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82 Steen Ousager: Landsarkivet for Fyn 2002 

O') På landsarkivet fortsatte i ken ikke i det 20. århundrede 
2002 arbejdet ufortrødent spiller helt samme centrale c: med at indsamle og sikre den rolle for lokalhistorien som i ·- fynske, arkivalske kultmarv århundrederne forud, så er s-

Q) og med at tilgængeliggøre de der alligevel meget interes-...., arkiver, som myndighederne sant og nyttigt stof at hente 

c: og enkelte private har afleve- her - både om stiftet som 
ret til glæde for et stort antal helhed eller de kirkelige for-

Q) brugere. hold i de enkelte provstier og ·- Efter en voldsom stigning i sogne. Afleveringen omfat-s-o antallet af gæster de senere år tede også adskillige fundatser, 
stagnerede antallet ganske forhandlingsprotokoller og 
vist i 2002, men er altså fort- regnskaber fra en lang række 
sat på et meget højt niveau. legater, som bisperne har 
Alle pladser er optaget i de været medbestyrere af. Fra 
mest travle perioder af året, Folkeuniversitets Landssekreta-
og det kan forekomme, at riater modtaget 25 hylderne-
gæster må vente på en plads. ter arkivalier, der dækker 
Det er dog alt i alt meget perioden helt tilbage til op-
sjældent, at det sker. rettelsen i 1898. Der er tale 

At interessen altså fortsat er om et meget interessant 
meget stor, demonstrerede arkiv, der belyser en vigtig 
også fremmødet til bruger- side af det folkelige oplys-
mødet i oktober, hvor der til ningsarbejde. Em stor del af 
forhåbentlig glæde for både materialet fortæller om det 
brugere og ansatte blev drøf- koordineringsarbejde, der 
tet en lang række forhold. På fandt sted mellem de mange 
landsarkivet er vi i det hele lokale sekretariater på lands-
taget glade for denne kontakt plan. Derudover findes der 
med brugerne - en kontakt oversigter over afholdte kur-
som vi håber at kunne styrke ser og programmer fra hele 
og udbygge de kommende år landet. Fra Skårup Statssemi-
både ved brugermøder og ved narium modtog landsarkivet 6 
en planlagt etablering af et hyldemeter arkivalier, det 
brugerråd, men også via vores meste fra perioden 1906-80. 
hjemmeside, der kan findes Arkivet indeholder bl.a. for-
på www.sa.dk handlingsprotokollerne fra 

Centralt i landsarkivets skolens ledelse samt materia-
arbejde er naturligvis at sikre, le om lærere, elever og under-
at alle bevaringsværdige, visning. Fra Odense Universitet 
offentlige arkiver bliver afle- modtog landsarkivet ca. 20 
veret. Denne aktivitet, der hyldemeter journalsager fra 
forudsætter et større planlæg- universitetets centraladmini-
ningsarbejde i samarbejde stration 1984-88. 
med de andre enheder i To af de centrale statslige 
Statens Arkiver og en tæt myndigheder på arbejdsmar-
kontakt med de myndigheder kedsområdet afleverede også 
og andre, der skaber beva- arkivalier, nemlig Arbejdsfor-
ringsværdige arkivalier, fort- midlingernes hovedkontorer i 
sattes ufortrødent i 2002. Svendborg og Odense samt 

Landsarkivet for Fremhæves skal følgende: Arbejdstilsynets fynske kreds. 

Fyn 2002 
Fyens Stift afleverede ca. 39 De 30 hyldemeter arkivalier .. 

hyldemeter arkivalier fra fra AF strækker sig over perio-
bispeembedet og stiftsøvrig- den ca. 1940-80. Størstedelen 

Af 
heden fra perioden ca. 1915- af materialet vedrører tiltag 
1980. Størstedelen af arkivet over for enkelte arbejdsløse, 

Steen Ousager 
består af embedernes kones- revalidenter m.fl. For den 
pondancesager. Selvom kir- sidste del af perioden er der 
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Tegning fra 1899 af Landsarkivet for Fyn i 3. udgaven af værketTraps beskrivelse af 
Danmark. -I 2003 er det 11 O år siden, Landsarkivet for Fyn startede sin virksomhed i 
Jernbanegade i Odense. I dette >>jubilæumsår« har bygningens nye ejer, Slots- og Ejen
domsstyrelsen, afsluttet en hovedistandsættelse af den markante og fredede arkivbygning, 
som nedbrydning og forurening efterhånden havde givet et noget beskæmmende udseende. 

imidlertid også meget mate
riale, der belyser den overord
nede indsats på hele Fyn, 
bl.a. Arbejdsmarkedsnævnets 
journalsager. Landsarkivet 
har tidligere modtaget arkiva
lier fra AF, som hermed er 
blevet suppleret. Arkivalierne 
fra Arbejdstilsynet omfatter 
35 hyldemeter fra perioden 
ca. 1900-89. Langt den over
vejende del af materialet er 
virksomhedsmapper med 
oplysninger om først og 
fremmest arbejdsmiljøet og 
sikkerheden på den enkelte 
virksomhed, optegnet i for
bindelse med AT's og fabriks
inspektørernes talrige kon
trolbesøg. 

Fra Statsfængslet på Søbysø
gård er modtaget 40 hyldeme
ter arkivalier fra perioden 
1931-79. Størstedelen af 
arkivet består af journalsager, 
men der er også fangestam
ruller og uddannelseskartote
ker med oplysninger om de 
enkelte indsatte. Afleverin-

... .. 

gen supplerer det store 
materiale, som landsarkivet 
ved tidligere lejlighed har 
modtaget fra fængslet. 
Landsarkivet har endvidere 
modtaget 48 hyldemeter 
arkivalier fra Told- og Skatte
region Odense 1956-92 samt 
en lille efteraflevering fra 
Fyns Statsskovdistrikt 1975-89. 

På det kommunale område 
har landsarkivet modtaget 
materiale fra to fynske syge
huse, nemlig det nedlagte 
Bogense Sygehus samt Middel
fart sygehus. Arkivet fra Bo
gense er afleveret i sin helhed 
fra ca. 1930-90 og omfatter 
73 hyldemeter. Der er både 
tale om administrative sager 
samt patientsager. Materialet 
fra Middelfart sygehus omfat
ter 24 hyldemeter fra perio
den 1918-63, og her er der 
udelukkende tale om patient
sager. Afleveringerne supple
rer tidligere afleveringer fra 
det nedlagte Assens Sygehus 
samt Middelfart Statshospi-

tal, og landsarkivets samlin
ger til belysning af sundheds
området i 1900-tallet må 
hermed siges at være ganske 
omfattende. 

Udover de større afleverin
ger fra statslige myndigheder 
har landsarkivet tillige mod
taget forskellige små privat
arkiver samt diverse kirke- og 
ægteskabsbøger. 

Historisk interesserede kan 
benytte materialet på lands
arkivets læsesal i det omfang, 
det er umiddelbart tilgænge
ligt for publikum. En del af 
materialet vil dog først blive 
tilgængeligt, efterhånden 
som det opnår den fornødne 
alder. 

På læsesalen er fortegnelser 
over alle arkivalierne til 
rådighed for brugerne. Her 
kan man orientere sig om de 
enkelte arkivers præcise 
indhold og eventuelt bestille 
materiale frem til brug på 
læsesalen. I løbet af de nær
meste år vil det blive muligt 

. . · 

Fynske Årbøger 2003



84 

at skaffe sig et første overblik 
via vores hjemmeside. Det er 
et arbejde, der i 2002 havde -
og også i årene fremover vil 
få- højeste prioritet sammen 
med vores tilgængeliggørel
ses- og formidlingsindsats i 
det hele taget. Som eksempel 
herpå kan nævnes, at lands
arkivet i de senere år har 
ofret mange kræfter på ikke 
bare indsamling, men også 
registrering af arkivalier, der 
knytter sig til den amtskom
munale forvaltning. En 
oversigt herover blev færdig i 
2002 og forsynet med en 
grundig indledning, der for
tæller om disse meget cen
trale arkivaliers betydning. 
Fynske Årbøger 2001 bragte i 
øvrigt en artikel herom. 

Skal man berette om 2002 
må man imidlertid også 
konstatere, at det blev et de 
mere turbulente i landsarki
vets historie. Det skyldtes 
ikke mindst de besparelser, 
der blev pålagt Statens Arki
ver, og som fik gennemgri
bende konsekvenser for hele 
organisationen. For det fyn
ske landsarkiv betød det per
sonalereduktion og etablering 
af fælles administration og 
ledelse med Landsarkivet for 
Sønderjylland fra l. januar 
2003 og med Dansk Data 
Arkiv fra l. maj 2003. Mindre 
turbulent blev det heller ikke 
af, at regeringen i foråret 
2002 meldte ud, at Rigsarki
vet skulle flytte til Odense, 
hvilket formentlig ville have 
betydet sammenlægning af 
Landsarkivet og Rigsarkivet. 
Nu blev disse planer ikke til 
noget alligevel, og Lands
arkivet for Fyn har fortsat til 
huse i]ernbanegade i Oden
se. 

