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»Historien i Ære« 
Historisk Samfund 
for Fyn i 100 år 
en oversigt 
Af 
Dorrit Andersen 

I 2007 kan det nuværende Historisk Sam
fund for Fyn fejre sit 100-års jubilæum, 
da den første af moderforeningerne, 
Svendborg Amts historiske Samfund, 
blev stiftet den 14. november 1907. 
Forfatteren, der har været foreningens 
formand 2000-2005 og redaktør af 
Fynske Årbøger 1997-2005, belyser 
oprettelsen og giver et rids af udviklin
gen frem til i dag. 

Indledning 

Forskningen i fynsk lokalhistorie er væ
sentlig ældre end 100 år. Således kan 
man fremhæve indsatsen i Fyens Stifts 
literaire Selskab (stiftet 1815), der for
uden væsentlige kildeudgivelser også 
udgav det første tidsskrift, Samlinger til 
Fyens Historie og Topographie, der 
udkom 1861-90. Men efter århundred
skiftet begynder over hele landet opret
telsen af de såkaldte historiske amts
samfund, folkelige foreninger principi
elt, der skulle vække den historiske sans 
og styrke interessen for hjemstavnens 
historie. Midlerne blev primært udgi
velse af historiske årbøger, monografier, 
foredrag og udflugter til historisk be
tydningsfulde steder, og er det faktisk 
også i dag. 

Det første amtssamfund er Historisk 
Samfund for Ribe Amt fra 1903, stiftet 
på tilskyndelse af højskoleforstander for 
Askov Højskole Ludvig Schrøder. I det 
hele taget var folkehøjskolerne et væ
sentligt udspring for amtssamfundene 
og deres virksomhed. Og således blev 
det også på Fyn. 

Det begyndte i Svendborg Amt 

I den første forhandlingsprotokol fra 
Svendborg Amts historiske Samfund 
findes en udførlig redegørelse for for
eningens tilblivelse, skrevet af den før
ste formand højskolelærer Peder An
dresen, Ryslinge. Han havde i 1906 
modtaget tilskyndelser bl.a. fra højsko
leforstander J.P. Kristensen-Randers, 
Ollerup, til at stille sig i spidsen for et 
historisk samfund for Svendborg Amt, 
og han tog positivt imod forslaget. 

P. Andresen var sønderjyde, født i 
Ullerup på Sundeved. Han havde været 
på Askov 1878-80 og uddannede sig ved 
frie studier inden for landbrug, gartneri 
og natur. I årene 1884-1908 var han læ
rer i de naturhistoriske fag ved Ryslinge 
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Højskolelærer Peder Andresen (1860-1925), 
Ryslinge, den første formand 1907-08 for 
Svendborg Amts historiske Samfund. (Foto: 
Hans Albjerg, u.å. Det Kongelige Bibliotek, 
Kort- og Billedafdelingen). 

Højskole, dog med en afbrydelse 1892-
95, hvor han var medredaktør af den 
danske avis Hejmdal i Åbenrå, efter at 
den var blevet overtaget af den senere 
sønderjyske rigsdagsmand H .P. Hans
sen. 

I en artikel i samtlige blade i Svend
borg Amt den 27. februar 1907 agiterede 
P. Andresen for oprettelsen af et histo
risk samfund. Det var et stærkt ideolo
gisk præget oplæg, hvori det bl.a. hed
der: »Det store folkelige vækkelsesar
bejde, som er udført her [i Svendborg 
Amt] i de sidste halvhundrede år, må 
give sig til kende deri, at man ikke alene 
lever et kraftigt folkeliv, men at man 
også holder den historiske overlevering 
i ære. Vi er skabte til at leve og virke 
således, at vor historie, når den engang 
skrives, bliver et kapitel i rigets årbøger, 
som kan holde mål med det bedste 
afsnit af vor historie. Den tanke må vi 
alle være stærkt besjælede af. Men vi må 

Dorrit Andersen 

derover ikke glemme, at vi fortsætter de 
gamles arbejde; vi står på vore forfæd
res stærke skuldre, idet vi bygger på det 
nye Danmark. Vi må holde historien i 
ære og ikke begrave den sammen med 
de døde. Man må nu være nået så vidt, 
at man lige så gerne vil læse historie 
som historier. « Der var ikke noget, der i 

SVENDBORG AMTS 
HISTORISKE SAMFUND. 

