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FORORD
En nylig afgået biskops overvejelser om fynboernes sindelag, en 153 år gammel rej-
seberetning fra Odense samt fortællingen om, hvorfor Johan Bülow kom til Sande-
rumgaard er blandt de artikler, der venter i dette års udgave af Fynske Årbøger.

Årets årbog består af 10 helt forskellige artikler, der er forfattet af en blanding af 
fagfolk og lægmænd, men som alle har Fyn og den fynske historie som omdrej-
ningspunkt. Artiklerne breder sig i tid over mere end 300 år, og også emnemæssigt 
er der stor spredning. Vi takker alle forfattere for deres bidrag.
Den tematiske del af Fynske Årbøger 2013 har titlen ’Vækkelser og vakte på Fyn’ og 
omfatter fire artikler.

Foruden de indledningsvis nævnte bringes i årbogen også en artikel om tilblivel-
sen af det topografiske hovedværk fra 1600-tallet, Resens Atlas Danicus. Læserne 
får desuden et kort indblik i en nordfynsk madmors anbefalinger af, hvordan 
man bedst førte hus på landet i midten af 1800-tallet, ligesom årbogen bringer 
os omkring ildsjælen Oluf Andersen, der i første halvdel af 1900-tallet havde stor 
betydning for lokalhistorien på Fyn – blandt andet med oprettelsen af Vestfyns 
Hjemstavnsgård. Endelig præsenteres også en helt ny undersøgelse af brugen af 
udenlandske landarbejdere på Fyn i perioden 1875-1910.

Som de foregående år rummer Fynske Årbøger også i år bidrag fra museer og arki-
ver i afsnittene Fyn i Farver, hvor læserne kan holde sig oplyst om nyheder fra de 
fynske kulturinstitutioner.

God fornøjelse med din årbog!

Michael Kuur Sørensen & Lise Gerda Knudsen 
Redaktionen for Fynske Årbøger
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Referat af ordinær generalforsamling i
Historisk Samfund for Fyn 
9.3. 2013 i Historiens Hus, Odense

Formanden Lars Bisgaard bød velkommen til 
forsamlingen.

a) Valg af dirigent
Per Grau Møller blev valgt. Han kunne kon-
statere, at generalforsamlingen var lovligt 
varslet.

b) Formandens beretning
Lars Bisgaard lagde ud med at konstatere, at 
2012 har været et af de gode år i foreningens 
liv. Det skyldes bl.a. frugten af forskellige til-
tag, der blev lagt grund til i 2011: Nu bruger 
Historisk Samfund nettet som supplement 
til det trykte program og kan løbende lægge 
nye arrangementer ind og lave PR for allere-
de annoncerede arrangementer. Vi har flere 
ekstra tilbud til vores medlemmer og andre 
interesserede i form af filmintroduktioner til 
film som ”En kongelig affære” og ”Lincoln”, 
og det i biografer både i Odense og Svend-
borg. Her har bestyrelsesmedlem Michael 
Bregnsbo været aktiv. Et andet ekstratilbud 
er historiefortælling for børn og (bedste)for-
ældre ved bestyrelsesmedlem Pia Sigmund, 
der har fortalt sagn og myter om ”Palnatoke 
og hans venner” i Historiens Hus. Derudover 
er Historisk Samfund nu på Facebook med 
løbende opdateringer. Det gør det muligt 
at gøre vores program ganske dagsaktuelt. 
Vi har samlet mange af vores medlemmers 
mailadresser og kan sende meddelelser ud til 
dem. De mange nye tiltag vil vi fortsætte og 
udbygge i det kommende år.
 Generalforsamlingen 2012 blev afholdt i 
Historiens Hus, og det blev fulgt af et fore-
drag af ph.d. studerende Inge Mønster-Kjær 
om fattiggården Viebæltegård i Svendborg. 
Første udflugt gik til det nordøstlige Fyn med 
besøg i vikingelandet omkring Ladbyskibet, 
Bytoften i Langeskov og Rønninge Kirke. 