Steen Ousager: Landsarkivet for Fyn 2002 

Til sidst nogle tal: 
Modtagelse af arkivalier 
opgjort i hyldemeter: 354 
Besøgende på læsesalen: 
13.747 
Ekspederede enheder på 
læsesalen: 7.792 
Eksperede enheder via 
fjernlån til og fra andre 
arkiver: 769 
Besvarelse af skriftlige fore
spørgsler: 46 7 
Ekspederede tilgængeligheds
sager: lll 

.. 
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Ved 
Dorrit Andersen, 
Margit Egdal 
og 
Per Grau Møller 

.. . . .. 

Fyn eller større dele 
deraf 

Adam Tybjærg Schacke: 
Enkelt- og enestegårde på 
Fyn- i dyrkningsfællesska
bets tid. Udgivet af Landbohi
storisk Selskab 2003. 7 83 sider . 

Bogen er en lettere omarbej
det udgave af det speciale, 
forfatteren indleverede ved 
Center for Historie, Syddansk 
Universitet i sommeren 2000 . 

Det er en velkendt sag, at 
førend udskiftningen lå gårde 
og huse samlet i landsbyer. 
Hist og her lå måske en enlig 
gård. Den hidtidige forskning 
omkring disse enkelt- eller 
enestegårde har dog været 
sparsom, og oprettelsen af 
enkeltgårde har især været 
beskrevet som nødvendig
gjort af landskabelige, dvs. af 
dyrkningsmæssige årsager. I 
stærkt kuperede terræner, 
eller hvor ressourcerne lå 
spredt, var der kun mulighed 
for en mindre, enlig gård. 

Modelbøgerne fra 1684 
samt 1688 matriklen ligger til 
grund for undersøgelsen af 
enkeltgårdene. Der skelnes 
mellem enkelt- og enestegår
de. En enkeltgård er således 
en enligt liggende gård, der 
deltager i landsbyens dyrk
ningsfællesskab, hvorimod 
en enestegård ligeledes er 
enligt liggende, men den 
deltager ikke i dyrkningsfæl
lesskabet. 

Undersøgelsen af de enligt 
liggende gårde konkluderer, 
at disse stik imod tidligere 
antagelser ofte er større end 
gårdene i landsbyerne. 
Desuden har den hidtidige 
forskning kun delvis ret i, at 
enkeltliggende gårde opstod, 
hvor landskabet ikke tillod 
landsbyer. Der påvises, at 
mange af de enlige gårde 
havde deres oprindelse som 
torper. En anden stor gruppe 
er tidligere hovedgårde. Især 
enkeltgårdene er opstået som 
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torper eller hovedgårde, 
mens enestegårdene kan 
have flere årsagsforklaringer. 

Det er en bog for fagfolk, 
og der er megen ny viden at 
hente, men flere spørgsmål 
omkring bebyggelserne er 
forblevet ubesvarede, skriver 
forfatteren, så der er lagt op 
til videre studier. 

For amatørhistorikeren vil 
det givet være en fornøjelse 
med bogen i hånden at se 
nærmere på hjemegnens 
enkeltliggende gårde. 

ME 

Claus Bjørn: Brahesminde - et 
grevskabs historie. Odense 
2002. 99 sider (forhandles hos 
Knud Graphic Consult, Odense) 

Kernen i denne flotte bog er 
grevskabet Brahesminde, der 
var hjemmehørende på Syd
vestfyn. Grevskaber hørte 
enevældens tid til, idet de var 
et forsøg fra kronens side på 
at knytte et nyt aristokrati 
omkring sig, baseret på store 
jordbesiddelser. Grevskaber 
hørte til de største med over 
2.500 tønder hartkorn bøn
dergods (baronier og stamhu
se var de mindre kategorier), 
og fælles for dem var, at deres 
kapital i form af gods var 
bundet og ikke kunne sælges 
eller pantsættes, samt at det 
gik udeleligt i arv. Derved 
sikredes en stabilitet, som 
den enevældige konge kunne 
bruge til at styre landet med. 
Alle majarater skulle stå for 
opkrævningen af skatter 
blandt bønderne (egen ho
vedgårdsjord var fritaget for 
skat). De fleste grevskaber 
havde også særskilte amt
mandsrettigheder med 
mulighed for at have egen 
domstol (birkeret), hvilket 
betød, at de nærmest kom til 
at fungere som en stat i sta
ten. I Grundloven af 1849 
blev indføjet en løfteparagraf 

. . . . . " .. . .. 
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om majaraters ophævelse. ningshistorie. Alt i alt kom- skibe fra ca. 1870, fortrinsvis 
Det kom dog først til udfø- mer vi godt rundt om en dog kun på de store paket-
relse gennem 1919-lovkom- karakteristik af grevskabet, ruter. 1910-20 skete intro-
plekset, der indebar betaling uden at den på noget tids- duktionen af motorerne i 
af store summer og realise- punkt bliver dybdeborende. skibene, også installeret i 
ring af mange værdier i indbo Bogen er ikke videnskabelig sejlskibe, og det betød et stort 
for at kunne erhverve den (mangler noter, litteraturliste opsving for sejladsen, således 
frie rådighed over ejendom- og indholdsfortegnelse!), at 20'erne var motorpaket-
men. Samtidig betød kom- men er skrevet af en forsker fartens glansperiode. Om-
plekset også frigivelse af jord med et udsyn og overblik, kring 1970 var det definitivt ... 
til oprettelse af statshus- som gør, at man kommer slut med såvel motorpaket-
mands brug. godt rundt om grevskabet og terne som de større af DFDS 

Brahesminde grevskab blev får et fint indblik i et for drevne indenlandske ruter: 
oprettet så sent som 1797 og længst forsvundet patriar- havets lastbiler var blevet 
opløst i 1928. Denne stor- kalsk godsmiljø, som på et udkonkurreret af landevejens 
hedsperiode står i centrum af tidspunkt var landets rigeste. lastbiler. 
landbrugshistorikeren Claus Ikke mindst er teksten ledsa- For at fortælle historien om 
Bjørns skildring, ligesom get af mange velvalgte illu- denne vigtige transportgren 
fokus er på familien Bille strationer, hvoraf en del ikke iværksatte forfatterne et pro-
Brahe bag grevskabet, hvor har været offentliggjort før, jekt støttet af Statens Muse-
de nulevende grene har taget hvilket gør bogen meget umsnævn. Meningen var at 
initiativ til bogen og medvir- læseværdig. Som en populær- indsamle kilder ved at drage 
ket til dens tilblivelse både videnskabelig bog om grev- på et par togter ud i de to 
gennem fortælling af familie- skabet Brahesminde kan den nævnte farvande med det 
legender og ved at arbejde for absolut anbefales. restaurerede museumsskib, 
at indhente støtte til bogens PGrM motorpaketten Mjølner. Ved 
udgivelse. Dette misklæder at annoncere anløbet i for-
på ingen måde bogen, vejen i den lokale presse 
tværtimod, for forfatteren Ole Mortensøn, Anders Rehde lykkedes det at få en række 
formår at sætte familie- Nielsen & Erik Kromann: Da mennesker til at møde op på 
legenderne i perspektiv ved paketterne sejlede - fra skibet og fortælle deres histo-
at sige, når der er dokumen- Smålandsfarvandet og Det rie om paketfarten. Derved 
tation for påstanden, og når Fynske Øhav. Faaborg kultur- bliver historien koncentreret 
der er tale om en familiemæs- historiske Museer 2003 . 144 om perioden 1900-70, den 
sig vurdering. Vi kommer sider. tid menneskenes hukom-
langt omkring i bogen: fra melse rækker. Der inddrages 
familien Selby med rødder Det er et væsentligt emne, også en række andre skriftlige 
tilbage i 1000-tallets England, som de tre sydfynske muse- kilder såvel i Rigsarkivet som 
som kom til Danmark i 1773 umsinspektører behandler i fra lokalhistoriske arki-ver, 
ved Charles Joseph Selby som denne bog. Nemlig paket- men desværre er det ikke helt 
handelsmand, og hvis barne- fartens historie i Det sydfyn- gennemskueligt, hvornår 
barn Jeromia i 1838 giftede ske Øhav og Smålandsfarvan- hvilke skriftlige kilder anfø-
sig med Henrik Bille Brahe, det. Paketfart betyder trans- res, da der ikke anvendes 
til fæstebønderne på Sydvest- port af stykgods, men vel at noter. 
fyn. Hovedsædet for grevska- mærke i en fast rutefart til Opbygningen af bogen er 
bet var Hvedholm, men også faste tider, og hvor man også således, at der først gives en 
Steensgård, Østrupgård og lejlighedsvis medtog passage- generel beskrivelse af paket- . 
Damsbo hørte under godset. I rer. Den har sin oprindelse i fartens udvikling og forskelli-
alt var der omkring 1800 281 begyndelse af 1800-tallet, og ge faser. Det følges op af en 
gårde og 184 huse under det er ikke en bestemt skibs- detaljeret beskrivelse af 
Brahesminde, koncentreret type, som er knyttet til trans- paketruterne i de to farvande 
om hovedgårdene. Vi får porten, men snarere en samt af liggepladserne for 
udførlige skildringer af fami- bestemt størrelse skibe, der paketterne i både København 
liens forhistorie, karakterise- kunne laste en begrænset (specielt Nyhavn) og Århus. I 
ringer af overhovederne gen- godsmængde til transport i et selvstændigt afsnit gengi-
nem tiden (fingrene bliver de indre farvande. Således var ves nogle af de spændende 
ikke lagt imellem) og beskri- det i begyndelsen sejlskibe, personlige beretninger, pro-
velser af Hvedholms byg- som blev suppleret af damp- jektet har indhentet, fra for-
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En motorpaketbåd ved kaj i Marstal havn i 1930'erne. Varerne læsses op på en lastbil til 
videretransport- eller hober sig op på kajen. (Gengivet efter Da paketterne sejlede - fra 
Smålandshavet og Det sydfynske Øhav) 

