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90 Margit Egdal og Per Grau Møller 

... Fyn eller større dele lod så relativt mange sig om-

:l deraf vende til denne religion og .... hvem var de? Margit Egdal 

~ 
Margit Egdal: Miraklet på Fyn. udkaster selv spørgsmålet i 

De sidste Dages Hellige på indledningen og svarer på det 

GI 
Fyn og Langeland. Udgivet af gennem de mange >>Skæbne-

.... Otterup lokalhistoriske Arkiv og fortællinger«. Generelt kan 

.... Forening 2002. 2 72 sider man sige, at der er tale om 

·- socialt og menneskeligt svage - I 2000 udgav den flittige arki- personer. Det var oftest hus-

~ 
var på lokalarkivet i Otterup mænd eller andre socialt :. 

hos Landbohistorisk Selskab lavtstillede - kun i meget få 

"' 
en udførlig brevveksling tilfælde gårdmænd. For dem ·- mellem en nordfynsk bonde, skulle der ikke så meget lok-... e 
der som 60-årig i 1883 kerniddel til for at søge en 

udvandrede alene til Utah, og bedre verden. Men andre fæl-

.... hans familie hjemme i Daug- lestræk var også en personlig 

"' 
strup på Nordfyn. Nu har tragedie i familien eller at der 

·- hun igen udgivet en bog om skete et »mirakel<<- en hæn-

.c mormoner på Fyn - denne delse, der havde karakter af et - gang i et regionalt perspektiv, uforklarligt og heldigt lykke-

fa der omfatter de mange mor- træf, der kun kan forklares 

~ 
monskæbner fra Fyn-Lange- som en indgriben ovenfra, 

e land, .som ~ogen er bygget op f.eks . sygdomshelbredelse. Og 

omknng. Kildematerialet er som det pointeres af forfatte-- især de mange beretninger, ren: de pågældende skulle 

~ 
som mormonerne selv har være troende for at kunne 

lavet i deres optagethed af arnvendes - ateister kan ikke. 

z egen slægt, og som forfat te- Det er mange forskellige 

ren fik adgang til under skæbner, der rulles op for os i 

studietur i 1999 til mormo- bogen, som har et regionalt 

nemes hjemstat Utah. Mange perspektiv. Ofte var der loka-

af beretningerne er også le mønstre med forklaring i 

fremkommet ved at en avis- familieforhold, som forkla-

artikel i 2001 fortalte om for- rede hvorfor der var særlige 

fatterens projekt og interesse. grupper af mormoner. De var 

Margit Egdal har især foku- organiseret i grene - eller 

seret på de tidlige udvandre- menigheder. For Nordfyn 

res beretninger. Mormonbe- rejser forfatteren spørgsmålet, 

vægeisen- Jesu Kristi Kirke af hvorfor mormonerne som de 

Sidste Dages Hellige -blev første lykkedes med omven-

stiftet i 1830 i USA under delse den nordfynske befolk-

ledelse af John Smith, og blev ning - de gudelige vækkelser 

med sin vækkelsesreligion gik udenom. Noget egentligt 

str.aks forhadt af andre og svar giver hun ikke udover de 

matte vandre omkring. I nævnte familiemæssige og 

1847 slog de sig ned i den sociale relationer. Men inter-

golde stat Utah, og straks essant er også påpegningen 

efter sendte de missionærer af, at mormonerne i mange 

til Europa- i 1850 kom de til sogne blev efterfulgt af 

Danmark og året efter til Fyn . indremissionærer - nu var 

Ved 
Straks vandt religionen sine jorden gødet for den slags 

tilhængere, hvis mål det var i inderlige religiøse tanker. I 

Margit Egdal første omgang at lade sig om- bogen belyses også, hvordan 

vende gennem dåb og i mormonerne blev udsat for 

og anden omgang at udvandre forfølgelse af andre, både 

Per G r au Møller 
til hjemstaten i USA. Hvorfor lokale og af myndigheder -

de var anderledes og uglesete, 
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Ny lokalhistorisk litteratur 

hvilket har været stærkt med
virkende til deres udvan
dring. 

Det skal nævnes, at forfat
teren også bygger på mange 
slægts- og lokalhistoriske 
kilder her på Fyn i forsøget 
på at samle trådene for de 
fynske mormoner. Det lykkes 
flot i denne velillustrerede og 
spændende bog om dette 
utraditionelle emne. 

PGrM 

Johannes Wendt-Larsen: Det 
landøkonomiske institut på 
Hofmansgave 1845-1857. 
Udgivet af Odense Stadsarkiv. 
91 sider 

Samme: Breweksling mellem 
amtsprovst Peter Wilhelm 
Lutken og stamhusbesidder 
Niels Hofman (Bang) samt 
deres familier 1821-1879. 
Udgivet af Odense Stadsarkiv. 
121 sider 

Johannes Wendt-Larsen har 
tidligere udsendt >>Et rastløst 
vækkende liv<< om amts
provst Peter Wilhelm Lutkens 
virke i Lumby i årene 1791-
1844. Med de to nye skrifter 
føres læseren videre ind i 
Nordfyns historie. 

Godejerslægten Hofman
Bang på Hofmansgave og 
præsteslægten Lutken med 
bl.a. hjemsted i Lumby var i 
første halvdel af 1800-tallet 
centrale personer inden for 
udviklingen af det fynske 
landbrug og tillige meget 
virksomme inden for det 
fynske kulturliv. 

