


      FYNSKE ÅRBØGER

      2012

Historisk Samfund for Fyn
Odense 2012

Fynske Årbøger 2012



Redaktion: Lise Gerda Knudsen og Mette Seidelin
Billedredaktion: Marianne Weigel
Redaktion af Fyn i Farver: Jens Åge S. Petersen og Bente Hasselbalch
Manuskripter sendes til: lisegerdaknudsen@gmail.com
eller metteseidelin@gmail.com

Publikationer til anmeldelse sendes til: Pia Sigmund 
Flintholmvænget 22, 5230 Odense M
 
Layout: Anders Boye
Tryk: One Way Tryk a/s
Papir: Multiart Silk 100 g og Chromocard 240 g
Sats: Georgia og Myriad
Oplag: 800

Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden mangfoldiggørelse 
af denne bog er tilladt med tydelig kildeangivelse.

© 2012 by Historisk Samfund for Fyn og forfatterne

Forsideillustration: 
Stikkerarrestation i Vestergade, Odense d. 5. maj 1945. 
Foto: Odense Bys Museer. Fotograf: Otto Å. Nørmark

ISBN 978-87-994083-2-0

Fynske Årbøger 2012



Historisk Samfund for Fyn - Årbog 2012 3

INDHOLD

Forord ........................................................................................................................ 5 

Mit politiske liv og tilhørsforhold til Fyn. Britta Schall Holberg ...............................  7

De hemmelige fødsler. En analyse af årsagerne til fødsler i 
 dølgsmål og fosterdrab på Fyn 1850-1880. Annette Hansen ....................... 21

Glistrup på Fyn. Fra protestbevægelse til parti med indflydelse 
 Michael Kuur Sørensen .................................................................................... 37

Fyn i Farver – Nyt  fra  de  fynske  arkiver ................................................................. 48

Tema: Krig og konflikt på Fyn

 Krig og konflikt i Fyns oldtid. Mogens Bo Henriksen ....................................... 53 

 Krig og fred. Højskoler, hær og skytteforeninger 1864-1920. 
 Henrik Hvid Dalnæs  .......................................................................................... 81

 Hemmeligt politi og stikkernetværk på Fyn under den tyske besættelse. 
 Stefan Staugaard Lindequist ........................................................................... 105

 Vidner for enden af bomben. Om Langelandsfort og 
 Den Kolde Krig. Thomas Wegener Friis og Peer Henrik Hansen................... 119 

 Fra kranvogn til kampvogn. Et interview med Jan Falck Schmidt
 Marianne Weigel .............................................................................................. 133

Fyn i Farver – Nyt fra de fynske museer ..................................................................... 148

Årsberetning fra Landsarkivet for Fyn 2011 ........................................................... 152

Ny lokalhistorisk litteratur ...................................................................................... 154

De fynske årbøger .................................................................................................... 165

Foreningsmeddelelser ............................................................................................. 170

Bidragydere til Fynske Årbøger .............................................................................. 174

Bøger udgivet af Historisk Samfund for Fyn ........................................................... 175

Forfattervejledning ................................................................................................. 176

Fynske Årbøger 2012



Fynske Årbøger 2012



Historisk Samfund for Fyn - Årbog 2012 5

FORORD
”Fyn er fin” sang folkemusikerne Lasse og Mathilde i 1980, og selv om Jens Steen 
Sehested knap 300 år tidligere ikke brugte samme vending, hyldede han også Fyn 
og fynboerne i digtet om »Det herlige og priisværdige Landskab Fyen” fra 1671. Det 
smukke landskab til trods har Fyn også lagt jord til krige og konflikter, som i større el-
ler mindre grad har præget øen og dens indbyggere – og det er fortællinger om nogle 
af disse, der er temaet i Fynske Årbøger 2012.

Krig og konflikt på Fyn 
kalder vi dette års tema. Og som titlen antyder, er det ikke den romantiske skildring af 
Fyn, der er omdrejningspunktet her, men derimod internationale, nationale og lokale 
konflikter og deres indvirkning på Fyn og fynboerne igennem tiden. 
 Artiklerne spænder bredt: fra Mogens Bo Henriksens artikel om krig og konflikt 
i Fyns oldtid, over Stefan Staugaard Lindequists beretning om fynske stikkere under 
besættelsen til et helt dugfriskt interview med en lokal producent af krigsmateriel.

