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LANDSARKIVET FOR FYN 2008

Af Steen Ousager

For Landsarkivet for Fyn har en af seneste 
års største problemstillinger været, hvordan 
yderligere reolkapacitet kunne sikres til 
modtagelse af de papirarkivalier, som vi 
nogle år endnu stadig modtager. Det samme 
problem har gjort sig gældende for Landsar-
kivet for Sønderjylland – endda med større 
kraft end i Odense. De to landsarkiver har 
derfor gennem 2008 arbejdet intensivt på at 
løse problemet via etablering af kompaktreo-
ler i stedet for de gamle stationære reoler i 
fjernmagasinet i Islandsgade.  Arbejdet er 
resulteret i en løsning, hvis implementering 
påbegyndes umiddelbart efter sommerferien 
2009. Forud herfor har der været arbejdet på 
at ompakke og stregkode så mange arkivalier 
som muligt, så reolprojektet i Islandsgade 
har påvirket alle dele af virksomheden.
 Også på et andet område varslede 2008 
større ændringer i det bestående. Således 
blev det i 2008 klart, at ejeren af Karen Bra-
hes Bibliotek, hvis bøger af sikkerhedshen-
syn blev deponeret i Landsarkivet i 1907, har 
planer om etablere et bogmuseum i Roskilde, 
hvor Karen Brahe-biblioteket skal indgå. I 
2009 opsagde ejeren, Roskilde Kloster da 
også deponeringsaftalen med virkning fra 1. 
juli 2010, på hvilket tidspunkt den unikke 
bogsamling senest forlader landsarkivet. 

Læsesalen
Fra eftersommeren 2008 blev det muligt at 
benytte elektroniske arkivalier på landsarki-
vets læsesal. Der er opstillet en særlig PC til 
dette formål.  Alle elektroniske arkivalier fra 
Statens Arkivers samlinger vil kunne stilles 
til rådighed, så snart de er »oparbejdet« og i 
øvrigt er tilgængelige efter de sædvanlige til-
gængelighedsregler.
 Som i 2007 var i 2008 den største nyhed 

nok, at Statens Arkiver og læsesalene får flere 
og flere besøgende. Det gælder imidlertid 
kun e-læsesalen og de øvrige digitale tjene-
ster. På de »fysiske« læsesale falder besøgs-
tallet fortsat, således også ved Landsarkivet 
for Fyn, der oplevede endnu et fald i antallet 
af læsesalsgæster i forhold til året før. Fra et 
højdepunkt i 2001 på godt 14.000 udgjorde 
antallet af besøgende i 2008 næsten akkurat 
det halve: 7280. Baggrunden er, at Statens 
Arkiver via Arkivalieronline, www.arkiva-
lieronline.dk, og Dansk Demografisk Data-
base (DDD), http://www.ddd.dda.dk/  kan 
stille de hyppigst benyttede arkivalier til rå-
dighed via nettet, hvad vore brugere natur-
ligvis udnytter. Således er de fleste kirkebø-
ger nu lagt ud på nettet, og i 2008 blev det 
muligt også digitalt at benytte i hvert fald de 
fleste fynske kirkebøger fra 1925 til 1950 via 
dette medium. På Dansk Demografisk Data-
base kan man søge i alle folketællinger, 
hvoraf 1787, 1801, 1803, 1834, 1840 og 1845 
nu er helt eller stort set fuldt færdigindtaste-
de. Tællingerne fra 1850 og 1885 nærmer sig 
også hastigt færdiggørelse.
 Med de nye elektroniske muligheder er 
det ved at være slut med at anskaffe nye mi-
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krofilm til landsarkivets læsesal. Men ikke 
helt slut: Som tidligere nævnt kunne Statens 
Arkiver i 2007 opfylde et stort og længe næ-
ret ønske blandt danske slægtsforskere ved 
opstilling af sydslesvigske kirkebøger på mi-
krokort frem til 1876. I 2007 blev der tale om 
kirkebøgerne fra Flensborg, Slesvig og Syd-
tønder provstier. Projektet nåede en forelø-
big afslutning i 2008. 
 Husum-Bredstedt og Angel provstier 
kan nu udlånes efter de regler, der gælder 
herfor. De resterende provstier, Eckernför-
de-Hütten og Rensborg provstier er ikke fil-
met i Tyskland og vil derfor ikke foreløbigt 
kunne tilgængeliggøres.
 Statens Arkiver gennemførte i 2008 
endnu en brugerundersøgelse på sine læse-
sale. Undersøgelsen, der blev tilrettelagt og 
gennemført af Landsarkivet for Sønderjyl-
land for hele Statens Arkiver, viste som sæd-
vanlig, at brugertilfredsheden er stor på læ-
sesalen i Odense.