Et folk har en (lrv fra rorUden, som skal bevares, 
og en arv, son1 skal oges. Men denne arv kan 

være forskellig inden for et samfund, som ellers iøv· 
rigt har fælles mærke og fælles sprog. Det hidrører 
fra 1 at folkets ånd er en frugt, som stammer fra 
forudgået ''æksl under meget ulige vilkår; og folke
:lndens kærne har tillige den egenskab altid al kunne 
frcrnbdngc ny opvækst og nye muligheder, som ei~ 

fo1 skelligartede, selv inden for meget små. samfunds~ 
kredse. Det, hYori li vet har giYet sig et særegent 
udtryk . sætler man pris på at kende, og her har vort 
historiske samfund sin uaturlige plads. Dette skal 
nemlig ikke alene i første linje søge at holde alle gode 
mind er i ære 1 ophjæJpe <len historiske sans og læs
ning, vedligeholde eriudringen om tider og forholde, 
tanker og følelser, personer og begivenheder, men det 
skulde også gærne samtidigt eller i hvert fald i løbet 
af årene søge at fremdrage det, som særlig har kende
tegne! og kendetegner livet, som det er levet inden 
for dette amts grænser. Historien er en arv fra 
fædrene, og folkelivet, som det leYes nu, er eo aJ•v 
fo1• vore efterkommere, og er delte snndt og frugtbart 

med kræfter for kommende dage, da vil Svendborg: 
amts historiske samfund være sikret en lang løbe
bane. Vi må nemlig gå ud fra, at den slægt, d~r 

kommer efter os, -vil forlange en mere bevidst, incl 
gaaende og grundig oplysning end den, slægten nu 
kræver, og den vil derfor anklage os 1 hvis vi ikke 
samtidigt, som vi lever el virksomt nutidsliv, tillige sør
ger for al holde hislorieu oppe , 

Etbvctt menneske med åndelig horisont vil straks 
kunne ind.se, al liden nu er kommen til at nedskrive 
slægtens minder, rremdrage gamle og nye forhold 
fra by og land og oprede trådene for den historiske 
udvikling; thi den mundtlige overlevering er i af
tagende i disse år, da del moderne kulturliv lægger 
så stærkt beslag på ulle kræfler. Men ingen opgave 
af betydning maa forsømmes, og det historiske sam 
fund, som blev oprette\ den 14. november 1907, har 
påtaget sig det arbejde, so m foran kortelig er omtalt. 
Vi møder nu frem med vort første arbejde og håber, 
at det igennem årene må lykkes samfundets styrelse 
- med forventet tilslutning af amtets befolkning -
al lede og udføre arbejdet således, at det kan blive 
til glæde, nytte og ære for Svendborg amts hefolkning. 

Ryslinge, Januar 1908. 
P, Andresen , 

Forordet til den første årbog 1908 fra Svend
borg Amts historiske Samfund. Formanden 
P. Andresen fremlægger ideologien bag og 
formålet med foreningen. 
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den grad ophjalp »den historiske sans 
som at pege på de lokale åsteder og 
søge at levendegøre dem med historisk 
fortælling.« Amtets historie fortjente nu 
at blive nedskrevet, og Andresen mente, 
»det er nødvendigt at skrive, thi det 
moderne folkeliv medfører, at den 
mundtlige tradition nu ikke mere kan 
holdes i live. Historien går i graven med 
de gamle - og de unge oplever nu så 
meget, at de ofte ikke engang kan finde 
rede i de sidste 10 års historie.« Ak ja, 
det sidste kunne vist lige så godt være 
skrevet 100 år senere. 

Svendborg Amts historiske 
Samfund 1907-38 

Der var dog ikke nogen umiddelbar 
reaktion på indlægget. »Der var ikke en 
eneste pen, der rørte sig i den anled
ning.« Kristensen-Randers fik imidler
tid koblet oprettelsen af en historisk for
ening på et udvalgsarbejde, der sigtede 
på grundlæggelsen af et Svendborg 
Amts museum og folkebibliotek. På et 
møde i Svendborg, ledet af borgmester 
O.F. Smith, den 21. marts deltog ca. 50 
indbudte mænd fra byen og amtets for
skellige egne. Mødet nedsatte et forret
ningsudvalg til at arbejde videre med 
spørgsmålene, og den 19. april fordeltes 
arbejdsopgaverne på seks udvalg, heraf 
et for det historiske samfund. Det kon
stituerede sig den 11. juni som en sek
tion sammen med museums- og biblio
tekssektionerne i udvalget. 

Ved et møde i Borgerforeningen i 
Svendborg den 14. november 1907 kon
stituerede foreningssektionen sig som 
en selvstændig bestyrelse for Svend
borg Amts historiske Samfund. Den 
udsendte en erklæring om oprettelsen 
af foreningen og opfordrede til med
lemskab: »Indmeld Dem straks og uden 
tøven«. Medlemstallet blev i 1908 på 539 
og var i 1909 steget til 611. 