skellige typer af funktioner 
med relation til paketfarten 
fra skippere over reder og tol
der til passagerer. De sidste 
hovedafsnit er fortegnelser 
over paketfartøjer gennem 
tiden samt over bevarede, 
sejlende fartøjer. En række af 
afsnittene gør, at bogen i 
højere grad får karakter af et 
opslagsværk end en samlet 
skildring. Men det forekom
mer at være et brud på struk
turen, at skibene beskrives 
detaljeret ved de enkelte hav
ne - en kort omtale burde 
have været tilstrækkeligt med 
underforstået henvisning til 
fortegnelsen over de enkelte 
fartøjer. Sine steder forekom
mer beskrivelserne lige lovligt 
indforståede med maritime 
fagudtryk, som ikke bliver 
forklaret. En ordliste bagerst 
havde her været på sin plads. 

Det er meget væsentligt, at 
denne historie skrives, før 
denne type levende kilder, 
som værket bl.a. baserer sig 
på, uddør. Paketfartens histo-

rie er ikke endeligt beskrevet 
med denne meget velillustre
rede bog. Det gør forfatterne 
på ingen måde krav på - de 
kender fint deres begræns
ninger, det er et meget godt 
og læseværdigt bidrag hertil, 
som kan bringe ud-forsknin
gen af emnet videre, også i 
andre landsdele og i den 
tidlige periode. 

PGrM 

Bogense 

Palle E. Petersen: Til prik
skydning i Fredskoven 1853-
2003. Udgivet af Bogense 
Almindelige Borgerlige Skytte
lav 2003. 744 sider. 

»Prikskydning<< er et gammelt 
ord for at ramme en tolver, at 
ramme lige i pletten eller i 
prikken, hvilket var det, hele 
sagen drejede sig om i skytte
lauget i Bogense, hvor man i 
1853 startede skiveskydnin
gen, hvilket blev fejret under 

stor festivitas. Udgivelsen af 
jubilæumsbogen blev støttet 
af en lang række virksomhe
der i Bogense. De har fået 
fuld valuta for pengene! Ikke 
kun skyttelaugets historie 
fortælles, nej, hele Bogense 
bys historie inddrages, og 
sammen med det righoldige 
illustrationsmateriale er 
bogen fyldt med gammel 
købstadsatmosfære. Den 
grafiske tilrettelæggelse er 
eminent, på samme opslag 
får man både serveret by- og 
skyttehistorie og måske en 
Bogense-vise fra forgangne 
tider. Det hele går op i en 
højere enhed - en flot, faglig, 
folkelig bog, som bogenserne 
bare må eje. 

ME 
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Kerteminde Odense lægges et rettelsesblad ind i 
bogen til nye købere, hvis det 

Thomas Thomsen: Min jens Th. U/dall: Her løb jeg om ikke allerede er sket. - Denne 
Amanda var fra Kerteminde. med træsko på. Historien om detalje bør dog naturligvis 
To dusin skillingsviser om H.C. Andersens eventyrlige ikke skygge for, at vi her har 
kærlighed og kærlighed og barndom i Odense. [2. udg.] fået en smuk formidlingsbog 
mord. Hovedland 2003. 175 Redaktion Ejnar Askgaard og af stor værdi for både H.C. 
sider. Asger Hal/ing Lorenzen. Odense Andersen entusiaster og for 

Bys Museer 2002. 70 sider. byhistorisk interesserede. DA 
I 1731 fandt man pastor 
Hornemann i Kerteminde Denne ualmindelig indby-
liggende livløs kun iført dende og veltilrettelagte bog Anders Wedel Berthelsen (og 
nattøj for foden af husets har Odense Bys Museer udgi- medvirkende til research m.m. 
trappe. Død i en alder af kun vet i samarbejde med A/S Birger Fredberg): Vand og 
40 år! Han var året før blevet Handelstrykkeriet i Odense i vækst. Om vandforsyning 
gift med præstedatteren fra anledning af firmaets 75-års gennem 150 år. Udgivet af 
Brenderup, Anne Helene jubilæum. Det er en revideret Odense Vandselskab 2003. 
Hvid, som ved brylluppet og ajourført udgave i forhold 132 sider. 
kun havde været 17 år. Anne til førsteudgaven, men for-
Helene havde ikke med sin tæller som den om H.C. Det hævdes undertiden, at 
gode vilje giftet sig med den Andersens barndomstid i det indre Odense savner 
halvgamle præst. Nej, hun Odense frem til, han forlod storbypræg, men da Odense 
elskede studenten Laurids byen til fordel for hovedsta- manglede et højtliggende 
Mørch. Det unge par havde den i 1819. Beskrivelserne er vandreservoir, måtte man 
svært ved at skjule deres tematisk systematiseret og begrænse byggehøjden til tre 
glæde over dødsfaldet, og det bygger på Andersens egne eller fire etager. Byggede man 
varede ikke længe, inden optegnelser, breve m.v. og højere, risikerede man at få 
parret blev anklaget for drab. belyser hans >>tilknytning til tørre vandhaner på øverste 
Først under tortur erkendte mennesker, miljøer og etage. Først da Odense fik 
de sig skyldige, og begge blev begivenheder, som i særlig automatiske trykfarøgere til 
henrettet i 1732. grad har præget hans barn- brug for etageboliger, gik 

Begivenheden gav som domstid og senere digtning.<< byen over til at bygge højere 
altid - ved slige voldsomme Derudover er bogen bl.a. huse. En sammenligning med 
hændelser - anledning til en forsynet med en slægtstavle Århus bekræfter denne 
eller flere skillingsviser. og en tidstavle og en nyttig fo"rklaring. Forsyningstrykket 

Blandt skillingsviserne fra ordforklaring til en række i Arhus har lige siden 1895 
Kerteminde-egnen findes ikke mere velkendte udtryk ligget S-8 meter vandsøjle 
også viser om Grundtvigs og begreber i de refererede højere end i Odense. Det 
besøg i byen i juni 1855, om kilder. betyder, at Århus har kunnet 
de to småpiger på 8 år, som i Bogen lægger endelig op til bygge en eller to etager 
1877 blev levende begravet en byhistorisk vandring i højere end Odense uden at 
og selvfølgelig visen om den H.C. Andersens fodspor og risikere vandløse lejligheder. 
uforglemmelige Amanda fra indeholder et ruteforslag, der Sådan gemmer der sig en 
Kerteminde. nok skal blive flittigt fulgt i mængde spændende oplys-

Nu er det ikke blot selve de kommende år, hvor vi ninger i historien om 150 års 
viserne, der er optrykt. Vi får som bekendt også i 2005 skal vandforsyning i Odense. Der 
også historien bag hver fejre 200-året for hans fødsel. er kulturhistorie om badeva-
enkelt vise. Tillige er melodi- Lidt ærgerligt er det, at der er nerne i Odense gennem 
erne gengivet - muntre, noget galt med planchen s. tiderne, først sidst i 1800-
melankolske og melodiske. 14, der skal vise nogle af tallet blev det god tone i alle 
Tilsammen udgør visebogen lokaliteterne ved barndom- klasser at være ren. Et andet 
med sine skildringer og let mens gade. Numrene på kapitel beretter om tyskernes .. 
tilgængelige melodier en kortet svarer ikke til det, der besættelse af vandværket -
rigtig brugs bog, som kan anføres i den tilhørende men her dannede man en 
anvendes i enhver forsam- forklaring. Det er numrene frihedskæmpergruppe, hvor 
ling. fra en anden planche (s. 51), både ledelse, mestre, kontor-

ME der skal påvise noget andet, folk og arbejdsmænd stod 
der går igen s. 14. Der burde sammen mod tyskerne. 
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Jubilæumsbogen er ikke 
alene oplysende, den er også 
en fryd for øjet, smukt udsty
ret og tilrettelagt med et væld 
af billeder. Den er læsevenlig 
og indbydende og lever helt 
op til forbrugernes ønsker til 
en fagbog af i dag. 

