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Omslagsbillede: 
Rådhuset i Rudkøbing en dag i september 
2008. Rådhuset fra 1845 var tegnet af hof
bygmester Jørgen Hansen Koch, som også 
tegnede andre af de fynske rådhuse fra sam
me periode. Det afløste et noget mindre 
rådhus, bygget i 179i. I artiklen »Købstads
rådhuset som symbol på dansk identitets
historie. De bevarede fynske købstadsråd
huse fra før år 1900« fortæller Peter Thor 
Andersen fra Fåborg Museum om de fynske 
rådhuse. 
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• FORENINGSMEDDELELSER 

Referat af ordinær general
forsamling i Historisk 
Samfund for Fyn i 
Historiens Hus i Odense 
den 29. marts 2008 

Næstformanden, Aase Win
deballe, bød velkommen i den 
bortrejste formands sted. 

1. Valg af dirigent 
Jens Rasmussen valgtes. 

2. Formandens beretning 
Aase Windeballe læste for
mandens beretning op. Be
retningen gav et overblik over 
foreningens jubilæumsår 
2007, hvor programmet var 
ekstra righoldigt. 2007 stod 
desuden også i industrikultu
rens tegn, og det satte sit 
præg på årets udflugter og fo
redrag. Jubilæumsfesten i 
november på Skårup Semina
rium var velbesøgt og meget 
vellykket. Jubilæumsskriftet 
»Fyn og fynboer for 100 år si
den« blev omtalt og forfatter
ne rost. Bogen er en succes, 
den er næsten udsolgt fra for
laget. Også årsskriftet blev 
nævnt som det store aktiv, 
det er for foreningen. For
manden takkede alle besty
relsesmedlemmer for deres 
indsats i årets løb. Hjemme
siden, der administreres af et 
af foreningens medlemmer, 
blev fremhævet. Den er et 
godt vindue for foreningen 

Foreningsmeddelelser 

Fra Historisk Samfund for Fyns jubilæumsfest på Skårup Semina
rium. Der blev serveret historisk mad for de mange fremmødte med
lemmer med øl fra et af de mindre fynske bryggerier til at skylle ople

velsen ned med. Underholdningen bestod bl.a. af spillemandsmusik 
leveret af orkestret SVØP. 

med meddelelser om både 4. Fastsættelse af 
fortid, nutid og fremtidige ar- kontingent 
rangementer. Uændret kontingent på 150 

kr. blev vedtaget. 
3.Regnskab 
Kassereren, Sven Rask, frem
lagde regnskabet, der blev 
godkendt. 

5. Indkomne forslag 
Der nr ingen forslag modta
get. 
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6. Valg af 
bestyrelsesmedlemmer 

På valg var Lars Bisgaard, Mi
chael Bregnsbo, Margit Lar
sen, Marianne Weigel, Per 
Grau Møller og Jørgen Thom
sen. Per Grau Møller og Jør
gen Thomsen ønskede ikke 
genvalg. De øvrige bestyrel
sesmedlemmer genvalgtes. 
Suppleanterne Mette Seidelin 
og Peter Thor Andersen var 
begge villige til at gå ind i be
styrelsen. 
Lise Gerda Knudsen og Jens 
Åge Petersen blev foreslået 
som suppleanter og valgt. 

7. Valg af revisor 
Genvalg af Finn Stendahl Pe
dersen og Jens Rasmussen. 
Valg afrevisorsuppleant 
Ulla Skov Hansen ønskede ik
ke genvalg. 
I stedet blev Per Grau Møller 
valgt. 

8. Eventuelt 
Næstformanden takkede Per 
Grau Møller og Jørgen Thom
sen for deres indsats i Histo
risk Samfunds bestyrelse. 
Begge fik overrakt en gave. 
Næstformanden omtalte for
eningens to kommende ar
rangementer, bogudgivelsen i 
april og Krengerupturen den 
24. maj. 
Finn Stendahl Pedersen fore
slog en udflugt til Kartoffel
museet og til Hofmannsgave i 
anledning af kartoffelåret. 

