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FORORD

Dette års udgave af Fynske Årbøger byder på en nyskabelse. Halvdelen af årbogens 
artikler er i år del af et historisk tema. I år har vi valgt temaet Fyn på Vrangen – 
forbrydelse og straf gennem 250 år. Også fremover vil årbogens artikler være delt 
i en halvdel med blandede historiske artikler og én med emnemæssigt mere styrede 
bidrag. Ved at dele årbogen op på denne måde ønsker vi at give vores læsere mulig-
hed for at få indblik i forskellige aspekter af et udvalgt emne, samtidig med at der 
fortsat er plads til aktuelle artikler og stof, som vores forfattere brænder for lige nu.
 Første del af Fynske Årbøger 2011 byder på de varierede artikler. Her kan du 
for eksempel læse en artikel om det snart lukkede Lindøværft, skrevet af projekt-
medarbejderne på et registreringsprojekt på værftet. Vi kommer også til at høre om 
fynske fattiggårde og om storslåede arkæologiske guldfund på Fyn i de seneste år.

Fyn på Vrangen – forbrydelser og straf gennem 250 år
Artiklerne i anden del af årbogen bevæger sig omkring emnerne forbrydere og for-
brydelser, retsvæsen og straf. Artiklerne spænder kronologisk fra smuglere på Hel-
næs i 1700-tallet til den stadig uopklarede såkaldte ’Basse-sag’ fra 1966, da et lille 
drengebarn blev bortført fra sin barnevogn og aldrig siden fundet. 

Fyn i Farver
Ligesom de foregående år byder Fynske Årbøger også i 2011 på en række billed-
bidrag fra de fynske arkiver og museer samt fra Syddansk Universitets Institut for 
Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse. Her kan man se, hvad der er sket i 2011 
inden for den fynske kulturhistorie og måske blive inspireret til nye oplevelser.

Som altid er artiklerne i Fynske Årbøger skrevet af både lægmænd og professio-
nelle kulturhistorikere, og vi takker alle vores bidragydere til årets årbog.

God fornøjelse med læsningen.

Mette Seidelin & Lise Gerda Knudsen
Redaktionen for Fynske Årbøger
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Referat af generalforsamling i Historisk 
Samfund for Fyn, 26. marts 2011, i Histori-
ens hus, Odense

a. Valg af dirigent  
Finn Stendahl Petersen blev valgt til diri-
gent. 
Dirigenten kunne konstatere, at generalfor-
samlingen var lovligt indkaldt.

b. Beretning ved formanden
Lars Bisgaard bød velkommen til Historisk 
Samfunds 104. generalforsamling og udtalte 
glæde ved at se mange velkendte ansigter 
blandt de fremmødte. 
 Derefter berettede han om bestyrelsens 
arbejde i årets løb: Vi har besøgt seværdig-
heder, hørt foredrag og skrevet om Fyn i 
årbogen. 2010 begyndte med generalfor-
samlingen 20. marts. Efter generalforsam-
lingen fortalte Michael Bregnsbo om danske 
kongers elskerinder. Ca. 30 medlemmer var 
mødt frem.
 8. maj var vi på udflugt til Lindø og Mun-
kebo. Et aktuelt indslag, hvor vi så på en af 
Fyns største arbejdspladser og den by, som 
voksede frem i opgangsårene, Munkebo. Lo-
kalhistorikeren Ove Eriksen fortalte om eg-
nens udvikling, og Bjarne Dambo causerede 
om Lindø over kaffen på Munkebo Kro. Ca. 
35 medlemmer deltog.
 29. august havde vi årets tilløbsstykke, 
besøget på Hvidkilde Slot og bunkeren i Ol-
lerup på årsdagen for opstanden under 2. 
verdenskrig. Vi havde fuldt hus, 60 tilmeldte 
deltagere, og måtte afvise flere uanmeldte, 
der var mødt frem. Fremover vil vi tydeligt 
markere på hjemmesiden, hvornår der er 
begrænset deltagerantal. 4. oktober hørte vi 