ME 

Domhuset i Odense. Udgivet 
af Retten i Odense 2002. 
Forlaget Thomson. 78 sider. 

En af Odenses markante, 
offentlige bygninger er dom
huset i Albanigade. I de 
seneste år har bygningen 
eller rettere bygningskom
plekset været igennem en 
omfattende renovering, 
afsluttet med moderne 
kunstprojekter, der har givet 
det indre en udsmykning på 
højt niveau. Dette er anled
ningen til denne smukke 
publikation, som retspræsi
dent H.P. Rosenmeier skriver: 
>>Vi synes i Retten i Odense, 
at vores domhus nu er blevet 
så flot og fornemt, at vi må 
fortælle omverdenen om 
det.« Fortælleglæde og entu
siasme lyser ud af bidragene 
til skriftet, der også er forsy
net med mange fine illustra
tioner. 

Det historiske hovedbidrag 
er dommer Torben Kildemoes 
redegørelse for domhusets 
bygningshistorie, startende 
med det første ting- og arrest
hus, der blev indviet i 1861. 
Senere fulgte omfattende 
udvidelser og ombygninger 
for at følge med tidens og 
retsudviklingens krav, efter 
retsreformen 1919 således 
Odensearkitekten Niels 
Jacobsens nye domhustilbyg
ning, der i dag er facaden ud 
mod Albanigade. Det frem
hæves, at Odenses domhus 
ved gennemtænkte ombyg
ninger og udvidelser har be
varet en stor funktionalitet. 

. : 

Et lille kapitel handler om 
de endnu bevarede skud
huller i S. afdelings retssal. 
Daværende dommerfuld
mægtig Fr. Bang Olsen, der 
selv var tilstede, fortæller om 
de dramatiske begivenheder 
19. september 1944, hvor 
tyskerne stormede retsbyg
ningen for at pågribe danske 
politifolk. 

De to sidste bidrag ved 
Maren M. Pust og )ens Gal
schiøt drejer sig om domhu
set nye indre og udsmykning. 

En stor del af domhusets 
daglige kunder må formodes 
at være der under stressende 
eller bedrøvelige omstændig
heder og sanser måske ikke 
omgivelsernes æstetiske kva
liteter. Bl. a. derfor kunne 
man ønske, at offentligheden 
af og til kunne blive guidet 
rundt og se, hvorledes den 
bygningskulturelle arv her er 
forvaltet så smukt. 

DA 

Anders Myrtue, Poul Duedahl, 
Johnny Wøl/ekær, jens Åge S. 
Petersen, Jørgen Thomsen og 
Henrik Harnow: Korup og 
Ubberud. To sogne før og nu. 
Udgivet af Byhistorisk Udvalg i 
samarbejde med Korup
Ubberud Lokalhistoriske 
Forening. 2003, 306 sider. 

Det er en imponerende sog
nehistorie, som her er stablet 
på benene i en fornem udgi
velse. Eller rettere sognehisto
rier, idet det handler om de 
to sogne Karup og Ubberud, 
som siden middelalderen var 
under samme pastorat (men 
blev adskilt med hver sin 
præst i 1978!) og 1842-1917 
samt 1966-70 i samme sog
nekommune for siden sam
men at indgå i Odense stor
kommune. Initiativet til 
bogen er lokalt, nemlig en 
arv fra et ældre søskendepar i 
Trøstrup, som var bestemt til 
at fremme udviklingen i 

. . .. 
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Karup sogn, og som ved den 
lokalhistoriske forenings 
mellemkomst har resulteret i 
denne udgivelse. Indholdet 
er blevet til i et samarbejde 
mellem 4 institutioner: de to 
lokalhistoriske arkiver, 
Odense Bys Museer og Stads
arkivet. De lokale arkiver har 
indsamlet særligt kildemate
riale og stillet fotos til rådig
hed, mens de to sidste 
instanser har leveret forfat
terne. 

Hvordan har man så grebet 
den store opgave an, det er at 
skrive et eller to sognes 
historie fra A til Z? Med 
jævne mellemrum dukker 
forsøg op herpå i en genre, 
der på det seneste synes at 
have fået en renæssance med 
bl.a. sognehistorier fra 
Nordvestfyn. I dette tilfælde 
var oplægget, at flere forfat
tere (specialister) skulle dele 
opgaven imellem sig. De to 
medarbejdere fra museet har 
behandlet hver sin kronolo
gisk afgrænsede periode, hhv. 
tiden før 1840 samt perioden 
efter 1960. Den mellemlig
gende periode har Stadsarki
vets medarbejdere delt mel
lem sig, således at de efter 
først at have delt kronologien 
i to med et skel ved 1910 
behandler de samme temaer 
to gange. Temaerne er de 
nærmest klassiske: befolknin
gen og dens erhverv, sociale 
forhold, det politiske liv 
(kommunestyret), skolerne, 
det kirkelige liv og fritiden. 
Det betyder en noget opsplit
tet skildring, selv om den er 
meget grundig, velstruktu
reret, livlig fortalt og vel
illustreret. Fordelen ved, at 
den samme forfatter behand
ler en hel periode (for ikke at 
tale om hele sognets historie) 
er, at tingene bliver set i en 
organisk helhed. Selv om et 
forfatterteam aftaler en 
arbejdsdeling, og der er en 
overordnet redaktion, bety
der det ikke, at man er fri for 

. . . -
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Luftfoto fra 1956 med udblik over den gamle jembanelinie med Karup station og den 
gamle brugsbygning til venstre. Midt i billedet det senere butiksområde, og i forgrunden og 
til højre Rønneværvangen. (Gengivet efter Karup og Ubberud. To sogne før og nu) 

gentagelser- eller måske end
nu værre: ikke belyser et sam
spil mellem to emner. I den 
forbindelse skal fremhæves 
den organiske skildring, som 
Henrik Hamow byder på i sit 
afsnit om den nyeste periode: 
man fornemmer virkelig, at 
han kan bevæge sig rundt i 
de to sogne i en helhed og 
vurdere forskellige samspil
lende faktorer. På samme 
måde virker det som nogle 
fine skildringer, som Poul 
Duedahl giver i de to tids
billeder hhv. 1840 og 1910 af 
sognet, væsentligst baseret på 
samtidens aviser- her kom
mer man også rundt i en 
velskrevet helhed. 

Hvem skriver man egentlig 
en sognehistorie for? - er det 
for sognets beboere eller er 
det for alle os andre udenfor-

stående? Det spørgsmål synes 
jeg godt, man kan rejse efter 
denne omfattende skildring. 
Hvis det kun er for sognets 
beboere, som skal søge at 
bekræfte deres historisk be
tingede identitet gennem 
skildringen, giver noget 
sådant sig udslag i, at der om
tales lokaliteter og personer 
med en indforstået selvfølge, 
og at der ikke trækkes per
spektiver til det omgivende 
samfund, hverken nabosog
nene eller det større, måske 
nationale perspektiv. Det skal 
på ingen måde hævdes, at 
det er en sådan skildring, vi 
kan læse her i værket, men 
der er tendenser i denne 
retning i enhver sognehisto
rie, og her især i de afsnit, der 
dækker perioden 1840-1960. 
Der omtales mange lokalite-

ter, som er for indforståede, 
da der ikke i disse afsnit 
overhovedet bringes nogle 
kort. Selvfølgelig kan man 
med stort udbytte bruge de to 
sæt topografiske kort fra hhv. 
1890 og 1996, glimrende gen
givet på hhv. for- og bagsats. 
Men de slår i mange tilfælde 
ikke til, når vi får så detalje
rede skildringer og fotos, 
hvor stednavnet ikke kan 
genfindes på kortene. Per
spektivet i denne kildenære 
skildring er rettet mod de to 
sogne og mod den generelle 
lovgivning på området - sog
nene fremtræder nærmest 
som en lokal enklave i natio
nen, uden at man ved ret 
meget om livet uden for sog
negrænserne. Perspektiverne 
er større i det sidste afsnit og 
især i det første, hvor perio-

·• 
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derne frem til 1840 ses i et baserede, regionale eller 1965, med egen præstebolig i 
nordfynsk perspektiv - her er tematisk orienterede. 1969, 2 præster i 1979 og 