Bestyrelsen havde 9 medlemmer med 

Originaltegningen til titelbladsvignetten til 
»Svendborg Amt. Aarsskrift for Svendborg 
Amts historiske Samfund« 1908. I forenin
gens forhandlingsprotokol skriver P An
dresen følgende om den: »Udkastet til vig
netten var oprindelig en mægtig røgfakkel 
over de tre danske bølgelinjer og nedenun
der var der to rosengrene. Jeg foreslog ild i 
faklen og foreningens stiftelsesdag. Dette 
blev gjort og ovenstående blev det smukke 
resultat. - Jeg ved ikke, hvem der har tegnet 
den?« Tegningen er fremstillet hos C. 
Schønemann i Nyborg, trykkeren af alle for
eningens årbøger. Fra 1909 er der tilføjet 
vignetteksten det »e«, der mangler 1908 
efter »historisk«. 

en vis geografisk spredning i amtet. Tre 
var højskolefolk. I december blev besty
relsen udvidet med et medlem, en lærer 
fra Langeland, der ikke havde været 
repræsenteret. P. Andresen blev for
mand og kunne skrive forordet til den 
første årbog, der udkom i 1908. Det 
bringes i sin helhed som illustration ' . 6. 
Årbøgernes præcise navn blev »Svend
borg Amt. Aarsskrift for Svendborg 
Amts Historiske Samfund«. 

Allerede den 26. oktober 1908 nedlag
de Andresen formandshvervet. Han 
skulle flytte fra Fyn, da han havde over
taget Vinding Folkehøjskole ved Vejle. 

Ny formand blev højskolelærer Thø-
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Thøger Dissing (1864-1938), højskolelærer 
og 1912-27 forstander ved Vejstrup Høj
skole. Fra 1908 og resten af foreningens 
levetid var han den helt dominerende 
arbejdskraft i Svendborg Amts historiske 
Samfunds virksomhed. (Foto: K. Kristensen, 
u. å. Det Kongelige Bibliotek, Kort- og 
Billedafdelingen). 

ger Dissing, Vejstrup Højskole. Han 
havde været med fra starten i oprettel
sen af foreningen. Han stammede fra 
Mors og arbejdede oprindelig ved land
bruget. I vintrene 1885-88 havde han 
ophold på Askov Højskole og uddanne
de sig derefter ved frie studier og selv
studium i København. Historie var hans 
hovedinteresse, og han skrev senere 
flere bidrag til årbogen, hvoraf de bedst 
kendte er biografien af bonden Hans 
Christensen, stænderdeputeret og sene
re medlem af den grundlovgivende 
rigsforsamling. 

Dissing var formand for foreningen 
resten af dens levetid til 1938. Selv om 
han både havde en bestyrelse og et 
skriftudvalg til sin rådighed, udførte 
han en meget stor del af foreningsarbej-

Dorrit Andersen 

det selv, redaktion, udflugter, møder og 
også kassereropgaver. Tilsyneladende 
blev der ikke gjort forsøg på at inddrage 
nye kræfter i arbejdet og delegere bedre 
ud. Dissings nærmeste medarbejder i 
bestyrelsen og redaktionen var den 
jævnaldrende pastor J. Chr. Clausen, 
Korinth, begge født 1864. 

Under og efter 1. Verdenskrig kom 
der økonomiske problemer, som aldrig 
rigtig blev overvundet. I foreningens 
første år synes aktiviteten at være i god 
gænge. Men snart kom det til at knibe 
med en regelmæssig udsendelse af 
årbogen og med at betale bogtrykker
regningerne. Som det skete flere gange 
tidligere, blev årgangene 1935-36 slået 
sammen til et bind, der udkom i 1937, 
og årgang 1937, der udkom midt i 1938, 
blev det sidste. Et varskoet lille hæfte 
1938 kom aldrig, men da var fusionen, 
der skal omtales senere, med nabosam
fundet, Historisk Samfund for Odense 
og Assens amter også besluttet. 

I 1937 havde Svendborg Amt ca. 610 
medlemmer, og medlemstallet synes at 
have været ret stabilt igennem årene, så 
der var medlemsmæssigt noget at 
bidrage med i en større forening. 