Referat: Pia Sigmund 
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• HISTORISK SAMFUND FOR FYN 
OPGØRELSE FOR 2007 

Kontingenter 
Bogsalg 
Ture og møder 
Tilskud til bogudgivelser 
Diverse (renter) 
Trykning af årbog 
Porto og gebyrer 
Kontorartikler (indbetalingskort, kuverter) 
Medlemskontakt (programmer) 
Repræsentation 
Hjemmeside 
Bogudgivelse 

I alt 

Årets resultat 

Beholdninger: 

Indtægter 

9i.478,85 
2.780,00 

21.312,00 
0 

i.649,77 

117.220,62 

Den 31/ 12-2007 udgjorde foreningens formue 133.683,30 kr. 

Udgifter 

28.906,12 

30.500,00 
25.103,15 
6.846,38 
1.118,25 
896,90 

i.360,00 

895,50 

95.626,30 

2i.594,32 

Af formuen er reserveret: 4i.ooo kr. til udgivelse af andre bøger end årbogen 
48.000 kr. til trykning af årbog 2008 
20.000 kr. til udsendelse af årbogen 

Den disponible beholdning den 1/1-2008 var derfor: 24.683,30 kr. 

Bodebjerg den 26. januar 2008 

Sven Rask 

Regnskabet er revideret og godkendt. 
Beholdningens tilstedeværelse i/1-2008 konstateret. 

Odense den 27. februar 2008 

Jens Rasmussen Finn Stendal Pedersen 
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• VEDTÆGTER FOR 
HISTORISK SAMFUND FOR FYN 

§1 

Historisk Samfund for Fyn er 
en selvejende forening, hvis 
formål er at øge den historiske 
bevidsthed i et regionalt per
spektiv og fremme studiet af 
den fynske ogruppes historie. 

§2 
Dette formål soges blandt an
det nået: 
a) ved udgivelse af Fynske År

bøger og øvrige publikatio
ner om den fynske øgrup
pes historie, 

b) ved forskellige former for 
foredragsvirksomhed, for
trinsvis med emner fra 
landsdelens historie, og ved 
udflugter til historisk inter
essante egne og steder. 

§3 
Indmeldelse i foreningen kan 
ske ved henvendelse til et af 
bestyrelsens medlemmer. 
Kontingentet , hvis størrelse 
fastsættes på generalforsam
lingen, opkræves i forbindelse 
med udsendelse af årbogen. 
Udmeldelse må ske skriftligt 
til kassereren inden i. januar. 

§4 
På den årlige generalforsam
ling vælges en bestyrelse be
stående af 11 medlemmer. 
Valg til bestyrelsen gælder for 
2 år. Der er skiftevis 5 og 6 be
styrelsesmedlemmer på valg. 
På den årlige generalforsam-

Foreni ngsmed de !eiser 

Jing vælges endvidere 2 sup
pleanter, 2 revisorer og I revi
sorsuppleant. 
Bestyrelsen konstituerer sig 
med formand og kasserer og 
fastsætter selv sin forretnings
orden. 

§5 
Årsmøde med ordinær gene
ralforsamling afh oldes i janu
ar kvartal. Generalforsamlin
gen indkaldes med mindst 4 
ugers varsel. 

Ordinær generalforsamling 
afholdes med følgende dags
orden: 
a) Valg af dirigent 
b) Beretning ved formanden 
c) Forelæggelse af regnskab 
d) Fastsættelse af kontingent 
e) Indkomne forslag 
f) Valg af bestyrelsesmedlem

mer, 2 suppleanter, 2 revi
sorer og I re\~sorsuppleant 

g) Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet 
på den ordinære generalfor
samling, skal være formanden 
i hænde senest 2 uger for ge
neralforsamlingens afholdel
se. 

En lovligt indvarslet general
forsamling er beslutningsdyg
tig uden hensyn til antallet af 
fremmødte medlemmer. Be
slutninger afgøres ved stem-

meflerhed. Dog kræves der 
\"ed vedtægtsændringer et fler
tal på 2/ 3 af de fremmødte 
medlemmer. 

§6 
Ekstraordinære generalfor
samling kan afholdes med 
mindst 4 ugers varsel og med 
angivelse af dagsorden. En 
lovligt indvarslet generalfor
samling er beslutningsdygtig 
uden hensyn til antallet af 
fremmødte medlemmer. Be
slutninger afgores ved stem
meflerhed. Dog kræves der 
ved vedtægtsændringer et fler
tal på 2/3 af de fremmødte 
medlemmer. 