.. landskabet i centrum, og PGrM kordegn tilknyttet i 1997. 
man får klart at vide, i hvil- Baggrunden er den kraftige 
ken sammenhæng de to bebyggelses- og befolknings-
sogne indgik. Mindre klart Næsby Kirke. 60 år. Indviet vækst i forstadskommunen, 
her er dog strukturen i søndag den 13. december som tager til efter kirkens 
afsnittet, som er meget rodet 1942. Fra ide til virkelighed opførelse og berettiger den 
skrevet, ligesom der også 1938-2002. Næsby Menig- udvikling, som det selvstæn-
bringes en del uunderbyg- hedsråd 2002. 60 sider. dige sogn gennemgår. En sjov 
gede påstande, f.eks. at bøn- detalje er, at byggeriet af 
derne leverede mejeriproduk- Denne bog forfattet af kirke- kirken forsinkedes af en 
ter til købstaden Odense i værgen Johannes Wendt- arkæologisk undersøgelse af 
dyrkningsfællesskabets tid. Larsen kan opfattes som et en urnegravplads fra romersk 

I alle afsnit fremgår klart, at supplement til den publika- jernalder: forfædrene havde 
der gennem tiden har været tion, der udkom i SO-året for tidligere fundet stedet egnet 
store forskelle på de to sogne. Næsby kirkes ibrugtagen, og til begravelse. En interessant 
De landskabsbetingede dyrk- som omhandlede byggeperio- iagttagelse er også, at mange 
ningsmæssige forudsætninger den 1938-42. Her fortælles arbejdere på Odense stål-
er store (Karup er det flade historien i mere udvidet skibsværft bosatte sig i 
agerland med større lands- form. I centrum og mest Næsby. En anden interessant 
byer, mens Ubberud har detaljeret beskrevet står historie er kirkens >>kamp<< for 
meget skov, små landsbyer og selvfølgelig kirken med dens synlighed mod den karosseri-
mange enestegårde), befolk- bygning og inventar. Dernæst fabrik, der lå og dækkede 
ningsgrundlaget har været beskrives kirkens nære omgi- udsigten til kirken fra Bogen-
forskelligt med flest indbyg- velser som kirkegård, præste- se Landevej. Den endte med 
gere i det større Ubberud gård og sognegård. Der læg- kirkens sejr i 1985 gennem 
sogn - indtil det vendte om- ges også vægt på at beskrive opkøbet af fabrikken og 
kring 1970 som følge af det de organisatoriske forhold efterfølgende nedrivelse. 
større parcelhusbyggeri i Ko- omkring kirkesognet i form af Alt i alt en interessant og 
rup sogn!, og de forskellige kirkeudvalget (aktivt i forbin- velillustreret fortælling om 
erhvervsmæssige muligheder: delse med opførelsen af kir- det nye sogn og beboernes 
Karup har altid været land- ken), præsterne og menig- kamp for deres kirke. Den 
brugslandet (også politisk), hedsråd. Det er påfaldende, kommer rundt om mange 
mens Ubberud har haft et at rådet og dets arbejde kun emner uden at være dybdegå-
mere varieret erhvervsbillede. behandles meget overfladisk, ende på nogen punkter, men 
På den måde kommer der bortset fra det nuværende er absolut læseværdig. 
nogle givtige interne sam- råd. Endelig behandles i den PGrM 
menligninger frem. Det ydre periferi, men ikke min-
næste ønske kunne opfattes dre interessant, udviklingen i Johs. Nørregaard Frandsen & 
som en kritik, men skal blot sognet. Men der sigtes ikke Anders Wedel Berthe/sen: 
opfattes som et ønske, som mod at lave en egentlig sog- Tarup-Paarup bogen. Forlaget 
mange - også forfatterne - nehistorie, bortset fra det Skulkenborg 2002. 7 7 2 sider. 
kan dele: at vi havde et til- første større afsnit, hvor 
svarende sammenlignings- linierne trækkes tilbage fra For få år siden udkom Peter 
grundlag for alle fynske oldtiden, som ikke forekom- Ramskov Andersens store 
sogne. Men dertil behøves mer vellykket, da der er tale kvalitetsbog »i Odenses Skyg-
grundige kildebaserede om meget tilfældige brud- ge - Paarup Sogn og Kommu-
undersøgelser og skildringer, stykker. ne indtil 1970<<. Hvor denne 
og det tager selv sagt tid. Så Som helhed bringes der en omtalte både de gamle lands-
foreløbig tillykke til Korup god baggrundsforståelse for byer og forstadsområdet, 
Ubberud med den fine udviklingen af sognet fra at beskæftiger Tarup-Paarup 
sognebog og til os andre med være en del af Næsbyhoved- bogen sig udelukkende med 
et sammenstillet og velskre- Broby sogn og Næsbyhoved- området som forstad. 
vet sammenligningsgrundlag, Broby/Allesø pastorat (med Tarup-Paarup bogen er 
der kun kan animere til præstebolig i Allesø) til en femte bind i den populære 
yderligere analyser, hvad annekskirke til pastoratet i serie om Odenses kvarterer 
enten de bliver sogne- 1942, til et eget pastorat i og forstæder. Layoutet er 
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indbydende og illustratio
nerne velvalgte. Især kan 
man glæde sig over Niels 
Nyholms fine fotos. Teksten 
er letløbende og velskrevet, 
den journalistiske åre let 
genkendelig. Man fængsles af 
historien om den tilsynela
dende så intetsigende forstad. 
Tarup-Paarup bogen er 
ganske enkelt spændende. 

De fynske årbøger 

Hele Fyn 

ME 

Fynske Minder 2002. Udgivet 
af Odense Bys Museer, 2002. 
Redigeret af Claus Koch 
(ansvh.), Asger Halling Lorent
zen og Jette Hovgård Johansen. 
260 sider. 

Torben Grøngaard Jeppesen: 
Historien i fremtiden. 

Claus Chr. Koch: Viden og 
oplevelser. - Museets 
balance mellem kulturarv 
og attraktion. 

Torben Grøngaard Jeppesen: 
Danske i USA 1850-2000-
en demografisk, social og 
kulturgeografisk undersø
gelse af de danske immi
granter og deres efterkom
mere. 

Henrik Harnow på baggrund 
af samtaler med Erland 
Sørensen: De sidste bebo
elsesvogne. 

Suzanne Ludvigsen: Bysbørn 
- om Dankvart Dreyer og 
hans første kreds. 

Karsten Eskildsen: Levende 
musik i bronze - Anne 
Marie Carl-Nielsen på Fyn. 

Ejnar Askgaard: Jeg er ingen 
Tegnemester ... 

Mogens Bo Henriksen: Er 
Hjulby Nyborgs forgænger. 

Anders Myrtue: Fynske 
sulebygninger anno 2002. 

Vagn Lundbye: På sporet af 
det menneskelige. 

Frede Madsen: Blade af en 

Dorrit Andersen, Margit Egdal og Per Grau Møller 

o (museums)degns dagbog. 
Arsberetning 2001. 

Nordfyn 

Bogense Årbog 2003. Udgivet 
af Nordfyns Museum og Lokal
historisk Arkiv for Bogense 
Kommune, 2003. Redigeret af 
Palle E. Petersen. 67 sider. 

Erik Helmer Petersen: BOGA
minder. (Bogense Garveri). 

Hans Madsen: Beretning om 
Bogense fra 1880-1930 (2. 
del). 

Joan Norlev Taylor: Sophie 
Larsens Dagbog. (Daglig
dag i Bogense 1856-1861). 

Inger Wermuth Jensen: En 
kvindeskæbne i Bogense i 
1800-tallet. 

Anders J æ ger: Bevar mig vel. 
(Konservering af muse
umsgenstande). 

Palle E. Petersen: Fra vand
tårn til udkigs- og udstil
lingstårn. 

Anders Jæger: Årsberetning 
for Nordfyns Museum 
2002. 

Palle E. Petersen: Årsberet
ning for Lokalhistorisk 
Arkiv for Bogense Kommu
ne. 

Sletten 2001. Årsskrift for 
nordfynsk lokal- og kulturhi
storie. Udgivet af Nordfyns 
Museum og lokalarkiverne i 
Bogense, Søndersø, Otterup, 
Lumby og Allesø-Broby-Næsby, 
2001. 76 sider. 

J ens Åge Petersen: Særslev -
en landsby på Nordfyn. 

Aage Møllegaard Nielsen: 
Lunde Mølle - i samme 
slægts fæste og eje i 8 
generationer. 

Inge Lise Nielsen: Mejeri
bevægelsen og nogle 
nordfynske mejeriers 
historie. 

Erik Berendtsen: Anton 
Andersen, Havrehed -

lærer - forfatter - botani
ker. 

Axel Rasmussen: Bladstrup 
Teglværk. 

Kjeld Boesen: Birkholm -
erindringer om Valborg og 
Tutter Levinsen 

Gerhard Jensen: Et år engang 
i fyrrerne- barndomserin
dringer fra Kronborg. 

Palle E. Petersen: Skovby-lej
ren - tysk radar- og pejle
station og flygtningelejr. 

Hans Henrik Jacobsen: 
Kommunalvalg nu - og 
navnlig før. 

De nordfynske lokalarkiver 
og udgiverselskabet 
»Sletten<<. 