Formidling og vejledning 
Som tidligere fortsatte Landsarkivet sine 
kursus- og fyraftensmødeaktiviteter og frem-
lagde – som sædvanligt - i juni og december 
planerne for det kommende halvårs arrange-
menter. Det har været en glæde at se, hvor 
mange der også i 2008 tog imod tilbuddet, 
der blev hjulpet godt på vej af fin dækning i 
de lokale medier. 
 Programmet indbefattede introdukti-
onsmøder for nye brugere, introduktions-
kurser i anvendelsen af DAISY samt en række 
foredrag:
• 29. januar: Introduktion til nye brugere 

• 12. februar: Introduktion til Statens Arki-
vers nye hjemmeside

• 26. februar: Introduktion til Daisy 

• 11. marts: Fremmede kommer til byen – 
Lejesoldater i Nyborg i slutningen af 
1700-tallet, ved historiker Marianne 
Weigel

• 15. april: Fæstebønder på Vestfyn, ved 
museumsinspektør Harriet Hansen 

• 20. maj: Kilder til dansk forvaltningshi-

storie, ved seniorforskerne Erik Nørr, 
Peter Fransen og Jesper Thomassen

•  2. september: Kvinder i kommunal poli-
tik 1909-1950, ved museumsinspektør 
ved Horsens Museum, cand. mag. Anna 
Wowk Vestergaard 

•  5. september: Kulturnat 

•  23. september: Adoption af dansk-tyske 
krigsbørn i Mødrehjælpens regi 1941-
1948, ved specialestuderende på SDU 
Tine Birkebæk 

•  7. oktober: Introduktionsaften for nye 
brugere og andre interesserede ved arki-
var Peter Brix og Mette Seidelin 

•  28. oktober: Introduktion til DAISY ved 
arkivar Peter Brix 

•  4. november: Præsentation af Dansk De-
mografisk Database ved arkivar Nanna 
Floor Clausen fra Dansk Data Arkiv

 
I forbindelse med afholdelse af Kulturnatten 
på landsarkivet blev Slægtshistorisk For-
ening indbudt til at deltage. 
 Endelig deltog landsarkivet i Kulturnat-
ten i 2008, hvor mere end 200 kulturnats-
deltagere lagde vejen forbi landsarkivet, hvor 
de bl.a. kunne få en rundvisning, høre fore-
drag og se på udvalgte arkivalier, herunder 
flere klassificeret som værende af »enestå-
ende national  betydning«.
 Landsarkivet fortsatte desuden rækken 
af små montreudstillinger. I 2008 blev det 
bl.a. til udstillingen om Kilder til dansk for-
valtningshistorie. 

Tilgængeliggørelse af arkivalier: regi-
strering og ordning 
Landsarkivet fortsætter indtastningen i 
DAISY og dermed revisionen af registraturer 
og samlinger. 
 I 2008 tastede Landsarkivet oplysninger 
om yderligere godt 2700 hyldemeter arkiva-
lier ind i daisy.sa.dk og havde dermed ved 
udgangen af 2008 næsten 75% af arkivalier-
ne registreret i dette nye system. I tilknytning 
hertil gennemgås samlingerne, således at 
alle arkivalier og protokoller gradvist bliver 
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emballeret i papæsker og stregkodet. Over 
halvdelen af samlingerne – i 2008 over 3000 
hyldemeter - er nu ompakket bl.a. takket 
været ekstraordinær arbejdskraft. Også ind-
tastning af oplysninger om hver enkelt maga-
sinenhed, dvs. protokoller og arkivæsker 
fortsætter nu på fuld kraft. 30% af samlin-
gerne var ved udgangen af 2007 indtastet på 
dette niveau. Det er via denne indtastning, at 
det i løbet af 2008 blev muligt at bestille ar-
kivalier elektronisk via DAISY, og planen er 
naturligvis, at alle arkivalier med tiden skal 
kunne identificeres og bestilles herigennem. 

