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nNye.. fynske
amtsarkiver - en

uldgrube for
istorikeren

fynske broprojekter som
eksempel demonstreres i en
artikel andetsteds i Arbogen,
hvad disse arkiver kan inde-
holde, hvordan man finder
det frem, og hvordan det
forholder sig til andre arkiver
og til det trykte materiale.

I ndholdet af amtsa¡kiverne
afspejler naturligvis primært
de opgaver, amtmandsembe-
det og amtskommunerne
havde fået overladt. For amt-
manden og den statslige
amtsforvaltning var en ho-
vedopgave at føre tilsyn med
de lokale myndigheder i det
hele taget og at fungere som
postkasse mellem lokal- og
centraladministrationen.
Historisk bestod en væsentlig
del af amtmandens opgave
derfor i at indberette. De æld-
ste indberetninger i amtsarki-
verne frem til ca. 1870 er
netop blevet nyordnet og
nyregistreret. Registraturen
findes på læsesalen.

Der var på Fyn to amt-
mandsembeder: Et for Svend-
borg og et for Odense amter.
Da amtmanden i Odense var
Stiftamtmand, benævnes
Odense Amt ofte som stift-
amtet. Benævnelserne Svend-
borg amt og Odense amt blev
i flæng også benyttet som
betegnelse for Svendborg
Amtsråd (amtskommune) og
Odense og Assens Amtsråds-
kredse (amtskommuner). De
to sidste havde et betydeligt
samarbejde og fx ens arkiv-
systemer, mens der til gen-
gæld ikke var noget videre
samarbejde med Sydfyn. Men
deres arbejdsfelt var et andet
end det statslige amt, selv om
amtmanden til 1,970 også var
formand for amtsrådet.

En af de vigtigste opgaver
for amtskommunerne var op-
rindelig at føre tilsyn med
den kommunale forvaltning
og økonomi. Til amtsrådets
hovedopgaver hørte desuden
udbygning og vedligeholdel-
se af den regionale, overord-

Af
Steen Ousager

Landsarkivet for Fyn har i de
senere år modtaget en række
store afleveringer fra Fyns
Amtskommune. Foruden ar-
kiverne fra de tre tidligere
amtsråd drejer det sig om en
række andre arkiver fra den
fynske regionalforvaltning
indtil L970: Skoleråd, skole-
direktioner, ve jvæsenerne,
vandløbsinspektoraterne,
bygnin gsinspektoratet i

Svendborg, sygehuse, tuber-
kulosestationer m.m., men
også arkiver som amtskom-
munen har overtaget ansva-
ret for senere. Det gælder
bl.a. landvæsenskommissio-
ner, fredningskommissioner
og mødrehjælpen samt
Statshospitalet i Middelfart.
Desuden har Fyns Statsamt,
tidligere "Stiftamtet", afleve-
ret sine arkivalier frem til
1980. I grove træk har lands-
arkivet hermed modtaget det
væsentligste arkivmateriale
fra den fynske regional-
forvaltning frem til og med
L97O, for vejvæsenerne, der
fungerede som en slags tek-
nisk forvaltning, frem til
midten af 197O'erne.

Det er et uhyre centralt
materiale til udforskningen af
den fynske historie. Det gæl-
der både i forbindelse med
den snævre lokalhistorie som
fx sognehistorierne, som der
skrives en del af i disse år, og
den så sørgeligt forsømte fyn-
ske regionalhistorie, der i
virkeligheden ofte er - eller
burde være - en forudsæt-
ning for at kunne skrive
lokalhistorien. Med de syd-
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96 Steen Ousager

nede infrastruktur og det, en
senere tid betegnede som
miljøområdet, dvs. sager
vedr. vandløb, inddæmning,
afvanding, kloakering m.m.
Et andet vigtigt område var
udbygningen af sundhedsvæ-
senet, navnlig ved opførelse
og drift af hospitaler. Dertil
kom samarbejde med køb-
stadskommuner om ting- og
arresthuse og forsørgelses- og
tvangsarbejdsanstalter, lige-
som amtskommunerne fra
1933 var blevet pålagt at op-
rette og drive en række so-
ciale institutioner. På skole-
området blev administratio-
nen af en række statsmidler
henlagt til skoleråd og skole-
fond på amtsniveau. Og fra
1933 blev de nye amtsskole-
direktioner amtsrådskredsens
overordnede skolemyndig-
hed, hvis opgave det var at
føre tilsyn med de enkelte
landsbyskoler. Til disse direk-
tioner knyttedes amtsskole-
konsulenter som pædagogi-
ske rådgivere, senere også
konsulenter for særundervis-
ning.

Sagerne herom findes en-
ten som journalsager eller
som særlige grupper eller
både og.

Sager vedr. tilsynet med kom-
munerne og revisionen af de-
res regnskaber findes dels
som journalsager, dels som
udtagne sager med rækker af
de såkaldte overslag, dvs.
budgetter for hver enkelt sog-
nekommune.

Som ovenfor anført finder
man sager vedr. infrastruktu-
ren både blandt amtsrådets
journalsager og i de egentlige
vejvæsenssøger, der også, evt.
som en særlig gruppe, rum-
mer de såkaldte vøndinspekto-
r ats s øger. Ve jvæsenssagerne,
der blev administreret af
amtsvejvæsenener, vedrører
naturligvis sager om veje:
nyanlæg og vedligeholdelse,
trafiktællinger m.m. Det
gælder ligeledes vejbestyrel-

sen og dermed forholdet til
omgivelserne: Anlæg af og
tilsyn med benzinstationer,
opstilling af kiosker, skilte
m.v. og adgang til vejene osv.
Som teknisk specialist blev
sager vedr. havne og nye fær-
geforbindelser som Lange-
land-Kiel og Bøjden-Fynshav
også behandlet her, og det
gjorde også den fynske mo-
torvej. Som følge af den ad-
ministrative opdeling fik
Svendborgs amtsvejvæsen til
opgave at udføre det første
motorvejsstykke fra Hiulby til
Knudshoved. Ved forlængel-
sen nogle år senere blev det
en opgave for Odense amts
Vejvæsen, også for den min-
dre del, der lå i Svendborg
amtskommune.

Ved brug af vejsagerne skal

man være opmærksom på, at
mange af dem senere er om-
ordnet eller tilakteret de nye
sager¡ som Fyns Amtskom-
mune oprettede efter 1970.

Som fagligt uddannede tek-
nikere og ingeniører fik vei-
inspektørerne og disses
mandskab også ansvar for
vandindvindings- og afuan-
dingssager og dermed sager,
der knytter sig til de fynske
vandløb og miljøet omkring
disse. De mange lav, der etab-
leredes til at administrere
forskellige pumpestationer,
landindvindinger og diger,
findes derfor også rigt repræ-
senteret i dette materiale.
Også miljøsagerne er henlagt
i en særlig gruppe til dels
med tilhørende søgemidler i
form af iournalkort. Interes-

I øfleveringen fra Fyns Amtskommune indgår en række
arkiver fra forgængerinstitutioner. Ovenstående cirkulære
er med tilhørende materiale fundet i ørkivet frø Amtsskole-
direktionen for O dense Amtsrådskreds.

tndorvlsnl¡gFmldstorlots Chkulærs sl 22, Deoembsl 1948,

Cirkulære til samtlige Skoledlrektloner, Kommunalbestyrelser og Skole-
kommlssloner samt Forældreraad om Ophængning at Advarselsplakater

vedrørende Brand- og Sprængmldler,

I Tilslutning til Cirkulære ¿f 24. Juli 1943 angæencle Ädva¡sel til Skolebørnene
notl ufusigtig Omgang med Sprængstofrer skal Miuisteriet anmode de stedlige Skole-

myndigheder om ¿t lade de medfølgende al JustitsmiÈisteriets Propagandaudvalg frem-
stillede 3 Plakater med Albildninger a,f forekollige i Krigen uveldte Brand- og Spræng-

nidler ophænge skiftevis i Klasserne i Skole¡ne paa en smdan Maade, at alle Børtere
efterhaanden faar dem for Øje.

Lærerne anmodæ om ved pasende Lejligheder at omtale de aÍbildede Gelstande
lor Bømene og alvorligt fremhæve den stote f'are, det indebærsr at borø¡e disse Goastande,

na¿¡ de findæ nedkastede paa Jorden.
Til tsng for Lærerne e¡ som Bilag til nærvæ¡ende C'irkulære vedhæftet en eftor

Anvisning fr¿ Justitsmi¡istedets Propagandaudvalg ucìarbeidot Redegøreìse fo¡ de al-
bildede Genstande.

Unûervisningsministoriet, den 92. Deeomber 1943.

P. ìÍ. V.

A. Barloal.

Alb. lfioheìs€n.
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Regulativ
fo¡

fæstevirksomheüen i Svendhorg Antsraadskreds.

I Honhold til Lol af l. April d. A. om Fæstovil.kso¡nhedons Orduing, have vi, under
Forventning ¡rf Justifsrniuistcl'icts Approbation. firstsot nedonnævnts Roglor for Fæste-
yirksonrheden og trì:talingon herfor i Svcnilborg ,lmtsruodskrotls:

1.

T¡l Afbsnyttelse nniler l,rllorelsen al Fæsloloneþ
lingorne stal Fæsletnandon amhalle 0g betrylte en
giennenrlrage4 at Antsraailsts Formand autorisoret Pro-
lokol neil Register, hvori anfores, nerl Ângivolse al
Ilagen, rlo Personer, son s0go lyenrle eller Arbsiúers,
og en anilen lignenile Prolokol for ilen, son nelilo sig
lor at anbringes i Tieneslo, Ilags- eller arilet Ârbeiile,
lville Prolololler inilreltes eller gorltienùte Skenata.
Fæstonanrlen er til enhve¡ Tid pligtig til at loroviso
ilisse Prolokollsr sant tilligs al giore Rede lor sin For-
rerningslorslso lor Politiel, ligeson han ifvr¡0t har at
retls sig sller erhvor al verlkonnenrle Àdoritetor giyetr
Ânvrsnng. fiaar D0gon al farlerno l0rlângor Bovis for,
hvail der nsllen rlen 0r verltagsl los Fæstenandel har
doano paa Forlangenrle dston al nerftlelo rlen Urlsl,rilt
al Prolololler¡o nod treûü[ævnle Gebyr, hvorimod han
ihte i Àlniurleligherl naa give nverllonnenrlo pdvate
Pe¡soner saadan lllsIrilt, hvilhen terinod sÈal leve¡es
til ollenligt Brug urlen Betaling.

2.
faslsnanilen skal yære lorsynel nod trykto Blatr-

kelter lil 0yero[Étonslor nsllen Husbold og Tyeude
ollor Årbeiûere, hville Blanleller han lor rlen, son
naalto onsf,o del slal udlylile og loranlerlige uniler.
strevns al ûe Paaglældenile.

3.
Ilon, der erhotler Bevillhg til td0v0ls0 af fæste-

virk¡onheil, slal lor Âmlsraadet opgive Stetlel, hvor

Forrelningen agtos ilrevel, og tlenne naa ikke uden

Amlsraarlsls SantylLs drives lra noget aulet Stetl.

sre¡dbor¡ 
^etr¡¿¿ilr 

¿er ùle¡ Jõll 189tr

L, Ilrockeuhuus-Schack. 0. Ahlefcldt-Laurvig,

J. P. I(ristcnsen.Randct's. St. lfadsen.

Ilsn ovennævnte Loy ef l. April d. A. 0g lorva-
renrle Regulaliv skal være 0p8laast påa 0t lúlnot¡ldonds
og tilgængeligl Steü i fonetningslolalot

1.

Fastsna¡rlen or bsrstligsl til lor sl¡ Virtsonhoû
at e¡hokle neüennæv¡tc 0ebyrer, ilor orleggss af hvor
især af K0lhahe¡terns, lor saa yidt ds begge have be-
giæ¡el Fastona¡dsns üellsntonst, men i notlsat FaIü

Iun at rleq iler bar henventlt sig ti¡ hau'

b. For at ¡taEe ljeDeste cller tye"ðe, aaar àet itaìv.
adligc Pe¡gelo! ikkc ove¡sl¡ger 60 A,r. . .. .. .. .....
Eâr dc¡ ikÈc oveßti8er 150 Lr. . . . . . .

¡ail dor c¡ ùojerê
c. Fo. ¿t ¡¡b¡ioge Pê¡Eono. I ôlle¡ .kafo PeBorer l¡¡

Ârbojasfo¡àolrtJ der llhe cr lyêDdêfolholdJ t brilu
¡ ltge irkl,
og bdtil l4 Dagê inkt.
og rÈal Ârbejd¡forholdct varê si¡ ove¡ ¡4 Dagc -. .... .

d, Fo! otr.krlftliA Overê¡sh.oErl
c. For cE ltdrhrifl af Prolohollc¡, kfn ovcúor .. .. ....

Ilssudel er fæslenanden bereltigot ti¡ Erstalnhg
lor llillæg, son han har halt lor al opfyftle nôlryBlelige
Begiæ¡inger af nogen al Parterne.

5.

Fostsna¡ilsns Bevilling tar ti¡ enhvoÌ Tiü tilbags-
laldes ¡l Anlsraarlet i rle i Love¡s g 2 nævnle Tillalde
og uniler ReLurs lil Ju$titsninistodol, 0g hatr naa lindo
sig i saailanno Foranilrilger i og Tillag lil ovenslaaends

Boslenmelser, son Antsraadel maalte vodtago, og son
Justilsninisleriel approberer.

L.Irog, R.Chlisti¡rnscn. .dhlefeldt-Laurvig.Bille.