§7 
Til ophævelse af Historisk 
Samfund for Fy11 kræves ved
tagelse med et flertal på 
mindst 2/ 3 af de fremmødte 
medlemmer på to generalfor
samlinger, afholdt med mindst 
4 ugers mellemrum. Ved for
eningens ophor afgør general
forsamlingen, hvorledes der 
skal disponeres over forenin
gens midler. 

Vedtaget på 
genera/forsamlingen 
den 25. marts 2000 
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• BESTYRELSEN FOR 
HISTORISK SAMFUND FOR FYN 

Formand: 
Lektor Lars Bisgaard, 
Davinde Bygade 40, 5220 Odense SØ, tlf.: 6597 2480, e-mail: bisgaard@hist.sdu.dk 

Næstformand: 
Cand.mag. Aase Windeballe, 
Valmuevænget 11, 5540 Ullerslev, tlf.: 6535 1822, e-mail: aase.windeballe@keef.dk 

Kasserer: 
Museumsinspektør Sven Rask, 
Bodebjergvej 31, 5620 Glamsbjerg, tlf.: 6476 1133, e-mail: bodebjerg@adslhome.dk 

Sekretær: 
Forfatter og fortæller Pia Sigmund, 
Flintholmvænget 22, 5230 Odense M, tlf.: 6611 0353, e-mail: piasigmund@mail.dk 

Bestyrelsesmedlemmer iøvrigt: 
Museumsleder Peter Thor Andersen, Faaborg 
Lektor Michael Bregnsbo, Odense 
Lektor Knud Dahl Knudsen, Odense 
Lokalhistoriker Margit 
Larsen, Broby 
Arkivar Mette Seidelin, Odense 
Arkivar Jesper Thomassen, Svendborg 
Cand.mag. Marianne Weigel, Odense 

Suppleanter: 
Museumsinspektør Lise Gerda Knudsen Odense 
Arkivar Jens Åge S. Petersen, Fangel 

Alle bestyrelsesmedlemmer tager mod indmeldelser i foreningen. 

Foreningens hjemmeside har adressen: www.histfyn.dk 
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• TILBUD PÅ BØGER FRA 
HISTORISK SAMFUND 

Bestillinger sendes til: 

Historisk Samfund for Fyn 
c/o Sven Rask 
Bodebjergvej 31 
5620 Glamsbjerg 
e-mail: 
bodebjerg@adslhome.dk 

Bestilles for mindre end 100 
kr. tillægges porto. 
Ekspeditionstiden er ca. 14 
dage. 

fynske Årbøger 
(se pris ved årgang) 
1928-91: 10 kr. pr. stk. (enkel
te årgange udsolgt) 
1992-2001: 50 kr. pr. stk. 
2002-2007: 140 kr. pr. stk. 

Historiske studier 
fra Fyn (dupl.) 
25 kr. pr. stk. 
Samlet pris 100 kr. 

K. Bang Mikkelsen: Degne og 
skoleholdere samt kateketer, 
klokkere og organister i Fyns 
stift indtil 1814. 286 sider. 
Carsten Ego Nielsen: Krimi
nalitet og forsorg i Odense 
1920-39. 94 sider. 
Lauritz Pedersen Næraae: No
get lidet angående Svendborg 
samlet 1771, ved Lotte Jansen. 
43 sider. 
Friskolelærer Jens Vilhelm 
Pedersens fortællinger, ved 
Vibeke Harsberg. 49 sider. 
Peter Windfeld Hansen: Be
folkningsforhold på Lyø i det 
18. og første halvdel af det 19. 

Foreningsmeddelelser 

århundrede. 135 sider. 
Hans Henrik Jacobsen: Tyske 
beslaglæggelser i Odense og 
Assens amter 1940-45. 58 si
der. 

Lokalhistoriske udgivelser 
25 kr. pr. stk. 

Svend Frederiksen: Åsum -
træk af sognets historie. 
K.J. Jensen: Nyborg under be
sættelsen. 

Kildeudgaver 
50 kr. pr. stk. 