Øvrig formidling
Landsarkivets virksomhed udmønter sig na-
turligvis også i andre aktiviteter end dem, 
der umiddelbart er synlige fra læsesalen. Der 
indlånes og udlånes arkivalier mellem Sta-
tens Arkivers enheder og til enkelte andre 
arkivinstitutioner over hele landet, og lands-
arkivet besvarer en række skriftlige fore-
spørgsler fra myndigheder og private, i visse 
tilfælde mod betaling. Desuden behandles et 
ret stort antal ansøgninger om at måtte be-
nytte arkivalier, der i henhold til lovgivnin-
gen ikke er umiddelbart tilgængelige. 

Så lang tid var landsarkivet i gennem-
snit om at reagere:
Svar på skriftlige forespørgsler: tre dage.
Svar på ansøgning om adgang til ikke umid-
delbart tilgængeligt arkivmateriale: 4,1 dage  
- her ikke indeholdt ansøgninger, der skulle 
til høring hos andre myndigheder.
Ekspedition af anmodninger om fjernlån af 
arkivalier: 5,4 dage.
Fremhentning af arkivalier til læsesalen 
(gennemsnitlig ekspeditionstid): 8,1 minut-
ter.
 På alle punkter svarede/ekspederede 
landsarkivet hurtigere end i 2007.

Brugerkontakt
Den gode dialog med arkivets gæster er fort-
sat i 2008 på det årlige brugermøde og ved 
møderne med landsarkivets brugerråd. Bru-
gerrådet mødes to gange årligt. Brugerrådet 

bestod i 2008 uændret af seks medlemmer:  
Gudrun Hauge (valgt af brugerne på læsesa-
len), Frede Skov Jørgensen (valgt af brugerne 
på læsesalen), Michael Bregnsbo (rep. for 
Syddansk Universitet, Odense), Jytte Skaa-
ning (rep. for Sammenslutningen af Slægts-
historiske Foreninger), Harriet Hansen (rep. 
for Museerne på Fyn), Johnny Wøllekær 
(rep. for Sammenslutningen af Lokalarkiver 
- Fyn), Peter Fransen (arkivar, seniorforsker 
ved Landsarkivet – formand for rådet) og 
Mette Seidelin (arkivar ved Landsarkivet). 

Indsamling – bevaring og kassation
Som det nævntes for 2007, er det såkaldte 
afleveringsefterslæb for statslige myndighe-
der indhentet. 
 Det betød, at alle statslige myndigheder 
havde afleveret alle bevaringsværdige arki-
valier, der var ældre end ca. 20 år. Samme år 
iværksattes en ny aktivitetsplan, der skal 
sikre, at der heller ikke i fremtiden opstår 
efterslæb. Sammen med kollegerne i Statens 
Arkiver blev der i 2008 for alvor taget hul på 
den nye aktivitetsplan med indledende hen-
vendelser til en række myndigheder.  
 Landsarkivet modtog i 2008 knap 650 
hyldemeter arkivalier fra især Faaborg-Midt-
fyn Kommune i form af arkiverne efter de nu 
sammenlagte og –bragte tidligere Egebjerg, 
Broby, Fåborg, Ringe, Ryslinge og Årslev 
kommuner. Dertil kom en aflevering fra 
Rudkøbing Sygehus og materiale fra (den 
gamle) Retten i Assens.

