et af 
hans varemærker. 

Til sidst blev det for meget. Henriks 
utrættelige energi og entusiasme blev hans 
skæbne. Men troen på det umulige og det 
utænkelige drev ham frem til store resul
tater, hvor Svendborg og Omegns Museer 
gennem årene har markeret sig på en række 
fronter. Arkæologien var et af Henriks ud
gangspunkter. Utallige er de udgravninger 
i og omkring Svendborg, der har føjet nye 
dimensioner til vores viden om den fjerne 
fortid. I de senere år var det socialhistorien, 
der optog museumschefen, der til hverdag 
færdedes i de bygninger, hvor samfundets 
udskud engang havde hjemme. Henrik tro
ede på ideen og mistede aldrig det engage
ment, der skal til for at skabe noget nyt. 

Henrik fyldte rollen som Svendborgs 
museumsmand. Han var indbegrebet af sit 
museum: Charmerende, men også skarp og 
kritisk. Glad, vidende og mest af alt den 
stolte formidler, der rundede alle med sin 
indlevelse i stoffet - i Svendborgs og Fyns 
historie. Vi blev alle for en stund fynboer 
og svendborggensere, når vi hørte Henrik 

fortælle på gaden, i udgravningen, på borg
banken eller på talerstolen - herhjemme 
eller på utallige rejser i den store verden. 

Blandt Henriks mange gøremål var også 
arbejdet i de historiske foreninger. Således 
også Historisk Samfund for Fyns Amt, hvor 
Henrik fra 1976 var et skattet medlem af 
bestyrelsen. Altid klar med forslag til et ar
rangement - bedst var han vel på herre
gårdsbesøgene, hvor de personlige kontak
ter pludselig fik os andre med hjem i stu
erne på de fynske herregårde. Henrik var 
kontant og effektiv- ind i mellem lidt utål
modig, når arbejdet trak ud, og beslut
ningsprocessen blev for langsommelig. Og 
så gjorde det jo ikke noget, hvis Henrik 
kunne sælge en af sine mange bøger til os 
andre ... 

Henrik var en dygtig sælger. I ordets fi
neste betydning. For ham var kulturarven 
det væsentlige. Den gode historie og smi
let er altid den korteste vej ind i tilhørernes 
hjerter. Henrik vidste godt, at den tunge 
videnskab er fundamentet under histori
kerens arbejde, men han arbejdede altid 
med sit publikum for øje. Både den profes
sionelle, men især den interesserede bor
ger, for hvem historien måske var kommet 
lidt på afstand. Hende når man bedst med 
lidt charme. Således blev også det alvor
lige og tragiske gjort levende. Henrik for
måede at gøre historien til vores alle sam
mens bagage - og det lykkedes i vid ud
strækning. Historieløsheden var Henriks 
store udfordring og glæden ved at se inter
essen spire blandt tilhørerne var det brænd
stof, der drev ham frem. 

Vi glemte aldrig, at Henrik var fra Svend
borg, men Henrik glemte aldrig samarbej
det. På trods af uenigheder og konkurrence 
forblev Henrik altid den joviale kollega, der 
forstod at glatte ud, når det alvorlige blev 
for alvorligt. 

Vi vil savne Henrik Jansen i Historisk 
Samfund for Fyns Amt - og i det fynske 
kulturliv. Æret være Henriks minde. 

Claus Chr. Koch 
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Ole Nederland, fh. overlærer, Lærkehaven 11, S330 Munkebo 

Jørgen Nielsen, museumsassistent, Odense Bys Museer, Afd. for Viden og Formidling 

Steen Ousager, arkivar, seniorforsker, Landsarkivet for Fyn, Jembanegade 36 A, SOOO 
Odense C 

Linda Rasmussen, forskningsadjunkt, Ph.D., Institut for Historie, Kultur og 
Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet- Odense Universitet, Campusvej SS, 
S230 Odense M 

Claus Schou, lokalhistoriker, Lindehusvej 14, Salling e, S 7 SO Ringe 

Aage Trommer, universitetslektor, dr.phil., Svendstrupvænget l, S260 Odense S 
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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. 
so kr. 
60 kr. 