J. Larsen. M, Pedcrsen. N. Hueen.

L. Brockenhuusñchack.

2A

60

25
36

lo¡¡¡st¡aenila Legd.llv cr ud€¡ 14. Jull l89l rpproborot ¿f túl¡tetDlrto¡tot

Frø Svendborg Amtsråds Arkiv: Regulativ for fæstevirksomheden, ønno 1B91
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9B Steen Ousager

serer man sig i det hele taget
lor indgrebene i løndskøbet, er
disse arkiver sammen med
fredningsnævnsarkiver og
landvæsensarkiver, som er
indsendt fra de forskellige
kommissionsformænd, af
central betydning.

L andv æ s ensre ts arkiv erne
består af arkiverne efter
landvæsensnævn, Iandvæ-
senskommissioner og over-
landvæsenskommissionen og
rummer foruden sagerne
typisk en forhandlings- eller
kendelses-/domprotokol og i
nogle tilfælde også journaler.
Landvæsenskommssionernes
sager er indtil 1970 med en-
kelte undtagelser systematisk
indsendt til amtet og derfor
også registreret i amtmands-
embedets iournaler. Også

nævnssagerne blev indsendt,
men de enkelte sager er ikke
som for kommissionssagerne
registereret selvstændigt i
journalerne. Den nævnte
undtagelse gælder sager fra
Vestfyn. De findes i Assens
dommers arkiv. Også i andre
dommerarkiver findes i Øvrigt
sager vedr. landvæsensretter-
ne. Landvæsenssagerne er
fortegnet i en særskilt regi-
stratur, der er under opstil-
ling på Landsarkivets læsesal.

F r e dningskommi s s i on e r n e s

arkiver består typisk, men
ikke komplet af kendelsespro-
tokoller, journaler og journal-
sager. De kan som tilfældet er
med nævnet for Odense
amtsrådskreds/Fyns amts
nordlige kreds også rumme et
register over fredninger og

tinglyste deklarationer. Til de
stØrre sager af denne artlrø-
rer f.eks. fredningen af
Odense å i perioden 1926-
1954 og kirkefredningerne i
de enkelte herreder. I tilknyt-
ning til sagerne om Lange-
lands-forbindelsen var både
fredningsnævn og overfred-
ningsnævnet i øvrigt inddra-
get. Fynsværket ville nemlig
have de lidt billigere luftled-
ninger i forbindelse med
overførsel af et højspæn-
dingskabel mellem Fyn og
Langeland, mens frednings-
myndighederne og amtsrådet
af æstetiske årsager ønskede
kablerne i jorden og lagt
under eller ind i broerne.
Dette gav anledning til en
voldsom strid.

Gælder det bygninger og
bygningstilladelser, skal man
til Svendbor g Bygningsinspek-
torat, der fungerede som
landkommunernes bygge-
myndighed, efter at nye reg-
ler om byggetilladelser og
bygningstilsyn var blevet ind-
ført i 7960. Bygningsinspek-
toratets arkiv rummer et me-
get stort antal sager. Der er
ikke afleveret journaler til
dette arkiv, men journalnum-
rene fremgår af løbende over-
sigter over sagsbehandlingen
i de trykte amtsrådsforhand-
linger.

Hvad angår regions- og lo-
kalplanlægningen, kommer
Byudviklingsarkiverne med i
billedet. De første byudvik-
lingsudvølg blev nedsat lige
efter besættelsen. Med afleve-
ringen fra Fyns Amtskommu-
ne fulgte arkiverne fra Byud-
viklingsudvalgene for Kerte-
minde-egnen, Middelfart-eg-
nen, Odense-egnen og Svend-
borg-egnen. Disse arkiver be-
står foruden af et større antal
sager af forhandlingsproto-
koller og journaler som ind-
gang til sagerne. Udvalgene
beskæftigede sig med plan-
lægning, og rummer ikke
mindst et stort kortmateriale.

Frø læsesølen på Løndsarkivet for Fyn i Odense. - Her kan
de amtskommunøle arkiver frem til 1970 benyttes øf
offentligheden. Arkivalierne står i fjernmagasin, og der er
derþr en ekspeditionstid på 1-2 døge (Foto: Kirstine
MengeI)
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På det sociale område må
fremhæves arkivet efter Mød-
rehjælpen på Fyn, der dækker
perioden 1939 til I977 . Ìllød-
rehjælpen var oprettet i 1924
som privat institution med
det formål at vejlede og hjæl-
pe enligt stille mødre under
srrangerskabet og i barnets
første leveår. Fra 1939 blev det
en offentligt finansieret opga-
ve, der løstes via de lokale
mødreh j ælpsinstititutioner.
Fra 1. april L976 ovefiøftes
opgaven til de kommunale
og amtskommunale myndig-
heder, og Mødrehjælpen ned-
lagdes. Arkivet indeholder
foruden alle adoptionssager
sager på et udvalg af klienter-
ne vedr. forhold som abort og
sterilisation, støtte til gifte
henh. ugifte samt frafaldne
og afslåede adoptionsansøg-
ninger. Arkivet tummer des-
uden de tilhørende indgangs-
midler som journaler samt
forhandlingsprotokoller og
samrådsprotokoller og regn-
skabsmateriale. Samrådet
skulle tage stilling til abort.
Mødrehjælpen kunne også
oprette institutionet og arki-
vet rummer derfor admini-
strativt materiale om bl.a.
Mødre- og Spædbørnehjem-
met Østruplund og Sande-
rumhus.

Fra socialområdetkan i
Svendborg amtsråds arkiv
nævnes de udtagne sager
vedr. Viebæltegård, der i
fremtiden formentlig skal
danne ramme om Svendborg
Museums nye socialmuseum.

En række journalsager i

amtsrådenes arkiver doku-
menterer ¡ stort omfang sße-
hus driften. Landsarkivet har
desuden efter lukningen af
Assens Sygehus, der oprinde-
ligt blev drevet med Assens
by som interessent, modtaget
dette arkiv. Foruden en stØrre
mængde klientjournaler
indeholder arkivet en rækkè
sager vedr. etableringen og
driften i de over 100 åE det

nåede at eksistere.
Amtsrådene havde en ræk-

ke stående udvalg, hvis sags-
behandling normalt har aflej-
ret sig i journalsagerne. Der
findes i en række tilfælde dog
særlige forhandlingsprotokol-
Ier for disse udvalg. Det gæl-
cler f.eks. Assens Amtsråcls
Vejudvalg, men kun for
perioden 1934-1941..

Også for amtskommuner-
nes særlige udvalg og nævn
findes forhandlingsprotokol-
ler, journaler og journalsager.
Det gælder f.eks. trafikudval-
gene, ungdomsskolenævnene
og skolerådene samt skoledi-
rektionerne. I sidstnævnte
arkiver finder man skole- og
undervisningsplaner, lærer-
instrukser, skoleindberetnin-
ger, lærerboliger m.m. Blandt
de udtagne amtsrådssager
finder man sagen vedr. Fyns-
planen. Det var i henhold til
denne, at Fyn blev forsynet
med nye moderne centralsko-
ler efter en koordineret plan
efter de bestemmelser og
intentioneq der var lagt ned i
den nye skolelov fra 1958.

Af regionale statsinstitutio-
ner kan nævnes Revalide-
ringscentret for Odense og
Svendborg amter. Her er
bevaret dels en række sager
om den daglige forvaltning,
dels udtagne klientsager.

Endelig er der i tilknytning
til sygekasseområdet afleveret
en række arkiver, hvis ophav
må karakteriseres som privat,
trods meget store offentlige
tilskud. Det gælder nogle sy-
gekasser og deres centralfore-
ninger.

Arkiverne'er efter flere års
arbejde med at afleveringsfor-
berede dem nu fortegnet. For-
tegnelserne er delt op i grup-
per: amtsrådene, amtskom-
munernes institutione¡ væse-
ner og institutioner, udvalg
og nævn med tilknytning til
amtskommunenr nævn og
udvalg méd tilknytning til
det statslige amt samt endelig

en række fortegnelser fra
arkiver, der er skabt af pri-
vate, men afleveret fra Fyns
Amtskommune. For at kunne
finde de rette sager og mate.
riale i arkiverne, vil man som
hovedregel desuden skulle
benytte de journaler og iour-
nalkort eller anrJre søgemid-
ler, som forvaltningen i sin
tid selv skabte og benyttede,
når korrespondancen skulle
registreres og beslutningerne
dokumenteres. Det vil af regi-
straturerne fremgå, hvilke sø-
gemidler der er, og hvad de
kan bruges til.

Arkiverne er tilgængelige
efter de almindelige regler og
det vil som hovedregel sige,
når protokoller, sager m.m. er
30 år gamle. Materiale, der
indeholder oplysninger, der
kan krænke privatlivets fred,
er dog utilgængeligt i 80 år,
men det er dog muligt at sØge

om dispensation herfor.
Spørg på læsesalen.

Endelig skal det nævnes, at
en række sager også kan føI-
ges ganske grundigt gennem
de trykte amtsrådsforhand-
linger og regnskaber. Man
skal imidlertid være opmærk-
som på, at mange sager ikke
nåede til behandling i amts-
rådene eller først gjorde det
sent i forløbet.
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Fyn eller større dele
deraf

Tørvegravning på Fyn.
UdgÍvet of Odense Central-
bibliotek 2001. Redìgeret of
Dorthe Holm Honsen, Børge

lensen, Lars H. Lorsen og Inger
Ovnbø|. 74 sider

I 1.998 fik Lokalhistorisk
Bibliotek i Odense kendskab
til en stor samling båndopta-
gelser med folk, som i deres

barn- og ungdom havde
været med til at grave tørv.
Med hørte også en større bil-
ledsamling, og der var derfor
klart, at der måtte etableres
en udstilling, der dels har
været vist på Lokalhistorisk
Bibliotek, dels rundt om på
Fyn. Nu er der også kommet
en lille bog på hele 74 sider
ud af det. Den fortæller
instruktivt om dette fæno-
men, der næsten er gået i
glemmebogen, med vægt på

Ved
Steen Ousager

Transformatortårn fra Bellinge, opført 1949. Strømmen
kom fra Odense og blev sendt ud til transformøtorforenin-
ger, der via deres transformatorer distribuerede strØmmen
videre til forbrugeren. Ved Efflas etablering i 1950 var der
125 transformøtorþreninger. Frø: Frø. Bælt til Bælt -
Effias historie gennem 50 år, s. 11 .
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de forskellige former for
udnyttelse af tørvebrændslet,
der dog også havde sine
negative sider. Det er efter
Iæsning af denne lille bog
helt klart, hvorfor medlem-
mer af den ældre generation
ikke kan sige tørvebrændsel
uden også at sige løbesod!

Næsten over alt på Fyn har
denne virksomhed været
drevet, lige fra det helt im-
proviserede til en næsten
industriel produktion baseret
på jernbanespor og små loko-
motiver. Der er stadig land-
skaber på Fyn, der er præget
af denne produktion, selv om
den ophørte for over 50 år
siden.

Horriet Merete Honsen: Fra
Bælt til Bælt - Efflas historie
gennem 5O âr. UdgÍvet of
EnergÍ Fyn, Odense 2000,96
sÍder.

I 1999 kunne Fynsværket
fejre jubilæum og gjorde det
med udsendelsen af et stort
og spændende skrift om
denne centrale del af den
fynske el-forsyning - og
kommmunalt samarbejde i et
århundrede. Men hvor det
især var byerne, der stod bag
Fynsværket, samledes 125
foreninger i 1950 og grund-
lagde Elforsyningen for de
fynske landdistrikter, Effla.
Den skulle stå for üift af h'øi-
spændingsledninger, hvoraf
flere havde været elet af
Odense Kommunale Elforsy-
ning, fra Fynsværket og ud til
de mange lavspændingsnet,
der typisk blev drevet af en
tran sform ato rfo rening.

Effla producerede oprindeligt
ikke strøm. Det gjorde Fyns-
værket, hvorfra Effla skulle
aftage strøm mhp. videre-
distribution, og så var der
endnu et stØrre antal jævn-
strømsværker under De sam-

virkende Landelektricitets-
værker i Fyns Stift, der også
fortsat producerede el. Dem
ville Fynsværket have ned-
lagt, og med Effla som inter-
essent i Fynsværket gav det
anledning til en række pro-
blemer. Under hvilke betin-
gelser skulle de kunne opta-
ges i Effla, uden at det kunne
siges, at de var kommet billi-
gere til strØm, end hvis de var
gået med direkte i Fynsvær-
ket. Det havde måske været
forventet fra visse sider, at de
gamle elektricitetsforeninger
var gået med i Fynsværket,
men andelstraditionen og
selvstændighedsbevægelsen
levede videre og gjorde det
godt i næsten 50 år til.

Også Effla begyndte at produ-
cere. Ikke fra små jævn-
strømsværker, merl fra decen-
trale kraftvarmeværker,
hvoraf det første opførtes i
Ullerslev i 1983. Endelig
begyndte Effla også at levere
strøm direkte til forbrugerne
de steder, hvor transforma-
torforeningerne fra 1950'erne
begyndte at nedlægge sig
selv. Men endnu i 7999 vat
der 29 transformatorforenin-
ger tilbage. Pudsigt nok stam-
mede de fra de områder, der
tidligt fik elektricitet og som
senest nedlagde egenproduk-
tion, der som regel var jævn-
strØm. Det sidste jævnstrøms-
værk Iå i Rorslev på Nordfyn
og blev først nedlagt i 1965.
Om et af de andre sidste
lokale elværker kan man i
øvrigt læse i årets udgave af
Broby Lokølhistorie 2000: Lys
over landet.Elhistorie i Bro-
byværk, s.25-34.