Første sommerudflugt fandt sted i Den fyn-
ske Landsby, hvor vores bestyrelsesmedlem, 
museumsinspektør Lise Gerda Knudsen viste 
rundt og fortalte om arbejdet bag museet, 
fulgt op af spisning af medbragte frokost-
kurve. I august var vi på det nordvestlige Fyn, 
hvor vi besøgte to udstillinger: Danmarks Ke-
ramikmuseum Grimmerhus og Psykiatrisk 
Samling i Teglgårdsparken. Museumsinspek-
tørerne Harriet Hansen og Majken Nørup 
viste rundt. Denne udflugt var ikke så velbe-
søgt som vores andre udflugter. Årsagen kan 
være, at den var relativ dyr at gennemføre. I 
oktober var vi på Ryslinge Højskole, hvor vi 
hørte foredrag om de fynske skytteforeninger 
ved Henrik Hvid Dalnæs. Senere på måneden 
var der årbogsudlevering på Nyborg Slot. Da 
2012-årbogens tema var ”Krig og konflikt på 
Fyn”, fik vi en særlig oplevelse med i købet, 
idet Nyborg Garnisonskompagni affyrede ka-
nonsalut.
 Historisk Samfund har et glimrende 
samarbejde med andre historiske institu-
tioner, bl.a. Historiens Hus, Landsarkivet, 
Odense Bys Museer, Syddansk Universitet og 
Folkeuniversitetet, og et samarbejde med Hi-
storisk Foredragsforening er på vej. To bog-
projekter er på bedding, mere om dem på et 
senere tidspunkt.
 Årbogen er foreningens slagskib. I de se-
nere år har årbogen været opdelt i et tema, 
en portrætartikel, en aktualitetsdel og bogan-
meldelser – alt i nært samarbejde med hjem-
mesiden. Årbogsarbejdet er uddelegeret til 
flere i bestyrelsen, ud over redaktørerne Lise 
Gerda Knudsen og Mette Seidelin også bil-
ledredaktør Marianne Weigel og anmeldel-
sesredaktør Pia Sigmund. Mette Seidelin har 
orlov for sit arbejde som redaktør, idet hun 
p.t. lægger sidste hånd på sit ph.d. arbejde. 
Hendes afløser er Michael Kuur Sørensen.
 Formanden omtalte den aktivt arbej-
dende bestyrelse og takkede alle for deres 
frivillige ulønnede indsats. Han takkede også 
foreningens webredaktør Anders Boye.

FORENINGSMEDDELELSER

Fynske Årbøger 2013
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Beretningen blev godkendt med applaus.

c) Forelæggelse af regnskab
Også kassereren Mogens Kragsig Jensen 
(indtil 31.12.2012) kunne konstatere, at 2012 
har været et godt år for foreningen trods et 
svagt vigende medlemstal. Det skyldes dels, 
at årbogen har været billigere at trykke end 
hidtil, dels et godt bogslag, et sponsorat og et 
tilskud, og at bestyrelsen selv uddeler en del 
årbøger for at spare porto.
Kassereren gennemgik regnskabet, og det 
blev godkendt med applaus.

d) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

e) Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 supple-
anter, 2 revisorer og en revisorsuppleant
 På valg var Michael Bregnsbo, Aase Win-
deballe, Jens Åge S. Petersen, Pia Sigmund, 
Knud Knudsen og Mogens Kragsig Jensen. 
Knud Knudsen modtager ikke genvalg, mens 
de øvrige gerne modtager genvalg. Bestyrel-
sen foreslår, at suppleanten Peter Fransen 
bliver valgt som bestyrelsesmedlem. Ingen 
andre stillede op til den ledige post. Peter 
Fransen blev valgt. Valg af to suppleanter. 
Margit Larsen er villig til genvalg og blev 
valgt. Bestyrelsen foreslog valg af lektor 
Thorkild Jacobsen (Midtfyns Gymnasium) til 
den ledige suppleantpost. Han blev valgt.
 De hidtidige revisorer og revisorsupple-
anten, Jens Rasmussen, Finn Stendal Peder-
sen og Per Grau Møller, var alle villige til gen-
valg og blev valgt.

g)Eventuelt
Formanden takkede Knud Dahl Knudsen for 
hans arbejde i bestyrelsen, ligesom han tak-
kede den afgående kasserer, Mogens Kragsig 
Jensen, for hans arbejde med regnskabet. 
Begge fik overrakt en lille erkendtlighed for 
deres indsats.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referat Pia Sigmund

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

Kasserer
Administrativ konsulent, cand. mag. Maj-
britt Kjærulf, Skovløkke 28, 5700 Svend-
borg, Tlf. 4016 5241, e-mail: majabritt@
gmail.com

Sekretær
Forskningsbibliotekar, cand. mag. Mo-
gens Kragsig Jensen, 
Drewsensvej 1, 3.tv. 5000 Odense C, tlf. 
6619 2929, e-mail: mogens.k@bib.sdu.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Cand.mag. Aase Windeballe, Ullerslev
Arkivar Peter Fransen, 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:
Lokalhistoriker Margit Larsen, Broby
Lektor Thorkild Jacobsen, Ferritslev

Fynske Årbøger 2013
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REGNSKAB 2012