Samfundet kunne med de begrænse
de historiefaglige ressourcer, der havde 
været til rådighed i amtet, se tilbage på 
at have medvirket ved udsendelsen af 
flere monografier, bl.a. i 1934 »Den 
Reventlowske Skole 150 Aar«, hvor J. 
Chr. Clausen havde været drivkraften, 
og i 1930 var Dansk historisk Fælles
forenings første årbogspris blevet tildelt 
en artikel i Svendborg Amts årbog 1929. 
Det var en artikel af den fremtrædende 
lokalhistoriker, kommunelærer Albert 
Thomsen, Holbæk, med titlen »Hvad 
matrikelbøgerne fortæller«, et kapitel af 
den Avnslev og Bovense sognes his
torie, han udgav i årbogsartikler. Fælles
foreningen var oprettet i 1909 som en 
samlet organisation for de danske histo
riske og kulturhistoriske institutioner 
og foreninger, og den arbejdede i høj 

Fynske Årbøger 2007



»Historien i Ære« Historisk Samfund for Fyn i 100 år - en oversigt 9 

grad på det overordnede plan for at 
styrke kvaliteten i det folkelige, hi tori
ske arbejde. Åi-bogspriserne blev givet 
til artikler, der rummede gode, kildeba
serede undersøgelser og derigennem 
fremlagde ny viden. Det føltes som en 
stor anerkendelse af både forfatter og 
redaktion at få tildelt denne pris, der 
ikke blev givet til universitetshistorike
re, men til kompetente amatører. 

Historisk Samfund for 
Odense og Assens Amter 1912-38 

Det andet historiske amtssamfund på 
Fyn, for Odense Amt (dækkende Oden
se og Assens amtsrådskredse, deraf 
navnet) kom først til i 1912. Foreningens 
første formand Fr. Hjort har flere gange 
i årbogen skrevet historikker vedr. 
oprettelsen og ud viklingen, sidst ved 
foreningens 25-års jubilæum i 1937, lige
som der her tilføjes et tillæg baseret på 
foreningens forhandlingsprotokol. For 
en nærmere redegørelse for denne for
enings historie, kan der således henvi
ses til 1937-årbogen. Vi har ikke noget 
tilsvarende fra Svendborg Amt, der luk
kede ned uden et tilbageblik på for
eningshistorien. 

Mens Svendborg amtssamfundets 
stiftelse havde et beslutsomt udgangs
punkt i højskolekredse, var dette ikke 
tilfældet i Odense. Før 1912 var der to 
gange gjort forsøg på at stifte en for
ening, »men det mislykkedes, idet 
ingen turde lægge ryg til at gå ind som 
stiftere, lige så lidt, som der var nogen, 
der ville indmeldes som medlemmer«, 
som det hedder i forordet til 1926-årbo
gen. I 1912 rejstes spørgsmålet igen af 
den historisk interesserede gårdejer 
M.K. Rasmussen i Thorup, Skamby 
sogn. Han var medindbyder til et møde 
i Fyns Forsamlingshus i Odense den 13. 
december. Der kom kun 13 mand, fire 
lærere, fem landmænd, en præst, en 
skovrider, en redaktør og en højskole-

. . . · 

Proprietær Frederik Hjort (1863-1942), 
Bågegård ved Tommerup, var medstifter af 
Historisk Samfund for Odense og Assens 
Amter i 1912 og foreningens myndige for
mand f rem til 1934. (Gengivet efter Fynske 
Arbøger 1942). 

forstander. Den sidste var Rasmus 
Nielsen, der siden 1892 havde ledet 
Særslev Højskole, et midtpunkt i Nord
fyns åndelige liv. Han synes dog ikke at 
have fået nogen særlig betydning i det 
historiske samfund. De fremmødte 
udpegede hinanden til at være i besty
relsen alle 13. Til formand blev foreslået 
og valgt Fr. Hjort. »- hvorfor jeg skulle 
straffes med dette Herkulesarbejde, har 
jeg aldrig forstået!«, skriver han i 1937. 

Proprietær Frederik Hjort var født 
1863 i Vemmelev ved Slagelse og blev 
uddannet ved landbruget. I 1891 købte 
han Bågegård ved Tommerup. Han var 
en ivrig deltager i agrarorganisationer, 
men blev også tidligt historisk interesse
ret. Slægtshistorien var hans indgangs
vinkel, men hurtigt kom lokalhistorien 
til. Landsarkivet for Fyn åbnede i 1893 
og fra 1894 var Hjort en flittig arkiv-

. .. 
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Deltagerne i festen den 27. november 1924 på Grand Hotel i Odense i anledning af lands
arkivar G.L. Wads 70-årsdag. - Bestyrelsen for Historisk Samfund for Odense og Assens 
Amter havde taget initiativet til at »arrangere et festmåltid til ære for landsarkivar Wad«, 
det fynske landsarkivs leder siden 1893, vel som påskønnelse for hans store indsats for at til
gængeliggøre lokalhistoriens kilder og vejlede lokalhistorikerne. Wad, der i øvrigt også var 
en kender af bordets glæder, ses siddende på første række i midten. Stående ses på anden 
række som nr. 4 fra venstre foreningens senere formand, lensbaron Hans Berner Schilden 
Holsten og på tredje række som nr. 3 fra højre den daværende formand, proprietær Frederik 
Hjort. 
Det var et usædvanligt initiativ fra foreningens side. Den var ud over sine leerneaktiviteter 
ellers mest aktiv med at rejse mindesten for afdøde personer og fortidige begivenheder. 
(Landsarkivet for Fyn). 