Forskning
Forskningsaktiviteten har i 2008 været præ-
get af, at seniorforsker Jesper Thomassen 
overgik til ansættelse uden for Statens Arki-
ver. 
 Det blev senere besluttet ikke at genbe-
sætte denne seniorforskerstilling, således at 
seniorforsker Peter Fransen herefter har væ-
ret alene om at udføre forskning ved landsar-
kivet. 
 Peter Fransen udgav i årets løb – sam-
men med museumsinspektør Henrik Har-
now, og efter en orlovsperiode -  et stort an-
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lagt jubilæumsskrift om Rambøl, »Thinking 
People. The Story about Rambøl – on the 
Road to become a Global Community Con-
sultant«. Værket er udsendt world wide i et 
oplag på 10.000 og beskriver virksomhedens 
aktivitetsområder og udvikling gennem det 
20. århundrede og frem til i dag. 
 Som i 2007 har landsarkivet også i 2008 
deltaget i det såkaldte MASKOT-samarbejde. 
MASKOT, der står for Museer, Arkiver, Syd-
dansk Universitet, Kultur, Odense og Tænke-
tank, dækker over et samarbejde mellem 
Syddansk Universitet, Odense Bys Museer, 
Odense Stadsarkiv og Statens Arkiver, Fyn. 
MASKOT-samarbejdet resulterede i 2008 i 
ansættelse af to ph.d.-stipendiater ved Syd-
dansk Universitet i samarbejde med Odense 
Bys Museer, men med arbejdsplads på 
Landsarkivet for Fyn. 
 I ph.d.-stipendiet  Citydannelse, butiks-
strøg og byideal – Odense Centrum 1870-
1970 – undersøges, hvordan den økonomiske 
udvikling og de skiftende idealer kan bidrage 
til en bredere og mere nuanceret forståelse af 
de danske byers centrum som en integreret 
del af den moderne by og dens historie. Ofte 
opfattes bykernen som »middelalderbyen« 
og derved kan man let overse industrialde-
rens omdannelse af bycentrenes funktion, 
karakter og udseende – og de fysiske, kultur-
historiske levn, den har efterladt. Undersø-
gelsen udføres af Jens Toftgaard, cand.mag. i 
historie, museumsinspektør og med speciale 
i byhistorie.
 Moderne Bykultur – med fokus på Th. B. 
Thriges Gade og Odense Havn er genstand 
for den anden stipendiat, cand. mag. i kultur 
og formidling og med speciale i byudvikling 
og bykultur, Hjørdis Havsteen Brandrups 
studier ved Institut for Litteratur, Kultur og 
Medier, SDU. Hun stiller spørgsmålet om, 
hvilken kamp der udspiller sig om den sym-
bolske magt i byrummene i forbindelse med 
byudviklingen, og hvordan forholdet er mel-
lem inklusion og eksklusion i nutidens og 
fremtidens byrum i Odense. Analysen be-
skæftiger sig med byrummene, som de frem-
træder i 2009, og byrummene som de ifølge 

byplanlægningen og kommunens vision vil 
fremtræde efter omdannelsen i 2020. Analy-
sen vil knytte an til en diskussion om, hvor-
dan Odense kan udvikle sig fysisk, mentalt 
og socialt med udgangspunkt i forholdene i 
2009.
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Hans Henrik Jacobsen døde september 2008, 
72 år gammel. Gennem 24 år var han redaktør 
for Fynske Årbøger.
 Hans Henrik Jacobsen var uddannet 
cand. mag. i fagene tysk og dansk. Han blev i 
1961 ansat ved Odense Katedralskole, hvor 
han forblev til sin pension godt 40 år senere. I 
1962 fik han udgivet en bog om den fynske 
antikvar og godsejer L. S. Vedel Simonsen. I 
forordet skrev H.H. Jacobsen, at historien på 
universitetet blev bedrevet snævert med kil-
dekritik og uden egentligt ønske om formid-
ling. Ordene er som en programerklæring for 
hele hans senere virke. Bogen blev udgivet af 
Historisk Samfund for Fyns Stift, som det hed 
dengang. 
 AA. Fasmer Blomberg var tilsynsførende 
på bogen, og han fik i 1965 indvalgt den unge 
adjunkt i repræsentantskabet for Historisk 
Samfund, hvor han hurtigt blev foreningens 
sekretær. I 1973 blev han redaktør for Fynske 
Årbøger. Dette hverv bestred han med utræt-
telig energi indtil 1996, da tidligere landsarki-
var Dorrit Andersen tog over. Et nyt format 
var blevet introduceret i 1971, og det forblev 
han tro imod alle årene. Han havde adskillige 
kontakter uden for øen og fik flere kendte hi-
storikere til at skrive om fynske emner til stor 
fordel for læserne.  
 Ved siden af redaktørhvervet og jobbet 
som gymnasielærer fik han også tid til at ud-
give en lang række bøger om fynsk historie og 
kultur. En af de første var H.C. Andersen på 
Fyn 1819-1875. En oversigt fra 1968. I 1975 
fulgte bogen Emil Aarestrup Stiftsfysikus i 
Odense 1849-1856 og i 1977 kildeudgivelsen 
Studier i fynske vedtægter 1500-1800, hvori 
han udgav adskillige fynske landsbyvedtægter 
for første gang.  1977 blev også året da Jacob-
sen tog springet ind i skildringen af bestemte 