Landbrugsskolen på Hof
ruansgave har ikke tidligere 
været beskrevet. I årene 
1845-57 var Hofmansgave 
hjemsted for en teoretisk 
uddannelse af 58 unge land
mænd og et lignende antal 
lærlinge, som fik en praktisk 
uddannelse på godset. Forfat
teren belyser også, hvad 
uddannelsen førte til for flere 

91 

Jul. Nielsens Tobaksfabrik, Frederiksgade 3. Den ældste del 
blev opført 1884 og siden anvendt til mange forskellige 
industriformål, således tobaksfabrik fra o. 1920, siden. 
konservesfabrik og farveri. Bygningen er et eksempel pa 
traditionelt 2-etages fabriksbygged fra perioden. Fra: 
Industribyen Odense s. 57 

af eleverne. Brevvekslingen 
mellem provsten og stamhus
besidderen afspejler både 
episoder i hverdagslivet og 
samtidige vigtige historiske 
hændelser. 

Skrifterne bringer ny viden 
for dagen, og grundighed, 
saglighed og akkuratesse er 
nøgleordet for forfatteren. I 
noterne uddybes navne og 
begreber. Sidst, men ikke 
mindst, sætter forfatteren 
den lokale historie i den store 
historiske sammenhæng. 
Netop her forsynder mange 
lokalhistorikere sig, men ikke 
Johannes Wendt-Larsen, og 
netop det perspektiv, han 
anlægger, gør, at skrifterne 
har bred historie historisk 
interesse. 

ME 

. -.. 

Aase Windeballe, Yvonne 
Løfberg, Bendt Jensen og Ellen 
Povlsen: Om svenskekrigene 
1657-60 og deres følger i et 
østfynsk område. Udgivet af 
Ullerslev Kommunes Lokalhisto
riske Forening for Skellerup, 
El/inge, Flødstrup og Ullerslev 
Sogne 24 sider. 

Et yderst beskedent hæfte, ja, 
men en stor historie. Et skel
sættende kapitel i Østfyns 
historie fremdrages. Svenske
krigene betød, at store dele af 
befolkningen blev udslettet, 
og at bygninger og marker 
blev ødelagt med hungersnød 
til følge. Arbejdsgruppen fra 
Ullerslev konkluderer, at de 
resultater, de er nået frem til, 
svarer ganske godt til forhol
dene andre steder på Fyn. 

Hæftet er et fremragende 
eksempel på den historie, 
som kan afdækkes i de enkel
te lokalområder på Fyn. 

ME 
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92 Margit Egdal og Per Grau Møller 

I det i 1933 nyanlagte Friluftsbad i Odense blev der straks spillet vandpolo i forbindelse 
med Odense Gymnastikforenings propagandastævne. Vandpolo har i dag en førende 
position netop i Odense. Fra: Odense i bevægelse, s. l 08 

Munkebo 

Ole Nederland: Det gamle 
Munkebo. Udgivet af 
Kertemindeegnens Museer, 
2002. 203 sider 

Istiderne, oldtiden og middel
alderen beskrives indled
ningsvis i bogen om Munke
bos historie. Derefter et kapi
tel om Munkebo som havn 
siden 1431. Følgende tages 
kirken, svenskekrigene, 
landsbyfællesskabet, bondeliv 
og skolegang under behand
ling. Udskiftning og inddæm
ninger er fyldigt omtalt, og 
endelig sluttes af med sagn 
og overtro i Munkebo, indtil 
bogen slutter sin gennem
gang omkring år 1900. Det er 
solid historieskrivning, Ole 
Nederland leverer. Det meste 
af stoffet har ikke tidligere 
været behandlet i bogform, 
og nyt er kommet til. Mun-

kebo har fået en bog, som 
givetvis og velfortjent vil 
blive vidt udbredt på egnen, 
og som nuværende og kom
mende skoleelever i Mun
kebo vil gribe til som værket 
om Munkebos tidlige histo-
ri e. 

ME 

Odense 

Henrik Harnow: Industribyen 
Odense - en nutidig fotogra
fisk vandring i industriens 
Odense 1830-1945, fotogra
fier: Flemming Wedell. 
Odense Bys Museer. Odense 
Universitetsforlag 2007, 7 28 
sider 

Undertitlen siger meget præ
cist, hvad denne bog handler 
om: det er et forsøg på at sæt
te fokus på industrikulturen i 
Odense med henblik på for 

det første at give en umiddel
bar oplevelse, for det andet at 
medvirke til bevaring af nog
le af de væsentligste minder 
om industrien i Odense- in
den det er for sent. Det lyk
kes fremragende. 

Bogen indledes med gene
relle betragtninger over indu
striudviklingen generelt og i 
Odense, og der gøres status 
over bevaringssituationen. 
Det er egentlig meget tanke
vækkende, at der ikke er 
nogen egentlig politik på 
dette område med bevaring 
af industrikulturens bygnin
ger - på trods af kommunale 
registreringer og kommune
atlas. For det første har disse 
registreringer ikke taget 
udgangspunkt i industri
historien og for det andet er 
deres anbefalinger heller ikke 
blevet fulgt. Så bogen har 
sandelig en mission med at 
lægge op til denne problema-

.· 
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Ny lokalhistorisk litteratur 

tik. Bogens kerne er en bran
chevis gennemgang af ud
valgte eksempler på industri
anlæg rundt om i Odense og 
korte og præcise, men meget 
fortællende oplysninger om 
anlægget. Alle eksempler er 
bygget op omkring de fremra
gende sort-hvide fotos, som 
Flemming Wedell har taget. 
Og der er fokus på både kend
te og især mange ukendte an
læg, hvis udseende og funk
tioner man her pludselig 
lyslevende får forklaret. 
Bogen lægger egentlig op til 
selv at gå ud og kigge efter de 
selv samme anlæg og andre 
anlæg- inden det er for sent! 
For det går stærkt inden for 
den branche, når der skal an
lægges byggeri. Derfor er det 
så påkrævet med en grundig 
registrering og politik inden 
bulldozerne kommer - da kan 
det være for sent. 

Bogen er meget brugerven
ligt udstyret med et navnere
gister (både personer og 
steder). Men den mangler et 
oversigtskort, så man kan se 
hvor anlæggene befinder sig 
henne i byen. 