gæst. I det hele taget fik landsarkivet en 
stor betydning for udviklingen af den 
lokalhistoriske forskning, efterhånden 
som lokalforvaltningens arkiver blev til
gængeliggjort her. Talrige større og min
dre artikler af Hjort blev offentliggjort i 
amtsforeningens årbog »Aarbog for 
Historisk Samfund for Odense og As
sens Amter«. Som administrator var 
han benhård, og med sparsommelighed 
undgik han, at foreningen kom ud i 
økonomiske problemer, sådan som 
Svendborg amtssamfundet gjorde. 

I 1934 afløstes han på formandspo
sten af lensbaron Hans Berner Schilden 
Holsten, Langesø. Han havde været 
med i bestyrelsen og foreningens redak
tion, »Skriftudvalg«, siden 1918, og var 
en kyndig og produktiv slægts-, ejen-

doms- og adelshistoriker. Han fortsatte 
som formand helt frem til 1967. 

Fra sin beskedne start og med kun 
208 medlemmer i 1913 blev foreningen 
kendetegnet af en stadig stigende kvali
tet i arbejdet gennem 20' erne og 30' erne. 
Uden at fortabe sig i organisatoriske 
detaljer kan man sige, at der var en god 
arbejdsdeling i bestyrelsen, hvor for
manden hele tiden havde en arbejdende 
sekretær og kasserer, samt et redak
tionsudvalg, hvor den nødvendige pro
fessionalisme var til stede. Ud over 
Berner Schilden Holsten kan nævnes 
landsarkivar Hans Knudsen som sekre
tær og hovedredaktør 1926-34 og hans 
efterfølger, landsarkivar Harald Hatt fra 
1935-46 med de samme poster. Fra 1934 
kunne man desuden trække på den 
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unge museumsmand og historiker 
Svend Larsen, den senere direktør for 
Odense Bys Museer. 

Fra 1927 kom de meget populære ud
flugter til historiske seværdigheder i 
system, og foreningen bestræbte sig 
også for afholdelse af foredragsmøder 
rundt om i amtet. Enkelte monografier 
blev desuden udgivet, den betydeligste 
nok pastor A.R. Idums udgivelse af 
biskop Jacob Madsens visitatsbog, der 
efter flere års forberedelser udkom i fire 
hæfter i årene 1929-32, en stor opgave at 
løfte for samfundet. 

Medlemsudviklingen tog rigtig fart 
efter verdenskrigen, og foreningen blev 
en af de største i landet af sin art midt i 
1920'erne med ca. 1100 medlemmer, 
toppende med næsten 1300 i 1927. 
Derefter kommer nogen stagnation og 
tilbagegang, muligvis under indtryk 
den økonomiske krise, der ramte en 
gruppe af de amtshistoriske samfunds 
kernemedlemmer: landmændene. I 
1938 havde Odense amtsforeningen 945 
medlemmer. 

To amtssamfund fusionerer til 
Historisk Samfund for Fyns Stift 

Allerede ved det stiftende møde for 
Historisk Samfund for Odense og 
Assens Amter i 1912 var der fortalere 
for, at samfundet burde omfatte hele 
Fyn, og spørgsmålet var oppe at vende 
af og til i de kommende år. Så vidt det 
kan efterspores, var Berner Schilden 
Holsten den aktive kraft i tilnærmelser 
til naboforeningen. I 1921 fortalte han 
på generalforsamlingen, at han privat 
havde forhandlet med Svendborg Amt 
om et samarbejde i form af fællesstof i 
begge årbøger. Det gav ikke noget resul
tat. I 1934 og 1937 var det også Berner 
Schilden Holstens initiativ, at Svend
borg Amts medlemmer blev inviteret 
med på Odenseforeningens store som
merudflugter til seværdigheder i Svend-

borg Amt. Svendborgsamfundets for
mand Thøger Dissing fik nu en længere 
sygdomsperiode. Hans forening holdt 
bestyrelsesmøde den 16. juni 1937, hvor 
en fuldstændig sammenslutning med 
Odenseforeningen diskuteredes. Dis
sing var imod. Det fremgår, at forslaget 
var kommet fra Odense, idet Harald 
Hatt havde været nede for at tale med 
pastor Clausen om det. 