Sletten 2002. Årsskrift for 
nordfynsk lokal- og kulturhi
storie. Udgivet af Nordfyns 
Museum og Nordfyns Lokal
arkive" 2002. 72 sider. 

Hans Henrik Jacobsen: 
Nordfyn for 200 år siden. 

Chr. V. Prip: En gammel 
nordfynsk landsbykirke. 

Peder Enggaard: Eventyr fra 
Bederslev: Det begyndte så 
godt. 

J ens Åge Petersen: Hårslev 
igennem 100 år. 

Palle E. Petersen: Da Bogense 
havde den længste cykel
bane i Skandinavien. 

Inge Lise Nielsen: Da elektri
citeten kom til Nordfyn. 

Knud Fredberg: Min skole
gang i Nørreby 1944-51. 

Nye bøger og nyt fra de 
nordfynske lokalarkiver. 

Årsskrift 2002. Lokalhistorisk 
Forening for Søndersø Kommu
ne, 2002. Redigeret af jens 
Åge S. Petersen (ansv.), 
Herluf Søgaard og Per Lunde 
Hansen. 40 sider. 

Temaet er fattiges vilkår i 
1700- og 1800-tallet i de 
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Ny lokalhistorisk litteratur 

Indholdet i de fynske årbø
ger har stor spændvidde 
også socialt. Øverst ses fat
tiglemmerne stillet op til 
fotografering foran Sønder
sø Fattiggård ca. 1920 og 
nederst overretssagfører
børnene med deres cykler 
foran hoveddøren til villaen 
på Nonnebakken i Odense 
1915. (Gengivet efter års
skrift 2002. Lokalhistorisk 
Forening for Søndersø Kom
mune, og Odensebogen 
2002) 

gamle sognekommuner i 
Søndersø Kommune: 

Jens Age S. Petersen: 
Da Niels Johansen blev solgt. 
Fattigforsorgen i Danmark fra 

middelalder til ca. 1800. 
Den sognekommunale 

fattigforsorg i 1800-tallet. 
Tilfældet Hans Jørgen Niel-

sen. 
Børn i pleje. 
Fattighusene. 
Johnny Wøllekær: Et liv på 

skyggesiden. 
Kilder og litteratur. 

. . . 

Odense-området 

Odensebogen 2002. Udgivet af 
Byhistorisk Udvalg. Redigeret 
af Per Boje, Hans Chr. Johan
sen, Jørgen Thomsen 
og Johnny Wøllekær. 202 
sider. 

Poul Duedahl: Fra nærsyn til 
fjernsyn. Da Odense fik 
verden ind i sin dagligstue. 

Magna Toft: På Nonne
bakken. Barndomserin
dringer fra et borgerhjem. 

Karin Ramskov Andersen: 
Kirkens Korshær i Odense. 
Kristeligt-socialt hjælpear-
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bejde for velfærdssamfun
det. 

Svend Aage Rasmussen: 
Blandt byens bisser og 
bumser. Erindringer fra et 
liv bagest i klassen. 

Peter Grønfeldt Mathiassen: 
Vor kære gamle skole. 
Gammel ja, men kær? 
Mulernes Legatskole 1936-
1942. 

Eli Rosenfeldt: Fra Nyborgvej 
til byrådet. En socialdemo
krat ser tilbage. 

Thomas Skovgaard: Spændt 
til bristepunktet. Økono
mien bag udvidelserne af 
Odense Sygehus i efter
krigstiden. 

Ole Hansen og Carsten 
Ringsmose: Huset -
kollektiv og kulturcenter. 

Jørgen Thomsen: Orden er 
vejen til brød. Albanis 
første brygger, Th. Schiøtz 
(1821-1900). 

Majbritt Kjærulff, Morten 
Pedersen, Rasmus Stærke 
og Ib Wagner: Årets 
begivenheder 2001. 

Forfatterliste. 
Stadsarkivets beretning 2002 . 

. . . .. 
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Midtfyn 

Ræthinge-Posten. Årsskrift for 
Ringe Museumsforening og 
Ringe lokalhistoriske Forening, 
2002. Redigeret af Mogens 
Bo Henriksen og Jacob Bang 
Jensen. 53 sider. 

Karen Elberg: En kommunal
politikers erindringer -
interview med Erik Hansen 
-Heden. 

Anette Jensen: »Da Ægteska
bet ansees fordeelagtigt for 
Fattigvæsenet. En sag fra 
Espe-Vantinge fra 1834. 

Lars Viinholt-Nielsen: Uddrag 
af en stationsforstanders 
dagbog. Espe Station 1907. 

Jørgen Pedersen: Mindelun
den på Bøgeskovgaard. 

Jacob Bang Jensen: Niels 
Albretsen 1920-2002. 

Karen Elberg: Ringe Museums 
årsberetning. 

Jacob Bang Jensen: Ringe 
lokalhistoriske Arkiv. 

Broby Lokalhistorie 2002. 
Udgivet af Broby Lokalhistori
ske Forening, 2002. Redigeret 
af Margit Larsen og Jørgen 
Krog. 43 sider. 

Jørgen Krog: Hvad mulden 
gemmer. (Danefæfund fra 
og nær Nørregaard i 
Sandhalt Lyndelse). 

Margit Larsen: Lidt om 
vejnavne - især fra Sdr. 
Broby-Brobyværk. 

Else Hansen: Barndomserin
dringer fra Nr. Broby. 

Ove Nibe: Dyndgården i 
Allested. 

Marie Kallehauge: årsberet
ning 2001-2002. 

Dorrit Andersen, Margit Egdal og Per Grau Møller 

Vestfyn 

Vends 2002. Årbog for lokal
og kulturhistorie på Nordvest
fyn. Udgivet af Vends Herreds 
Udgiverselskab, 2002. 80 
sider. 

Peter Dragsbo: Tre sogne - tre 
verdener. 

Hans Buch: Brangstrup 
Højgaard- store og små 
hændelser fra en slægts
gård. 

Jørgen Jacobsen: Mads Jensen 
Medelfar. 

Harriet M. Hansen, Jørgen 
Johnsen og Verner Vester
gaard: Marsvinejægerne i 
Middelfart - en undersø
gelse af 1800-tallets 
marsvinejægere. 

Else-Marie Boyhus: Marsvin a 
la carte. 

Johs. Rasmussen: Thi kjendes 
for Ret - men var det nu 
også det - skæbner i og 
omkring Vejlby fattighus. 

Karen Jensen: Mellem æble
gård og humlehave. 
Erindringer. 

Peter Storm: Frederik Julius 
Schaldemose - en stor og 
glemt forfatter. 

Marius Andersen: Humle
dyrkning i Harndrup o. 
1890-1900. 

Østfyn 

Cartha 2002/2003. Årsskrift for 
Kertemindeegnens Museer og 
udgivet af samme, 2003. 
Redigeret af Kurt Risskov 
Sørensen. 98 sider. 

Ejvind Knudsen: Rørbæk - en 
hovedgård med en sørgelig 
skæbne. 

Hans Chr. Johansen: Lærer
og skolemiljøer i Kølstrup 
gennem 100 år. 

Inge Holm Knudsen: På jagt 
efter rødderne. 

Erik Ingemann Sørensen: 

»Skibet sank i bølgens 
favn<<. 

Erland Porsmose, Bodil Holm 
Sørensen og Kurt Risskov 
Sørensen: Kerteminde
egnens Museer 2002. 
Museumsforeningen for 
Kerteminde og Omegn. 
Årsberetning og regnskab. 

Nyborg- før & nu. 2002. 
Årsskrift for Nyborg og Omegns 
Museer, Museumsforeningen for 
Nyborg og Omegn samt 
Nyborg Lokalhistoriske Arkiv i 
samarbejde med Nyborg 
Bibliotek. 2003. 

Judy Egholm: Forord. 
Mogens Bo Henriksen: 

Regisse kilde ved Frørup -
om kombinationen af 
skriftlige, arkæologiske og 
hellige kilder. 

Marianne Weigel: Østrigsk 
lejesvend i 1700-tallets 
Nyborg. 

John Maalø Larsen: Garni
sonsliv-et yndet postkort
motiv. 

Nils Aage Jensen: Det store 
brag. Beretningen om 
knaldstationen på Knuds
hoved. 

Leif Tre b bien: Et bjergelav. 
Årsberetninger for 2002: 
Kirsten Eliasen: Nyborg og 

Omegns Museer. 
Judy Egholm: Museums

foreningen for Nyborg og 
Omegn. 

Knud Haugaard: Nyborg 
Lokalhistoriske Arkiv. 
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Ny lokalhistorisk litteratur 

Sydfyn 

Stavn 2002. Udgivet af museer, 
arkiver og folkemindesamlinger 
i Faaborg Kommune, 2002. 
Redigeret af Anders Rehde 
(ansv.), Niels V. Næsselund, 
Kaj Mehr, Hans Vogsen, Anne 
Rasmussen, Finn Kyhn og 
Hans Pedersen. 60 sider. 