Johnny Wøllekjær fra Stadsarkivet i Odense 
og Lars Thomsen fra Brudager berette om 
fynske forsamlingshuses historie og deres 
aktuelle udfordringer. Godt 20 var mødt 
frem.
 Et af højdepunkterne i foreningens liv: 
Årbogens udgivelse, fandt sted 6. november. 
For anden gang markerede vi begivenhe-
den ved at invitere medlemmerne til selv 
at afhente bogen og samtidig få artiklerne 
og deres forfattere præsenteret. Det var en 
stor succes. Vi var næsten dobbelt så mange 
som året før. Næsten alle forfattere var mødt 
frem, og bestyrelsen havde bagt søsterkage 
og lavet punch. Traktementet passede til da-
gens foredrag om finere madkultur omkring 
år 1800. 
 Formanden fortalte med glæde om, at 
årbogen er inde i en positiv udvikling. For-
eningen modtager mange bidrag. Vi henven-
der os selv for at få et tema i bogen. Vi har 
ny lay-out, så vi for hvert år kan bringe flere 
billeder end tidligere. Formanden rettede en 
stor tak til årbogens redaktører, Mette Seide-
lin og Lise Gerda Knudsen, til billedredaktø-
ren Marianne Weigel, til anmeldersektionen 
styret af Pia Sigmund og til dem, der styrer 
kontakten til museer og arkiver, Jens Åge S. 
Petersen og Bente Hasselbalch. 
 Formanden kunne fortælle, at forenin-
gen har modtaget en gave fra Bo-slægten 
som påskønnelse af sit arbejde. Han takkede 
for gaven. Årbogen støttes ligeledes af Dansk 
Lokalhistorisk Forening. Også mange tak for 
det.
 Årets arrangementer sluttedes af med 
kunstudstilling på Johannes Larsen-museet, 
hvor museumsinspektør Erland Porsmose 
levende og vidende fortalte om Fritz Syberg 

FORENINGSMEDDELELSER
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for ca. 35 medlemmer. 
 Vi har kunnet samle omkring 250 per-
soner til vores udflugter, cirka halvdelen 
af vores medlemmer. Medlemstallet er for 
tiden ganske stabilt. En af vores prioriterede 
opgaver er at få iværksat en medlemskam-
pagne. Gode ideer modtages gerne.
 Hjemmesiden er blevet passet og opda-
teret af grafiker Anders Boye. Bestyrelsen vil 
gerne takke ham for hans store frivillige en-
gagement og hans store arbejde. Formanden 
sluttede sin beretning med at takke bestyrel-
sen for godt samarbejde. 

c. Forelæggelse af regnskab
Mogens Kragsig fremlagde foreningens 
regnskab. Han udtalte, at 2011 har været et 
godt år for foreningen, økonomisk set, idet 
det har givet et overskud på 6400 kr. Posten 
porto har været mindre, end den kunne have 
været, idet bestyrelsesmedlemmer selv har 
uddelt årbogen til en del husstande. Forenin-
gen har cirka 450 medlemmer, heraf flest 
personlige.

d. Fastsættelse af kontingent
Kassereren foreslog uændret kontingent.

e. Indkomne forslag
Formanden fremlagde et forslag fra et med-
lem om at genoptage den gamle tradition, 
at bestyrelsen arrangerer medkørsel ved 
udflugterne. Bestyrelsen genoptager gerne 
forslaget.

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 supple-
anter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
På valg var Michael Bregnsbo, Knud Dahl 
Knudsen, Pia Sigmund, Peter Thor Andersen 
og Aase Windeballe. Peter Thor Andersen 
har meddelt, at han ikke ønsker genvalg. De 
øvrige kandidater var villige til genvalg. Di-
rigenten efterlyste andre kandidater. Ingen 
meldte sig, og de fire bestyrelsesmedlemmer 
blev genvalgt.
 1. suppleanten Jens Åge S. Petersen 
indtræder i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog 
museumsinspektør Malene Refshauge Beck 

fra Svendborg som 2. suppleant. Hun blev 
valgt.
 Jens Rasmussen og Finn Stendahl Pe-
tersen blev genvalgt som revisorer. Per Grau 
Møller blev genvalgt som revisorsuppleant. 

g. Eventuelt
Formanden takkede Peter Thor Andersen 
(der ikke var til stede) for hans arbejde i be-
styrelsen. Peter trådte ind i bestyrelsen (som 
suppleant det første år) i 2007 som ny muse-
umsinspektør i Fåborg og har siden deltaget 
aktivt i arbejdet. 