lokaliteter. Det skete med bogen Fra landsby 
til forstad: Allesø, Broby, Kirkendrup, Næsby, 
Skovhøjrup. Den blev i 1982 fulgt op med del-
tagelsen i fembindsværket om Bogenses hi-
storie, hvor Jacobsen var en af forfatterne. 
Nordfyn, hvor han var født, var i det hele taget 
hans foretrukne egn, hvad hans bøger Træk af 
Lunde sogns historie (1997) og Kendte nord-
fynboer (2000) demonstrerer. Jacobsen var 

også engageret i Besættelsestiden. Herom 
vidner hans bog fra 1980 Tyske beslaglæggel-
ser i Odense og Assens amter. Hans allerførste 
publikation fra 1958 havde også omhandlet 
Besættelsen. Han havde i det hele taget et 
godt blik for, hvad der kunne interessere folk. 
Flere af hans bøger kom i flere oplag. 
 Med Hans Henrik Jacobsen er en myre-
flittig skribent om fynsk historie gået bort. 
Ære være hans minde.

Lars Bisgaard

Hans Henrik Jacobsen

NEKROLOG OVER HANS HENRIK 
JACOBSEN
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FORENINGSMEDDELELSER

Referat af generalforsamling i Historisk 
Samfund for Fyn lørdag den 28. marts 
2009 i Historiens Hus i Odense

1.Valg af dirigent
Jens Rasmussen blev valgt. Dirigenten 
kunne konstatere, at generalforsamlingen 
var lovligt indkaldt ifølge foreningens ved-
tægter.

2.Formandens beretning
Lars Bisgaard indledte med at konstatere, 
at Historisk Samfund for Fyn har tre hoved-
opgaver: At arrangere udflugter og foredrag 
for medlemmerne, at udgive bidrag til Fyns 
og øernes historie og at udgive bøger om 
udvalgte historiske emner. Alle tre opgaver 
har foreningen arbejdet med i 2008 og med 
godt resultat. 
 Ad 1: Der har været afholdt syv med-
lemsarrangementer. Som noget nyt, har for-
eningen udsendt en særskilt folder i farver 
om arrangementerne. Der har været fuldt 
hus til alle arrangementer. Efter 2008´s 
generalforsamling fortalte Holger Mejlbjerg 
om fynske gartnerier. I april blev en bogudgi-
velse fejret, mere derom senere. I maj besøg-
te foreningen Krengerup gods, hvor familien 
Rantzou tog imod og viste rundt. I august var 
der byvandring i Assens med museumsleder 
og bestyrelsesmedlem Sven Rask. I oktober 
blev succesrundvisningen Gerthasminde 
gentaget med bestyrelsesmedlem, cand.mag. 
Marianne Weigel som fortæller. I november 
blev Sangens År fejret med sang, musik og 
fortælling ved museumsinspektør Ida Marie 
Vorre og duoen Svøbsk i Carl Nielsens hus i 
Nr. Lyndelse. Endelig var der rundvisning i 
januar ved projektkoordinator Ebbe Hæders-
dal og næstformand i Karen Brahe Selskabet 

i Odense adelige Jomfrukloster. Formanden 
takkede aktivitetsudvalget for dets arbejde.
 Ad 2: Jesper Thomasen fra Landsarkivet 
har været redaktør i en årrække for Fynske 
Årbøger. 2008 blev hans sidste årgang, idet 
han har fået nyt arbejde andetsteds. Redak-
tionen fortsættes nu af Mette Seidelin og 
Lise Gerda Knudsen. Årgang 2008 indeholdt 
flere farvebilleder og nyt lay-out. Der er pla-
ner om at øge sidetallet, bl.a. med en særlig 
aktivitetsdel om aktiviteter i museer og arki-
ver på Fyn og øerne: Hvad er der foregået? 
Hvad skal der ske? Formanden opfordrede 
medlemmerne til at komme med ideer til 
årbogen 2009. Der er planer om at afholde 
et afhentningsarrangement. Mere derom 
senere.
 Ad 3: 26. april fejrede foreningen en 
bogudgivelse med ph.d. Janus Møller Jensen 
som redaktør: »Fynske antikvarer« handler 
om fynboer, der har samlet på historiske do-
kumenter og genstande, i tiden 1500-1800. 
De sikrede, at meget værdifuldt ikke gik 
tabt. 
 Formanden kunne konstatere en vis 
nedgang i tallet af abbonenter i det offent-
lige, hvilket må betragtes som en konsekvens 
af kommunalreformen. Formanden opfor-
drede foreningens flittige gæster til at være 
ambassadører og skaffe nye medlemmer. 
Han glædede sig over et godt samabejde i be-
styrelsen og endte sin beretning med at takke 
medlemmerne for at møde talstærkt op.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab
Kasserer Sven Rask fremlagde regnskabet og 
redegjorde for beholdninger og reserverede 
poster af foreningens midler. Årets resultat 
betød et indhug i formuen med 30.000. Der 
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er i øjeblikket ca. 500 medlemmer i forenin-
gen. Bestyrelsen ønsker at nedsætte porto-
udgifterne omkring udsendelse af årbogen 
og vil orientere herom i det kommende som-
mer-efterårsprogram.
Godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent
Kassereren foreslog samme kontingent, 
dog med udsigt til en forhøjelse næste år på 
grund af større udgifter til en øget årbog. Ar-
rangement med selvafhentning af årbogen til 
efteråret testes i år.