(1994 uds .) ............................. . 70 kr. 
Årgang 1997-98, pr. stk.............. 95 kr. 
Årgang 1999-2000, pr. stk .......... 125 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 . . . . . . . . . l O kr. 

Historiske studier fra Fyn (dupl.) 

Nedennævnte publikationer sælges til en 
samlet pris a 100 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 
1940-4S. 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 Amt, 
c/o Dorrit Andersen, Landsarkivet for Fyn, 
Jernbanegade 36 A, 5000 Odense C 
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Publikationer fra Historisk Samfund for Fyns Amt 

Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Amt 

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-mailadresse: 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. incl. moms. 
Medlemspris for medlemmer af Historisk 
Samfund for Fyns Stift 83,65 kr. incl. 
moms, excl. forsendelse. 
ISBN 87-7838-394-3. 

En levnedsbeskrivelse af den fynsk 
fødte diplomat og kunstmæcen Herman 
Schubart (1756-1837), der var beslægtet 
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 17 x23 
cm. 88 sider, rigt illustreret. Bogladepris 
89 kr. incl. moms. Medlemspris for med
lemmer af Historisk Samfund for Fyns 
Stift 69,00 kr. incl. 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 kommentarer 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. incl. moms. 
Tidligere medlemspris 34 7 kr. in cl. moms 
for medlemmer af Historisk Samfund for 
Fyns Stift. Restoplaget er nu nedsat til en 
medlemspris på 168 kr. incl. moms, excl. 
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. 
incl. moms. Medlemspris 244 kr. incl. 
moms for medlemmer af Historisk Sam
fund for Fyns Stift. Restoplaget er nu 
nedsat til en medlemspris på 168 kr. incl. 
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. incl. moms, excl. 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. incl. moms. Nu ned
sat for medlemmer til100 kr. incl. moms, 
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moms. Nu nedsat for medlemmer til 100 
kr. incl. 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. incl. moms. Nu ned
sat for medlemmer til100 kr. incl. 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. 
incl. moms. Nu nedsat for medlemmer 
til 100 kr. incl. moms, excl. forsendelse. 

Ekstra tilbud 

Landmandsliv 1815-1855. J. 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. 
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Vejledning til forfatterne 

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. 

Seneste 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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112 Bestyrelsen for Historisk Samfund for Fyns Amt 

Historisk Samfund for Fyns Amt 

har følgende bestyrelse: 
Formand: Landsarkivar Dorrit Andersen, Jernbanegade 36 B (efter l. januar 2001: 
Nedergade 7 A, 1.), 5000 Odense C, tlf. 65 91 15 97 
Næstformand: Bibliotekar Margit Egdal, Stenøvej 70, Agernæs, 5450 Otterup, 
tlf. 64 87 14 23 
Kasserer: Bogholder Signe Skov Christensen, Klingstrupvænget 73, st.tv., 
5230 Odense M, tlf. 66 15 85 60 
Sekretær: Cand. mag. Charlotte Lindhardt, p.t. Skolebakken 62, 5. th., 
6700 Esbjerg, tlf. 75 45 09 06 

Bestyrelsesmedlemmer i øvrigt: 
Cand. jur. Bent Andersen, Tullebølle 
Ph.D.-stipendiat Grethe Banggaard, Odense 
Afdelingschef Claus Koch, Odense 
Teknisk chef Gunnar Kjær Mortensen, Tranekær 
Lektor Per Grau Møller, Nr. Lyndelse 
Lektor Finn Stendal Pedersen, Fraugde 
Sognepræst Jens Rasmussen, Vester Åby 

Alle bestyrelsesmedlemmer tager imod indmeldelser i foreningen. 
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