Effla er endnu et eksempel
på, hvor langt op i tiden
gamle andelsdanmark tilsy-
neladende har levet. Det
begyndte med et selskab
ledet af en gårdejer og skole-
Iærer og uden ansatte, og det
sluttede med et selskab med

mange ansatte, bygninger og
vidtforgrenet virksomhed. Nu
er det også slut, for i 1998
indgik Effla i Energi Fyn, der
er gået på markedet og bl.a.
sælger strøm til Banestyrel-
sen. Med denne bog og
bogen om Fynsværket må
man sige, at den fynske el-
forsynings historie er skrevet
- endda med visse overlap.

OIe Hyldegoord Hønsen: Sthyr
på Fyn - et kontroversielt
bispeskifte'1899 / 1900
i: Kí rkeh isto ri ske So m IÍ nger
2000. UdgÍvet of Selskobet for
Do n m q rks Ki rkeh i storíe. Viborg
2000, s. 51-105

De fynske biskoppers historie
har i de senere års forskning
været genstand for inlensive
undersØgelser. Nu er turen så
kommet til biskop Hans Val-
demar Styhr (1838-1905), der
fik et noget kedeligt efter-
mæle, og om hvem det blev
sagt, at han fik sine høje
stillinger mere ved tilfældig-
heder end ved glimrende
evner. Men var det nu også så
tilfældigt, spØrger Ole Hylde-
gaard Hansen, der er sogne-
præst i Hammel. EIIer skyl-
des eftermælet måske diver-
gerende kirkesyn eller per-
sonlige aversioner hos dem,
der har omtalt ham?

Fast står, at Styhr var ualmin-
delig kreativ, da embedet som
biskop over Fyns Stift skulle
besættes. Som kultusminister
ville han gerne fortsætte en
kort tid endnu, og da der var
et ledigt bispeembede på Lol-
land, lod han en af sine
bekendte udnævne, mens
den konstitution, der ellers
var gennemført lor Lolland,
blev overført af Styhr til Fyn,
således at han godt et år
senere, da han og regeringen
gik af, kunne overtage embe-
det, som han da øjensynligt
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Hvidkilde sø med Røde Mølle. Frø: Danmarks SØer. SØerne i Fyns ømt, s. 53

også længe have sigtet efter.
Med andre ord: Som minister
reserverede han bispestolen
på Fyn for sig selv.

Det havde også samtiden et
godt blik for, og da han des-
uden ikke havde markeret sig
kirkeligt, havde han intet
netværk til at stØtte sig, men
var udsat for kritik fra alle
sider i det kirkelige spektrum.
Grundtvigianerne, fordi man-
ge af dem principielt var
imod Højre-regeringen, og de
højkirkelige, fordi de anså
ham for at være en middel-
mådighed. På grund af syg-
dom kunne Styhr dog ikke
udføre sit embede ret længe,
og han måtte allerede i 1903
efter 3 år som biskop indgive
sin egen afskedsansøgning.

Forfatteren pointerer, at der
ikke er tale om et forsvars-
skrift, men en nuancering af

synspunkterne, men eftet
min mening lykkes det nu
ikke rigtigt at gendrive det
negative eftermæle, som kul-
tusminister og biskop Styhr
har pådraget sig. Og det var
heller ikke som biskop, at
Styhr markerede sig i en
fynsk sammenhæng.

ThorkÍld Høy m.fl.: Danmarks
Søer. Søerne i Fyns Amt.
UdgÍvet of Strøndbergs Forlag
2000,'16O sider.

Der har i mange år været en
betydelig interesse for at
udgive "registranter" eller
systematiske beskrivelser af et
stort antal enstyper. Det gæl-
der f.eks. sogne (Trap), bybyg-
ningeq slotte, gårde, Dan-
marks Kirker, som er nævnt
nedenfor under Odense,
m.m. Nu er Danmarks søer
også kommet under behand-

ling, og sidst i 2000 udgav
Strandbergs forlag en bog om
sØerne i Fyns Amt. I bogen
beskrives de 33 fynske søer,
der er kendetegnet ved ikke
at være ret dybe eller ret store
og fortrinsvis beliggende på
Sydfyn.

De enkelte beskrivelser
indeholder dybdekort,
oplysninger om vandspeilet,
ejerforhold gennem tiden
samt tidernes fisk og fiskeri.
Hvor ældre beskrivelser af
sØerne har været kendt, er de
inddraget. Bogen indeholder
desuden en grundig beskri-
velse af geografisk, topogra-
fisk, kartografisk, historisk og
fiskerimæssigt materiale i
form af både ældre og nyere
litteratur samt regulativer.
Godsarkiverne på Lands-
arkivet har også været flittigt
benyttet ved bogens udarbej-
delse.
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Bogen er et bidrag til den
fynske lokal- og kulturhisto-
rie og især den landskabs-
historie, der vel efterhånden
nærmest må siges at være et
fynsk speciale.

Hons Henrik lqcobsen: Kendte
nordfynboer. Loko lforl oget,
Næsby, 2000, 168 síder

Hvert år sin bog fra Hans
Henrik Jacobsen og Lokal-
forlaget i Næsby - det er også
Hans Henrik Jacobsen. Som
sædvanlig er temaet relateret
til Nordfyn, hvor Jacobsen
også redigerer tidsskriftet
Sletten. Denne gang er det
otte biografier om folk fra
Nordfyn, der ragede op og
blev kendte: Historikeren
Vedel Simonsen til
Elvedgaard (1 780-185 8),
redaktør Christian Pagh fra
Bogense (1.841.-1.9 I2), hø j sko-
leforstander Klaus Berntsen
fra Særslev (1844-1927),
folkemindesamleren Chri-
stine Reimer fra Hårslev
(1858-1943), hjemstavns-
digteren Hans P. Lunde fra
Særslev (1859-1949), højsko-
leforstander Rasmus Nielsen
(1863-1964) fra Særslev,
lensbaron Hans Berner-
Schilden-Holsten til Langesø
(1881-19 67), politikeren
J ørgen Jørgensen, Ullerup
(1891-1963) samt et antal
bidrag til slægten Hofman-
Bang til Hofmansgave. De
biograferedes leveår dækker
perioden 1780 til l97L

Hans Henrik Jacobsen rede-
gør i sit forord for udvalget,
nemlig at de skulle repræsen-
tere egnen så bredt som
mulig - om end Særslev synes
særligt godt dækket ind - og
at man via biografierne skulle
kunne få indblik i vidt for-
skellige miljøer. Ifølge Jacob-
sen er Nordfyn lig med de
gamle Skovby, Lunde og

Skam herreder, og det kan
hermed konstateres, at de
gamle administrative grænser
således lever deres eget liv
endnu. Biografierne er skre-
vet på grundlag af kendte
kilder og værker som Dansk
Biografisk Leksikon, diverse
andre leksika og opslags-
værker, avisartikler og -om-
taler samt, hvor de har fore-
ligget, levnedsbeskrivelser i
ordenskapitlet og i et enkelt
tilfælde et privatarkiv i pri-
vateje. Dertil kommer, at de
biograferede i en række til-
fælde selv har stået for udgi-
velser, som også er benyttet.

Der er tale om meget positive
beskrivelser af mennesker,
der på forskellig vis har haft
betydning for det nordfynske
område som politikere,
redaktør, hø j skoleforstander
og som godsejere, men også
personer, der i flere tilfælde
Iige så meget blev kendte på
grund af deres virke uden for
Nordfyn. Betydningsfulde
nordfynboer, der ikke er
optaget i Dansk Biografisk
Leksikon, og andre er der
ikke blevet plads til, men
mon ikke det kommer? Der
burde være nok at tage af.

Lo rs Vii n holt- N ielsen :
Svendborgbanen i 125 är.
SFI-Bøger. Risskoy 2001. 204
sider.

Så er der udkommet endnu
en bog om Svendborgbanen.
Anledningen er, at det i år er
lZ5 är siden, al strækningen
Odense-Svendborg blev
åbnet, og jernbaneforfat teren
Lars Viinholt-Nielsen har
derfor ønsket at markere det
med en jubilæumsbog,
ligesom han gjorde det, da
banen fyldte 100 år.

Bogen er meget omfattende
med en et stor mængde tekst

og et stort antal billeder, som
vil vække genklang hos man-
ge lokalhistorisk interessere-
de og hos folk, der bor langs
banen. I det hele taget kan
man sige, at bogen vil kunne
give mange svar til netop
beboerne langs banen:
Hvorfor, f.eks., var stationen i
Kværndrup, der nu skal rives
ned, så stor? Svaret er, at der
ved Lranens anlæg havde
været planer fiemme om, at
en baneforbindelse fra Fåborg
skulle passere Kværndrup på
vej til Nyborg ligesom lande-
vejen. Der var også en over-
gang planer om at placere
banens værksteder i Kværn-
drup.

Det er også af andre grunde
et passende tidspunkt, bogen
udkommer. Banen står over
for en ombygning, der vil
føte til, at der kommer nye
tog, og at mange af de gamle
bygninger fua 187 6 vil for-
svinde. Det vil alt i alt føre
til, at banen får mere præg af
sporvognlinie end oplands-
bane, således som den blev
bygget og hidtil har fungeret
som. Ifølge forfatteren vil
banen dermed kunne klare
sig i fremtiden, men det er
dog nok et spørgsmål: Om
nogle år indvies langs banen
en ny motorvej, og det vil
betyde, at amtets bustrafik
bliver endnu mere konkur-
rencedygtig på sIrækningen.
Samtidig har banen over de
sidste 20 år formået at tabe
godstrafik, så den i dag er
uden enhver form for gods-
trafikal betydning, selv om
det i bogens indledning
fremhæves, at godstrafikken
er vokset stærkt siden 1976.
Det er den faktisk også, men
desværre kun på strækningen
til Fruens Bøge og Dalum
Papirfabrik. Den trafik er
imidlertid uden betydning
for Svendborgbanen i dens
helhed.
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Titelblødet på Lørs Vünholt-Nielsens anden bog om Svendborgbanen. Sådøn så togene ud
i over en menneskealder!

Bogen behandler jernbane-
selskabets forhistorie og
strækningens historie og tra-
fik samt væsentligere beg!
venheder i banens historie.
Det er stedse strækningen og
ikke så meget DSB og det
selskab, der til 1949 stod for
driften af banen, der er i
centrum, og i bogens andet
hovedafsnit gennemgås
strækningen da også meget
detalieret med henblik på
stationernes bygninger,
sporanlæg og personale-
m æssige sammensætninger.
Endelig fortæller forfatteren

om, hvilke lokomotiver og
vogne¡ der har kørt på banen
gennem tiden, og i det afslut-
tende afsnit fortælles om,
hvordan virksomheder som
sukkerfabrikkerne, Dalum
Papirfabrik og teglværkerne
ved Stenstrup har benyttet
banen gennem tiden.

I forhold til jubilæumsbogen
ha 1976 er der ikke overra-
skende en del gentagelser. På

baggrund af billedmaterialet
er det imidlertid fornuftigt, at
forfatteren har valgt at
udgive en ny og for de ældre

tiders vedkommende ny- og
omskrevet bog om hele
banens historie. Bogens
styrke og nyhedsværdi ligger
da også netop i billedmate-
rialet, der er glimrende, om
end det er meget fokuseret på
jernbanemateriel og forbav-
sende fattigt på f.eks. interiø-
rer og mennesker.

Forfatteren har bevidst ikke
gengivet statistikker og andet
facts-materiale. Der henvises
til 'l 0O-årsbogen. Muligvis
kan f.eks. tal om persontrafik,
godstrafik, personale og øko-
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Æbeløgård på Æbelø, der nu er overtøget øf Aøge V. lensens þnde og fredet. frø: Æbelø.
Støtus 2000, s. LL.

105

nomi da heller ikke frem-
skaffes for de seneste årtier.
Men interessant kunne det
det nu have været med
nogle betragtninger over
banens Økonomi, trafik-
udviklingen og personale-
antallet. Som det beskrives i
bogen, har f.eks. de sidste
lO-2O är betydet en kolossal
nedgang i personaleantallet.
Men hvor meget egentligt?

Skulle man desuden savne
noget, skulle det være lidt
mere om jernbanefærgefor-
bindelserne til Langeland og
Ærø. Vel er de ikke en del af
Svendborgbanen, men det
var dog banens oprindelige
eler, Sydfynske, der aktivt
spillede med i denne sam-
menhæng også. Også
årsagerne til godstrafikkens
ophør, de seneste års pole-
mik mellem amtskommune
og DSB/Banestyrelsen,
festivalernes betydning for
trafikken og tilkomst af en
pendlerforening kunne nok
være behandlet eller be-
handlet mere indgående.

Det samme kunne man måske
også sige om betydningen af
den erhvervsmæssige og
befolkningsmæssige udvikling
og spredning i Odense,
Svendborg og Ringe, der jo
bestemt ikke er til fordel for
banen.

Bogen, der primært henvender
sig til iernbaneentusiaster,
men som også kan læses og
ses i med stort udbytte af alle
fra området langs banen, har
som noget nyt inden for sin
genre en glimrende gen-
nemgang af det kildemate-
riale, der har været benyttet.
Bogen er imponerende nok
udgivet på eget forlag, der
også har udsendt bøger om
andre sydfynske jernbaner.

Bogense

Æbe|ø - Status 2000,
red. af Kurt Due lohansen.
Udgívet af Aage V.lensens
Fonde, Odense 2000. 175 sider

Historien om øerne omkring
Fyn er interessant. Dels fordi
der har boet relativt mange
mennesker på selv de mind-
ste Øer, dels fordi flere af dem
inden for de sidste årtier er
blevet totalt affolkede.