Sædvanen tro rummer årbogen også blandede historiske artikler, skrevet af forfattere 
med vidt forskellig baggrund. I år er vi glade for at kunne præsentere en erindrings-
artikel fra tidligere folketingsmedlem og fhv. minister Britta Schall Holberg, der for-
tæller om sit politiske liv og sit mangeårige – og fortsat tætte – tilhørsforhold til Fyn. 
Med Michael Kuur Sørensens artikel om Mogens Glistrups landsmøde på Fyn bliver 
vi i det politiske univers med historien om en af dansk politiks markante skikkelser i 
nyere tid. 
 Vi kommer også rundt om fødsler i dølgsmål, hvor Annette Hansen undersøger 
forklaringen bag de tragiske hændelser.

Fyn i Farver 
Igen i år byder Fynske Årbøger på en række billedbidrag fra de fynske arkiver og 
museer. Fortalt gennem billeder og tekst får vi et indblik i, hvad de forskellige kul-
turinstitutioner har beskæftiget sig med i det forløbne år – og måske kan vi derved 
blive inspireret til at besøge stederne for at opleve den fynske kulturhistorie på egen 
hånd.

Som altid er artiklerne i Fynske Årbøger skrevet af både lægmænd og professionelle 
kulturhistorikere, og vi takker alle vores bidragydere til årets årbog. I år skal også ret-
tes en stor tak til Dansk Lokalhistorisk Forening for bidrag til årbogens udgivelse. Til-
svarende ønsker vi at takke virksomheden Falck Schmidt Defence Systems for støtte 
til årbogens lancering på Nyborg Slot.

God fornøjelse med din årbog!
Mette Seidelin & Lise Gerda Knudsen
Redaktionen for Fynske Årbøger
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FORENINGSMEDDELELSER

Referat af generalforsamling i Historisk 
Samfund for Fyn
3.marts 2012 i Historiens Hus, Odense

Historisk Samfunds formand, Lars Bisgaard, 
bød forsamlingen velkommen.

a) Valg af dirigent
Finn Stendal Pedersen blev valgt.

Dirigenten indledte mødet med at konsta-
tere, at generalforsamlingen var rettidigt 
indkaldt.

b) Beretning ved formanden
Lars Bisgaard begyndte sin beretning med 
at se tilbage på 2011 som året, der var som 
andre år, og så alligevel … Derefter gik han 
over til at berette om årets arrangementer. 
Efter generalforsamlingen den 26. marts 
holdt museumsinspektør Peter Dragsbo fra 
museet på Sønderborg Slot et medrivende 
og indsigtsfuldt foredrag om "Hvem opfandt 

parcelhuskvarteret?" På udflugten til Har-
ridslevgaard og Bogense den 14. maj var 
rundvisningen på gården noget mangelfuld, 
mens rundvisningen i købstaden ved muse-
umsinspektør Palle Petersen til gengæld var 
munter og vidende. En inspirerende tur trods 
regn og rusk. Der var 40 tilmeldte, men kun 
32 mødte op. Årets anden sommerudflugt til 
Broholm gods og arkæologisamling i august 
bød på en glimrende rundvisning. Cirka 30 
fremmødte. 2. oktober gjaldt det en kirketur 
til kalkmalerierne i Bellinge og Sanderum 
kirker med omvisning af Lars Bisgaard. 30 
tilmeldte, 22 fremmødte. Formanden un-
derstregede, at det er en uheldig tendens, at 
nogle medlemmer tilmelder sig til arrange-
menterne, men ikke dukker op.
 12. november blev årbogsudleveringen 
fejret, og den blev fulgt op af foredrag ved 
museumsinspektør Mogens Bo Henriksen 
om "5700 fynske jernaldergrave – hvad kan 

