
V. WOLL 

Den 5· december 1958 døde Historisk Samfunds æresmedlem fhv. 
politimester og sparekassedirektør V. Woll i sit hjem i Kerteminde 

efter at være fyldt 90 aar den rr. november. 

Politimester Woll var af fødsel københavner. Efter at have taget 

studentereksamen valgte han det juridiske studium og blev cand. 

juris r892. 1913 kom han til Fyn som borgmester og byfoged i 
Kerteminde og herredsfoged i Bjege herred. Ved retsplejelovens 

ikrafttræden 1919 blev han politimester i Kerteminde købstad og 

virkede som saadan, til han tog sin afsked i 1933. Derefter var han 
i en aarrække sparekassedirektør. 

Som ung fuldmægtig i Fredericia fik Woll det hverv at ordne 

byfogedarkivet, inden det skulde afleveres tillandsarkivet for Nørre 

Jylland. De gamle gulnede dokumenter fangede hans interesse, og 
denne interesse fulgte ham fra nu af, indtil pennen bogstavelig talt 

faldt ham af haanden. 
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Woll var en flittig forsker og samler. Sine resultater kom han 

ikke sovende til. De byggede paa en udstrakt læsning og flittige 
arkivstudier. Fra r9r 3 og til sin død var han en hyppig gæst paa 
landsarkivets læsesal. Hundredevis af artikler og afhandlinger vid

ner om denne flid. De ældste blev til i tiden før aarhundredskiftet, 
og mange af hans afhandlinger blev efter 1913 trykt i Aarbog for 
Odense og Assens amter og i Fynske Aarbøger; saa sent som i novem
ber 1958 kom en afhandling af ham i Fynske Aarbøger om de elige
rede borgere i Kerteminde, denne artikel kaldte Woll selv sin 
svanesang. I en række afhandlinger i aarbøgerne har han skildret 
Kerteminde og dens borgere i gamle dage, hans grundige arkiv
undersøgelser gav ham et enestaaende kendskab til byens personal

historie, og med rette bar han navnet Kertemindes historiker. Wolls 
arbejde for at levendegøre byens fortid blev paaskønnet af hans 
bysbørn. Hans mest læste bog: Fra Kertemindes Fortid, er slidt op 
og næsten ikke til at faa fat paa. Han skabte et storartet byarkiv 
og var utrættelig i sit arbejde for museet. Hans private arkiv, bøger 
og store billedsamling af gamle fotografier fra byens fortid er nu 
overgaaet til Landsarkivet for Fyn, Kerteminde by og Det kongelige 

bibliotek. 
Siden 1913 var Woll knyttet til Historisk Samfund. I mange aar 

var han medlem af repræsentantskabet for Kerteminde by, og 
utrætteligt virkede han til gavn for Samfundet og fremmede dets 
tarv, ikke mindst ved sin personlige kontakt med medlemmerne i 
byen, saaledes uddelte han selv lige til det sidste aarbogen til med
lemmerne. Paa generalforsamlingen i 1958 ønskede han at trække 
sig tilbage og blev ved samme lejlighed udnævnt til æresmedlem. 

Politimester Woll var en særpræget og fin skikkelse, menneskelig 
og forstaaende i al sin færd. Resultaterne af hans dybe og bræn
dende kærlighed til Fyns og i særdeleshed til Kertemindes fortid 
vil for stedse bevare hans navn i taknemlig erindring hos alle, for 

hvem Fyns fortid betyder noget. 
Aage Fasmer Blomberg. 
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