Eksempler herpå er Romsø
ved Kerteminde og Æbelø
med tilhørende småøer ved
Bogense. Til sidstnævnte
hørte Dræet, der ligesom
,4,belø blev opkøbt i altlelt
halvdel af 1950'erne på den
måde, at gårde, husmands-
steder og fiskerhuse blev
overtaget af forpagtere på
fastlandet. I 1990'erne var det
så også slut med det, og
Øerne er nu totalt affolket og
uden erhverv. I 1993 begynd-
te fredningssagen, der førte
til en fredningskendelse i
1998 og en afgørelse i Natur-
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klagenævnet året efter, der i
store træk fastslog frednings-
kendelsens gyldighed. Inden
da var en række træer blevet
fredet på ,EbeIø så langt som
tilbage i 1.924.

Før kendelsen havde Aage V.

Jensens Fonde overtaget
naturperlen i 1995 med
henblik på at bidrage til at
understøtte naturens dyna-
mik og mangfoldighed under
øens udvikling fra dyrket
jordbrug til uberørt natur.
Fonden har nu udgivet - som
supplement til en mindre bog
fua 7997 - en meget flot
publikation om det forelø-
bige arbejde hermed samt om
resultaterne af en række
fauna-, flora- og geologi-
undersøgelser. Bogen skal
således øge kendskabet til
Æbelø og omliggende øers
særprægede natur og historie,
og denne bog indeholder da
også en lille, men interessant
redegørelse for bebyggelse og
erhvervsliv på Dræet, lige syd
for Æbelø.

Kerteminde

FÍnn Køster: Træk af sproget i

byerne på Fyn. I: donske
tolesprog, bd. 1. UdgÍvet af
lnstitut for donsk Dialektforsk-
níng, Københovn 2000, s.89-
108

Forfatteren konstaterer i sin
artikel, at forskningen tradi-
tionelt ikke har beskæftiget
sig meget med sproget i pro-
vinsbyerne, herunder med
spørgsmålet om forskellene
på bydialekt og dialekterne i
det omgivende land. Han
konstaterer også, at nogle
udtalevarianter ikke som
ellers antaget skulle kunne
tages som udtryk for en
sproglig standardisering
udgående fra København.

Men hvorfra så? Til at finde
svar på spørgsmålet har han
udset sig Kerteminde, ikke
uden inspiration fra det
forhold, at dialekten i nabo-
sognet Revninge dannede
grundlag for Poul Andersens
disputats om fonemsystemet
i østfynsk fra 1958.

I artiklen gives indlednings-
vist en kort beskrivelse af det
særlige ved dialekten i Kerte-
minde, der har nasalvokaler
og tre køn, og som i øvrigl"
adskiller sig fra de øvrige
købstæders sprog i dag.
Konklusionen eller snarere
den afsluttende, og - som det
konstateres - noget spekula-
tive påstand er, at der i vir-
keligheden er tale om udtale-
former, der sandsynligvis er
identiske med, hvad en
meget tidligere tid talte i
Odense. Det er altså sproglig
påvirkning derfra, der har -
eller måske snarere indtil for
nylig var - overlevet i Kerte-
minde på grund af særlige
omstændigheder ved denne
by. Så hvis man hører en
kerteminder 1¿ls "rigtig<
kertemindesk, er det måske i
virkeligheden blot originalt
odenseansk?

Erla nd Po rsmose: Kerteminde
Bys historie l. Kerteminde
1350-1659. Udgivet øf
Kertemi ndeeg nens M useer
2000,222 sider.

Birgit Bjerre: Kerteminde Bys
Historie ll. Kerteminde 1660-
185O. Udgívet af KertemÍnde-
egnens Museer 2000, 214 sider

Kurt Risskov Sørensen: Kerte-
minde Bys Historie lll.
Kerteminde 1850-2000.
Udgivet of Kertemindeegnens
Museer 2000, 248 sider

Kerteminde fik sine købstads-
rettigheder i 1,413, men byen
nævnes første gang i i 1350,

da en købmand i Lübeck i sit
testamente skænker fem
mark til kirken i Kerteminde.
Byen var den sidste af de
fynske søkøbstæder, der fik
sine privilegier, men ellers ser
det ud til at byen er opstået
samtidigt med de andre
fynske købstædeq bortset fra
Odense. De er fra årene ca.
1150 til 1300.

Præcist, hvor gammel bebyg-
gelsen som by egentlig er, er
altså nok kun omtrentligt
kendt. Udgravninger peger
på, at Langegade var anlagt
sidst i 1ZOO-tallet, men det
tætteste man kan komme,
når man vil have eksakte
årstal, er 1350. Det har derfor
også været udgangsprrnkt for
festligeholdelsen af 650 året
for Kerteminde i sommeren
2000 og udgivelsen af et
glimrende mammutværk om
byens historie og dens
indbyggere.

Værket indledes med en fin
beskrivelse af bysystemets
udvikling i Danmark og de
første sporer til Kerteminde,
der i virkeligheden skal søges
i vikingetidens Ladby, lade-
stedet og i 1100-1zOO-tallets
Munkebo. Som vi ved fra
Ladbyskibet, gik vikingeskib-
ene op i Kerteminde fiord og
nor, men i forbindelse med
søhandlens ekspansion ind-
førtes nye skibstyper som
koggen, der var afhængig af
dybere vand og bedre havne-
forhold. Samtidig øgedes
fiskeriet efter sild yderst på
Munkebotangen ved det
nuværende Kerteminde, og
dermed var grunden også lagt
til en bebyggelse og byen
Kerteminde, der nærmest
blev anlagt på en sandrevle.
Snart kom en kirke, der i
1419 fik en klokke, der helt
utroligt stadig hænger og er i
brug i kirkens tårn, skibsbro
og den første Langebro: Byen
var ved at tage form og fik
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altså sine privilegier i 7413:
Selve brevet findes ikke mere,
men en beediget kopi fra
1430 findes sammen med
efterfølgende kongers
privilegiebreve på Lands-
arkivet for Fyn - i øvrigt et af
Iandsarkivets ældste doku-
mentef.

Det var ikke og blev heller
ikke nogen stor by eller borg:
l)en var omgivet af herre-
gårde, der økonomisk stod
meget stærkere end byen, og
oplandet, som byen skulle
leve af, var mindre end ved

andre fynske købstæder. Reelt
havde byen kun Hindsholm
som opland, og handels-
mæssigt måtte man derfor
tilpasse sig Odense, hvis
opland strakte sig til og med
Kølstrup og Munkebo sogne.
Til gengæld skulle Kertemin-
de få karakter af havneby for
Odense. Dertil kom, at kerte-
mindeområdet var en laby-
rint af bugter, vige, fjorde,
halvøer og tanger, og først de
sidste 200 års inddæmninger
af Tårup fjord og Odense-
fjordens vige har fået områ-
det vest og nord for Kerte-

minde til at hænge mere
naturligt sammen med byen.

Dermed er de første svar også
givet - og givet fornemt - på
de spørgsmål, man naturligt
vil stille til et værk af denne
art: Hvorfor er byen der?
Hvordan opstod den? Hvor-
for ligger den som den gør?
Hvorfor ligger byens hoved-
gade i syd-nord-retning, når
de fleste andre købstæders
ellers ligger Øst-vest. Hvordan
forholdt byen sig til andre
byer og opland? Hvem boede
i den? Og ikke mindst: Hvad
fortæller os i dag om byens
fortid? Er man interesseret i
Kerteminde, fordi man ken-
der byen eller bor der, er vær-
ket, der i bind 1 rummer et
væld af illustrative kort, der-
for elementært spændende.

Bind to om enevældens og
den indhegnede periode -
den periode, hvor byen var
omgærdet med hegn og
havde tre porte * indledes
ikke overraskende med en
kort gennemgang af de
katastrofer, svenskekrigen
betød for byen. Også de
efterfølgende år blev svære,
og hvor Kerteminde måske
havde været den stØrste
søfartsby på Fyn på grund af
Odenses brug af Kerteminde
som havn, i de senere år
overvejende som vinterhavn,
betød bedre markering af
sejlrenden til Klintebjerg og
Stige, at Kerteminde fra
begyndelsen af 1 7O0-tallet
ikke længere var helt så

intereressant som havneby
for Odense. Byen skulle nu
klare sig på egne ressourcer,
og det betød tilbagegang,
ikke mindst fordi man var så

indeklemt af fjor, nor og
vejler og af dårlige vejforbin-
delser til Odense, Nyborg og
Hindsholm. Passage af den
sidste kunne ved højvande
således kræve færgefart over
Bådsbækken nord for byen,

Ved forrige århundredes begyndelse tog Kertemínde sine

første skridt ind i turismens og badelivets tidsalder. Opfø-
relsen øf Strandhotellet omkring år 1900 var en øf de mere

karakteristiske udslag herøf. Fra : Kerteminde Bys Historie
bind 3, s. l58.
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indtil der kom bro i
.l 820'erne.

Nogle større ændringer blev
det vel ikke til i 1700-tallet,
men en enkelt særlig drama-
tisk forbrydelse blev det dog
til. Præsten i Kerteminde blev
myrdet af sin unge kone, som
faderen havde tvangsgiftet
bort, og dennes elsker. De
nærmere omstændigheder er
der dog ikke redegjort for,
men det hedder i bogen lidt
uformidlet, men antagelig let
sarkastisk, at "Afhøringerne
blev tilløbsstykker, og henret-
telserne forløb smukt, idet de
begge bad om tilgivelse for
deres synder." Tja...

Overraskende er det, at byens
brandvæsen fungerede i
1797, da den røde hane gale-
de, og ikke mindst, at der
mødte brandsprøjter op fra
herregårdene Lundsgård,
Skovsbo, Brolykke og Hver-
ringe.

Kommmunikationsapparatet
kan ikke have været helt så

ringe, når det åbenbart i en
fart kunne lade sig gØte at
stille et større beredskab på
benene. Den historie kunne
nok have tålt en stØrre omta-
le. Det samme kunne man
sige om det spændende pro-
jekt med at inddæmme og
tørlægge Tårup Vejle i 1872
efter et tidligere mislykket
forsøg. Herved blev Kerte-
mindes købstadsjorder
forøget med 80 tønder land.
Men i øvrigt blev det fiske-
riet, der i de kommende
årtier var mest ekspansivt.

I bind 3 introduceres med
held enkeltskæbner som
eksempler på udviklingen.
Den udvikling, der førte til,
at Feden syd for Kerteminde,
nu byens dyreste kvarter, blev
bebygget, industrien vandt
frem, fiskeriet havde sin
storhedstid og byen i det hele

taget fungerede som købstad,
om end af de små, men med
med alle funktioner intakte.
Det varede til omkring 1960,
hvorefter byen begyndte at
udvikle sig til velhaverforstad
til Odense og sommerhus-
kommune, i en årrække i
stærk konkurrence med
Munkebo og Langeskov. Det
er interessant at læse om,
hvordan byens styre i det
tidlige 1900-tal gik ind i eller
tog initiativ til en række
foretagender som bank- og
sparekassevirksomhed. Ikke
mindst tilkomsten af en jern-
baneforbindelse tillægges stor
betydning for udviklingen,
men ligesom det er tilfældet
med havnen, kunne man nok
have ønsket en lidt gmndi-
gere analyse af dens betyd-
ning.

Værket i øvrigt er bygget op
omkring en række perioder,
hvis indbyrdes afgrænsning
ikke i alle henseender fore-
kommer naturlig eller velbe-
grundet, hvis man tager ud-
gangspunkt i byen Kertemin-
de. I bind I er der omtrentligt
tale om århundreder, i bind II
og III om perioder på 50-70
år, idet dog det sidste afsnit
meget velvalgt behandler
tiden fra 1960 og frem til
2000. I de enkelte perioder
har dispositionen tydeligvis
Iigget fast efter følgende
skema: Byen, forbindelser til
omverdenen, kerteminderne,
dagligliv, åndsliv, næringsliv,
sociale forhold, institutioner
og til sidst byens styre.
Herved er historien om byen
sine steder blevet rigeligt
skematisk og formalistisk, og
som læser kan man få en
fornemmelse af gentagelse.
Den valgte disposition har da
også styret fremstillingen så
meget, at der l.eks. kun i

mindre omfang et blevet
plads til kommunesammen-
Iægningen, de forudgåede
byudviklingsarbe jder, disposi-

tionsplaner m.m. og forhol-
det til amtskommunen efter
197O.Ìl/an kan spørge sig
selv: Hvad var så de virkeligt
store begivenheder eller
ændringer i Kerteminde bys
udvikling, og hvad var
specielt kendetegnende for de
pågældende perioder? Til
gengæld får man hurtigt et
endda ganske omfattende
øjebliksbillede, hvis man er
interesseret i en bestemt
periode.

Trods en ret kort produk-
tionstid og kun tre forfattere
er der tale om et grundigt
stykke arbejde, hvor den
tilgængelige viden er blevet
samlet sammen, og hvor
meget, især lokalt, kilde-
materiale er blevet udnyttet,
dels til at supplere den
kendte viden med, dels til at
skrive afsnit, som der ikke
har foreligget meget om. Især
er de mange og vanskeligt
udnyttelige skatte- og
kæmnerregnskaber fra 1700-
tallet benyttet i uddrag med
et stort helhedskendskab til
perioden. Men selvfølgelig
kan man - som det er tilfæl-
det for næsten alle værker af
denne type - også pege på
kilder, der ikke har været tid
til at benytte. Især gælder det
for materiale, der ikke findes
lokalt, og måske er det grun-
den til, at vi ikke får at vide,
hvorfor Indenrigsministeriet i
sidste ende sagde nej til de
foreslåede store inddærrr-
ningsarbejder i Kerteminde
fjord og nor i 187O'erne.
Faktisk mangler i store træk,
især for den nyere tid, i det
hele taget forhoÌdet til stats-
magten og den statslige og
regionale planlægning.