POrM 

Johnny Wøllekær: Odense i 
bevægelse - strejftog i byens 
idrætshistorie. Udgivet af 
Byhistorisk Udvalg og 5/KO, 
2001 . 300 sider 

Det er er flot og velskrevet 
bog, som arkivar ved Stads
arkivet i Odense, Johnny 
Wøllekær, har skrevet om 
idrætten i Odense de sidste 
140 år - og som sædvanlig 
velillustreret med en række 
fotografier, der gør idrætten 
meget levende. Forfatteren 
udnytter her sin uddannel
sesmæssige baggrund inden 
for idræt og historie til at 
give en meget kvalificeret 
oversigt over udviklingen 
inden for sporten i den fyn
ske hovedstad. Bogen er ind
delt i 4 kapitler, som hver 

, .... 

behandler en periode (1868-
1918, 1918-40, 1940-69 og 
1970-2001). Inden for disse 
skildres idrætshistorien ved 
først at give et rids over sam
fundsudviklingen, både 
nationalt og i Odense som 
baggrund for det idrætsliv der 
udfoldede sig. Siden følger 
skildringen af de enkelte 
idrætsgrene, krydret med en 
række illustrerede begivenhe
der og erindringer for til sidst 
at afrundes med en status 
over udviklingen i forenin
ger, idrætsfaciliteter mv., 
hvor der også sammenlignes 
med de tre andre storbyer i 
Danmark. 

På sin vis er det et vanske
ligt emne, hvis man ikke skal 
forfalde til ren forenings
historie - det gør forfatteren 
ikke. Han løfter skildringen 
op, således at aktiviteterne 
står i forgrunden - kilderne er 
typisk både forenings arkiva
lier, avisomtaler og andre 
trykte kilder. Skildringen 
bliver måske en smule kalej
doskopisk, da der springes fra 
den ene idrætsgren til den 
anden. Men det er ganske 
levende fortalt, således at 
man får et klart indtryk af 
den udvikling, der var fra en 

93 

adspredelse for borgerskabet i 
slutningen af 1800-tallet over 
arbejdernes engagement i 
idrætten i takt med at de fik 
mere fritid til vore dages 
brede idrætsdyrkelse for at få 
motion fra stillesiddende 
arbejde tilsat eliteidrættens 
forsøg på at etablere sig på 
professionelt grundlag. Det er 
i øvrigt en kortfattet, præcis 
og trøstesløs skildring af de 
svære vilkår som den profes
sionelle idræt har i en by af 
Odenses størrelse. 

Bogen omhandler primært 
købstaden, men der er fyldig 
omtale af idræts livet i stor
kommunens sogne, både før 
og efter 1970. Men der er 
fortsat behov for skildringer 
af idrætshistorien i de fynske 
sogne. Her har vi et godt 
mønster for hvordan det kan 
skrives - mange aspekter er 
beskrevet, som man kan måle 
udviklingen andre steder op 
mod. Er man det mindste 
interesseret i idrætshistorie 
kan bogen varmt omtales. Og 
med sit fyldige forenings- og 
navneregister er bogen meget 
brugbar også som rent 
opslagsværk. 

PGrM 

Munkebo Kirke, hospitalet og landsbyskolen i en tegning 
fra 1820. Fra Ole Nederlands: »Det gamle Munkebo«. 
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94 Margit Egdal og Per Grau Møller 

mustrationen fra »Stavn« viser med al tydelighed den 
mangfoldighed af arkiver, museer og folkemindesamlinger, 
der står bag årets fynske udgivelser. Der er en rigdom af 
viden at finde i årets nye bøger og hæfter. En sand skatteki
ste at dykke ned i. Skønt lokalt udgivet er mange af bred 
interesse, (eks. Erik Møller Nielsens artikel om den fynske 
kystkultur og Maria Rytters beretning om forsknings
projektet om børn på danske børnehjem i årbøgerne fra 
Svendborg og Omegns Museum. 

Johannes Wendt-Larsen: Stige 
Kirke- Vejledning for besø
gende. Udgivet af Stige 
Menighedsråd 200 1, 20 sider 

Stige Kirke har her fået et 
meget fornemt skrift, smukt 
udstyret, indbydende og med 
en fin gennemgang af kirkens 
opførelse i 1886, inventaret 
og kirkegården. Det hån d 
broderede altertæppe er f.eks. 
inspireret af mosaikarbejder i 
Ravenna. Døbefont? Det 
kunne der slet ikke blive råd 
til! Og hvem betalte for 
Glade Anders' gravsten? 

Hvor kirkestof ofte fremstår 
noget tørt, glimrer Johannes 
Wendt-Larsens skrift ved sin 
levende fremstilling, og det 

·. 

lille hæfte er en stor gevinst 
for Stige Kirke. 

ME 

Otterup 

jens O. Jensen: Moreltræet -
en stationsby under besæt
telsen. Forlag j. O. Design, 
2001, 111 sider. 

Forfatteren, født 1933, fortæl
ler i »Moreltræet« barndoms
erindringer fra Otterup på 
Nordfyn. Beretningen indle
des, da han som femårig i 
1938 må vinke fa rvel til for
ældrene, der er på vej til 
Tyskland med realskolen. I 
årenes løb kom Jens selv med 
på mange spændende ferie-

ture i ind- og udland, og her
om er der meget at berette. 
Som søn af bestyrerparret på 
Otterup Realskole, Gerda og 
Svend Jensen, havde Jens en 
beskyttet og privilegeret 
barndom. Med realskolen 
som udgangspunkt fortælles 
løst og fast om dagligliv på 
skolen, ikke mindst fra besæt
telsen. Otterup by, handlende 
og håndværkere får også 
deres del. Gamle realskole
elever og ældre borgere i 
Otterup vil nyde dette nostal
giske tilbageblik. Dog må 
Otto Jensen på en indlagt 
seddel i bogen meget beklage 
en erindringsforskydning og 
fejlagtig research, som har 
bevirket, at han har udnævnt 
en forkert p erson som tysk
venlig. 

