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Jubilæerne står tæt i disse år. I 2015 har vi fejret 100-året for Grundloven af 1915, 
der blandt andet gav kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tidli-
gere havde retten til at stemme været begrænset til mænd fra samfundets top, der 
blot udgjorde 15 % af befolkningen. Fejringen af 1915-Grundloven har derfor taget 
udgangspunkt i, at 1915 var gennembruddet for det egentlige folkestyre.

I Fynske Årbøger 2015 har vi valgt at bidrage til fejringen af Grundloven af 1915 med 
et tema om Grundloven med særlig fokus på nogle af de fynske kvinder, der tidligt 
gjorde sig gældende på den politiske scene. Temaet består af fire artikler.

Den første del af Fynske Årbøger, der vanen tro består af blandede artikler med for-
skellige emner, er i år også præget af jubilæer. Og her er det året 1865, der er i cen-
trum. Den 9. juni dette år blev Carl Nielsen født i Nr. Lyndelse. I 2015 ville han altså 
være blevet 150 år, og i den anledning bringes artikler om den verdenskendte fynske 
komponist, der både har givet os store symfonier og elskede folkelige sange. Samme 
år kom også noget andet nyt og betydningsfuldt til Fyn – nemlig jernbanen! 7. sep-
tember 1865 kunne man for første gang køre med tog på Fyn på strækningen fra 
Nyborg til Middelfart. Jernbanen fremkomst fik stor betydning for handel og kom-
munikation for alle fynboer, og 150-års-jubilæet er også markeret med en artikel i 
Fynske Årbøger. Endelig var det også i 1865, at Svendborg Amts Skytteforening blev 
etableret. Denne er behandlet i en artikel, der fortæller om politiske spændinger i og 
omkring skytteforeningen i 1880’erne.

Men der foregår naturligvis også historieforskning og -skrivning, der ikke omhand-
ler jubilæer. I tre vidt forskellige artikler fortælles om landsbyen Råruds historie i 
middelalderen, om erindringer fra 1930’ernes og ’40’ernes Nordfyn og om livet på 
kanten af Fyn omkring år 1900.

Der skulle således være noget for enhver smag i Fynske Årbøger 2015. 
God fornøjelse!

Nils Valdersdorf Jensen og Lise Gerda Knudsen,
redaktører

FORORD
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FORENINGSMEDDELELSER

Referat af generalforsamling i Historisk 
Samfund for Fyn på Nørre Lyndelse Friskole 
21. marts 2015

Formanden Lars Bisgaard bød velkommen. 
Cirka 35 medlemmer var mødt op.

1. Valg af dirigent
Finn Stendal Pedersen blev valgt til dirigent. 
Han kunne konstatere, at mødet var rettidigt 
varslet.

2. Formandens beretning
”Jeg kan konstatere, at året 2014 har været 
godt, og at foreningen er velfungerende, men 
jeg vil senere i beretningen komme tilbage 
til en større ændring - især set i historisk lys. 
Det skal ingen hemmelighed være, at Histo-
risk Samfund for Fyn er i en god gænge. Det 
gælder både:
 Fynske Årbøger, hjemmesiden, nyheds-
brevet, vore aktiviteter og bestyrelsesarbej-
det.
 Fynske årbøger 2014 blev større end no-
gensinde før, 192 sider. De længste bind er 
fra krigens tid og på ca. 180 sider. Man kan 
indvende, at vi nu har flere billeder og min-
dre tekst, men det var jo, fordi det var så dyrt 
at få billeder trykt dengang. Billeder har al-
tid været værdsat. Årbogens tema var Skole i 
200 år, og derudover var der artikler fra hele 
paletten. Årbogen blev vel anmeldt i Historie-
online. Vi er ikke forvænt med anmeldelser. 
Fyens Stiftstidende gør det desværre ikke per 
rygmarvsøvelse længere.
 Tak til redaktionen, Lise Gerda Knudsen 
og Mette Seidelin og til alle, der hjælper disse 
to med billeder, anmeldelser etc. Desuden 
tak til alle i bestyrelsen. Næsten ingen er ikke 
involveret i et eller andet stykke arbejde. En 
særlig tak til lay-out og sats. Den leveres af 
Andes Boye, foreningens private grafiker.
Der er allerede kommet mange bidrag ind for 

årbogen 2015. Vi mangler altså heller ikke 
materiale. Det er tegn på sundhed.

Hjemmesiden
Hjemmesiden har et professionelt look, et 
godt ansigt udadtil, man bliver holdt á jour, 
og her kan man finde de indscannede årbø-
ger. Hjemmesiden bruges jævnligt på et til-
fredsstillende niveau.* 
 Tak også her til Anders Boye, og til Ida 
Boye for nyhedsbrevet.