Det har naturligvis været vig-
tigt for udgiverne at gØre
noget ud af billedsiden. Det
er realistisk betragtet den, der
skal sælge, og det er den, det
store flertal tager udgangs-
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punkt i, når der skal plukkes
ud, hvad man vil læse nær-
mere om. Men findes illu-
strationsmaterialet nu også i
de ønskede mængder?
Det synes det ikke i alle situa-
tioner at have gjort, og derfor
er udgiverne i nogle tilfælde
skredet til lige lovligt smarte
Iøsninger: F.eks. er det samme
maleri benyttet i bd. 1, s. 158
og bd. 2, s. L04, men med
forskellige billedtekster:
Ifølge det ene er der tale om
Ladefogedhuset og ifølge det
andet Skovfogedhuset, date-
ret henh. c.1820 og 1828. Der
er flere eksempler på billeder
af huse, der er opført langt
senere end den periode, de
skal sige noget om. Helt for-
tænkt bliver det på s. 13 i
bind 2, hvor der præsenteres
et halvdårligt gengivet billede
af arvehyldingen i Køben-
havn oktober 1660 med
billedteksten "Kerteminde
var repræsenteret ved råd-
mand Hans Nielsen, og
måske er han sammen med
de andre fynske repræsentan-
ter med på Wolfgang Heim-
bachs maleri." Måske..., eller
snarere måske ikke, for det
fremgår en side længere frem-
me i bogen, at det ikke var
usandsynligt, at manden var
taget hjem før tiden på grund
af pengemangel!

Alligevel: Bor man, eller kom-
mer man jævnligt i Kerte-
minde, er der ingen vej
udenom. Det værk må man
have. Det bærer da også
suverænt prisen som det
seneste års betydeligste lokal-
historiske nyhed på Fyn.

Middelfart

Historien om Strib, red. of
Finn L.Fquk. Udgivet qf Strib
Hondels- og H åndværkerfore-
ning. 2001 , 27 sider

Med oplysninger fra de
lokalhistoriske arkiver og
foreninger i Strib-området og
med handels- og håndvær-
kerforeningen som sponsor
og udgiver har Strib nu også
fået sin historie. Anledningen
er en 350-årsfødselsdag,
nemlig for Stribs fødsel - i
hvert fald, hvis man som
udgiverne henregner den til
den første gang, Strib nævnes
i skriftligt kildemateriale. Det
skete den 14. december 1651,
hvor Frederik III meddeler
tilladelse til oprettelse af
overfart og færgested ved
Frederiksodde og Stribodde.
Og det er vel også det, Strib
har været mest kendt for:
færgeoverfarterne, der imid-
lertid for længst er historie.
Men 1651 var også året, hvor
det besluttes, at der skulle
opføres en fæstning på Strib-
odde med henblik på at
kunne kontrollere sejladsen
på Lillebælt, og selv om det
faktisk ikke skete alligevel, er
det det, der bagerst i hæftet
markeres som årsagen til
jubilæet.

Det illustrerede hæfte, der
takket været handelsforenin-
gen kunne husstandsom-
deles, fortæller summarisk
historien om Strib med vægt
på færgeoverfarterne, jernba-
nen, sommervillaerne og
badehotellet, fyret, skolen,
tyskernes radiostyrede torpe-
doer med hjemsted i Strib, og
kort om byen i dag. Teksten
er desuden omtrent i samme
form udsendt i Vejlby-Strib
Lokalhistoriske Forenings
tidsskrift.

Knud Modsenr Herregården
Billeshave. Katrinebjerg og
Stutterigården.
BÍ I led red qktio n : KÍ rsten F ø uk.
udgÍvet af veilby-strÍb Lokol-
hístoriske ForenÍng, 2000. 69
sÍder.

Kort forinden Strib fik en
historie, gjorde Røilehalvøen
og Veilby sogn det næsten
også. Vel er det ikke sognets
eller områdets historie, der
fortælles, men herregården
Billeshaves. Alligevel indledes
hæftet med en kort oversigt
over Røjlehalvøens historien.
Billeshave er fra første
halvdel af 1600-tallet og
ligger i Veiby sogn.

Hæftet indeholder en beskri-
velse af gården, der senere
blev til et stamhus, og dens
skiftende besiddere og bebo-
ere. Det var oprindeligt
adelsslægter som Urne-slæg-
ten, i en periode også en "gal
svensker", men senere blev
den overtaget af borgerlige.
Herefter gik det slag i slag:
Hovedbygningen blev ned-
revet i 1858 og en ny opført.
I 1919 blev gården overtaget
af en Odense-konsul, der
benyttede den som sommer-
bolig, men som også indret-
tede gården som herskabs-
hjem. Gården blev videre-
solgt efter konsulens død i
1926 og, delvis udstykket til
husmandslodder. Også hus-
mændene beskrives og bio-
graferes i hæftet. Omtrent
samtidig blev avlsgården
solgt fra.

En periode i 1940'erne var
Billeshave statsungdomsle jr
for kvinder, senere optagel-
seshjem for kvinder og fra
1959 drengehjem. I 1966 blev
der ved Billeshave indviet en
lukke institution for unge
kriminelle, benævnt Egely.
Billeshave blev dog som insti-
tution lukket pr. 1.1. 1985,
hvorefter Dansk Flygtninge-
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Udskifrningskort over Brændekilde. BragT som indstik i: Brændekildebogen.
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hjælp lejede sig ind. I dag er
Billeshave en efterskole i
form af en selvejende institu-
tion under LO og den fynske
fagbevægelse.

På frasolgte parceller oprette-
des de to hovedgårde: Katri-
nebierg og Stutterigården.
Som i hovedafsnittet vedrører
fortællingen først og frem-
mest ejere og beboere gen-
nem tiden. Hæftet, der er
velforsynet med illustratio-
ner, bygger kildemæssigt
primært på trykt litteratur.

landskab, som vi ser det i
dag, er et resultat af udskift-
ningen i1787.

Endelig er beskrivelsen af
Brændekilde, som den er
gjort i de hidtil fem udkomne
udgaver af Trap, afskrevet i
bogens sidste kapitel - vel
sagtens for at understrege
bogens karakter af en kilde-
samling til gavn for de lokal-
historikere, der ønsker at
beskæftige sig med Brænde-
kilde sogns historie. Men:
Kunne disse sider ikke have
været brugt til noget bedre?

reformationen kirken for
byens bedsteborgere, hvorfor
den er blevet karakteriseret
som >...et rent mausolæum
for Mænd og Kvinder, som
havde spillet en Rolle på Fyn
og i dets Hovedstad." AIIige-
vel led kirken i århundreder
under manglende vedligehol-
delse, og spørgsmålet om
dens nedlæggelse var længe
på dagsordenen. Først i 1805
blev kirken imidlertid offi-
cielt nedlagt. Vist nok skulle
det være den nye fynske gu-
vetÍrØr, den senere Christian
VIII, der fik sat gang i sagen,
og dermed er denne sag et
vidnesbyrd om, at guvernØr-
tiden i Odense faktisk også
gav sig konkrete udslag, om
end af knap så opbyggelig
art. Meget af inventaret, her-
under prædikestolen endte
som stakitter og plankeværk,
mens mange ligsten endte
som omhuggede bro- eller
trappesten eller blev benyttet
til at afgrænse mødingssteder.
Det sidste gialdt faktisk ste-
nene på de kongelige grave,
oplyses det overraskende i
hæftet, der således viser, at
pietetsfølelse heller ikke
havde greb i odenseanerne
dengang.

Nye arkæologiske udgravnin-
ger har bidraget med ny
viden bl.a. om spedalskheds-
hospitalet eller Skt. .Jørgens-
gården i Odense østlige del
ved Skt. Jørgensgade og Ride-
husgade. Hæftet bidrager dog
ikke med meget nyt om
beboerne og hospitalets brug
og anvendelse. Men der hen-
vises til Eskild Arentofts
rapportering fua 1,999 om
udgravningen, en rapport
som da også er kilden til
oplysningen om, at af skelet-
materialet viste 79ol0 en vis
sandsynlighed for tilstedevæ-
relsen af spedalskhed. Hospi-
talet blev i denne egenskab
lukket i 1542 og lagt ind
under Gråbrødre Hospital.

Odense

Brændekildebogen. RedÍ geret
qf EIse Bekker-Nielsen. Udgivet
qf BrændekÍlde Sogns Lokol-
hÍstoriske Arkiv 2000. 196
sider.

Meningen med arbejdet på
de lokalhistoriske arkiver som
på alle arkiver er naturligvis,
at det indsamlede materiale
skal benyttes, så historien
kan fortælles, skrives eller
skrives om. Derfor er det
godt, at Brændekilde lokal-
historiske Arkiv har taget
initiativ til at få udgivet en
række erindringer om livet i
det gamle sogn.

T hogen, der er rrdgivet i sjæl-
dent fornemt udsty¡ har
universitetslektor Finn Sten-
dal Pedersen desuden skrevet
yderst instruktivt om udskift-
ningen i Brændekilde. Redak-
tøren har sammen med Hans
Bekker-Nielsen transskriberet
udskiftningsforretningen,
som den forefindes i Odense
Amts Landvæsenskommis-
sion på Landsarkivet.
Udskiftningskortet er gengi-
vet og indsat i en lomme bag
i bogen - en glimrende ide,
ikke mindst i forhold til det
synspunkt, der fremfø¡es i
indledningen, at veje og

Danmarks Kirker, Odense
Amt, hefte 18-19: tor-
svundne middelalderkirker i
Odense. UdgÍvet of Notionol-
museet og Poul Kristensen
Grqfisk Virksomhed A/S 2001,
180 sÍder

Med udsendelsen af dette
hæfte er beskrivelsen af
Odenses kirker og kirkegårde
tilendebragt. Det samme er
bind 3 af Danmarks kirker,
Odense Amt. Så grundigt har
projektet været, at det ikke
blot har beskæftiget sig med
de kirker, vi kender i dag,
men også de forsvundne, der
beskrives i dette hefte. Det
dreier sig om de middelalder-
lige kirker, klostre og kapeller,
der efter reformationen blev
nedlagt og brugt som bl.a.
materiallager. Ti af dem er
beskrevet i det foreliggende
hæfte, hvor den ældste er
Skt.Albani kirke, hvor Knud
den Hellige blev dræbt i
1086.

Mest kendt og med en min-
dre bygningsdel overleveret
til nutiden er Gråbrødre Klo-
sterkirke, hvorfra Claus Bergs
altertavle kom til Skt.Knuds
kirke efter klosterkirkens ned-
rivning i 1817-1818. Denne
klosterkirke forblev også efter
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Fra nedrivningen øf Gråbrødre Klosterkirke, set fra sydvest 11. møi 1817. Kirkens inven-
tør blev brugt til stakitter, og nogle af gravstenene fandt anvendelse som trøppesten og
sten til indramning af møddingspladser. Fra: Dønmarks kirker: Odense bind 3. For-
svundne middeløldet"kirker, s. 177 5

Endelig bringer hæftet en
oversigt over middelalderlige
bygningssten, der ejes af
Odense Bys Museer eller
private, fra hvad der antages
at være odenseanske kirker,
om end uidentificerede. Så

kan det vist heller ikke blive
mere detaljeret.

Hermed har Odense så fået
sit opslagsværk eller regi-
strant om dets kirker, og nu
skulle turen så komme til de
øvrige fynske købstæder og
landkirker. Men udgivelsen er
stoppet, idet Fyns Amtskom-
mune skandaløst nok ikke
har ønsket at forsætte med at
yde tilskud til kæmpeværket,
som ellers både Kirkeministe-
riet, Carlsbergfondet, Ny
Carlsbergfondet og Statens

Humanistiske Forskningsråd
stØtter. Populært bliver
værket da nok heller aldrig.
Dertil er det alt for grundigt
og specielt og vel i virkelighe-
den beregnet på, at andre kan
formidle herfra.

En fagforening kommer til
byen. HK Odense 1901-2001
UdgÍvet af HK Odense, Odense
2001. Tekst: Søren Federspiel
og lnge Morott Post. RedÍge-
ring og loyout: Søren Berg. 48
sider.

HK i Odense fylder 100 år.
Dermed kom Odense-
afdelingen blot fire år efter
den første HK-forening i
København. Som det fortæl-

les i dette skrift, hang det
sammen med det industrielle
gennembrud, der også betød
øget administration for
virksomhederne og det
offentlige. I hæftet her sættes
det industrielle gennembrud
interessant nok til år 1900.

Forsøgene på at tidsfæste et
industrielt gennembrud har
været utallige/ men væsent-
ligt i denne sammenhæng er
det, at erhvervs- og nærings-
livet, herunder industrien og
detailhandlen, landbruget og
også arbejderbevægelsen var
midt i en kraftig udviklings-
og omstillingsproces i sidste
del af 18O0-tallet. Det skyld-
tes ikke mindst den teknolo-
giske udvikling, landbrugets
omlægning og den begyn-
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HK Odense brugte af og til utraditionelle virkemidler i deres øgitation. Frs: En føgfor-
ening kommer til byen. HK Odense 1901,-2001, s. 15

dende nationale og interna-
tionale arbejdsdeling m.m.
Sam tidig begyndte organisa-
tioner og sammenslutninger
især fra 1890 at vinde frem.
Det stillede nye krav til er-
hvervslivet og medførte
vækst i det administrative
arbejde og dermed en begyn-
dende bureaukratisering, der
i 1890'erne spredte sig til den
offentlige sektor. En erhvervs-
historiker som Jørgen Fink
taler derfor om den bureau-
kratiserede kapitalisme som
et kendetegn ved 1890'erne
og om arbeidsdelingen mel-
lem erhversvliv og stat. Det
ytrede sig bl.a. i, at den so-
ciale lovgivning så småt
begyndte at tage form fra
1890'erne som et område, der
blev overladt til det offent-
lige, der i kølvandet herpå
også ekspanderede betydeligt.
Også detailhandlen gennem-
løb en voldsom omlægning,
og selv om det ikke berøres i
det foreliggende hæfte, var
det dog også af stor betyd-
ning for den gruppe, som den

nye forening skulle hverve
sine medlemmer fra.