I forhandlingsprotokollen hedder det. 
»Formanden erklærede sig fortsat imod 
det; han omtalte nærmere et vist folke
ligt særpræg, som Sv. A. havde haft 

Harald Hatt (1891-1972), landsarkivar ved 
Landsarkivet for Fyn 1934-46, var sekretær 
for Historisk Samfund for Odense og 
Assens amter og tirbogsredaktør fra 1935, 
fra 1939 af Fynske Arbøger. - Landsarkivet 
for Fyn er den institution, der i tidens løb 
har stillet flest personer til rådighed for 
Historisk Samfunds arbejde, ligesom for
eningen siden Hatts tid har haft sit boglager 
på Landsarkivet. (Landsarkivet for Fyn). 

· .. : . . .· 
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frem for Odense-Samf, og han var 
bange for, at det ville mistes ... «. Dissing 
ville dog nart trække sig fra ledelsen. 
Samfund t vru· ikke tjent med at have en 
syg mand til formand, sagde han. Vejen 
var banet for fusionen. 

På årsmøderne i begge amtssamfund 
i 1938 blev der givet bestyrelserne man
dat til at forhandle sammenslutningen i 
et historisk samfund for Fyns Stift på 
plad fra 1. januar 1939 (stiftet dækkede 
begge amters geografiske omr . d ). Den 
2. december 1938 forhandledes forslaget 
på plad · på t møde i Landsarkivet. Fra 
S endborg Amt deltog Thøger Di sing 
(der i øvrigt døde fire dag efter), J. Chr. 
Clausen og skoleinspektør Johs. Høi
rup, Nyborg, fra Odense Amt Berner 
Schilden Holsten, Svend Larsen og 
Harald Hatt. 

Dorrit Andersen 

Begrundelserne i forslaget for sam
menslutningen var bl.a., »at Fyns Stift i 
organisatorisk, administrativ og kultu
rel henseende udgør en organisk hel
hed, at amtsgrænserne i sammenligning 
dermed har forholdsvis ringe betydning 
... « . Det fælles betød mere end det, der 
skilte. Og en fælles forening kunne 
påtage sig større opgaver og byde på en 
»Større lødigere, righoldigere og smuk
kere udstyret årbog ... «. 

Først den 10. januar 1939 holdt de to 
gamle amtssamfund afsluttende gene
ralforsamlinger på Det nye Mis
sionshotel i Odense, hvorefter det nye 
Historisk Samfund for Fyns Stift holdt 
konstituerende generalforsamling un
der betydelig deltage! e fra medlem
merne, der havde .fyldt missionshote]
lets sal til sidste plads. 

Historisk Samfund på udflugt 1957 til Nordfyn, bl a. til godset Gyldensteen. I foreningens 
storhedstid kunne dagspressen undertiden bringe en reportage om en udflugt som denne, 
her under overskriften »600 gæstede godset ... «. På billedet ses Historisk Samfunds formand 
H. Berner Schilden Holsten, der byder velkommen til Gyldensteen, hvis ejer, lensgreve E. 
Bernsto1ffGyldensteen og hans hustru hører på sammen med foreningens sekretær, Age 
Fasmer Blomberg. (Fyens Stiftstidende den 27. maj 1957. Fyens Stiftstidendes negativsam
ling, Stadsarkivet i Odense). 
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Historisk Samfund for Fyns Stift 
konstitueres 1939 

På den konstituerende generalforsam
ling blev de endelige love behandlet og 
vedtaget. Foreningens formål blev i §1 
beskrevet som at vække og nære den 
historiske interesse og at »fremme stu
diet af den fynske øgruppes historie.« 
Denne formulering er i øvrigt bevaret til 
i dag. 

I vedtægterne betones stærkt, at de to 
amtssamfund er indtrådt som ligeberet
tigede i foreningen. Det skulle ikke 
hedde sig, at d t var Odenseforeningen, 
der havde opslugt Svendborg amt, hvil
ket faktisk kunne være en nærliggende 
tanke. Foreningen skulle ledes af et 
repræsentantskab på foreløbig 24 med
lemmer, nemlig samtlige medlemmer af 
de to gamle amtssamfunds bestyrelser. 
Det hedder endvidere i lovenes§ 4: »Ved 
fremtidige valg ... skal der tilstræbes en 
passende fordeling af mandaterne mel
lem de to amter og mellem land og by«. 
Disse fusionsprægede formuleringer er 
først forsvundet fra vedtægterne i 1990. 
Repræsentantskabet (bestyrelsen) valgte 
ud af sin midte et forretningsudvalg på 
7 medlemmer. Heri var inkluderet skrift
udvalget (redaktionen) på 4 medlem
mer, og foreningens sekretær, Harald 
Hatt, var også hovedredaktør af årbo
gen. Berner Schilden Holsten blev for
mand for den nye forening og skolein
spektør Høirup, Nyborg, næstformand. 