Måtte erindringsforfattere 
dog blot lægge sig faren ved 
at huske fejl på sinde. Især 
når det drejer sig om nære og 
følsomme erindringer. 

Fynske årbøger og 
tidsskrifter 2001 -en 
oversigt 

Hele Fyn 

ME 

Fynske Minder 2001. Redige
ret af Claus Chr. Koch, Asger 
Halling lorentzen og Jette 
Hovgård Johansen 
Udgivet af Odense Bys 
Museer. 192 sider 

Indhold: 
Torben Grøngaard Jeppesen: 

Den digitale kulturinsti
tution 

Inge Damm: Det Menneske
lige Univers - udstilling 
om 2000 års tanker om 
naturen 

Asger Halling Lorentzen og 
Karsten Kjer Michaelsen: 
Odense Bys Museer på 
Kulturstien 

Ejnar Askgaard: Det utroligste 

·. 

- l 
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Ny lokalhistorisk litteratur 

-om sidste års erhvervel
ser 

Anne Christiansen:- 10 års 
erhvervelser af kunst 

Marianne Goral Krogh: 
Udgravningerne på 
Klingenberg 

Lars Ewald Jensen: Tak for alt 
- hjortetaksøkser fra 
jægerstenalderen 

Ane Grum-Schwensen: 
H.C.Andersen og fami
lien Ørsted 

Rikke Møller Jacobsen og 
Henrik Hernow: Thriges 
Kraftcentral-en industri
historisk perle i Odense 

Claus Chr. Koch. Årsberet
ning 2000 

Nordfyn 

Nordfyns Museum 
lokalhistorisk Arkiv for 
Bogense Kommune Årbog 
2002 (2. årg.) 66 sider 

Indhold: 
Hans Madsen: Beretning om 

Bogense 1880-1930 
Axel Christensen: At blive 

gammel uden at blive 
ældre 

Erna Rasmussen: Tøjet i min 
barndom 

Viggo Abildtrup: Da Bogense 
fik besøg af en verdens
tenor. Vilhelm Herolds 
optræden på Bogense 
Hotel1906 

Poul Erik Andersen: Min tid
lige barndom på Æbelø 

Palle E. Petersen: Indtryk fra 
et lejrliv. Tyske stile skre
vet af tyske børn i Skov
by-lejren i vinteren 1946-
47 

Anders Jæger: Årsberetning 
for Nordfyns Museum 
2001 

Palle E. Petersen: Årsberet
ning for Lokalhistorisk 
Arkiv for Bogense Kom
mune 2001 

Odense-området 

Odensebogen 2001 
Udgivet af Byhistorisk 
Udvalg. Redigeret af Per 
Boje, Hans Chr. Johansen, 
Jørgen Thomsen og Johnny 
Wøllekær. 208 sider 

Indhold: 
Chr. V. Prip: Gartner- og 

frugtavlerhøjskolen 
Sø hus 

Magna Toft: Slentre hen ad 
Vestergade. Barndoms
erindringer fra et borger
hjem 

Bent A. Koch: En ustandselig 
åndsstrøm uden komma 
eller punktum. Træk af 
præstehistorien ved 
Odense Domkirke 

Jørgen Thomsen: Et hemme
ligt selskab i dunkle nat. 
Hornets Sønner i 150 år 

Arne Duus: Bolignød og 
boligbyggeri. Almennyt
tige boligforeninger og 
byggeselskaber i Odense 
1915-25 

Christian M.K. Petersen: 
Samlinger, fund og vel
gørere: Af en universal
specialists erindringer II 

Jytte Raun: I fjendens land: 
Tysklandsarbejdere fra 
Odense 

Thorkild Nykjær: Om som
meren lysnede det. 
Erindringer 1938-42 

PoulDuedahlogJohnny 
Wøllekær: Louis Arm
strang i Odense 1933. 

Lisbeth Kinttof, Morten Pe
dersen, Jens Åge Petersen, 
Rasmus Stærke og Ib 
Wagner. Årets begivenhe
der 2000 

Forfatterliste 
Stadsarkivets beretning 

95 

Den populære opfattelse af 
arkæologer og deres opta
gethed af potteskår, tegnet 
af Herluf Bidstrup. Fra 
»Årbog 2000 for Svendborg 
& Omegns Museum«. 

Da jeg gik i skole - Årsskrift 
for Allesø-Broby-Næsby 
lokalarkiv. Redigeret af Hans 
Henrik Jacobsen. 44 sider 

9 tidligere elever fra Allesø, 
Broby og Næsby fortæller om 
skoleår fra årene 1920-1988. 

Beretningerne illustrerer 
fint udviklingen inden for 
det danske skolevæsen. Der 
man bort fra de få enkelte 
helt personlige erindringer 
fra skoletiden, kunne bogen 
være skrevet om enhver kom
munes skoleforhold. Hans 
HerikJacobsen kommer godt 
rundt om stoffet, og bogen 
kan med interesse for skole
historie og tjene som inspira
tionskilde for andre lokal
arkiver. 

Skriften kunne være mere 
læsevenlig for ældre, der tra
ditionelt er yndere af lokal
historie. 
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I 1933 gæstede Louis Arm
strang og Josephine Baker 
Odense. De nød i høj grad 
pressens bevågenhed, 
Josephine Baker især pga. 
sit kostume eller snarere 
mangel på samme. I avis
polemikken luftedes forar
gelsen, og formanden for 
Fyns Forsamlingshus måtte 
beklage engagementet. Her 
set i Svikmøllens streg. Fra 
»Odensebogen 2001 «. 