Ved udleveringen af Årbogen 2011 på Historiens Hus i Odense spillede Poul Strunk og Lokky Jørgensen 
på historiske gamle instrumenter. Foto: Anders Boye.
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de fortælle om jernalderens mennesker og 
samfund?" Mere end 40 medlemmer deltog. 
Alle fik udleveret deres årbog for 2011, og 
flere benyttede lejligheden til at tage en årbog 
med til naboer eller bekendte.
 Formanden gik derefter over til at om-
tale arbejdet i bestyrelsen. Han takkede ak-
tivitetsudvalget med tovholder Pia Sigmund 
for dets arbejde med at aftale praktiske ting 
og følge med i, hvad der kommer op af nyt. 
Efterhånden har Historisk Samfund besøgt 
de fleste hjørner af Fyn. Bestyrelsen har der-
for holdt et internt inspirationsmøde i sep-
tember 2011, og det vil sandsynligvis kunne 
aflæses i programmet for 2013. 
 Formanden omtalte dernæst årbogen. 
Det store arbejde med at redigere årbogen 
er spredt ud på flere hænder. Han takkede 
især de to redaktører Mette Seidelin og Lise 
Gerda Knudsen, som holder de mange aktø-
rer i stramme tøjler. For fem år siden havde 
Historisk Samfund en strategi om at for-
bedre årbogen. Det er lykkedes så godt, at der 
endda står flere artikler på venteliste, mange 
forfattere vil gerne publicere artikler i Fynske 
Årbøger. Det er foreningen glad for. 
 Endelig omtalte formanden hjemmesi-
den, som er velfungerende, og holdes á jour 
af Marianne Weigel og hendes mand, Anders 
Boye. Stor tak til begge. Han omtalte også, at 
foreningen har søgt fonde for at få midler til 
at lægge de ældste årgange af vores årbøger 
ind på hjemmesiden. Han håbede at kunne 
meddele et positivt resultat om det om et år.
 Alt i alt er alle disse tiltag gode, fortsatte 
formanden sin beretning, men – Historisk 
Samfund mister penge, hvilket fremgår af 
årsregnskabet. Der er et vigende medlems-
tal, og kontingentforhøjelsen lukker ikke 
differencen. 2011 viser tydeligt, hvilken vej 
det går: Trods et højt aktivitetsniveau har 
foreningen mistet 30 medlemmer. Forenin-
gen appellerer derfor til medlemmerne om 
at gøre reklame for os. Formanden bad de 
tilstedeværende medlemmer om at tage en 
stak brochurer med og uddele dem til venner 
og bekendte. Han berettede, at bestyrelsen 
efter generalforsamlingen vil nedsætte et ud-
valg med èt punkt på dagsordenen: At hverve 
medlemmer.

Formanden sluttede af med at takke hele be-
styrelsen for godt samarbejde.

Formandens beretning blev godkendt uden 
kommentarer.

c) Forelæggelse af regnskab
Kassereren, Mogens Kragsig Jensen, gen-
nemgik regnskabet.
 Heraf fremgik at foreningens formue er 
faldet, at bogsalget er faldet, og at medlems-
tallet er vigende. Kassereren kunne fortælle, 
at der p.t. indhentes tilbud fra flere trykke-
rier, og at trykkeomkostningerne vil kunne 
nedsættes med op til 20.000 kr.
 Kassereren kunne oplyse, at Historisk 
Samfund ikke er momsregistreret.

Regnskabet blev godkendt uden kommenta-
rer.

d) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

e) Indkomne forslag
Ingen

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 sup-
pleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
På valg var: Lars Bisgaard, Lise Gerda Knud-
sen, Margit Larsen, Mette Seidelin og Mari-
anne Weigel. Alle blev genvalgt, Margit Lar-
sen ønskede dog at fortsætte som suppleant. 
Bestyrelsen forslog Majbritt Kjærulff som nyt 
medlem, og hun blev valgt. 
 Suppleanter: Bente Hasselbalch, der har 
været suppleant i en årrække, ønskede at 
trække sig ud af arbejdet. Margit Larsen og 
Peter Franzen blev valgt som suppleanter.
 Revisorer: Jens Rasmussen og Finn 
Stendahl Pedersen fortsætter som revisorer.
Revisorsuppleant: Per Grau Møller fortsæt-
ter.
 Formanden takkede Bente Hasselbalch 
for hendes gode arbejde for foreningen.