Om den nye forenings historie frem 
til 50-års jubilæet i 1989 er der allerede 
skrevet af lektor Hans Henrik Jacobsen i 
Fynske Årbøger 1989. Det skal ikke gen
tages her. Kun nogle hovedpunkter skal 
nævnes i det følgende. 

Fremgang og begyndende stagnation 

Historisk Samfund for Fyns Stift slutte
de regnskabsåret 1939 med 1518 med
lemmer, og medlemstallet toppede i 
1946 med 1750, et tal, der ikke er over-

Lektor Age Fasmer Blomberg (1904-1990) 
kom til Fyn 1933 som underviser ved 
Odense Katedralskole. Samtidig udviklede 
han i den følgende menneskealder et stort 
forfatterskab vedr. Fyns historie. Det vil ikke 
være uberettiget at betegne ham som Fyns 
førende lokalhistoriker. I 1973 erhvervede 
han doktorgraden ved Odense Universitet 
for den store afhandling »Fyns vilkår under 
svenskekrigene 1657-1660«. I årene 1946-
70 var hnn en kyndig og dynamisk redaktør 
af fyn ske Å rbøger, sekretær for fo reningen 
og til sidst formand 1968-70. (Foto: Dorrit 
Andersen 1967). 

gået siden. Der var stor kvalitet i arbej
det, og årbogen blev under den nye 
r daktør 1946-70, Åge Fa mer Blom
berg, en af de førende i landet. Ud
flugterne havde stor tilslutning og guid
ningen under dem var i top. Denne 
periode må nok betegnes som forenin
gens storhedstid, uden at man derved 
skal undervurdere indsatsen før og 
efter. 

I 1967 døde foreningens mangeårige 
formand Berner Schilden Holsten og 
efterfulgtes af Fasmer Blomberg. Han 
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afgik allerede i 1970 og afløstes af kon
sulent Aage Lauritsen, Ulbølle, 1970-83. 
Efter ham fulgte lærer Jørgen Engholm 
Pedersen, Ringe, 1983-90. Der blev 
arbejdet i gamle, velprøvede spor. 

Som ny årbogsredaktør fulgte den 
meget produktive og velskrivende lo
kalhistoriker, lektor Hans Henrik Jacob
sen, fra Odense Katedralskole, der fort
satte helt frem til 1996. Hans afgørende 
bestræbelse som redaktør var den folke
lige side af årbogsartiklerne. 

I slutningen af 1980'erne begyndte 
ledelsen tilsyneladende at få anfægtel
ser over, at medlemstallet ikke steg. Det 
holdt sig ret konstant mellem 900 og 
1000 for i 1990 at blive anslået til ca. 700. 
Ville en strukturændring i ledelsen 
sætte gang i noget? 

På generalforsamlingen 1990 blev der 
foreslået og vedtaget nye vedtægter for 
foreningen. Det væsentlige var, at re
præsentantskabet blev nedlagt, og det 
hidtidige forretningsudvalg, udvidet i 
1967 til 11 medlemmer, blev til bestyrel
sen. Det forekommer tvivlsomt, om 
denne ændring, trods en intern rationa
liseringsgevinst, fik nogen positiv be
tydning for udviklingen. Tværtimod 
kmme man løbe en risiko for, at nogle 
repræsentantskabsmedlemmer, der hav
de sat pris på at være med i ledelsen af 
foreningen, men nu blev udelukket, 
ville blive negative over for foreningen. 

Stagnationen, hvis man ikke ligefrem 
skal tale om tilbagegang, når man bru
ger medlemstallet som parameter, 
havde nok dybereliggende årsager end 
strukturelle forhold og kan også iagtta
ges frem til i dag i landets andre amts
samfund. Her kan man f.eks. pege på, at 
et amtssamfund ikke længere havde 
eller har næsten monopol på at organi
sere den lokalhistoriske interesse i 
befolkningen. Udviklingen med stiftelse 
af lokalarkiver- og foreninger på sogne
eller kommunebasis kom i gang i 
1970'erne og er på Fyn fortsat til i dag. 
En række årbøger udkommer nu med 

Dorrit Andersen 

større eller mindre delområder som 
geografisk basis, og der er en tendens 
til, at de lokalhistorisk interesserede 
foretrækker at koncentrere sig om nær
området. Har man kun et historisk med
lemskab, er det således ofte ikke af den 
Fynsdækkende forening. Lokalt organi
seres der tillige aktiviteter, der meget 
ligner dem, Fynssamfundet organiserer: 
årbog, fordrag og historiske udflugter. 