Kirsten Wettergren: Anne 
Caroline Thies - en 
lærerfrue med digteriske 
evner. 

Ole Mortensøn: Erindringer 
fra Grønnegade. 

RuthJensen: Hvem var 
morderen? 

Finn Kyhn: Hammer- og 
Slibeværket i Grønderup. 

Kaj Mehr: Hvad blev der af 
landsbyen Østerby? 

Gudrun Møllegaard Højte: 
Ung pige i huset. 

Hans Vogsen: Nybyggerne i 
Bjergene. 

Bodil Agertoft: Fra Aastrup 
sogns Historiebog. 

Helene Røen: Fattiggården i 
Vester Aaby. 

Lotte Helms: Post og post-
besørgelse til Avernakø og 
Korshavn. 

Thorkild Nielsen: Gamle 
møller i Horne. 

Arne Stricker-Petersen: 
Litteraturliste. 

Årbog for Svendborg & Om-
egns Museum 2002. Udgivet af 
Museumsforeningen, 2003. 111 
sider. Redigeret af Esben 
Hedegaard. 

Per O. Thomsen: Svendborg 
750 år. Status over byens 
ældste historie Anno 
Domini 2003. 

Hanne Jensen: Kirken, kroen 
og kvinderne - omkring en 
bydel i Vester Skerninge. 

Maria Rytter: Børn med 
historie. 

Verner Andersen og Poul 
Græm: Bang & Tegners 
fødselsh j ælpspakke . 

. · : 

Esben Hedegaard: Fynske 
gårdnavne i skik og brug. 

Årsberetning og regnskab. 

Tåsinge årbog 2002. Udgivet 
af Tåsinge Museumslaug, 
2002. BO sider. 

Thorvald Hansen: En red-
ningsdåd på Lunkebugten 
1827- og dens helt. 

Svend Møller: Erindringer fra 
min barndom i Søby Skole 
1886-1900. l. del. 

Albert Mohr Lolk: Tilflyttede, 
integrerede personer 1813-
1891 på Tåsinge. 

Albert Mohr Lolk: Fornavne 
på Tåsinge 1646-1891. 

Svend Højte: Bregninge 
Mølle. 

Holger Karlsen: Min barn-
doms Troense. 

Gamle elever fortæller: 
Skoleudflugter på Tåsinge. 

Kristian Isager: >>Morgen-
odysse<< på Tåsinge. 

Fra arkivets gemmer samt nyt 
fra arkiv og museum. 

Øboer 2002. Historisk årbog 
for Langeland og Strynø. 
Udgivet af Rudkøbing 
byhistoriske Arkiv for arkiver 
og museet på Langeland, 
2002. Redigeret af jens Mol-
lerup og Ole Mortensøn. 88 
sider. 

Med Øboer 2002 har en ny 
historisk årbog set dagens lys. 
Målgruppen er bred, og sigtet 
er at bringe artikler, der 
dækker hele Langeland og 
Strynø. Da mange nærer en 
levende historisk interesse, 
skulle succesen være hjem-
me. Bogen er nydelig og 
nobel, tidløs af ydre, og 
kunne for den sags skyld 
være udgivet for årtier siden. 
Redaktionen lover en blandet 
og farverig buket af beretnin-
ger, og læserne vil ikke blive 
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snydt. På billedsiden kunne 
man dog ønske sig et bedre 
tryk næste år. Velkommen til 
den nye årbog! 

Otto Nielsen: Forliset julenat 
1923. 

Tessa Clausen: Gæstgiver
gården i Lohals. 

Mona Kristensen: En van
dring i Tranekær Slotspark. 

Trille Raagaard: Prygleaffæren 
fra Tranekær 1915. 

Ole Mortensøn: Godsejer
søfart. 

Jens Mollerup: >>Fra mine 
Erindringers Skitsebog<<. 

Henning Menild Nielsen: En 
Rudkøbingdreng og hans 
båd. 

Børge Sander: Lindelse 
præstegård. 

Claus Schou: Kvinden i 
isolationscellen. 

Preben Theodorsen: Fiskerier
hvervet i Bagenkop i 1900-
tallet. 

Oluf Unnerup: De travle 
arbejdsløse på Strynø. 

Personregister! 

. .. 
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96 Foreningsmeddelelser .. Referat af ordinær har haft på Vestfyn. Der var 

u generalforsamling i stop ved Husby kirke med 
gravkapeller og familiegrav-.,. Historisk Samfund for sted, bondebebyggelsen Sdr. - Fyns Amt den 11. marts Åby, hovedgården Tybrind u 2003 i riddersalen på og de højryggede agre i - Nyborg Slot skovene på Bjerget. Den u indholdsrige eftermiddag -a blev afsluttet med spisning 

-a Formanden Dorrit Andersen på Stubberup Kro. Omkring , . 
bød velkommen. 100 deltog i dette sæsonens u bedst besøgte arrangement. 

E Den 17. august tog vi på 

l. Valg af dirigent sejltur på Svendborgsund .,. med Svendborg Museums 

en Jørgen Engholm Pedersen søfartshistoriker Erik Møller 
blev valgt og indledte med at Nielsen som guide på ud-

t: konstatere, at generalforsam- flugtsbåden Helge. Han - lingen var lovligt indkaldt i fortalte om Svendborg som 

t: henhold til vedtægterne. Han søfartsby og om de mange 
gav derefter ordet til forman- værfter. Båden lagde til i 

! den, der aflagde følgende Troense, hvor vi så søfarts-
beretning. samlingerne og fik eftermid-

o dagskaffe på Hotel Troense. 
En interessant tur i strålende ... 2. Beretning ved formanden sensommervej r. 

Det tredje arrangement var 
Efter generalforsamlingen et besøg den 22. september i 
sidste år konstituerede Landsarkivet for Fyn med 
bestyrelsen sig med det temaet >>De fynske gods-
samme forretningsudvalg: arkiver- en guldgrube for 

Dorrit Andersen som lokalhistorien«. Arkivar 
formand, Margit Egdal som Jesper Thomassen fortalte om 
næstformand, Signe Skov godsarkivernes betydning 
Christensen som kasserer og som kilde til lokalhistorien . . · 
Lars Bisgaard som sekretær. og viste under meget stor 
Også en del af de øvrige opmærksomhed spændende 
bestyrelsesmedlemmer har og flotte eksempler på 
desuden medvirket aktivt ved dokumenter og protokoller. -
gennemførelsen af forenin- Eftermiddagen sluttede med, 
gens forskellige aktiviteter. at landsarkivaren - for sidste 

Sommerprogrammet bød gang inden nedlæggelsen af 
på tre velbesøgte arrange- landsarkivarembedet - viste 
menter. Det første, den 8. rundt i arkivkomplekset, 
juni, havde temaet » Wedells- hvor særlig den fredede, 
borgs landskab << og blev ledet gamle bygning med dens 
af Per Grau Møller. Vi havde fornemme arkitektoniske ·. 
fået tilladelse af familien detaljer vakte beundring. 
Wedell til at se kapellet i Den l. november udkom 
selve hovedbygningen, hvor forenin&ens medlemsskrift 
Jesper Thomassen fortalte om Fynske Arbøger med fire 
slægten. Efter en tur i park og alsidige og velunderbyggede - ' 
skov var der kaffe og hjem- artikler. Vi føler imidlertid 
mebag i det fri takket være savnet af gode erindrings- .· ... 
Hanne Rasmussens indsats. manuskripter og modtager 
Derefter kørte vi rundt i meget gerne forslag til 
landskabet og så på den forfattere. Bestyrelsen er p.t. 
synlige indflydelse, godset tom for ideer. Vi har også 

·. 
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brug for kortere artikler. 
Derfor er det nu angivet i 
forfattervejledningen, at 
artiklerne ikke bør fylde mere 
end 15 tryksider, ind. illu
strationer. -Margit Egdal og 
Per Grau Møller har nu 
påtaget sig rubrikken >>Ny 
lokalhistorisk litteratur<<. Da 
Fynske Årbøger er det eneste 
tidsskrift, der trykker anmel
delser og indholdsoversigter 
vedr. al fynsk lokalhistorisk 
litteratur, er det vigtigt, at 
udgivere og forfattere husker 
at sende deres publikationer 
til os. Det har knebet i nogle 
tilfælde. 