Midtfyn 

Ræthinge-Posten 2002 
Årsskrift for Ringe Museums
forening og Ringe lokalhisto
riske Forening. Redigeret af 
Mogens Bo Henriksen og Jacob 
Bang Jensen 

Indhold: 
Jørgen Engholm: Ræthinge

Posten- for femogtyven
de gang 

Mogens Bo Henriksen: Ringes 
ringe - historien bag 
Ringes kommunevåben 

Poul Frøslev Christensen: 
Barndommen på Orga
nistskolen i Ringe 

Carl Erik Andresen: Intarsia -
kunsthåndværk i Ringe 

Jacob Bang Jensen: Sdr. 
Højrup Forsamlingshus 
1877-2002 

Jacob Bang Jensen: Ringe 
lokalhistoriske Arkiv 

Jørgen Havelund: Ringe 
Museum 

Margit Egdal og Per Grau Møller 

Broby lokalhistorie 2001. 
Årsskrift for Broby Lokalhi
storiske Forening. Redigeret af 
Margit Larsen og Jørgen Krog 
42 sider 

Indhold: 
Brobys ældste - Niels Chri

stian Rasmussen (1883-
1989) om sit lange liv 

Erling Gammelmark Fra 
kongens rentekammer til 
smedien i Ølsted 

Bjarne Krogh Hansen: Slægts
gården - Vestergård - i 
Vejle 

Jørgen Krog: Det forsvundne 
kirkesogn. 

Marie Kallehauge: Årsberet
ning 2000-2001 

Sydfyn 

Stavn 2001 
Udgivet af museer, arkiver og 
folkemindesamlinger Faa
borg Kommune 
Redigeret af Anders Rehde 
(ansv.), Laurits Larsen, Jørgen 
Hansen, Kaj Mehr, Hans 
Vogsen, Anne Rasmussen og 
Finn Kyhn BO sider 

Indhold: 
Flemming Brandrup: C. V. 

Eckersbergs altertavle i 
Home Kirke 

Inge Aaskov Jørgensen: 
Lokalhistorikeren Søren 
Jørgensen, Kistrup. 

Peder Jeppesen: Dagligliv i en 
gammel købmandsgård -
Handelslærling i 1930-
ernes Faaborg 

Ole Mortensøn: Livet i 
Faaborg i begyndelsen af 
det 20. århundrede 

Torben Banke: Et jævnt og 
muntert virksomt liv på 
jord 

Red. V. Aaby Folkeminde
samling: En fremmed 
tømrer slår sig ned i 
Vester Aaby 

Hans Vogsen: Tænk hvor 
forandret 

Kirsten Wettergren: Et frodigt 
sted i Diernæs 

Finn Kyhn: Da storken kom 
til Mellemhaven d. 6. 
december 1863 

Red. Inga Bach: Beretning om 
Jordemoder på Avernakø 
og Korshavn 

Kaj Mehr: At bøde liv for liv 
og hovedet skilles fra 
kroppen 

Bent H. Skaef: »Svanninge 
Danske Skole<< 1728-1960 

Bodil Agertoft: l. slesvigske 
krig 1848-51 

Thorkild Nielsen: Fiskere og 
kvaseskippere på Horne 
Land 1860-1960 

Erik Vinther: Sundet - et 
naturområde er genskabt 

Arne Stricker-Pedersen: 
Litteraturliste 

Forfatterliste 

Årbog 2000 for Svendborg & 
Omegns Museum 
Redigeret af Per O. Thomsen 
142 sider 

Indhold: 
Jørgen A. Jacobsen: En potte

magerovn fra Bjerreby, 
Tåsinge. Nogle betragt
ninger over oldtidens 
brænding af keramik 

Palle Ø. Sørensen: Bebyggel
sen på Gudme III. - Tre 
skattefund og en langva
rig historie 

Michael Andersen: Andreas 
Olufsens seglstampe fra 
gråbrødre kirkegård i 
Svendborg 

Berit Bindzus: Hvad lågkisten 
gemte 

Anne Blohm: Nøddeknækker 
-legetøj eller nyttigt red
skab? 

Erik Møller Nielsen: Kyst
kultur- et nyt begreb? 

Hans Krongaard Kristensen 
og Kaare Lund Rasmus
sen: Set. Nicolai Kirkes 
bygningshistorie 

Per O. Thomsen: En mand og 
hans museum. Om 
kammerherre, hofjæger-
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Ny lokalhistorisk litteratur 

mester og stamhus
besidder Niels Frederik 
Bernhard Sehested på 
Broholm 

Henrik M. Jansen med bidrag 
af Per O. Thomsen, Claus 
Højmark m.fl.: Årsberet
ning 

Årbog 2001 for Svendborg & 
Omegns Museum 
Redigeret af Esben Hedegaard 
144 sider 

Indhold: 
Esben Hedegaard: Viebæltet -

en offentlig bydel 
Nina Iwanoff: Svendborg 

Kjøbstads Fattig- og 
Arbejdsanstalt 1872-1935 

Karen Margrethe Goodstein: 
Historien om mordet på 
Kirsten Andersdatter 

Willy Frendrup: Rafaels Six
tinske Madonna og dens 
indflydelse i Danmark 

Hanne Jensen: Bag om tre 
nye skibsportrætter 

Lars Ewald Jensen: Ved en 
mose på kanten af graven 

Maria Rytter: Børn uden 
historie >> om forsknings
projektet >> Børns vilkår på 
danske spædbørnshjem, 
børnehjem og opdragei
sesanstalter (ungdoms
eller skolehjem) i det 
tyvende århundrede« 