Cirka 30 medlemmer var mødt frem til gene-
ralforsamlingen. 
 Efter generalforsamlingen holdt muse-
umsinspektør Peter Dragsbo, Sønderborg 
Slot, et veloplagt foredrag: "Hvem opfandt 
parcelhuskvarteret?"

Referat: Pia Sigmund

Museumsinspektør Peter Dragsbo, Sønderborg 
Slot, holder foredrag.

Fynske Årbøger 2011
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HISTORISK SAMFUND FOR FYN
REGNSKAB FOR 2010

          Indtægter                                   Udgifter

Kontingenter 71.895,00

Bogsalg 6.900,65

Ture og møder 7.100,00 6.215,70

Diverse (renter, gaver, tilskud, kontingenter) 5.518,02 2.500,00

Fynske Årbøger 53.831,25

Porto og gebyrer 14.943,29

Kontorartikler (indbetalingskort, kuverter) 649,38

Medlemskontakt (programmer) 4.630,94

Repræsentation 1.210,00

Hjemmeside 1.030,00

I alt 91.413,67 85.010,56

Årets resultat 6.403,11

Balance 91.413,67 91.413,67

Beholdning:
Den 31/12-2010 udgjorde foreningens formue 103.974,70 kr.

Af formuen er reserveret: 41.000 kr. til udgivelse af andre bøger end årbogen   
   55.000 kr. til trykning af årbog 2011
   20.000 kr. til udsendelse af årbogen 2011

Den disponible beholdning den 1/1-2011 var derfor:  - 12.025,30 kr..

Odense den 10.01.2011

Mogens Kragsig Jensen

Kasserer

Regnskabet er revideret og godkendt.
Beholdningens tilstedeværelse 01.01.2011 konstateret.

Odense, den 22.02.2011  

Jens Rasmussen   Finn Stendal Pedersen

Revisor   Revisor
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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 øv- 

rige publikationer om den fynske øgrup-
pes 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 skifte-
vis 5 og 6 bestyrelsesmedlemmer på valg.
 På den årlige generalforsamling vælges 
endvidere 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 re-
visorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig 
med formand og kasserer og fastsætter selv 
sin forretningsorden.
 Formand og kasserer har retten til at dis-
ponere over foreningens konto.
§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 før generalfor-
samlingens afholdelse. En lovlig indvarslet 
generalforsamling er beslutningsdygtig uden 
hensyn til antallet af fremmødte medlem-
mer. Beslutninger afgøres ved stemmefler-
hed. Dog kræves der ved vedtægtsændringer 
et flertal på 2/3 af de fremmødte medlem-
mer.
§6
En ekstraordinær generalforsamling kan 
afholdes med mindst 4 ugers varsel og med 
angivelse af dagsorden. En lovligt indvarslet 
generalforsamling er beslutningsdygtig uden 
hensyn til antallet af fremmødte medlem-
mer. Beslutninger afgøres ved stemmefler-
hed. Dog kræves der ved vedtægtsændringer 
et flertal på 2/3 af de fremmødte medlem-
mer.
§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 2010.

VEDTÆGTER FOR HISTORISK
SAMFUND FOR FYN

Fynske Årbøger 2011
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BESTYRELSEN FOR HISTORISK 
SAMFUND FOR FYN

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. 6619 2929, 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
Lokalhistoriker Margit Larsen, Broby
Lektor Knud Dahl Knudsen, Odense
Arkivar Jens Åge S. Petersen, Odense 
Cand. mag. Marianne Weigel, Odense 
Museumsinspektør Lise Gerda Knudsen, Odense
Lektor Michael Bregnsbo, Odense
Ph.D-stipendiat Mette F.M. Seidelin, Odense

Suppleanter:
Cand. mag. Bente Hasselbalch, Odense 
Museumsinspektør Malene Refshauge Beck, Nyborg 
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TILBUD PÅ BØGER FRA
HISTORISK SAMFUND FOR FYN

Bestillinger sendes til: 
Historisk Samfund for Fyn. c/o Knud Dahl 
Knudsen, Birgits Allé 15, Dyrup, 5230 Oden-
se SV, Tlf. 4692 8645
e-mail: knudk@dsa-net.dk 
Bestillingen tillægges porto. 
Ekspeditionstiden er ca. 14 dage.
Bøgerne kan også afhentes hos Knud Dahl 
Knudsen, Birgits Allé 15, Dyrup, 5230 Oden-
se SV efter aftale på tlf. 4692 8645