Indtægter Udgifter

Kontingenter 80.805,00

Bogsalg 13.982,10

Ture og møder 8.290,00 9.876,95

Diverse (bl.a. kontingenter) 575,00 2.682,00

Fynske Årbøger 46.830,00

Porto og gebyrer 10.189,71

Kontorartikler 0

Medlemskontakt (programmer) 4.238,44

Repræsentation 550,00

Hjemmeside 1.050,00

I alt 102.952,10 75.417,10

Årets resultat 27.535,00

Balance 102.952,10 102.952,10

Beholdning:
den 31.12.2012 udgjorde foreningens formue 117.286,02 kr.
af formuen er reserveret:  41.000 kr. til udgivelse af andre bøger end årbogen
   50.000 kr. til trykning af Fynske Årbøger 2013
   15.000 kr. til udsendelse af årbog 2013
Den disponible beholdning den 1.1.2013 var derfor: 11.286,02 kr..
 bemærkning: foreningen har tilgodehavender, der ikke var indgået inden 31.12.2012, nemlig:  
 vedr. ture og møder kr. 3.200 samt vedr. publikationsstøtte kr. 3.000.
Odense, den 10.1.2013

Mogens Kragsig Jensen
Kasserer

Regnskabet er revideret og godkendt.

Beholdningens tilstedeværelse 1.1.2013 konstateret.

Odense, den 6.2.2013
Jens Rasmussen   Finn Stendal Pedersen
Revisor    Revisor

Fynske Årbøger 2013
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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 2013
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Kresten Drejergaard, 2, Chemin Taverney, 
CH-1218 Grand Saconnex, Schweiz

Margit Egdal, Skovvænget 11, 5620 Glams-
bjerg

Anne Hansen, Tjørnehaven 145, 5240 Oden-
se NØ

Ole Jepsen, Finsens Allé 9, 5230 Odense M
Ulrik Langen, SAXO-instituttet, Københavns 

Universitet, Karen Blixens Vej 4, 2300 
København S

Thomas W. Lassen, Vestre Landevej 160, 
Sørup, 4951 Nørreballe

Elisabeth Rasmussen, Lærdalsgade 6B, 3.tv., 
2300 København S

Jens Rasmussen, Jakob Knudsens Vej 15, 
5210, Odense NV

Anmeldere
 Jørgen Burchardt
 Tomas Wegener Friis
 Mogens Kragsig Jensen
 Kasper Lund Kirkegaard
 Børge Meibom
 Jens Åge S. Petersen
 Pia Sigmund
 Marianne Weigel

BIDRAGYDERE TIL FYNSKE 
ÅRBØGER 2013

HISTORISK SAMFUND FOR FYN
PÅ NETTET
Historisk Samfund ligger ikke på den lade 
side i de perioder, da vi ikke lige lader høre 
fra os gennem bogudgivelser eller arrange-
menter. På vores hjemmeside www.histfyn.
dk finder du en mængde informationer, og 
du kan altid følge med i, hvad der sker i for-
eningen.

Fynske Årbøger 
På hjemmesiden finder du et register over 
alle artikler i Fynske Årbøger siden skriftet 
blev etableret i 1p39. Så er det lettere at fin-
de ind til de mange rigtig gode artikler, som 
igennem tiden har fundet vej til årbogen. I 
fremtiden vil længere anmeldelser, der ikke 
kan få plads i den trykte årbog, også være at 
finde her.

Salg af bøger 
Hos Historisk Samfund kan du købe ikke 
blot Fynske Årbøger, men også meget anden 
lokalhistorisk litteratur. 

Andre fynske årbøger 
Der er mange andre end Historisk Samfund 
for Fyn, der udgiver årbøger, der har Fyn 
som emne. På hjemmesiden kan du finde en 
oversigt over indholdet i de mange forskel-
lige fynske årbøger, så du får en nem genvej 
til at følge med i den nyeste lokalhistoriske 
litteratur.

Nyhedsbrev 
Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får 
du løbende informationer om arrangementer 
og andet, der sker i regi af Historisk Sam-
fund, men som ikke nåede at komme med i 
vores årsbrochure. Tilmeld dig nyhedsbrevet 
via hjemmesiden.

Følg os på Facebook 
Du kan også møde os på Facebook, hvor vi 
fortæller om kommende arrangementer og 
viser billeder fra de allerede afholdte af slag-
sen. Find os på http://www.facebook.com/
historisksamfundforfyn 

Fynske Årbøger 2013
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FORFATTERVEJLEDNING 

Forfattervejledning 2013
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 (lisegerdaknud-
sen@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 ar-
tiklen, da de gør teksten læsevenlig og over-
skuelig. 
 Seneste udgave af Retskrivningsordbo-
gen følges, men med anvendelse af de hidti-
dige grammatiske kommateringsregler. An-
vendelsen af fremmedord begrænses til det 
strengt nødvendige. Specielle begreber, der 
ikke kan forudsættes almenkendt, bør forkla-
res 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 ma-
nuskriptet tillades normalt ikke. Redaktio-
nen 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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