Årsberetning 

Tåsinge Årbog 2001 
Redigeret af Tåsinge 
Museumslaugs Årbogsudvalg 
80 sider 

Indhold: 
Holger Karlsen junior: Til søs 

igen som fuldt uddannet 
kok 

Arne S. Asmussen: Verdens 
første flyvende trope
ekspedition 

Bent Christoffer Nielsen: Om 
dukkehaver 

Albert Mohr Lolk: Fælles 
Aner 

Søren Lolk: En Tåsinge Byg
mester 

Kurt Kaysen: Niels Juels 
Foreningens historie 

Hans Knudsen Nielsen: 
Grundlovsfest i Svend
borg 1887 

Albert Mohr Lolk: Peder 
Pedersen Lollik, klokke
støber 

Grete Simonsen: Om kristen
tøj og dåbskjoler 

Annelise Fredholm: En hel 
speciel historie om en 
dåbskjole 

Fra arkivets gemmer samt nyt 
fra arkiv og museum 

Østfyn 

Cartha. Årsskrift for Kerte
mindeegnens Museer 2001 l 
2002 
Redigeret af Kurt Risskov 
Sørensen 112 sider 

Indhold: 
Erik Ingemann Sørensen: På 

langfart fra Kerteminde 
Finn Grandt-Nielsen: Træk af 

Bøgebjergs ældre historie 
Mikkel S. Bencke: Guds børn 

i Kerteminde - Chresten 
Madsen og kerteminde-

97 

vækkelsen 1820-1830 
Karin Meis]: Torskerogn- fra 

spild til succes 
Arne Pedersen: Færgefart fra 

Kerteminde 
H.C.L.Hansen: Af en køb

stadsdegns dagbog 
Erland Porsmose: 100-året for 

Møllebakkens grundlæg
gelse 

Kertemindeegnens Museer 
2001. Årsberetning og 
regnskab 

Nyborg- før & nu 2001 
Årsskrift for Nyborg og 
Omegns Museer, Museums
foreningen for Nyborg og 
Omegn samt Nyborg Lokalhi
storiske Arkiv i samarbejde 
med Nyborg Bibliotek. 4. årg. 
Redigeret af Judy Egholm 91 
sider 

Indhold: 
Niels Aage Jensen: Den 

vendiske forbindelse -
eller: Hvem var Knud? 

Holger Tangaa Hansen: Mit 
Nyborg 

Erik Bjerre Fisker: Nyborg 
Slot. Nyt syn på det 
gamle slots bygnings
historie 

Knud Hornbeck Set og sket 

I et tysk børneværelse i 1800-tallet. Nøddeknækkeren, her i 
form af en mand med fez, var en naturlig del af legetøjet. 
Er nøddeknækkeren i virkeligheden et stykke legetøj? 
spørger Anne Blohm i »Årbog 2000 for Svendborg & 
Omegns Museum«. 
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98 Margit Egdal og Per Grau Møller 

C. WEckersbergs tegning af Horne Kirke udført i 1810. Fra 
»Stavn 200 l «. 

på Nyborg Slot ... juni 
1558 

Anette Jensen: I modgang og 
medgang- ægteskabs
sager i Nyborg købstads 
forligskommission (1795-
1822) 

Ole W Sejersen: Dansk Dukke 
Industri 

Årsberetningerne fra udgi
verne 

Vestfyn 

Vends 2001. Årbog for lokal
og kulturhistorie på Nord
vestfyn. Udgivet af Vends 
Herreds Udgiverselskab BO sider 

Indhold: 
Mogens Bo Henriksen: Borte 

med blæsten 
Harriet M. Hansen: De 

Staurby bønder 
Evald Andersen: Jordskælv i 

Gelsted 
Helge Rasmussen: Krig og 

fangenskab, 1864 
Svend Petersen: Former hos 

Hess 
Peter Dragsbo: Stationsbyen 

på Vestfyn 
Knud Madsen: Staurby Skov 

.· 
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Referat af ordinær 
generalforsamling for 
Historisk Samfund for 
Fyns Amt lørdag den 16. 
marts 2002 kl. 13.30 i 
Møntergården i Odense 

Formanden Dorrit Andersen 
bød velkommen. 

l. Valg af dirigent 

Jørgen Engholm Pedersen 
blev valgt. Han erklærede 
generalforsamlingen for 
lovligt indkaldt i henhold til 
vedtægterne og gav derefter 
ordet til formanden. 

2. Beretning ved formanden 

Dorrit Andersen indledte 
med mindeord over bestyrel
sesmedlemmet Gunnar Kjær 
Mortensen, Tranekær, der 
døde pludseligt den 14. 
august sidste år. (Nekrolog i 
Fynske Årbøger 2001 ved Jens 
Mollerup). 

Efter generalforsamlingen 
2001 havde bestyrelsen kon
stitueret sig med Lars Bis
gaard som ny sekretær. Efter 
Gunnar Kjær Mortensens død 
trådte suppleanten Hanne 
Rasmussen ind i bestyrelsen 
og senere også Julius Paulsen, 
der afløste Grethe Banggaard, 
der havde ønsket at træde ud. 
Sommerprogrammet startede 
desværre med en aflysning af 
årets heldagstur i maj. Den 
skulle have gået til Esbjerg til 
den internationale særudstil
ling Nordsøens Konger, år 
250-850, til Skibelund Krat og 
Sønderskov Hovedgård, men 
kunne altså ikke samle 
tilstrækkelig tilslutning. Den 
9. juni havde foreningen 
imidlertid et velfungerende 
og velbesøgt møde i bymu
seet Møntergården i Odense, 
hvor museumsinspektør 
Jacob Tue Christensen 
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fortalte om udstillingen 
Middelalderens menneske og 
om resultaterne af udgravnin
gerne på Klingenberg. Mødet 
sluttede i den nyrestaurerede 
domkirke. Den 11. august 
havde vi herregårdstur til 
Tranekær Slot, hvor lensgre
ven, Preben Ahlefeldt-Laurvig 
viste rundt. Det var en stor 
succes, hele tre hold rundvis
ninger. 