Jacob Aall Hofmann Bang: 
Odense Amt beskrevet 1843, 
I-II, ved Finn Stendal Peder
sen, Odense 1990/91, 314 & 

416 sider. 
Carl Dalgas: Svendborg Amt 
beskrevet 1837, ved Finn Sten
dal Pedersen, Odense 1992, 
560 sider. 
Biskop Hans Mikkelsens dag
boger 1626-41, ved Anne Rii
sing og J'lfogens Seidelin (red. 
Finn Stendal Pedersen), 
Odense 1991, 319 sider. 
Biskop Jacob Madsens Visi
tatsbog 1588-1604, ved Jens 
Rasmussen og Anne Riising 
(red. Finn Stendal Pedersen), 
Odense 1995, 417 sider. 

Andre bogtilbud 
Historisk Samfund har endvi
dere medvirket ved udgivelsen 
af en række boger, der for
handles afSyddansk Universi
tetsforlag. Selskabets med-

lemmer kan erhverve disse til 
medlemspris ved henvendelse 
til forlaget: 

Syddansk Universitetsforlag 
Campusvej 55, 5230 Odense 
e-mail: press@forlag.sdu.dk 

Emanuela Barellai: En dansk 
diplomat i Italien omkring 
1800. Hermann Schubart og 
Elise Wieling, Odense 1998, 
Bo sider (bogladepris 118 kr., 
medlemspris 83,65 kr.). 

Johannes Wendt-Larsen: Et 
rastløst vækkende liv. Amts
provst Peter Wilhelm Liitkens 
virke i Lumby 1791-1844, 
Odense 1998, 188 sider (bog
ladepris 89 kr., medlemspris 
69 kr.) 

Jens Rasmussen: Kampen for 
indflydelse i statskirken. Nico
lai Faber. Fyns biskop 1834-
1848, Odense 1996, 250 sider 
(bogladepris 198 kr., med
lemspris 100 kr.). 

Landmandsliv 1815-1855. J. A. 

Hofman (Bang)s erindringer 
og breve, ved Finn Stendal Pe
dersen, Odense 1993, 221 si
der (bogladepris 188 kr., med
lemspris 100 kr.). 

Fynske myter - sagn og sand
heder, red. Lars Bisgaard og 
Sven Rask, Odense 2005, 152 
sider (bogladepris 139 kr., 
medlemspris 120 kr.). 
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• BIDRAGYDERE TIL 
FYNSKE ÅRBØGER 2007 

Peter Thor Andersen, Hyrdehøj 4, 5600 Faaborg. 
Harry Haue, Bernstorffsvej 33, 5000 Odense C. 
Mogens Kragsig Jensen, Drewsensvej 1, 3. tv., 5000 Odense C. 
Pia Sigmund, Flintholmvænget 22, 5230 Odense M. 
Claus Schou, Karlsbjergvej 39D, 5672 Broby. 
Andreas Skov, Bregnevej 3,1,-1, 5220 Odense SØ. 

Foreningsmeddelelser 109 

Fynske Årbøger 2008



• VEJLEDNING TIL FORFATTERNE 

Manuskripter indsendes til 
redaktøren senest den 1. maj, 
ledsaget af illustrationsfor
slag. T1ykfærdige manuskrip
ter skal foreligge på diskette, 
vedlagt en udskrift. 
Seneste udgave af Retskriv
ningsordbogen følges, men 
med anvendelse af de hidtidi
ge grammatiske kommate
ringsregler. Anvendelsen af 
fremmedord begrænses til det 
strengt nødvendige. Specielle 
begreber, som ikke kan forud
sættes almenkendt, bør for
klares første gang, de optræ
der. 

Foreningsmeddciels t: r 

Noterne nummereres fortlø
bende, og notetegnene place
res i teksten efter eventuelle 
tegn (punktum, komma, o.l.). 
Noterne selv trykkes efter ar
tikelteksten. De bor som ho
vedregel kun indeholde kilde
og litteraturhenvisninger, der 
skal være så præcise, at læse
ren uden besvær kan finde 
frem til det benyttede mate
riale. 
Alle artikler skal forsynes med 
illustrationer, og der lægges 
vægt på, at billeder og billed
tekster uddyber og supplerer 
teksten. 

Forfatterne modtager kun en 
korrektur. Rettelser mod ma
nuskriptet tillades normalt ik
ke. Redaktionen forbeholder 
sig ret til at foretage mindre 
sproglige ændringer og redi
gering, også i OYerskrifter og 
billedtekster, uden særskilt 
forelæggelse for forfatterne. 
Årbogsartiklerne bor maksi
malt fylde 15 tryksider, incl. 
illustrationer. 
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