g) Eventuelt
Intet

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro 
og orden.
Referat: Pia Sigmund

Fynske Årbøger 2012
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REGNSKAB 2011

Indtægter Udgifter

Kontingenter 64.041,26

Bogsalg 3.217,50

Ture og møder 16.410,00 18.152,55

Diverse (bl.a. tilskud, kontingenter) 3.000,00 2.515,00

Fynske Årbøger 61.981,50

Porto og gebyrer 11.648,90

Kontorartikler (indbetalingskort, kuverter) 870,63

Medlemskontakt (programmer) 4.575,00

Repræsentation 818,95

Hjemmeside 330,00

I alt 86.668,86 100.892,53

Årets resultat -14.223,67

Balance 100.892,53 100.892,53

Beholdning:
Den 31.12.2011 udgjorde foreningens formue 89.751,03 kr.

Af formuen er reserveret: 41.000 kr. til udgivelse af andre bøger end årbogen
  55.000 kr. til trykning af Fynske Årbøger 2012
  20.000 kr. til udsendelse af årbog 2012

Den disponible beholdning den 1.1.2012 var derfor: - 26.248,97 kr.
Odense, den 10.1.2012

Mogens Kragsig Jensen 
Kasserer
Regnskabet er revideret og godkendt.

Beholdningens tilstedeværelse 1.1.2012 konstateret.
Odense, den 30.1.2012

Jens Rasmussen   Finn Stendal Pedersen
Revisor    Revisor
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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 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 øgruppes 
historie,
  b) ved forskellige former for foredragsvirk-
somhed, fortrinsvis med emner fra landsde-
lens 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 end-
videre 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revi-
sorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig 
med formand og kasserer og fastsætter selv 
sin forretningsorden.
Formand og kasserer har retten til at dispo-
nere 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 
disponeres over foreningens midler.

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. 
marts 2010.

Fynske Årbøger 2012
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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
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
Cand. mag. Majbritt Kjærulf, Svendborg

Suppleanter:
Lokalhistoriker Margit Larsen, Broby
Arkivar Seniorforsker Peter Fransen, Odense

Britta Schall Holberg, Slots Alle 1, 
5631 Ebberup
Annette Hansen, Jagtvej 2, 3. sal, 
5000 Odense C
Michael Kuur Sørensen, Guldbergsvej 18, 
5000 Odense C      
Mogens Bo Henriksen, Hollufgårdsvej 30b, 
5260 Odense S
Henrik Hvid Dalnæs, Paaskestræde 6, 1 sal, 
5000 Odense C
Stefan Staugaard Lindequist, Rønnealle 14, 
6000 Kolding
Thomas Wegener-Friis, Holsmosevej 4, 
5800 Nyborg

Peer Henrik Hansen, Byvej 11A, 
5900 Rudkøbing
Marianne Weigel, Nørrevænget 30, 
5000 Odense    

Anmeldelser:

Lars Bisgaard
Jørgen Burchardt
Mogens Kragsig Jensen 
Pia Sigmund
Per Orla Thomsen
Marianne Weigel

BIDRAGYDERE TIL FYNSKE 
ÅRBØGER 2012
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BØGER UDGIVET AF HISTORISK 
SAMFUND FOR FYN

Bestillinger sendes til: 
Historisk Samfund for Fyn. c/o Knud Dahl 
Knudsen, Birgits Allé 15, Dyrup, 5230 
Odense SV
Tlf. 4692 8645
e-mail: knudk@dsa-net.dk 

Bestillingen tillægges porto. Ekspeditionsti-
den 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)
1928-95: 10 kr. pr. stk. (enkelte årgange ud-
solgt). 1996-2006: 50 kr. pr. stk. 2007-2011: 
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 
Pedersen, 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 

Forfattervejledning 2012
Manuskripter ledsaget af illustrationer ind-
sendes til redaktionen senest 1. maj, og gerne 
tidligere. Manuskripterne sendes på e-mail til 
Mette Seidelin (mette.seidelin@gmail.com) 
eller Lise Gerda Knudsen (lisegerdaknudsen
@gmail.com).