Aktiviteter
 Arrangementet efter generalforsamlin-
gen sidste år var et samarbejde med Ringe 
bibliotek om dragon Rasmus Nielsen fra Bol-
teskov og hans dagbøger om krigen 1864. Det 
var spændende og velbesøgt med ca. 60 del-
tagere.
 25. maj var vi på Ulriksholm og i lands-
byen Kølstrup. Niels Grønbech viste rundt 
i slottet, mens Per Grau Møller fortalte om 
hovedgårdsudviklingen på stedet. I Kølstrup 
besøgte vi kirken og lokalarkivet, og ende-
lig sluttede vi dagen af hos keramikeren Ida 
Holm Mortensen.
 24. august gik turen til Gærup Skolemu-
seum og Brahetrolleborg. Ejeren Catharina 
Reventlow-Mourier viste rundt både inde 
og ude. Præsten Ole Buhl fortalte om kirken. 
Turen var hurtigt overtegnet, og ventelisten 
lang. 50 deltagere.
 27. september besøg i Dalum kloster og 
kirke. Lars Bisgaard og Michael Bregnsbo 
fortalte, og sognepræst Lars Haagensen viste 
rundt. Besøget var et samarbejde med Histo-
risk Foredragsforening, og der var derfor fle-
re yngre med, så vi havde det laveste alders-
gennemsnit hen over året. Ca. 40 deltagere.
 8. november var vi i Svendborg i anled-
ning af udlevering af årbogen i Borgerfor-
eningen – Kulturhus Svendborg. Et dejligt 
sted. Majbritt Kjærulff fortalte om stedet. 
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Eftermiddagen rundedes af med et marinar-
kæologisk foredrag om Det sydfynske Øhav 
ved Otto Uldum. Der var nok lidt færre delta-
gere end sædvanligt, MEN det er vigtigt, at vi 
kommer rundt omkring på Fyn.
 17. januar var vi på Landsarkivet i Oden-
se, hvor vi hørte om fredninger ved Ellen 
Warring. Det var et meget interessant arran-
gement, med ca. 16 fremmødte et lille et af 
slagsen, men det bar frugten i sig selv. Det 
skal der også være plads til. Hvis alle jagter 
de høje deltagertal, har vi misforstået for-
eningens formål.
 Dertil var der i november Palnatoke-for-
tællinger i Historiens Hus med Pia Sigmund 
som fortæller, og i et samarbejde med Folke-
universitetet tre forelæsninger ved Michael 
Bregnsbo, Lars Bisgaard og Mogens Kragsig.
I december arrangerede flere bestyrelsesmed-
lemmer deltagelse i julemarkedet i Nyborg 
slots riddersal med godt udbytte. Tak til Akti-
vitetsudvalget: Pia Sigmund, Michael Bregns-
bo, Thorkil Jacobsen og Marianne Weigel.

Bestyrelsen generelt
Vi har et godt samarbejde, og jeg vil gerne 
sige tak for god indsats til alle i løbet af året. 
Det er jo et frivilligt og ulønnet arbejde. Den 
energi og nerve, der er i arbejdet, er ingen 
selvfølge.

Alligevel er der sket en afgørende ændring 
i året 2014. Her må jeg gå tilbage til årbo-
gen for Odense og Assens amter fra 1913, 
en af forgængerne til Fynske Årbøger. Med-
lemslisterne er bevaret fra de første år: Det 
er folk fra landbokredse uden for Odense, 
men Odense kommer med mere og mere. 
Blandt foregangspersoner og institutioner 
var Landsarkivet i Odense. Fra arkivar Wads 
(1854-1929) dage har Landsarkivarerne altid 
været medlem af foreningen. Som en sidebe-
mærkning: Klaus Berntsen står som medlem 
på 1914-listen. Vi har gennem årene haft et 
forbilledligt samarbejde med Landsarkivet, 
på personligt niveau såvel som institutionelt. 
Mange møder har været afholdt der, vort 
boglager og arkiv har været opbevaret der. 