Fra 1990 til 2007, udvikling og status 

I 1990 afløstes Jørgen Engholm Peder
sen som formand af universitetslektor, 
dr. phil. Finn Stendal Pedersen, der bl.a. 
er kendt som landbrugshistoriker. I 1993 
afløstes han af kirkehistorikeren, sogne
præst, ph.d. Jens Ra mus en, Vester 
Åby (nu Odense), der i 2000 eft rfulgtes 
af denne artikels forfatter. Fra 2005 er 
foreningens formand universitetslektor 
Lars Bisgaard, der primært er middelal
derhistoriker. 

Stendal Pedersen blev initiativtager 
til oprettelsen af Udgiverselskabet for 
Historisk Samfund for Fyns Stift, der 
havde til formål at udgive monografier. 
De videnskabeligt veltilrettelagte udgi
velser, otte i alt, er på nær en af land
brugshistorisk og kirkehistorisk karak
ter og udkom 1990-98. De kan stadig 
erhverves, se nærmere i salgstilbudene i 
årbogen eller på hjemmesiden. I 2001 
vedtog bestyrelsen at nedlægge Ud
giverselskabet, nedsætte et udgivelses
udvalg og lade foreningen selv stå 
direkte som udgiver. Et resultat heraf 
fremkom i 2005 med den populære 
udgivelse »Fynske myter - sagn og 
sandheder«, redigeret af Lars Bisgaard 
og Sven Rask. I 2007 kommer en jubilæ
umsbog om Fyn for 100 år siden, så man 
kan konstatere, at der er kommet gang 
igen i udgivelsen af skrifter ved siden af 
årbogen. 

I 1997 overtog denne artikels forfatter 
redaktionen af årbogen. Den fik et nyt 

.· 
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Præsentation af den videnskabelige nyudgivelse fra Udgiverselskabet for Historisk Samfund 
for Fyns Stift af biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. Begivenheden fandt sted den 
24. april 1995 i Landsarkivet for Fyn, hvor den originale visitatsbog er et af klenodierne. 
Den fremvises forrest af Udgiverselskabets leder, universitetslektor, dr. phil. Finn Stendal 
Pedersen, der selv er ophavsmand til flere af Udgiverselskabets skrifter. Selve bogudgivelsen 
fremvises bagerst af de to udgivere tidl. landsarkivar, dr. phil. Anne Riising og sognepræst, 
ph.d. Jens Rasmussen, foreningens daværende formand og forfatter det følgende år til 
Udgiverselskabets bog om Fyns biskop 1834-1848 Nicolai Faber. (Fyns Pressefoto). 

og meget kommunikerende layout og et 
omslagsbillede i farver. Den tilstræber 
stadig at bringe veldokumenterede ar
tikler i formidlende form, spændende 
vidt kronologisk, og, når det er muligt, 
med et perspektiv på hele Fyn. 

I 2000 skiftede foreningen navn til 
Historisk Samfund for Fyns Amt, idet 
man formodede, at betegnelsen »stift« 
ikke mere så meget blev forbundet med 
et geografisk område som med noget 
kirkeligt. Bestyrelsen håbede også, at 
navneskiftet kunne befordre et tilskud 
fra amtet, i lighed med praksis i en del 

. .. 

andre danske amter. En ansøgning 
herom blev imidlertid harmfuldt afvist 
af amtet, nærmest som om foreningen 
havde foreslået noget ulovligt. Nu er 
amtet nedlagt, sådan går det sommeti
der efter fortjeneste! I 2007 udgik »Amt« 
af foreningens navn. 

Foreningens økonomi er de senere år 
blevet forvaltet med største sparsom
melighed. Alle bestyrelsesmedlemmer
nes medvirken er uhonoret, og bestyrel
sesmedlemmerne stiller f.eks. gratis 
deres egne computer- og kopieringsfaci
liteter til rådighed. Der er gennemført 

. . . 
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de nødvendige kontingentstigninger, 
der sikrer, at foreningen nu kan eksiste
re på markedsvilkår, efter at både et 
statsligt og et kommunalt driftstilskud 
bortfaldt i 1990'erne. 

I 2003 lykkedes det efter et langt tilløb 
at få en hjemmeside, et must i vore dage 
for at blive mere kendt og tiltrække flere 
medlemmer. Medlemstallet i 2007 ligger 
på ca. 550 og har vist en svagt opadgå
ende tendens. Der er således grund til at 
se fortrøstningsfuldt på fremtiden, hvis 
foreningen fastholder den høje kvalitet i 
sit arbejde og de senere års gode samar
bejde i bestyrelsen, der er en forudsæt
ning herfor. 
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