I Odense var det kampen
mellem de såkaldte principa-
ler, som de konsekvent om-
tales i hæftet, og deres han-
delsmedhjælpere, der øjen-
synligt skabte grundlaget for
den lokale HK-afdeling. Ud
over bedre lønninger og kor-
tere arbejdstid, drejede det
sig også om kost- og logisy-
stemets afskaffelse, søndags-
lukning og ligeløn. Især den
ubestemte arbejdstid, søn-
dagsarbejdet og så det for-
hold, at handelsmedhjælper-
ne boede hos deres arbejdsgi-
ver, de lokale købmænd,
gjorde livet vanskeligt for dis-
se handelsmedhjælpere, der
blev knyttet til deres arbejds-
giver i et patriarkalsk møn-
ster. Nogle af disse arbejdsgi-
vere, nemlig købmændene,
har i øvrigt også fejret 100-års
jubilæum, nemlig i år 2000
og har ligeledes udsendt et
jubilæumsskrift, der omtales
nedenfor.

Nogen succes var HK

Odense vel ikke i begyndel-
sen. Medlemstallet var i 1,912
kun på 48, men steg dog i
1915 til 91 og til 364 i 1918,
hvor afdelingen også fik en
fast lønnet formand. En
egentlig kontorafdeling kom
tll i L9I9, men først så sent
som 1,932 oprettedes en afde-
ling for kommunalt ansatte.
Så sent som 1957 fik de stats-
ansatte deres afdeling - i
grunden noget overraskende
og ikke videre belyst i dette
hæfte, selv om f.eks. de store
statslige etater ellers siden
18O0-tallets slutning havde
været store arbejdspladser for
potentielle HK-medlemmer.
Som et vidnesbyrd om ud-
viklingen oprettedes i 197O'
erne og 1980'erne igen et
stort, antal nye brancheklub-
ber, som var fundamentet for
Odense-afdelingens virke.
Men hvor mange medlem-
mer foreningen nu har, og
hvordan dette tal har udvik-
let sig i de senere år, ja i det
hele taget gennem årene, er
der desværre ikke noget om.
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Med vægt på den interne ud-
vikling i afdelingen er det
historien om Odenseafdelin-
gens udvikling, der fortælles i
hæftet. Vægten ligger på det
organisatoriske og på for-
mandshistorien set med de
meget positive briller på,
men historien suppleres også
af en række interviews og
erindringer.
Man kunne måske have
ønsket lidt mere om afdelin-
gens forhold til det politiske
system, mod- og samarbejdet
med modparten i det daglige
og om medlemmerne, og
hvor de arbeidede. Men vi
må nøjes med indledningsvis
at få fastslået, at de handels-
og kontoransatte i årene
omkring 1900 "...opfattede
sig ikke som arbejdere, men
som lidt finere end arbej-
derne. De klædte sig pænt,
talte pænt, skrev smukt og
drak hverken bajere eller
snaps i arbejdstiden.< Det er
ikke helt klart om det er
positivt eller negativt ment,
men efter sammenhængen er
det nok mest det sidste. Vi får
nemlig også at vide, at disse
pæne mennesker faktisk kom
fra småborgerskabet og
borgerskabet og kom i
konflikt med sig selv, når det
gik op for dem, at de var
lønarbeidere. Om det så var
fordi, de skulle drikke bajere
og snaps i arbejdstiden, får
stå lidt hen i det uvisse.

Trods disse bemærkninger er
det dog et meget interessant
iubilæumshæfte, der er sat
sammen/ og det er godt, at
foreningen har gjort det.
Rammerne for fagforenings-
arbejde i Odense er nu - med
dette hæfte og med andre
publikationer, der er kommet
de senere år - ganske godt
beskrevet.

Ove Gedde: Fynske købmænd
gennem 100 år. Udgivet of
Købmondsforeningen Fyn Í
onledning qf 100 års jubilæet
6. september 2000. Odense
2000,231 sìder

Det er et stort bogværk, de
fynske købmænd har udgivet
om deres 100-årige organisa-
tionshistorie. Forfatteren,
Ove Gedde, har været med
næsten hele perioden, idet
han kom i købmandslære i

1924. Dog: De fynske køb-
mænds historie er det dog
kun delvist. Som det også
fortælles i bogen, fik Svend-
borg allerede i t892 sin fore-
ning, Ærøskøbing sin året
efter og Marstal i 1899, men
det er Odense-foreningens
historie, bogen handler om
frem til 1986. I Odense
begyndte organisationsarbej-
det i år 1900, den 6. septem-
ber, med stiftelsen af Odense
Kolonialhandlerforening.
Vist nok skete det lidt i pro-
test mod Odense Handels-
standsforening, der repræsen-
terede en stor og forskelligar-
tet gruppe handlende inden
for korn, manufaktur, isen-
kram, boghandel, kul samt
mæglere og skibsredere for
uden altså kolonialhand-
lerne. Senere blev navnet
ændret til Købmandsfore-
ningen for Odense og Om-
egn, og selv om de fynske
købmandsforeninger næsten
fra begyndelsen samarbej-
dede i en centralorganisation,
fusionerede foreningerne
først i 7986 og blev til Køb-
mandsforeningen Fyn, hvis
historie det da også er, der
fortælles på de sidste 40 sider.

Primært er det altså Odense-
historie, der fortælles i
bogen, og primært er det
historien om bestyrelses-
arbeidet i kolonialhandler-
foreningen. Det dreiede sig
bl.a. om at aftale fælles luk-
ketider, senere overholdelse

af lukkeloven, fælles regler
for rabatteE ens priser på
f.eks. sukker og ens regler for
kredit. M.a.o. fælles regler
for, hvor medlemmerne
måtte konkurrere mod hin-
anden, og hvor de ikke
måtte. Det var nok især det
sidste. Men det kunne også
være foranstaltninger mod
andres ulovlige handel, som
da Albanibryggeriet i 1953
forærede museet i Overgade
et par kasser sodavand,
ulovlig reklame og det mere
politisk betonede arbejde
som det f.eks. kom til udtryk
i bestræbelserne på at få
fabrikker og grossister til at
ophøre med detailsalg. I
Odense drejede det sig f.eks. i
1930'erne især om tobakssalg
og kaffe. Endelig kunne det
være fælles optræden mod
fagforeningskrav, som man
bl.a kan læse mere om set fra
den anden side i HK Odenses
jubilæumsskrift, omtalt
ovenfor.

Nogle af disse punkter ved-
blev at være på dagsordenen,
men længere opppe i tiden
blev det kampen mod kio-
sker, discountforretninger,
grænsehandel, lærlingeman-
gel, dankort og butiksluk-
ninger, der sammen med
kædebutikker, nye varesor-
timenter og bl.a. mælke-
forhandling satte dagsorde-
nen.

Bogen er skrevet på grundlag
af foreningens forhandlings-
protokoller og udklipssam-
ling, og der er i hovedsagen
tale om referater af indførs-
lerne vedr. de enkelte besty-
relsesmøder og generalfor-
samlingeq ligesom en del
skrivelser er gengivet in
extenso (?).
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Ullerslev tigt stigende befolkning og
ikke mindst gruppen af
landarbeidere og såkaldte
husmænd. Først i sidste
halvdel af 18OO-tallet blev
der gjort egentlige politiske
forsøg på at bedre denne
gruppes forhold. De første
forsøg på at lave reformer
blev ikke til noget, men i
7899, 1,909 og især med
lovgivningen i 1979 blev der
fra statsmagtens side giort
forsøg på at vende denne
udvikling. Det er fra denne
tid betegnelsen >statshus-
mandsbrug" stammer, og det
dækker over, at staten med
en bevidst iordpolitik og
lånemuligheder gjorde det
muligt for godt 28.000 at
nedsætte sig som statshus-
mænd i perioden 1899-
1965.

Anette I ense n: Statshus-
mandsbrugene i Flødstrup
sogn på Østfyn - et kultur-
miljø under forandring.
lJ d givet of Lq nd bohistorisk
Selskob og Kertemindeegnens
Museer, 2001, 135 sider.

Landboreformerner der på
flere området "blot" lovfæ-
stede en udvikling, der
havde været i gang i nogen
tid, betød også ændringer i

det kulturelle landskab og i
det sociale system. Den sikre
tilværelse i de gamle lands-
byer blev brudt op, og om-
fordelingen af brugsretten til
landets ressourcer skabte en
række delvist nye sociale
problemer. Det var især til-
fældet i forhold til den kraf-
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Typisk husmandsbrug fra statshusmandsbrugenes tid. Fra
Anette lensen: Statshusmandsbrugene i Flødstrup sogn på
Østfyn - et kulturmiljø under forandring, s. 67.

Det er også i denne periode,
hvor det, der i eftertiden
blev anset for at være
typiske husmands-huse, blev
bygget, inspireret som de var
af bestræbelserne på i sta-
tionsbyerne og andre steder
at indføre en bedre bygge-
skik. Når man lægger mærke
til dem i landskabet, et det
dog nok så meget, fordi de
var let genkendelige. De
fleste er opført på grundlag
af nogle variationer over
nogle få standard-arkitekt-
tegninger, tegnet netop til
de mange nye husmænd.

Jorden til statshusmandsbru-
gene blev udlagt efter 1919 i
forbindelse med lensafløs-
ningen samme år. Godserne
Hverringe og Scheelenborg
på Hindsholm opkøbte i den
forbindelse større arealer på
Øsifyn, for at de kunne op-
fylde kravet om at formind-
ske deres jordtilliggender
med den tredjedel, der
skulle afleveres til staten.
Herved blev der i Flødstrup
sogn som en del af den
daværende FIødstrup-
Ullerslev kommune pludse-
ligt to store områder til
rådighed, og de indrettedes
nu til husmandskolonier i
1923 og 1925. 48 nye hus-
mandsbrug blev det til i
sognet, der nu totalt æn-
drede karakter, og det er
disse kolonier, der er gen-
stand for den foreliggende
undersøgelse. Om Hverringe
gods' afgivelse af jord har
Anette Jensen og,så skrevet i

Cct rtl ttt 2000/200 t .,Ãrsskrift
for Kertemindeegnens mLtseer.

Det er ikke fordi, der ikke er
skrevet om husmænd tid-
ligere, men om disse kolo-
nier har der ikke hidtil
foreligget meget og slet ikke
med henblik på, om der er
træk o.a. i disse kolonier, der
kunne kalde på særlige beva-
ringstiltag. Det gør der imid-
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Iertid nu, takket været
Anette Jensens undersøgelse,
der bygger på et bredt kilde-
materiale, for en gangs skyld
både fra de centrale og loka-
le kilder, både fra Rigsarkivet
og Landsarkivet for Fyn.
Men også fra administrative
myndigheder, som endnu
ikke har afleveret, har Anet-
te Jensen indhentet oplys-
ninger, ligesom hun også
har gennemført en spØrge-
skemaundersøgelse blandt
de nuværende beboere i
Flødstrup sogn. Meningen
har nemlig ikke blot været at
undersøge baggrunden for
og udviklingen i de to hus-
mandskolonier, der opstod,
men også om det landskab
og den bygningsmasse, der
kom ud af det, er bevarings-
værdigt for eftertiden. Bogen
er således også ment som et
bidrag til den aktuelle debat
om kulturmiljøerne i vore
omgivelser.

En af grundene til denne
interesse er naturligvis, at
husmandsbrugene ikke viste
sig levedygtige i længden.
Allerede fra 1,948 begyndte
afviklingen af statshus-
mandsbrugene som begreb,
og i 1,97L blev det formelt
endeligt opgivet som stats-
opgave at oprette nye
landbrug. Med ophævelsen
af landbrugspligten, sam-
menlægninger af brug og en
ny markstruktur var det de
store brug, der var fremti-
den. 34 af de 48 oprindelige
husmandsbrug fungerer i
dag da også udelukkende
som bolig. Kun 8 af brugene
kan i dag udpeges som vel-
bevarede, helstøbte anlæg.
Hermed er husmandsland-
skabets karakteristiska også
delvist blevet udvisket.

I sin fine lille bog, der er et
bearbejdet historiespeciale,
beskriver Anette Jensen ind-
gående lovgivning bag og

bygninger, markstrukturer
og landskab i Flødstrup sogn
og dets husmandskolonier.
Der er ikke grund til at
antage, at det ikke også ville
gælde mange af de andre
husmandsbrug og kolonier
landet over. Med bogen har
miljøfolk og -politikere samt
museumsfolk fået et bedre
grundlag for at tage stilling
til evt. bevaring, og som
historisk interesserede kan vi
konstatere, at et emne, der
lige som stationsbyerne, har
relevans for de fleste af os,
nu også har fået sin historie.

Fynske årbøger og
tidskrifter 2001 - en
overs¡gt

Hele Fyn

Fynske Minder 2000
Redigeret af Claus Chr.
Koch, Jens Aagard, Asger
Halling Lorentzen, Peter S.

fohansen, Jette Hovgård
fohansen, Finn Grandt-
Nielsen og førgen A. Jacob-
sen

Udgivet af Odense Bys
Museer
s.'t-192

Indhold:
Anders Myrtue: Finn

Grandt-Nielsen - 33 1/3
år ved Odense Bys Museer

Henrik Harnow: Den fynske
industris fader

Karsten Kjer Michaelsen: På
høje tid

Torben Grøngaard Jeppesen :

Med H.C. Andersen på
rejse rundt i verden

Karsten Eskildsen: Carl
Nielsen Museet Interna-
tional

Camilla Mordhorst: Fynske
relikvier

Hanne Lind: "Solhesten har
punkerhårl"

Einar Askgaard: Man gaaer
først saa gruelig meget
Ondt iglennem...