5. Indkomne forsalg
Ingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 
suppleanter, revisorer og 
revisorsuppleant
Fem bestyrelsesmedlemmer var på valg: 
Peter Thor Andersen, Knud Dahl Knudsen, 
Sven Rask, Pia Sigmund, Aase Windeballe. 
Alle blev genvalgt. Suppleanten Lise Gerda 
Knudsen blev indvalgt i bestyrelsen. Jens 
Åge Petersen fortsætter som suppleant. Som 
ny suppleant valgtes Bente Hasselbalch. Finn 
Stendal Pedersen og Jens Rasmussen fotsæt-
ter som revisorer. Per Grau Møller fortsætter 
som revisorsuppleant.

7. Evt.
Formanden redegjorde kort for foreningens 
forårs-sommer- og efterårsprogram.

Referat: Pia Sigmund
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HISTORISK SAMFUND FOR FYN
ÅRSOPGØRELSE FOR 2008

          Indtægter                                   Udgifter

Kontingenter 47.367,71

Bogsalg 38.858,66

Ture og møder 4.313,00 9.085,60

Diverse (renter, kontingenter) 2.071,73 2.500,00

Trykning af årbog 60.170,00

Porto og gebyrer 16.903,00

Kontorartikler (indbetalingskort, kuverter) 4.415,25

Medlemskontakt (programmer) 5.350,00

Repræsentation 797,45
Hjemmeside 334,90

Bogudgivelse 26.860,30

I alt 92.611,10 126.416,50

Årets balance 33.805,40

Beholdninger:
Den 31/12-2008 udgjorde foreningens formue 99.877,90 kr.

Af formuen er reserveret: 41.000 kr. til udgivelse af andre bøger end årbogen
   55.000 kr. til trykning af årbog 2009
   20.000 kr. til udsendelse af årbogen

Den disponible beholdning den 1/1-2009 var derfor: - 16.122,10 kr.

Bodebjerg den 11. januar 2009

Sven Rask

Regnskabet er revideret og godkendt.
Beholdningens tilstedeværelse 1/1-2009 konstateret.

Odense den 24. februar 2009

Jens Rasmussen  Finn Stendal Pedersen
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§1
Historisk Samfund for Fyn er en selvejende 
forening, hvis formål er at øge den historiske 
bevidsthed i et regionalt perspektiv og frem-
me studiet af den fynske øgruppes historie.

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

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 steder.

§3
Indmeldelse i foreningen kan ske ved hen-
vendelse til et af bestyrelsens medlemmer. 
Kontingentet, hvis størrelse fastsættes på 
generalforsamlingen, opkræves i forbindelse 
med udsendelse af årbogen. Udmeldelse må 
ske skriftligt til kassereren inden 1. januar.

§4
På den årlige generalforsamling vælges en 
bestyrelse bestående af 11 medlemmer. Valg 
til bestyrelsen gælder for 2 år. Der er skiftevis 
5 og 6 bestyrelsesmedlemmer på valg. På den 
årlige generalforsamling vælges endvidere 
2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsup-
pleant.
 Bestyrelsen konstituerer sig med for-
mand og kasserer og fastsætter selv sin for-
retningsorden.