Når du skriver
Brug gerne en kort, fængende titel som ap-
petitvækker, og eventuelt en beskrivende 
undertitel, der uddyber emnet for din artikel 
nærmere. Brug gerne afsnitsoverskrifter i 
artiklen, da de gør teksten læsevenlig og over-
skuelig. 
 Seneste udgave af Retskrivningsordbogen 
følges, men med anvendelse af de hidtidige 
grammatiske kommateringsregler. Anvendel-
sen af fremmedord begrænses til det strengt 
nødvendige. Specielle begreber, der ikke kan 
forudsættes almenkendt, bør forklares første 
gang, de optræder. Citater skrives i kursiv 
med anførselstegn før og efter.

Noter
Slutnoter anvendes. Noteangivelserne place-
res i teksten efter eventuelle tegn (punktum, 
komma, o.lign.). Noteomfanget bør begræn-
ses mest muligt. Noterne bør som hovedregel 
kun indeholde kilde- og litteraturhenvisnin-
ger, der skal være så præcise, at læseren uden 
besvær kan finde frem til det benyttede ma-
teriale. Forklarende og uddybende noter bør 
undgås, og ord, begreber o. lign., der kræver 
forklaring, bør indeholdes i artikelteksten.

Litteraturfortegnelse
Fortegnelse over anvendt litteratur bringes 
efter artiklen, ordnet alfabetisk efter forfat-
terens efternavn. Er der flere titler af samme 
forfatter, ordnes de efter udgivelsesåret. De 
bibliografiske poster anføres således:
 Monografier: Efternavn, Fornavn: Bo-
gens titel i kursiv, eventuelt bindnummer, 

trykkested. årstal.
 Tidsskriftartikler: Efternavn, Fornavn: 
"Artiklens titel", Tidsskriftets navn i kursiv, 
bindnummer. årstal.
 Bidrag til antologi: Efternavn, Fornavn: 
"Bidragets titel" i: udgivers Fornavn Efter-
navn (red.): Samleværkets titel i kursiv, even-
tuelt bindnummer, Trykkested, årstal.

Illustrationer
Alle artikler skal så vidt muligt forsynes med 
illustrationer og billedtekster, og der lægges 
vægt på, at billeder og billedtekster uddyber 
og supplerer teksten. Illustrationer leveres i 
en opløsning, der er egnet til offset-tryk, f.eks. 
300 dpi. Illustrationer fra internettet er nor-
malt kun i 72 dpi og egner sig derfor ikke til 
offset-tryk. Det er forfatterens ansvar at sikre 
sig, at brugen af illustrationerne ikke er for-
bundet med ophavsretslige problemer. Husk 
at anføre fotograf, kunster, copyrightindeha-
ver eller andet. 
 Fynske Årbøgers billedredaktør kan være 
behjælpelig med at finde illustrationer til ar-
tiklerne. Marianne Weigel kan kontaktes på 
marianne.weigel@hotmail.com
 Artiklernes illustrationer har stor betyd-
ning for årbogens endelige omfang og udseen-
de. Redaktionen vil derfor somme tider flytte, 
udelade eller beskære de illustrationer, der 
følger artiklerne, ligesom vi til tider vil forøge 
antallet af illustrationer i den enkelte artikel.

Korrektur
Forfatterne modtager kun én korrektur (som 
regel i løbet af august). Rettelser mod manu-
skriptet tillades normalt ikke. Redaktionen 
forbeholder sig ret til at foretage mindre 
sproglige ændringer og redigering, også i 
overskrifter og billedtekster, uden særskilt 
forelæggelse for forfatterne. Årbogsartiklerne 
bør maksimalt fylde 15 tryksider inkl. illustra-
tioner. En trykside svarer til ca. 2000 anslag.
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