Vi har bragt arkivets årsberetninger ud til en 
stor kreds. Vi har trukket på samme ham-
mel, for samme sag: samme regionale sigte, 
samme oplysende sigte. Samarbejdet har dog 
løsnet sig de seneste år.
 Det er slut nu. Landsarkivet er nedlagt 
som selvstændig institution. Ringer man, får 
man at vide, at man taler med Rigsarkivet, 
vest for Storebælt.
 Historisk Samfund for Fyn har mærket 
det, ved at vi med kort varsel blev bedt om 
at flytte lageret af bøger. Heldigvis har andre 
institutioner vist stor forståelse for vor gamle 
forening. Vort lager er nu i hus på Syddansk 
Universitet. Men vi har mistet et fyrtårn, for 
nok aldrig at komme tilbage. En epoke er 
slut. Det er øjensynligt prisen, der skal be-
tales, når djøf-tænkende personer overtager 
ledelsen og ikke kan se bladene på træerne i 
skoven som andet end pengesedler.”
 Der var ingen spørgsmål til beretningen. 
Den blev godkendt.

Regnskab
Foreningens kasserer Majbritt Kjærulff star-
tede med at opfordre medlemmerne til at 
skrive medlemsnummer og navn/adresse på 
indbetalingerne. Ud fra kontingentindbeta-
lingerne har HS 464 medlemmer. Det er en 
stigning i forhold til 2013, hvor der var 386 
betalende medlemmer. 2012: 461 medlem-
mer, 2011: 365 medlemmer.
 Hun kunne konstatere, at regnskabet er 
lettere, nu hvor ”sidste indbetalingsdato” er 
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flyttet til 15. december. 
 Kassereren fremlagde derefter regn-
skabet. Hun bemærkede, at posten ”ture og 
møder” kan synes som en høj indtægt. Dette 
skyldes, at tre fakturaer vedrørende 2014 
først er blevet betalt i 2015. ”Projekt Digital”s 
regnskab er opgjort for to år: 2013 og 2014. 
Der er et lille overskud, som tænkes anvendt 
på markedsføring.
 Kassereren kunne berette, at der er stor 
ros fra de to revisorer, især overfor Projekt 
Digital: Godt arbejde, både hvad angår ud-
førelse og pris/økonomi. Revisorerne glæder 
sig også over den modernisering, der er sket 
med Historisk Samfund for Fyn: Det er meget 
velorganiseret, både hvad angår medlems-
program, hjemmeside, regnskab og med-
lemsfortegnelse. Revisorerne opfordrer til at 
bruge penge på repræsentationskontoen.
 Et medlem spurgte om medlemmernes 
bopæl. Kassereren kunne meddele, at der er 
flest medlemmer fra byerne, særlig fra Oden-
se.
 Regnskabet blev godkendt.

Kontingent
Uændret

Indkomne forslag
Ingen

Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 supplean-
ter, 2 revisorer samt en revisorsuppleant
På valg var Michael Bregnsbo, Mogens Krag-
sig Jensen, Thorkil Jacobsen, Pia Sigmund 
og Aase Windeballe, der alle var villige til at 
modtage genvalg. Ingen andre stillede op, og 
de pågældende blev valgt. I årets løb er Jens 
Åge Petersen trådt ud af bestyrelsen, og sup-
pleanten Nils Valdersdorf Jensen er trådt ind 
i hans sted. Også Nils Valdersdorf Jensen var 
på valg og blev genvalgt.
 Suppleanten Margit Larsen har valgt at 
træde ud af bestyrelsen.
 Bestyrelsen foreslog Rasmus Agertoft og 
Linda Petersen til de to ledige suppleantpo-
ster. Ingen andre stillede op, og begge blev 
valgt. Revisorerne Jens Rasmussen og Finn 

Stendal Pedersen samt revisorsuppleanten 
Per Grau Møller var alle villige til genvalg og 
blev valgt.

Eventuelt
Formanden takkede Margit Larsen og Jens 
Åge Petersen for deres indsats gennem hen-
holdsvis ti og fem år i bestyrelsen.
 Et medlem tog ordet og takkede for fan-
tastisk gode oplevelser med god stemning, 
både ved foredrag og på udflugter.
 Dirigenten takkede for god ro og orden 
og afsluttede generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen blev der serveret 
”Carl Nielsens natmad” og et glas ”Fynsk 
Forår” fra Ørbæk Bryggeri.
 Dernæst holdt lektor Jeppe Nevers fore-
drag om Klaus Berntsen – hovedkraften bag 
grundloven af 1915 – og ph.d. Per Seesko 
foredrag om Carl Nielsen, hvis 150 års fød-
selsdag fejres i år. Foredragenes indhold lå 
i forlængelse af hinanden, idet de to hoved-
personer begge stammer fra egnen omkring 
Højby-Nørre Lyndelse, og idet de har haft 
indflydelse på hinandens løbebane.

*Daglige besøg på hjemmesiden i 2014 lå 
mellem 68 og 88.
Hits i juli 2014: 556 og i november 2014: 
2786.
Hits i februar 2015: 1677.