§5
Årsmøde med ordinær generalforsamling af-
holdes i januar kvartal. Generalforsamlingen 
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 supple-

anter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
g) Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på den ordi-
nære generalforsamling, skal være forman-
den i hænde senest 2 uger for generalfor-
samlingens afholdelse. En lovligt indvarslet 
generalforsamling er beslutningsdygtig uden 
hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. 
Beslutninger afgøres ved stemme-flerhed. 
Dog kræves der ved vedtægtsændringer et 
flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§6
Ekstraordinære generalforsamling kan af-
holdes med mindst 4 ugers varsel og med 
angivelse af dagsorden. En lovligt indvarslet 
generalforsamling er beslutningsdygtig uden 
hensyn til antallet af fremmødte 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 Fyn 
kræves vedtagelse med et flertal på mindst 
2/3 af de fremmødte medlemmer på to gene-
ralforsamlinger, afholdt med mindst 4 ugers 
mellemrum. Ved foreningens ophør afgør 
generalforsamlingen, hvorledes der skal dis-
poneres over foreningens midler.

Vedtaget på generalforsamlingen 
den 25. marts 2000

VEDTÆGTER FOR HISTORISK
SAMFUND FOR FYN
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Formand
Lektor, Ph.D. 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@skolekom.dk

Kasserer
Forskningsbibliotekar, cand. mag. Mogens Kragsig Jensen,
Drewsensvej 1, 3.tv. 5000 Odense C, tlf.: 6550 2685, e-mail: mogens.k@bib.sdu.dk
Sekretær
Forfatter og fortæller Pia Sigmund,
Flintholmvænget 22, 5230 Odense M, tlf.: 6611 0353, e-mail: piasigmund@mail.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Museumsleder Peter Thor Andersen, Faaborg
Lektor Michael Bregnsbo, Odense
Lektor Knud Dahl Knudsen, Odense
Museumsinspektør Lise Gerda Knudsen, Odense
Lokalhistoriker Margit Larsen, Broby
Arkivar Mette F.M. Seidelin, Odense
Cand. mag. Marianne Weigel, Odense

Suppleanter
Arkivar Jens Åge S. Petersen, Odense
Cand. mag. Bente Hasselbalch, Odense

BESTYRELSEN FOR HISTORISK
SAMFUND FOR FYN
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Bestillinger sendes til: 
Historisk Samfund for Fyn
c/o Mogens Kragsig Jensen, Drewsensvej 1, 
3.tv. 5000 Odense C.  
E-mail: mogens.k@bib.sdu.dk
Bestilles for mindre end 100 kr., tillægges 
porto. Ekspeditionstiden er ca. 14 dage.

Fynske Årbøger (se pris ved årgang)
1928-93: 10 kr. pr. stk. (enkelte årgange ud-
solgt). 1994-2003: 50 kr. pr. stk. 2004-2008: 
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: Kriminalitet og forsorg 
i Odense 1920-39. 94 sider. 
Lauritz Pedersen Næraae: Noget lidet angå-
ende Svendborg samlet 1771, ved Lotte Jan-
sen. 43 sider. 
Friskolelærer Jens Vilhelm Pedersens for-
tællinger, ved Vibeke Harsberg. 49 sider. 
Peter Windfeld Hansen: Befolkningsforhold 
på Lyø i det 18. og første halvdel af det 19. 
århundrede. 135 sider. 
Hans Henrik Jacobsen: Tyske beslaglæggel-
ser i Odense og Assens amter 1940-45. 58 
sider. 

Lokalhistoriske udgivelser
Svend Frederiksen: Åsum – træk af sognets 
historie. 25 kr. 
K.J. Jensen: Nyborg under besættelsen. 25 
kr.

Kildeudgaver 
50 kr. pr. stk. 
Jacob Aall Hofmann Bang: Odense Amt be-
skrevet 1843, I-II, ved Finn Stendal Peder-
sen, Odense 1990/91, 314 & 416 sider. 

Carl Dalgas: Svendborg Amt beskrevet 1837, 
ved Finn Stendal Pedersen, Odense 1992, 
560 sider. 
Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41, 
ved Anne Riising og Mogens Seidelin (red. 
Finn Stendal Pedersen), Odense 1991, 319 
sider. 
Biskop Jacob Madsens Visitatsbog 1588-
1604, ved Jens Rasmussen og Anne Riising 
(red. Finn Stendal Pedersen), Odense 1995, 
417 sider. 