Vinterprogrammet havde 
den 24. november budt på 
foredrag i Møntergården med 
filmskaberen Ebbe Larsen, der 
havde vist klip fra sine video
film om Odense og Fyn 
1945-75. Den 12. januar 
havde vi også et velbesøgt 
møde i Svendborg & Omegns 
Museum i Viebæltegård i 
Svendborg, Danmarks bedst 
bevarede fattiggård og 
arbejdsanstalt. Museumsin
spektør Esben Hedegaard 
viste rundt, Nina Iwanoff 
fortalte om institutionens 
omskiftelige samfundsopgave 
1872-1974, og Maria Rytter 
præsenterede arbejdet med 
den kommende store udstil
ling om børneforsorg »Du 
skal ikke tænke på din far og 
mor. .. << Den 7. februar havde 
vi en interessant aften i Set. 
Knuds kirkesal med forfatte
ren Martin Jensen, Hårby, der 
fortalte om at skrive histori
ske romaner fra Middelalde
rens Assens. Medlemsfrem
mødet var desværre ufortjent 
beskedent. 

Til sidst kommenterede 
Dorrit Andersen Fynske 
Årbøger, som atter en gang 
var udkommet præcist og 
med god bredde i indholdet. 
Hun rettede en særlig tak til 
Steen Ousager, der nu i fem 
år havde skrevet årbogs
afsnittet »Ny lokalhistorisk 
litteratur<< på et meget højt 
kvalitetsniveau og overrakte 
en afskedsgave fra forenin
gen. Steen Gusager havde nu 
ønsket at holde op, da han i 
efteråret var blevet chef for 

.. 
' 
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publikumsafdelingen i Rigs
arkivet. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Forelæggelse af regnskab 

Kassereren gennemgik fore
ningens reviderede regnskab, 
som blev uddelt til de frem
mødte. Året havde givet et 
lille overskud på 3.699. Signe 
Skov Christensen frygtede 
underskud i det kommende. 

Regnskabet godkendtes. 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsens forslag til 
uændret kontingent på 140 
kr. blev godkendt. 

5. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet 
forslag. 

6. Valg af 6 bestyrelsesmed
lemmer, 2 suppleanter, 2 
revisorer og 1 revisor
suppleant 

På valg var fra bestyrelsen: 
Dorrit Andersen, Lars Bis
gaard, Signe Skov Christen
sen, Margit Egdal, Per Grau 
Møller og Finn Stendal 
Pedersen. Sidstnævnte 
ønskede ikke genvalg og i 
hans sted blev foreslået 
nyudnævnt arkivar ved 
Landsarkivet for Fyn, Jesper 
Thomassen. Disse blev 
herefter valgt. Dorrit Ander
sen takkede Finn Stendal 
Pedersen for 25 års arbejde i 
bestyrelsen, herunder fire år 
som formand, og overrakte 
en afskedsgave. Som supple
anter blev valgt valgmenig
hedspræst i Odense Valgme
nighed Hasse Neldeberg 
Jørgensen og seminarielærer 
Pia Sigmund. Som revisorer 
modtog Alf Faxøe og Jørgen 
Engholm Pedersen genvalg. 
Ny revisorsuppleant blev 
Finn Stendal Pedersen 

7. Eventuelt 

Formanden orienterede om 
bestyrelsens planer om at 
nedlægge Udgiverselskabet 
og Jubilæumsfonden for at 
smidiggøre det daglige 
arbejde. 

Finn Stendal Pedersen 
takkede for gaven og sagde, 
at ønsket om at træde tilbage 
skyldtes rent personlige 
grunde. 

Efter generalforsamlingen 
holdt arkivar Johnny Wøl
lekær et lysbilledfordrag om 
»Da sporten kom til byen<<, 
dvs. om idrættens historie i 
Odense. 

Eftermiddagen sluttede 
med fælles kaffebord i Den 
gamle Kro. 

Lars Bisgaard/ 
Dorrit Andersen 

Foreningsmeddelelser 
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Historisk Samfund for Fyns Amt 
Regnskab for perioden 01.01.2001-31.12.2001 

Kontingent 
Bogsalg 
Rente 

Trykning årbog 2000 
Forsendelse og gebyrer 
Møder og arrangementer 
Ko n torartikler 
Repræsentation 
Annonce telefonbog 
Forsikring 

Årets resultat l overskud 

Kasseopgørelse pr. 31.12.2001: 

BG Bank indestående 
Amtssparekassen indestående 
Kontant beholdning 
Skyldig til trykning årbog 2002 
Forsendelse deraf 

Negativ beholdning 

Odense den 6. januar 2002 
Signe Skov Christensen 

Indtægter 

82.85.S,OO 
1.025,25 

556,52 

84.436,77 

84.436,77 

Aktiver 

1.155,05 
60.855,46 

155,75 

62.166,26 
10.833,74 

73.000,00 

Udgifter 

57.705,00 
15.028,50 

122,50 
5.358,28 
1.294,00 

825,00 
404,00 

80.705,25 
3.699,52 

84.436,77 

Passiver 

58.000,00 
15.000,00 

73.000,00 
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Regnskabet er revideret og godkendt. Beholdningernes tilstedeværelse konstateret. 

Nyborg den 15. februar 2002 
AlfFaxøe 

Ringe den 20. februar 2002 
Jørgen Engholm Pedersen 
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Vedtægter for 
Historisk 
Samfund for Fyns 
Amt 
§l 
Historisk Samfund for Fyns Amt er en 
selvejende forening, hvis formål er at øge 
den historiske bevidsthed i et regionalt 
perspektiv og fremme studiet af den fyn
ske øgruppes historie. 