Vinterens foredragsrække, 
der slutter efter generalfor
samlingen, har haft et sam
lende tema >>Myter, sagn og 
sandheder i Fyns historie<< og 
er tilrettelagt af Lars Bisgaard 
og Jesper Thomassen. Som 
noget nyt har vi arrangeret i 
samarbejde med museerne i 
Middelfart, Svendborg og 
Nyborg. Hver aften er blevet 
indledt med et 15 minutters 
oplæg ved lektor Nils Arne 
Sørensen om myter, sagn og 
deres funktion, og derefter 
har tre andre oplægsholdere 
talt om en række myter og 
sagn med lokal tilknytning. 
Emnerne var i Odense: Karen 
Brahe, en foregangskvinde 
eller. .. ? Gesper Thomassen), 
Knud den Helliges knogler og 
ørnetæppet i Set. Knuds kirke 
(Lars Bisgaard) og Den 
oversete industrialisering 
(Henrik Harnow), i Middel
fart Henner Friser og Middel
fart (Harriet Hansen) Chri
stian 2. og sejladsen mellem 
Jylland og Fyn (Lars Bisgaard) 
og Bojes bande -røverbander 
i Middelfart og omegn i 1800-
tallet (Charlotte S. H. Jen
sen). I Svendborg hørte vi om 
Danmarks fødsel, myten om 
Gudmekongerne (Per Thom
sen), myter fra bunden (Nina 
Iwanoff) og Hvide svin og 
røde køer. Hvor nationale er 
de gamle danske husdyrra-

cer? (Esben Hedegaard), og i 
aften ser vi frem til at høre 
om Den hvide jomfru, om 
Amanda fra Kerteminde og 
om Knud Prislavsen og 
Nyborg. 

Vi har god grund til at være 
tilfreds med denne foredrags
række, og foreningen har 
planer om at udgive de fleste 
af oplæggene som et særskilt 
skrift. Det er da også fem år 
siden, foreningen sidst har 
udgivet noget i sin skrift
række. 

Men det kan ikke nægtes, 
at tilslutningen til vinternes 
forskellige foredragsrækker 
har været meget svingende i 
de senere år, og bestyrelsen er 
i det hele taget i tvivl om, 
hvilke dele af foreningens 
aktiviteter, der betyder mest 
for medlemmerne. Vi ser 
meget gerne tilkendegivelser 
af, hvad man vægter højest: 
årbogen, vinterens foredrag 
eller sommerens ekskursio
ner. Det vil give os et værdi
fuldt fingerpeg om, hvor der 
skal satses i det kommende 
foreningsarbejde. 

Der var ingen kommentarer 
til formandens beretning, der 
derefter blev godkendt. 

3. forelæggelse af regnskab 

Kassereren gennemgik 
foreningens reviderede 
regnskab, som var uddelt til 
de fremmødte. Året havde 
givet et pænt overskud på 
11.129,47. Det betyder, at 
reserven til betalingen af 
årbogen nu er af en mere 
betryggende størrelse. Regn
skabet godkendtes. 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen forslag til uæn
dret kontingent på 140 kr. 
blev godkendt. 
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5. Indkomne forslag 

Formanden konstaterede, at 
ingen forslag var modtaget. 

6. Valg af 5 
bestyrelsesmedlemmer, 2 
suppleanter, 2 revisorer og 1 
revisorsuppleant 

På valg var Jens Rasmussen, 
Claus Koch, Esben Hede
gaard, Hanne Rasmussen og 
Julius Paulsen. De to sidste 
blev genvalgt, medens Jens 
Rasmussen, Claus Koch og 
Esben Hedegaard ikke mod
tog genvalg. I deres sted 
valgtes de hidtidige supplean
ter Pia Sigmund og Hasse N. 
Jørgensen samt Svend Rask, 
museumsinspektør ved 
Vestfyns Hjemstavnsgård. 
Som nye suppleanter valgtes 
lektor Knud Dahl Knudsen og 
Ph.D-stipendiat Anette 
Jensen, begge Odense. Som 
revisorer modtog Alf Faxøe 
og Jørgen Engholm Pedersen 
genvalg. Som revisorsupple
ant genvalgtes Finn Stendal 
Pedersen. 

7. Eventuelt 

Formanden takkede Jens 
Rasmussen for hans store 
indsats for Historisk Samfund 
gennem årene, bl.a. som 
formand og bidragyder til 
skriftrækken. 

Lars Bisgaard/ 
Dorrit Andersen 

. .. 
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Historisk Samfund for Fyns Amt .. 
Regnskab for perioden 01.01.2002-31.12.2002 

Indtægter Udgifter 

Kontingent 80.604,00 
Bogsalg 1.484,00 
Kursavance aktier 968,00 
Rente 613,13 

Trykning årbog 2002 45.636,13 
Forsendelse og gebyrer 14.281,50 
Møder og arrangementer 1.884,25 
Kontorartikler 5.807,53 
Repræsentation 645,00 
Annonce telefonbog 881,25 
Forsikring 404,00 
Hjemmeside internet 3.000,00 

83.669,13 72.539,66 
Årets resultat l overskud 11.129,47 

83.669,13 83.669,13 

Kasseopgørelse pr. 31.12.2002: Aktiver Passiver 

BG Bank indestående 7.199,55 
Amtssparekassen indestående 64.910,00 
Kontant beholdning 190,25 
Ophævet Jubilæumsfonden, overført: 
Aktier Sydbank 16 stk. a 490,13 7.842,08 
Sydbank aktionærkonto 1.505,43 
Ophævet Udgiverselskabet, overført: 
Arn tssparekassen 16.541,73 
Skyldig til trykning af årbog 2003 50.000,00 
Forsendelse deraf 16.000,00 

98.189,04 66.000,00 
Beholdning 32.189,04 

. ' 
98.189,04 98.189,04 

. . , 
Odense, den 31. januar 2003 
Signe Skov Christensen 

Regnskabet er revideret og godkendt. Beholdningernes tilstedeværelse konstateret. 

Nyborg, den 17. februar 2003 Ringe, den 13. februar 2003 
Al(Faxøe 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. 

§5 
Årsmøde med ordinær generalforsamling 

.. . . ~ . 
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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: Fhv. landsarkivar Dorrit Andersen, Nedergade 7 A, l, 5000 Odense C, 

tlf. 6591 1597, e-mail: dorrit@andersen.mail.dk 
Næstformand: Bibliotekar Margit Egdal, Stenøvej 70, Agernæs, 5450 Otterup, 

tlf. 6487 1423 
Kasserer: Bogholder Signe Skov Christensen, Klingstrupvænget 73, st.tv., 

5230 Odense M, tlf. 6615 8560 
Sekretær: lektor Lars Bisgaard, Davinde Bygade 40, 5220 Odense SØ, tlf. 6597 2480 

Bestyrelsesmedlemmer i øvrigt: 
Valgmenighedspræst Hasse Neldeberg Jørgensen, Odense 
Lektor Per Grau Møller, Nr. Lyndelse 
Fhv. dommer Julius Paulsen, Svendborg 
Museumsinspektør Svend Rask, Glamsbjerg 
Lærer Hanne Rasmussen, Troense 
Forfatter Pia Sigmund, Odense 
Arkivar Jesper Thomassen, Svendborg 

Suppleanter: 
Arkivar Anette Jensen, Odense 
Lektor Knud Dahl Knudsen, Odense 

Alle bestyrelsesmedlemmer tager imod indmeldelser i foreningen. 

Hjemmeside: www.histfyn.dk 

. . 
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Af Historisk Samfunds 
publikationer kan endnu 
leveres: 

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

Fynske Årbøger 

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

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

20 kr. 
30 kr. 
so kr. 
60 kr. 

.( 994 uds.) ..... .... .... .. .. .. .... .. ..... 70 kr. 
Årgang 1997- 98, pr. stk . ... .......... 95 kr. 
Årgang 1999-2000, pr. stk ... ..... .. 125 kr. 
Årgang 2001-2002, pr. stk. ... ..... 140 kr. 
Svend Frederiksen: Åsum-

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

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

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

Lolland Falster, 4 hæfter...... ... 10 kr. 
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Historiske studier fra Fyn (dupl.) 

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

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

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

Lauritz Pedersen Næraae: »Noget lidet 
angaaende Svendborg samlet 1771«, 
ved Lotte J ansen. 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 
e-mail: dorrit@andersen.mail.dk 
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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 83,65 
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, I-11, ved Finn Stendal Peder-
sen, Odense 1990/91, 314 + 416 sider (bogladepris 496,- kr., for medlemmer 168,- . : 
kr.). 

Carl Dalgas: Svendborg amt beskrevet 183 7, 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 1588-1604, ved Jens Rasmussen og AnneRiising 
(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, 250 sider (bogladepris 198,- kr., for medlemmer 100,- kr.). 

Landmandsliv 1815-1855. f. 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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Chr. Andersen, pastor emer., Thujavej 135, Dyrup, 5250 Odense SV 

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

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

Per Grau Møller, lektor, Egevej l, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev 

Steen Ousager, arkivchef, Landsarkivet for Fyn, Jernbanegade 36 A, 5000 Odense C 

Karl Peder Pedersen, arkivar, seniorforsker, Strindbergsvej 25, 2500 Valby 

Olga Pedersen, lokalhistoriker, Vestergade 6, 6670 Holsted 

Claus Schou, lokalhistoriker, Lindehusvej 14, Salling e, S 7 50 Ringe 

Pia Sigmund, forfatter, Frølichsvej 9, 5230 Odense M 
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Vejledning til 
forfatterne 

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

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

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
tueile 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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