Andre bogtilbud 
Historisk Samfund udgiver en række bøger, 
forhandlet af Syddansk Universitetsforlag. 
Bøgerne kan erhverves til medlemspris ved 
henvendelse til forlaget: Syddansk Universi-
tetsforlag, Campusvej 55, 5230 Odense. e-
mail: press@forlag.sdu.dk 

Emanuela Barellai: En dansk diplomat i Ita-
lien omkring 1800. Hermann Schubart og 
Elise Wieling, Odense 1998, 80 sider (bogla-
depris 118 kr., medlemspris 83,65 kr.). 
Johannes Wendt-Larsen: Et rastløst væk-
kende liv. Amtsprovst Peter Wilhelm Lüt-
kens virke i Lumby 1791-1844, Odense 1998, 
188 sider (bogladepris 89 kr., medlemspris 
69 kr.) 
Jens Rasmussen: Kampen for indflydelse i 
statskirken. Nicolai Faber. Fyns biskop 1834-
1848, Odense 1996, 250 sider (bogladepris 
198 kr., medlemspris 100 kr.). 
Landmandsliv 1815-1855. J. A. Hofman 
(Bang)s erindringer og breve, ved Finn Sten-
dal Pedersen, Odense 1993, 221 sider (bogla-
depris 188 kr., medlemspris 100 kr.). 
Fynske myter - sagn og sandheder, red. Lars 
Bisgaard og Sven Rask, Odense 2005, 152 
sider (bogladepris 139 kr. medlemspris 120 
kr.).

TILBUD PÅ BØGER FRA 
HISTORISK SAMFUND
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Mads Thernøe, Vestervang 14, 4200 Slagelse

Bendt Bendtsen

Pia Sigmund, Flintholmvænget 22, 5230 Odense M

Hans Frede Nielsen, Henrik Hertz Vej 9, 5230 Odense M

Ulla Kidmose, Dronningensgade 92, 2, 5000 Odense C

Gitte Kjeldsen Bjørn, A.P. Rasmussens Allé 8, 5210 Odense NV

Claus Preston Lund, Sødingevej 44, 5792 Ringe

Claus Schou, Karlsbjergvej 39D, 5672 Broby

Hans Chr. Johansen, Anne Maries Alle 4a, 5250 Odense SV

Marianne Weigel, Nørrevænget 30, 5000 Odense C

Leif Søndergaard, Langelinie 100 B, 5230 Odense M.

Jesper Boldsen, Klokkerfaldet 1, 8210 Århus V

Peter Mygind Leth, Atlasvænget 3, 7000 Fredericia

Anmeldelser:

Dorrit Andersen, Nedergade 7a, 1., 5000 Odense C

Pia Sigmund, Flintholmvænget 22, 5230 Odense M

BIDRAGSYDERE TIL FYNSKE 
ÅRBØGER 2009
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FORFATTERVEJLEDNING

Manuskripter ledsaget af illustrationer ind-
sendes til redaktionen senest 1. juni 2010  
- gerne tidligere.

Manuskripterne sendes på email til 
mettefms@hotmail.com eller lisegerdaknud
sen@gmail.com.

Seneste udgave af retskrivningsordbogen 
følges, men med anvendelse af de hidtidige 
grammatiske kommateringsregler. Anven-
delsen af fremmedord begrænses til det 
strengt nødvendige. Specielle begreber, som 
det ikke kan forudsættes almenkendt, bør 
forklares, første gang de optræder. 

Noterne nummereres fortløbende, og note-
tegnene placeres i teksten efter eventuelle 
tegn (punktum, komma, o.lign.). Noterne 
selv trykkes efter artikelteksten. De bør som 
hovedregel kun indeholde kilde- og littera-
turhenvisninger, der skal være så præcise, at 
læseren uden besvær kan finde frem til det 
benyttede materiale.

Alle artikler skal forsynes med illustrationer, 
og der lægges vægt på, at billeder og billed-
tekster uddyber og supplerer teksten.
 Forfatterne modtager kun én korrektur. 
Rettelser mod manuskriptet tillades normalt 
ikke. Redaktionen forbeholder sig ret til at 
foretage mindre sproglige ændringer og redi-
gering, også i overskrifter og billedtekster, 
uden særskilt forelæggelse for forfatterne.
 Årbogsartiklerne bør maksimalt fylde 15 
tryksider inkl. illustrationer.
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