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

rige publikationer om den fynske 
øgruppes historie, 

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

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

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

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

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

§S 
Årsmøde med ordinær generalforsamling 

Vedtægter for Historisk Samfund for Fyns Amt 

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 l revisorsup
pleant 

g) Eventuelt 

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

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

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

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

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. 
marts 2000 

·' 
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Historisk Samfund for Fyns Amt 

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

tlf. 65 91 15 97 
Næstformand: Bibliotekar Margit Egdal, Stenøvej 70, Agernæs, 5450 Otterup, 

tlf. 64 87 14 23 
Kasserer: Bogholder Signe Skov Christensen, Klingstrupvænget 73, st. tv., 

5230 Odense M, tlf. 66 15 85 60 
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Sekretær: Lektor Lars Bisgaard, Davinde Bygade 40, 5220 Odense SØ, tlf. 65 97 24 80 

Bestyrelsesmedlemmer i øvrigt: 
Museumschef Esben Hedegaard, Ringe 
Afdelingschef Claus Koch, Odense 
Lektor Per Grau Møller, Nr. Lyndelse 
Fhv. dommer Julius Paulsen, Svendborg 
Lærer Hanne Rasmussen, Hårby 
Hospitalspræst J ens Rasmussen, Odense 
Arkivar Jesper Thomassen, Svendborg 

Suppleanter: 
Valgmenighedspræst Hasse Neldeberg Jørgensen, Odense 
Seminarielærer Pia Sigmund, Odense 

Alle bestyrelsesmedlemmer tager imod indmeldelser i foreningen . 

.. • • o 
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104 Publikationer fra Historisk Samfund for Fyns Amt 

Af Historisk Samfunds 
publikationer kan endnu 
leveres: 

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

Fynske Årbøger 

Årgang 1941-54 (-1943, 1945), 
pr. stk .... ........................... ..... . 

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

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

(1994 uds.) .............. .. .............. 70 kr. 
~rgang 1997-98, pr. stk.............. 95 kr. 
~rgang 1999-2000, pr. stk. ......... 125 kr. 
Argang 2001 .............................. 140 kr. 
Svend Frederiksen: Åsum -

træk af sognets historie .. .. .. .. .. 50 kr. 
Svend Frederiksen: Seden -

træk af sognets historie .. ........ 50 kr. 
K. f. Jensen: Nyborg under 

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

Lolland Falster, 4 hæfter......... l O kr. 

Historiske studier fra Fyn (dupl.) 

Nedennævnte publikationer sælges til en 
samlet pris a 100 kr. +porto. Pris for 
enkeltpublikationer: 25 kr. +porto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Skriftlig bestilling sendes til: 
Historisk Samfund for Fyns Amt, 
c/o Dorrit Andersen, N edergade 7 A, 1., 
5000 Odense C 
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Nyere skrifter 

Siden 1990 har Historisk Samfund for Fyns Amt udsendt sine bøger gennem et nu 
nedlagt udgiverselskab og i kommission hos Odense Universitetsforlag. 

De kan stadig købes ved henvendelse til: 
Syddansk Universitetsforlag, Campusvej SS, S230 Odense M. 
Forlagets fax nr. er: 66 1S 81 26, dets e-mailadresse: press@forlag.sdu.dk 
og dets tlf. nr. 66 1S 79 99. 

Husk at oplyse medlemskab af Historisk Samfund for Fyns Amt ved bestillingen for at 
få bøgerne til medlemsprisen! 

Emanuela Barellai: En dansk diplomat i Italien omkring 1800. Hermann Schubart og 
Elise Wieling, Odense 1998, 80 sider (bogladepris 118,- kr., for medlemmer 83,6S 
kr.). 

Johannes Wendt-Larsen: Et rastløst vækkende liv. Amtsprovst Peter Wilhelm Lutkens 
virke i Lumby 1791-1844, 188 sider (bogladepris 89,- kr., for medlemmer 69,- kr.). 

JacobAall Hofmann Bang: Odense amt beskrevet 1843, 1-11, ved Finn Stendal Peder
sen, Odense 1990/91, 314 + 416 sider (bogladepris 496,- kr., for medlemmer 168,
kr.). 

Carl Dalgas. Svendborg amt beskrevet 1837, ved Finn Stendal Pedersen, Odense 1992, 
S60 sider (bogladepris 348,-·kr., for medlemmer 168,- kr.). 

Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41, ved Anne Riising og Mogens Seidelin 
(red. Finn Stendal Pedersen), Odense 1991, 319 sider (bogladepris 248,- kr., for 
medlemmer 100,- kr.) . 

Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1S88-1604, ved Jens Rasmussen og Anne Riising 
(red. Finn Stendal Pedersen), odense 199S,417 sider (bogladepris 248,- kr., for med
lemmer 100,- kr.). 

Jens Rasmussen: Kampen for-indflydelse i statskirken. Nicolai Faber. Fyns biskop 1834-
1848, Odense 1996, 2SO sider (bogladepris 198,- kr., for medlemmer 100,- kr.). 

Landmandsliv 181S-18SS. J. A. Hofman (Bang)s erindringer og breve, ved Finn Stendal 
Pedersen, Odense 1993, 221 sider (bogladepris 188,- kr., for medlemmer 100,- kr.) . 
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Lars Bisgaard, lektor, Ph.D., Davinde Bygade 40, 5220 Odense Sø 

Margit Egdal, bibliotekar, Stenøvej 70, Agernæs, 5450 Otterup 

Peter Fransen, arkivar, seniorforsker, Landsarkivet for Fyn, Jernbanegade 36 A, 5000 
Odense C 

Vibeke Kaiser-Hansen, museumsinspektør, Runestenen 9,8210 Århus V 

Lars H. Larsen, cand. mag., Højstrupvej 40 A st. th., 5200 Odense V 

Per Grau Møller, lektor, lic. phil., Egevej l, Nr. Lyndelse, S 792 Årslev 
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Vejledning til forfatterne 

Vejledning til 
forfatterne 

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

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

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

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

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

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

Årbogsartiklerne bør maksimalt fylde 15 
tryksider, incl. illustrationer. 

.. .. . 
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