Fynske Årbøger (se pris ved årgang)
1928-94: 10 kr. pr. stk. (enkelte årgange ud-
solgt). 1995-2005: 50 kr. pr. stk. 2006-2010: 
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 s. 
Carsten Ego Nielsen: Kriminalitet og forsorg 
i Odense 1920-39. 94 s. 
Lauritz Pedersen Næraae: Noget lidet an-
gående Svendborg samlet 1771, ved Lotte 
Jansen. 43 s. 
Vibeke Harsberg: Friskolelærer Jens Vilhelm 
Pedersens fortællinger. 49 s. 
Peter Windfeld Hansen: Befolkningsforhold 
på Lyø i det 18. og første halvdel af det 19. 
århundrede. 135 s. 
Hans Henrik Jacobsen: Tyske beslaglæggel-
ser i Odense og Assens amter 1940-45. 58 s.

Lokalhistorie og kildeudgivelser
Svend Frederiksen: Åsum – træk af sognets 
historie. 25 kr. 
K.J. Jensen: Nyborg under besættelsen. 25 kr.
F. Stendal Pedersen: J.A. Hofmann Bang: 
Odense Amt beskrevet 1843, I-II, Odense 
1990/91, 314 & 416 s. 50 kr. pr. stk.

F. Stendal Pedersen: Carl Dalgas: Svendborg 
Amt beskrevet 1837,  Odense 1992, 
560 s. 50 kr.
F. Stendal Pedersen, red.: Biskop Hans Mik-
kelsens dagbøger 1626-41. Odense 1991, 
319 s. 50 kr.
Jens Rasmussen og Anne Riising: Biskop Ja-
cob Madsens visitatsbog 1588-1604, Odense 
1995, 417 s. 50 kr. 
Lars Bisgaard og Sven Rask, red.: Fynske 
myter - sagn og sandheder,  Odense 2005, 
152 s. 120 kr. 
Fyn og Fynboer for 100 år siden, redigeret 
af Michael Bregnsbo, Margit Larsen og Mari-
anne Weigel, Odense 2007. 159 kr. (udsolgt)

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, 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 s. (bogladepris 
198 kr., medlemspris 100 kr.). 
Landmandsliv 1815-1855. J.A. Hofman Bangs
erindringer og breve, ved F. Stendal Peder-
sen, Odense 1993, 221 s. (bogladepris 188 kr., 
medlemspris 100 kr.). 
Janus Møller Jensen, red.: Fynske Antikva-
rer. Lærdom, fortid og fortolkninger 1550-
1850, Odense 2008. 155 s. 199,- kr.
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FORFATTERVEJLEDNING

Manuskripter ledsaget af illustrationer ind-
sendes til redaktionen senest 1. juni 2012 og 
gerne tidligere. Manuskripterne sendes på 
email til Mette Seidelin: 
(metteseidelin@gmail.com) 
eller Lise Gerda Knudsen: 
(lisegerdaknudsen@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 
notetegnene placeres i teksten efter eventu-
elle tegn (punktum, komma, o.lign.).  
 Noterne selv trykkes som slutnoter efter 
artikelteksten. De bør som hovedregel kun 
indeholde kilde- og litteraturhenvisninger, 
der skal være så præcise, at læseren uden 
besvær kan finde frem til det benyttede ma-
teriale.

Alle artikler skal forsynes med illustrationer, 
og der lægges vægt på, at billeder og billed-
tekster uddyber og supplerer teksten. Fynske 
Årbøgers billedredaktør Marianne Weigel:
marianne.weigel@galnet.dk kan evt. hjælpe 
med at finde illustrationer. 
 Illustrationer leveres i en opløsning der 
er egnet til offset-tryk, f.eks. 300 dpi. Illu-
strationer fra internettet er normalt kun i 72 
dpi og egner sig derfor ikke til offset-tryk.

Forfatterne modtager kun én korrektur. Ret-
telser mod manuskriptet tillades normalt 
ikke. Redaktionen forbeholder sig ret til at 

foretage mindre sproglige ændringer og re-
digering, også i overskrifter og billedtekster, 
uden særskilt forelæggelse for forfatterne.
 Årbogsartiklerne bør maksimalt fylde 15 
tryksider inkl. illustrationer.
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