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LEKTOR BLOMBERG TRÆKKER SIG 

TILBAGE SOM FORMAND 

På generalforsamlingen meddelte lektor Blomberg, at han ønskede 

at trække sig tilbage som formand for Historisk Samfund for Fyns 

Stift, hvilket forretningsudvalget i høj grad beklager, men så ud

mærket forstår, idet lektor Blomberg gennem snart 25 år har været 

drivkraften i samfundets virke og således ofret det meget af sin tid. 

Han blev indvalgt som medlem af repræsentantskabet i 1941, og 

5 år senere blev han valgt til medlem af forretningsudvalget. 

I årene 1946-68 har han været samfundets sekretær, i de 2 sidste 

år dets formand. Han har i de 24 år været den, der har påtaget sig 

den største arbejdsbyrde i forretningsudvalget, og i de år, han vir

kede som sekretær, supplerede han på udmærket vis formanden i 

dennes arbejde og sørgede for, at alt blev tilrettelagt til medlem

mernes fulde tilfredshed. 

Lektor Blomberg har tilrettelagt og ledet samfundets udflugter 

gennem mange år, og ofte har han i foredrag på disse ture øst af 

sin store historiske viden. Han har evnet at gøre stoffet levende, og 

med lune har han forstået at berette de hændelser, der har fundet 

sted i tidernes løb på de historiske steder, vi har aflagt besøg. Lektor 

Blomberg er en god fortæller, og der har altid været lyttet til hans 

beretninger med stor interesse. 

I en lige så lang årrække har lektor Blomberg været redaktør af 

Fynske Årbøger. Med sin store indsigt i fynsk historie har han 

udvalgt værdifulde artikler, der har været interessante at læse for 

den, der interesserer sig for denne landsdels fortid, og han har altid 

sørget for at variere stoffet i en sådan grad, at der har været noget 
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for enhver historisk smag, spændende fra den rent videnskabelige 

fremstiEng af et emne til den mere folkelige, der præger erindrings

artikler o. lign., spændende fra forhistorie til samtidshistorie. 

Lektor Blomberg har også selv bidraget med en række værdifulde 

artikler i årbøgerne, bl. a. kan nævnes "Træk af den fynske Adels 

Historie 1536-1660", 1942, "Nogle Kantrafejere i Odense i 17. og 

18. Aarhundrede", 1945, "Søndersø By lov", 1946, "Jens Steen Sehe

sted- Digteren- Officeren- Godsejeren", 1950, "Alexander Dur

ham, kgl. majestæts skibshøvedsmand", 1957, "Hvem har bygget 

Næsbyhoved-Broby kirke?", 1960 og "Christoffer Urne til Rygård", 

1965. Af andre bidrag til fynsk historie fra lektor Blombergs hånd 

bør nævnes "Fåborg Bys Historie" I-II, 1955-56 samt en række 

artikler om fynske herregårde i "Danske Slotte og Herregårde". 

Samfundets medlemmer har i disse mange år kunnet drage nytte 

af lektor Blombergs store kendskab til fynsk historie, og samfundet 

bringer hermed sin sekretær og formand i tilsammen 25 år en hjerte

lig tak for det store arbejde, han har udført. 

Både ved årets generalforsamling og det efterfølgende repræsen

tantskabsmøde var lektor Blomberg genstand for megen hyldest. 

H. H.]. 
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