Dorte Gramtorp & Mogens
Bo Henriksen: Fint skal
det være

Midtfyn

Ræthinge-Posten. Årskrift
for Ringe Museumsforening
og Ringe lokalhistoriske
Forening
Redigeret of Mogens Bo
Henriksen og lacob Bang
lensen. 2001
Udgivet af Ringe Museums-
forening og Ringe Lokal-
historiske Forening
s. 1-56

Indhold:

Anne-Sofie Paaske: En
gudinde og muse opvok-
sede i Ringe

Esben Hedegaard & Jacob
BangJensen: A. Wulff
Pedersens billedsamling

Niels Albretsen: Ringe Mejeri
Jacob BangJensen: Fra

Øvelseshus til bibliotek
Jacob BangJensen: Fra

Højskolenhjem til biblio-
tek og lokalarkiv

Jacob BangJensen: Ringe
lokalhistoriske Arkiv

Jørgen Havelund: Ringe
Museum

Broby Lokalhistorie 2000.
Arskrift for Broby Lokal-
historiske Forening
Redigeret af Margit Larsen
og Jørgen Krog
Udgivet øf Broby Lokol-
historiske Forening
s. 1-50

Indhold:
Ove Nibe: Post Nibe i

Allested-Vejle
Jwgen Krog: Jenny Blicher-

Clausen
Margit Larsen: Lys over

landet

Fynske Årbøger 2001



Ny lokølhistorisk litteratur II7

Marie Kallehauge: Drømmen
om lykken i Amerika

Marie Kallehauge: Hans
Murer og Signe Vaskekone

Nordfyn

Sletten 2000. Årsskrift for
nordfynsk lokal- og kulturhi-
storie. Redigeret af Hans
Henrik lacobsen
Udgivet of Nordfyns Museum
og lokolorkÍverne Í Bogense,
Søndersø, Otterup, Lumby og
Allesø-Broby-Næsby
s. 1-72

Indhold:
Carsten Abild: De nordfyn-

ske landsbyer
Susanne Klitgaard: Otterup

anno 800
Helmer Christiansen: Hvad

hed folk på Nordfyn for
200 år siden

Palle E. Petersen: Jens Chr.
Andrèsen - kendt teater-
og marinemaler fra
Bogense

Bent Rasmussen: Særslev
Højskole - hølskolen på
Sletten

Hans Henrik Jacobsen: Den
landskendte kaptajn
Jespersen trådte sine
barnesko i Lumby

Frode Kristoffersen: Bogense
var min verden - fra mit
sjette til mit tiende år

Hans Henrik Jacobsen:
Hjemmebrygget Øl i
Allesø

Margit Egdal: Bederslev kirke
genopdaget

Odense-området

Odensebogen 2000
Redigeret af Per Boje, Hans
Chr. fohansen, lørgen
Thomsen og Johnny
Wøllekær
Udgivet of Byhistorisk Udvalg í
kommissÍon hos Odense
Universitetsforløg
s.1-204

Indhold:
Christian M. K. Petersen:

Eventyrdigterens repræ-
sentant

Peter Ramskov Andersen:
Hos fotografen

Folmer Hansen: Skolegang i
Stenløse Skole i 193O'erne

Poul Duetlahl: Spyttererr og
skillingskrapylet

Henry Andersen: Hellere
søde piger end sure mænd

Niels Aaskov-Hansen:

"Kaffe-Christensen<
Thorkild Nykiær: En kamp

for tilværelsen
Anders Enevig: Sultne og

hjemløse
Kim Beck Danielsen: Konge-

lig bygningsinsepktør
Jens Vilhelm Petersen

Jørgen Thomsen: Nytårsaf-
ten for 100 år siden

Poul Duedahl, Michael
Eriksen, Maibritt Kiærulll
og Ib Wagner: Å,rets
begivenheder 1,999

Sydfyn

Tåsinge Årbog 2000
Redigeret of Tåsínge
M useumslougs Arbogsudvolg
Udgívet øf Tåsinge
Museumsloug
s. 1-80

Indhold:
Thorvald Hansen: En

særpræget bonde
Anders Monrad Møller: Mere

om en brændeskude fra
Vornæs

Albert Mohr Lolk: Den
tøsingske dialekts spor

Didier Gautier: Bjerreby
Kirke

Lars Rasmussen Hølte: Fra
den gamle dagbog

Albert Mohr Lolk: Rand-
bemærkninger

Bent Christoffer Nielsen:
Lidt om Landets bys
historie

Frø artiklen: Sultne og hjemløse. Om Odense Svendehjem,
Samaritønen og Arbeidet Adler af Anders Enevig, i:
Odensebogen 2OUU, s. 139.'legningen hør titlen: En som-
merdag på landevejen.
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Vestfyn

Bavnen. Årsskrift for Vejlby
Strib Lokalhistorisk Forening
200"1

Redigeret of Kirsten Fouk
Udgivet of Vejlby Strib Lokolhi-
storisk Forening
s. t-32

Indhold:
Finn L. Fauk: Strib i 350 år
Helge Rasmussen: Vejlby

sogns stednavne
Edith Weisbjerg: Hvad er

det, jeg så?

Knud Madsen: Strib skoles
jubilæum

P.S. Feddersen og Kirsten
Fauk: Gravminder på
Veilby kirkegård

Johannes Beck: Røjle minder
og virke

Vends 2000. Årbog for
Lokal- og Kulturhistorie på
Nordvestfyn
Redígeret af Horriet M.Honsen
m.fl.
Udgivet of Vends Herreds
Udgiverselskob 2000.

Indhold:
Helle Ravn: Haven ved

Skrillinge Damgaard
Ib Brusendorff: Middelfart

Lervarefabrik
Johs. Jørgensen: Pastor A.R.

Idum, Føns-Ørslev
Viktor Mark Poulsen:

Bydreng og arbejdsdreng i
30'ernes Middelfart

Peter Dragsbo: Gamborg før
og efter branden

Edith Mandrup Rønn: Marie
Kirstine

Harriet M.Hansen: Gulnede
blade og gamle billeder

Grethe Marcussen: Med
fotograf Fangel på
Nordvestfyn, III

Østfyn

Cartha. Årsskrift for
Kertemindeegnens Museer
2000/2001.
Redigeret af Kurt Rísskov
Sørensen
U d givet of Kertemi nd eeg nen s

Museer 2001
s.1-112

Indhold:
Anette Jensen: Saalænge

verden staar
Erik Ingemann SØrensen: En

skipperfamilie i Kerte-
minde

Ole Svensson og Knud Erik
Kristensen: Ladbymordet

Svend Novrup: Forår, kugler
og nervechok

Peter Geleff: Om udgravnin-
gen af Jomfruhøj

Birgit Bjerre: Kunstmiliø
2000

Luftfoto af Landet by 1952. Fra artiklen om Landet i Tåsinge Å,rbog 2000, s. 65
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Referat af ordinær
generalforsaml¡ng
lørdag den 24. marts kl.
13.30 på Møntergården

Dorrit Andersen bød velkom-
men.

t. Valg af dirigent

J ørgen Engholm Pedersen
blev valgt. Han erklærede ge-
neralforsamlingen for lovligt
indkaldt i henhold til ved-
tægterne.

2. Beretning ved formanden

Dorrit Andersen indledte
med at udtale mindeord over
bestyrelsesmedlemmet, mu-
seumschef Henrik M. Jansen,
Svendborg. Hans død betød
et stort tab for formidlingen
af den fynske lokal- og kul-
turhistorie.

Bestyrelsens konstituering i
årets løb: Jens Rasmussen var
afgået som formand, hvoref-
ter Dorrit Andersen blev
valgt. Margit Egdal blev næst-
formand, Signe Skov Chri-
stensen fortsatte som kasse-
req medens Charlotte Lind-
hardt blev sekretær. Ved
Henrik Jansens død indtrådte
bestyrelsessuppleanten
Grethe Banggaard. Bent
Andersen havde ønsket at
udtræde midt i sin valgperi-
ode. I hans sted var den
anden suppleant Lars Bis-
gaard indtrådt.

År et s øktiv itefer Udf lugten
til herregården Broholm og
Sehestedt'ernes kirke i Gud-
me L7. juni 2000 skulle have
haft Henrik Jansen som leder;
men ved hans pludselige død
trådte museumsinspektør Per
O. Thomsen beredvilligt til i
stedet. Vi fik en velbesøgt og
spændende eftermiddag. Til
gengæld måtte heldagsturen
til Ærø den 27. august aflyses
pga. for få tilmeldinger. Den
24. september ledede Anders
Myrtue, Per Grau Møller og

Morten Stenak det sidste
sommerarrangement, en
eftermiddagstur til Nordfyn,
startende ved Guldbjerg kirke
og med Gyldensteen gods
som hovedmåI. Her havde vi
fået tilladelse til at spadsere i
parken, og turen sluttede
med, at vi så de store ind-
dæmninger ved kysten.
Vinterens arrangementer blev
indledt den 14. november i
bymuseet Møntergården i
Odense med Margit Egdals
lysbilledforedrag rMormo-
nerne kommer til Fyn", en
glemt og fascinerende histo-
rie, som foredragsholderen
har kortlagt ved arkivstudier
både i Danmark og i Utah. På
julemødet, også i Møntergår-
den, viste vi den klassiske i
julefilm fra 1951 "Fra den
gamle Købmandsgaardn,
hvori handlingen foregår på
Fyn. Flere gange blev filmen
standset, så tilskuerne kunne
prØve at gætte, hvilken loka-
litet der var tale om. Bestyrel-
sens forudgående research
havde bragt til resultat, at
filmen måske ikke var så

fynsk endda. Flere sjælland-
ske lokaliteter indgik. - Dette
arrangement var overtegnet
få dage efter udsendelsen af
vinterprogrammet og bør
gentages. Det samme gælder
besøget på Landsarkivet for
Fyn den 8. februar 2001. Her
foreviste landsarkivaren sær-
lige arkivalske klenodier fra
den fynske fortid og viste
rundt i den gamle, fredede
del af arkivkomplekset og
magasinbygningen, hvortil
publikum ellers ikke har
adgang.

Den 1. november udkom
Fynske Årbøger 2000, der
blev overordentlig vel modta-
get af den fynske presse. Som
noget nyt er der indført en
rubrik "Orientering., hvor
der kan bringes nyheder af
betydning for det fynske
lokal- og kulturhistoriske
arbejde.
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120 Foreningsmeddelelser

Udgiverselskabet havde
ikke publiceret bøger i 2OOO,

og der er ingen nye på vej før
2042.

Medlemstallet pr. I. januar
2OO1:63O.

Dorrit Andersen havde fore-
slået Fyns Amt et samarbejde
om udgivelsen af Fynske Ar-
bøger i form af, at årbøgerne
mod betaling kunne bringe
en årlig beretning om, hvad
der var sket og sat i gang
inden for amtets arbejdsom-
råder. Amtet havde - til trods
for at en række andre danske
amter stØtter deres amtssam-
fund - meddelt, >at et sådant
samarbejde ligger uden for de
opgaver og formål, som Fyns
Amt varetager eller stØtter.<

SpørgsmåI til formøndens
beretning:
Et medlem gjorde opmærk-
som på, at nogle ikke tilmel-
der sig turene, da tilmeldin-
gen sker 3 måneder forud. I
stedet burde man tilmelde sig
uden betaling, der først op-
kræves på selve dagen.

Signe Skov Christensen
gjorde opmærksom på, at
foreningen skal betale for bus
og restaurant uanset, om folk
dukker op eller ej.

Jørgen Engholm Pedersen
bekræftede, at det før havde
været et stort problem, at
folk ikke dukkede op til ud-
flugten.

Finn Stendal Pedersen ud-
talte, al. folk jo altid kan ringe
til kassereren indtil et par
dage før, for at høre om der
skulle være flere ledige pÌad-
ser.

Signe Skov Christensen og
Dorrit Andersen bekræftede,
at tilmeldingen blev forvaltet
så fleksibelt som muligt, men
det var stadig nødvendigt
med bindende og betalt til-
melding.

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab

Kassereren gennemgik års-
regnskabet.

SpørgsmåI til regnskøbet:
Et medlem ville vide, om
forsendelsen af årbogen
kunne gøres billigere, f.eks.
via uddeling på et arrange-
ment. Signe Skov Christen-
sen mente ikke, at det ville
spare mange krone¡ når der
ikke kommer flere hundrede
til arrangementerne.

Et medlem spurgte om
antallet af trykte ärbøger.
Signe Skov Christensen og
Dorrit Andersen svarede, at
der trykkes 12OO ânbøge4 de
ekstra eksemplarer bruges til
hvervekampagner. Desuden
koster det ikke ret meget at få
trykt ekstra bøger, när først
de rundlæggende omkostnin-
ger er betalt.

4. Fastsættelse af kontingent

Dorrit Andersen foreslog med
henvisning til portostignin-
ger og ønsket om et stØrre
råderum i foreningen at hæve
kontingentet med 15 kr. til
140 kr. Det blev enstemmigt
vedtaget med applaus.

5. lndkomne forslag

Der var ikke indkommet
forslag.

6.Yalg af 6
bestyrelsesmedlemmer, 2
suppleanter, 2 revisorer og 1

revisorsuppleant

Grethe Banggaard, Gunnar
Kjær Mortensen, Charlotte
Lindhardt, Claus Koch og
Jens Rasmussen var på valg.
Charlotte Lindhardt ønskede
pga. ny bopæl i Esbjerg ikke
at genopstille.