Referat: Pia Sigmund
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REGNSKAB 2014

Regnskab 2014, sidst ajourført 25. februar 
2015

Indtægter Udgifter

Kontingenter 81.200,00

Bogsalg 6.854,62

Ture og møder 12.010,50 6.538,75

Diverse (renter, gaver, tilskud, kontingenter) 2.601,00

Fynske Årbøger 3.000,00 41.969,06

Porto og gebyr 822,00 9.323,50

Kontorartikler (Indbetalingskort og kuverter) 1.993,37

Medlemskontakt (Programmer) 6.086,88

Repræsentation 0,00

Hjemmeside 3.085,00

Bogudgivelse 0,00

Projekt Digital 87.000,00 78.045,50

I alt 190.887,12 149.643,06

Årets overskud 41.244,06

Balance 190.887,12 190.887,12

Den 31. december 2014 udgjorde foreningens formue  kr. 164.413,81
Den 31. december 2013 udgjorde foreningens formue  kr. 123.169,75
Af formuen er reserveret: kr. 41.000 til udg. af andre bøger end 
årbog
 kr. 50.000 til trykning af årbog 2015
 kr. 15.000 til udsendelse af årbog 2015
Bemærkninger
Den disponible beholdning 1. januar 2015 er: Kr. 58.423,81
Projekt Digital: Fondsmidler fra Energi Fyn på kr. 77.000 og Møllerens Fond kr. 10.000 er 
indgået i 2014.

Odense, den 27.  februar 2015
M. Kjærulff
Regnskabet er revideret og godkendt.

Beholdningens tilstedeværelse 1. januar 2015 konstateret.
Finn Stendal Pedersen
Jens Rasmussen
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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 histo-
riske bevidsthed i et regionalt perspektiv 
og fremme 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 
endvidere 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 
revisorsuppleant. 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.
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BIDRAGYDERE TIL FYNSKE 
ÅRBØGER 2015

HISTORISK SAMFUND FOR FYN
PÅ NETTET
På Historisk Samfund for Fyns hjemmeside 
www.histfyn.dk kan du altid følge med i, 
hvad der sker i foreningen, og vi har samlet 
en mængde informationer.

Fynske Årbøger
På hjemmesiden kan du finde og downloade 
alle artikler fra Fynske Årbøger fra 1908 og 
frem. Artikler fra de 10 nyeste årgange vil 
dog ikke være tilgængelige. Vi er rigtig glade 
for at kunne give muligheden for nemt og 
hurtigt at kunne finde de mange spændende 
artikler, der gennem tiden har været bragt i 
Fynske Årbøger og dens forgængere, Aarbø-
ger for Svendborg Amt og Aarbog for Odense 
og Assens Amter. 

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.

Salg af bøger
Hos Historisk Samfund kan du købe ikke 
blot Fynske Årbøger, men også meget anden 
lokalhistorisk 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 
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FORFATTERVEJLEDNING 2015

Manuskripter ledsaget af illustrationer ind-
sendes til redaktionen senest 1. maj, og gerne 
tidligere. Manuskripterne sendes på e-mail til 
Nils Valdersdorf Jensen (nvj@svendborgmu-
seum.dk) eller Lise Gerda Knudsen (liseger-
daknudsen@gmail.com).

Når du skriver
Brug gerne en kort, fængende titel som appe-
titvækker, og eventuelt en beskrivende under-
titel, der uddyber emnet for din artikel nær-
mere. Brug gerne afsnitsoverskrifter i artiklen, 
da de gør teksten læsevenlig og overskuelig. 
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 begrænses 
mest muligt. Noterne bør som hovedregel kun 
indeholde kilde- og litteraturhenvisninger, der 
skal være så præcise, at læseren uden besvær 
kan finde frem til det benyttede materiale. 
Forklarende og uddybende noter bør undgås, 
og ord, begreber o. lign., der kræver forkla-
ring, 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: Bogens 
titel i kursiv, eventuelt bindnummer, tryk-
kested. årstal. Tidsskriftartikler: Efternavn, 

Fornavn: ”Artiklens titel”, Tidsskriftets navn 
i kursiv, bindnummer. årstal. Bidrag til an-
tologi: Efternavn, Fornavn: ”Bidragets titel” 
i: udgivers Fornavn Efternavn (red.): Samle-
værkets titel i kursiv, eventuelt 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 
m.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 over-
skrifter og billedtekster, uden særskilt fore-
læggelse for forfatterne. 
 Årbogsartiklerne bør maksimalt fylde 15 
tryksider inkl. illustrationer. En trykside sva-
rer til ca. 2000 anslag.