Bestyrelsen foreslog muse-
umschef i Svendborg, Esben
Hedegaard, der blev valgt. De
øvrige blev genvalgt.

Bestyrelsen foreslog Hanne
Rasmussen, Hårby, som l-.

suppleant. Hun blev valgt.
Som 2. suppleant valgtes
Julius Paulsen, Svendborg.

Som revisorer genvalgtes
Alf Faxøe ogJørgen Engholm
Pedersen. Julius Paulsen som
revisorsuppleant.

7. Eventuelt

Dorrit Andersen overrakte
den afgåede sekretær Char-
lotte Lindhardt en afskeds-
gave og ønskede hende alt
godt for hendes fremtidige
historikervirksomhed.

Efter generalforsamlingen
holdt universitetsadjunkt
Lars Bisgaard, Syddansk
Universitet, foredrag om
reformationen i Danmark.

Chørlotte Lindhørdt
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Foreningsmeddelelser 1,2t

Historisk Samfund for Fyns Amt
Regnskab for perioden 0 1 .01 .2000-3 1 .1 2.2OOO

Indtægter

Kontingent
Bogsalg
Rente

Trykning årbog 2000
Forsendelse og gebyrer
Møder og arrangementer
Kontorartikler
Repræsentation
Annonce telefonbog
Telefon
Forsikring

Årets resultat / overskud

Kasseopgørelse pr. 3 L. 1 2.20O0:

BG Bank indestående
Amtssparekassen indestående
Kontant beholdning
Skyldig til trykning ärbog 2001
Forsendelse deraf

Nyborg den 14. februar 2001
Alf FøxØe

Ringe den 20. februar 2001
lørgen Engholm Pedersen

82.940,40
1.262,O9

243,17

Udgifter

46.090,43
15.307,50
3.136,50
4.456,90

545,00
743,75

1.369,38
394,25

84.445,66 72.O43,71
12.401,95

84.445,66 84.445,66

Aktiver

2.768,16
55.646,83

51,7 5

Passiver

55.000,00
12.000,00

58.466,74

8.533,26

67.000,00

Negativ beholdning

67.000,00 67.000.00

Odense den 4. februar 2001
Signe Skov Christensen

Regnskabet er revideret og godkendt. Beholdningernes tilstedeværelse konstateret.
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L22 Nekrolog

Gunnar Kjær Mortensen '1947-2OO'l

Teknisk chef Gunnar Kjær Mortensen,
Trønekcer (Foto: Hans Sturesson)

Vort bestyrelsesmedlem, teknisk chef i
Tranekær kommune, Gunnar Kjær Mor-
tensen, døde pludselig den 14. august i
en alder af 54 är. Han blev indvalgt i Hi-
storisk Samfunds bestyrelse i 1995 og
markerede sig i de følgende år som en
indsigtsfuld og meget flittig medarbejder,
der lagde mange kræfter i foreningens
aktivitetsudvalg. Hans rolige, behagelige
væsen og store indsigt i Fyns historie
gjorde ham til en skattet samarbejds-
partner.

Gunnar Kjær Mortensen var fynbo af
fødsel - fra Vester Skerninge - og efter
endt uddannelse som bygningsingeniør
ved Odense Teknikum arbejdede han
nogle år i private erhvervsvirksomheder.
I1979 blev han ansat som miljøingeniør

ved Sydthy kommune, hvor han blev til
1986. En række artikler i "sydthy Årbog"
viser, at hans interesse for lokalhistorie
allerede var levende i den periode.

Men hjemegnen trak, og i 1986 blev
han ansat i Tranekær kommune som le-
der af teknisk forvaltning. Her satte han
de følgende 15 år præg på sin egn, både
fagligt og gennem en engageret indsats i
lokalsamfundet. Samtidig blev han en
ledende kraft i det lokalhistoriske arbej-
de på Nordlangeland.

En lang række artikler i "Tåsinge År-
bogen" og i "Lokalhistorisk Forening for
Egebjergsu medlemsblad,Hugin,, viste,
at forbindelsen til den sydfynske hjem-
stavn stadig var ubrudt, og på Landsarki-
vets læsesal vidner "Register til Tåsinge
Skifteprotokol 1642-7660" og "Registertil Rødkilde Fæsteprotokol 177 6-1914"
om hans store arbejdsindsats.

Begivenhederne omkring den 2. Ver-
denskrig havde i meget høj grad hans in-
teresse, ogi 1994 skrev han i samarbejde
med Bent Andersen og Jens Mollerup
bogen om Langeland under den 2. Ver-
denskrig, "En dråbe i havet<. I artiklen

"Konfiskation af tysk og japansk ejen-
dom,, i "Fynske Arbøger 1998n behand-
ler han et ømtåleligt emne, der indtil vor
tid har været overset.

I1994 var han initiativtager til rejsnin-
gen af en mindesten ved Vemmenæs på
Tåsinge for 7 allierede flyvere, der om-
kom der i 7944, og han gjorde det ved
den lejlighed økonomisk muligt for de
dræbtes familier at komme til Danmark
ved afsløringen af stenen.

Hans død er et tab for Historisk Sam-
fund for Fyns Amt, men et endnu stØrre
tab har det lokalhistoriske arbejde på
Langeland lidt. Den viden, der her er gået
tabt, lader sig ikke erstatte. Vi, der arbej-
dede sammen med ham, vil altid huske
ham med glæde og respekt.

lens Mollerup
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B¡d ragydere t¡l Fynske Arb øger 2OOl

Ole Nederlønd, fti.. overlæter, Lærkehaven 11, 5330 Munkebo

Tore Nyberg, Fil. dr., Lahnsgade 83 st., 5000 Odense C

Steen Ousageri arkivchef, Finsens Allê.20,5230 Odense M

Kirsten Flensborg Petersen, forskningsbibliotekar, Det kongelige Bibliotek, Postboks 2L49,
1016 København K

CIøus Schou, lokalhistoriker, Lindehusvej 14, Sallinge, 5750 Ringe

Thomas Skovgaard, forskningsassistent i folkesundhed ved Syddansk Universitet,
Drewsensvej 17 8,1., th., 5000 Odense C
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t24 Vedtægter for Historisk Sømfund þr Fyns Amt

Vedtægter for
Historisk
Samfund for Fyns
Amt
s1
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.

s2
Dette formål søges blandt andet nået:
a) ved udgivelseãf Fynske Arbøger 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.

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
e) Indkomne forslag
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 sup-

pleanter, 2 revisorer og 1 revisorsup-
pleant

g) Eventuelt

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

E n lovligt indvarslet generalforsamling
er beslutningsdygtig uden hensyn til
antallet af fuemmødte medlemmer. Be-
slutninger afgøres ved stemmeflerhed.
Dog kræves der ved vedtægtsændringer
et flertal pä 213 af de fremmødte med-
lemmer.

s6
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 pà 213 af de
fremmødte medlemmer.

s7
Til ophævelse af Historisk Samfund for
Fyns Amt kræves vedtagelse med et fler-
tal på mindst 213 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

s3
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 1. januar.

s4
På den årlige generalforsamling vælges
en bestyrelse bestående af 11 medlem-
mer. Valg til bestyrelsen gælder for 2 är.
Der er skiftevis 5 og 6 bestyrelsesmedlem-
mer på valg.

På den årlige generalforsamling væl-
ges endvidere 2 suppleanter, 2 revisorer
og 1 revisorsuppleant.

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

ss
Arsmøde med ordinær generalforsamling
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Af Historisk Samfunds
publikationer kan endnu
leveres:

Årbog for Odense og Assens Amter I?ZB-
29, L931-32, 1936 .. 20 kr.

Fynske,Ärbøger

Årgang 1g 40-54 (-Ig 43, 1g 45),

Historiske studier fra Fyn (dupl.)

Nedennævnte publikøtioner sælges til en
samlet pris á 100 kr. + porto. Pris þr
enkeltpublikationer: 25 kr. + porto.

K. Bang Mikkelsen: Degne og skole-
holdere samt kateketer, klokkere og
organister i Fyns stift indtil 1814.
286 si.

Carsten EgØ Nielsen; Kriminalitet og
forsorg i Odense I92O-39. 94 si.

Lauritz Pedersen Næraae: "Noget lidet
angaaende Svendborg samlet I77 7,,,
ved Lotte Jansen. 43 si.

Friskolelærer lens 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 løcobsen: Tyske beslaglæg-
gelser i Odense og Assens amter
1940-45. 58 si.

L.P.Pederserz: Fynske standure og deres
mestre 1700-1850. (kun 2.hæ|te:
Hårby-,Ästrup).

Lotte Dombernow sky: Fynsk herregårds-
liv: Grevskabet Gyldensteen og dets
styrelse \7 50-L77O.

Bestilling sendes til:
Historisk Sømfund for Fyns Amt,
c/o Dorrit Andersen, Landsarkivet þr Fyn,
lernbanegade 36 A, 5000 Odense C

" pr. stk
Årþa.rg rs62-7 4,pt. ;ik...
Argang 1975-82, pr. stk...
Argang 1983-BB. pr. stk...
Argang L9B9-96, pr. stk.

" 
(t994 uds.) .........

Argang 1997-98, pr. stk...
Argang I999-2OOO, pr. stk
Svend Frederiksen' Asum -

træk af sognets historie
Svend Frederiksen: Seden -

træk af sognets historie
K. l. lensen: Nyborg under

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

70 kr.
95 kr.

125 kr.

50 kr.

50 kr.

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

Lolland Falster, 4 hæfter 10 kr.
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1,26 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-mail adresse: press@forlag.sdu.dk; dets tlf. m. 66 15 79 99. På internettet findes
forlaget på adressen: www.sdu.dk/press.

Seneste udgivelser

Emanuela Barellai, En dønsk diplomøt i
Italien omkring 1800. Hermøn Schubart og
EliseWieling. Odense 7998. B0 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 B7-7838-394-3.

En levnedsbeskrivelse af den fynsk
fødte diplomat og kunstmæcen Herman
Schubart (77 56-1837), 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, oS bygger på
hans franske selvbiografi, der blev skre-
vet i hans otium på Sollerupgård nær
Faaborg. Den bringer desuden blandt
sine mange illustrationer en række hid-
til ukendte billeder.

Johannes Wendt-Larsen, Eú rastløst væk-
kende liv. Amtsprovst Peter Wilhelm Lütkens
virke i Lumby 1791-1844. Format I7x23
cm. BB sider, rigt illustreret. Bogladepris
89 kr. incl. moms. Medlemspris for med-
lemmer af Historisk Samfund for Fyns
Stift 69,00 kr. incl. moms. ISBN B7-7838-
384-6.

>...interessant bog om en fynsk sog-
nepræsts optegnelser fra forrige århun-
dreden, skrev Kristeligt Dagblad.

Ældre nedsatte udgivelser

Jacob Aall Hofman Bang, Odense amt be-
skrevet 1843,I-II, udgivet med indledning
og kommentarer af Finn Stendal Peder-
sen, Odense 1990/91. 374 + 416 sider.
Rigt illustreret. (ISBN B7-8951-101-8 og
ISBN B7-89 51-102-6). Normal boglade-
pris for hele sættet 496 kr. incl. moms.
Tidligere medlemspris347 kr. incl. 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 amtbeskrevet 1837
udgivet med indledning og kommenta-
rer af Finn Stendal Pedersen. Odense
1992,560 si. Rigt illustreret. (ISBN 87-
895-1.-IO4-2). 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 værdifu lde 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 Høns Mikkelsens daþøger 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 til 100 kr. incl. moms,
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moms. Nu nedsat for medlemmer til 100
kr. incl. moms, excl. forsendelse.

Biskop lacob Madsens visitøtsbog 15BB-
1604 ved Jens Rasmussen og Anne Rii-
sing, red. Finn Stendal Pedersen, Odense
1.995, 4I7 sider. (ISBN 87-7838-071-5).
Bogladepris 248 kr. incl. moms. Nu ned-
sat for medlemmer til 100 kr. incl. moms,
excl. forsendelse.

Jens Rasmussen, Kampen for indflydelse i
støtskirken. Nicolai Faber. Fyns biskop
1834-1848. Odense 7996, 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

Landmøndsliv 1815-1855. I. A. Hofman
(Bang)s erindringer og breve udgivet ved
Finn Stendal Pedersen, Odense 1993,221
sider. (ISBN 87 -7 492-951-B). Bogladepris
1BB 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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128 Bestyrelsen for Historisk Sømfund for Fyns Amt

Historisk Samfund for Fyns Amt

har følgende bestyrelse:
Formand: Landsarkivar Dorrit Andersen, Nedergade 7 A, 1.,5000 Odense C,

tlf. 65 9115 97
Næstformønd: Bibliotekar Margit Egdal, Stenøvej 70, Agernæs, 5450 Otterup,

tlf . 64 87 -1.4 23
Kasserer: Bogholder Signe Skov Christensen, Klingstrupvænget 73, st.tv.,

5230 Odense M, tlf. 66 1.5 85 60
Sekretær: Lektor Lars Bisgaard, Davinde Bygade 40, 5220 Odense SØ, tlf . 65 97 24 80

B e styrel s e sme dlemmer i øvrigt:
Museumschef Esben Hedegaard, Ringe
Afdelingschef Claus Koch, Odense
Lektor Per Grau Møller, Nr. Lyndelse
Fhv. dommerJulius Paulsen, Svendborg
Lektor Finn Stendal Pedersen, Fraugde
Lærer Hanne Rasmussen, Härby
Hospitalspræst Jens Rasmussen, Odense

Alle bestyrelsesmedlemmer tager imod indmeldelser i foreningen.
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