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Lektor, dr. phil. Aage Fasmer Blomberg
Status ved en 80-års dag
M Ellen Pedersen

Den 20. juni 1941 holdt daværende adjunkt Blomberg et foredrag ved
Dansk historisk Fællesforenings årsmøde i Odense med titlen: Træk af
den fynske adels historie 1536-1660. Foredraget blev trykt i Fynske Årbøger 1942 med følgende fodnote: »Foredraget bygger udelukkende på trykt
materiale og må betragtes som en foreløbig behandling af den fynske
adels historie«.
Denne fodnote kan nok betragtes som en slags programerklæring for
den myreflittige nordsjællænder, der fra sin ansættelse som adjunkt ved
Odense Katedralskole i 1933 i misundelsesværdig grad brugte det overskud af energi, som han stadig havde i behold, når skoledagen var forbi,
til at gå på besøg hos naboen, landsarkivet, og udforske fynske forhold.
Blomberg forlod skolen i 1971, men han er stadig en næsten daglig gæst på
landsarkivets læsesal.
Lektor Blomberg har ikke fået skrevet den fynske adels historie, men
han har i tidens løb fået skrevet meget om den fynske adel og de fynske
herregårde foruden adskilligt andet, som arkivstudierne bragte ham på
sporet af, og som blev udmøntet dels i store arbejder som doktordisputatsen om Fyns vilkårunder svenskekrigene 1657-1660, dels i større og mindre artikler, fortrinsvis i Fynske Årbøger, som han desuden var redaktør
for 1946-1970.
Skolebøger blev der også tid til at skrive, mens studierne i Firenzes
historie i renæssancetiden, som Blomberg slappede af med, når han ind
imellem syntes, han trængte til at beskæftige sig med andet end fynske forhold, endnu befinder sig som indsamlet materiale i kartotekskasser og på
gule konceptark bortset fra en enkelt lille artikel i Kirkehistoriske Samlinger.
Der var nemlig hele tiden andet arbejde, der måtte prioriteres højere,
ikke mindst i Historisk Samfund for Fyns Stift, hvor Blomberg virkede
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som sekretær 1946-1968 og som formand 1968-1970. Det var en usædvanlig frugtbar tid for foreningen. Medlemmer fra dengang taler endnu med
begejstring om de overordentlig populære ekskursioner, den arrangerede, især dem, der gik til fYnske herregårde, hvor lektor Blombergs kyndige, inspirerende og pædagogiske gennemgang gjorde fYnsk fortid og
nutid til en levende realitet. Derved blev en interesseret almenhed også
lokalhistorisk interesseret til gavn og glæde for sig selv, men så sandelig
også for Historisk Samfund for Fyns Stift, der skylder den nu 80-årige fødselar megen tak.

Aage Fasmer Blombergs forfatterskab
Histariske værker:
Faaborg bys historie I-II (1955-56).
Fyns vilkår under svenskekrigene 1657-1660 (doktordisputats 1973).
De magre år. Odense 1660-1700 (1980).

Lektor, dr. phz1 Aage Farmer Blamberg
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Bidrag til histwiske værker i samarbq"de med andre.forfottere:
Danmark i fest og glæde (1935):
Fester hos adelen (sammen med Otto Andmp). Bd. l, s. 117-192.
En konge og et folk mellem to verdenskrige (1946).
Den politiske udvikling i mellemkrigstiden. Bd. l, kap. 3. s. 98-156.
Odense Katedralskoles historie, perioden 1536-1702 (1984).

Bidrag til samleværker og leksika:
Danmark før og nu (1952-57) bd. 4:
Faaborg
Herregårde
T raps Danmark, V. udg. (1956-57):
Bind V,l:
Langes ø
Odense adelige Jomfrukloster
Bind V,2:
Faaborgs historie
Danske slotte og herregårde (1965) :
Bind 7:
Boltinggaard, Hindemae, Lammehauge, Rynkebygaard, Rørbæk,
Selleberg, Skovsbo, Vejrupgaard, Østergaard.

Bind 8:
Broløkke, Egeløkke, Faarevejle, Hjortholm, Klingstrup, Løjtved,
Nedergaard, Nielstrup, Rødkilde, Steensgaard, Langeland.
Bind 9:
Gelskov, Jerstrup, Østruplund.
Weilbachs kunstnerleksikon (194 7-1952):
Christian Peter Getreuer, Christian Philip Zachariassen Getreuer,
Johan Christian Getreuer, Zacharias Philip Getreuer, Just Henningsen, Hans Poulsen, Ingvar Sigvartsen Press, Hans Adamsen Roi, Lars
Jørgensen Schiødte, Franz Antonius Schmidt, Jens Steen Sehested,
Steenbuch, Michael Tuisch,Jost de Went, Thomasjacobsen Westerholt.
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Lektor Blomberg holder
foredrag om en herregård
og dem historie - en situation, Historisk Sa11!/unds
medlemmer gennem årene
har oplevet mange gange.

Dansk Biografisk Leksikon (1979):
Bind 2:
Lensbaron Hans Bemer-Schilden-Holsten

Bind 3:
Poul Calding
Tidsskrjftartikler:
i Fynske Årbøger:
Træk af den fynske adels historie 1536-1660 (1942, s. 65-93).
Nogle kantrafejere i Odense i 17. og18. århundrede (1945, s. 451-470).
Søndersø bylav (1946, s. 557-572).
Jens Steen Sehested. Digteren- officeren- godsejeren (1950, s. 1-79).
Alexander Durharn, kgl. Majestæts skibshøvedmand (1957, s. 315348) .
Caspar Bartholin og Marija Beetzein (1959, s. 112-120).
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En q.f rieførste gange, lektor Blomberg holdtforedrag i Historisk Samfund, var den lS.juni 1938,
hvor 600 q[samjundets medlemmer deltog i u4flugt til Harritslevgård.

Hvem har bygget Næsbyhoved-Broby kirke? Slægten Barsebek og
dens efterkommere og Næsbyhoved-Broby kirke (1960, s. 304-335).
Christoffer Urne til Rygaard (1965, s. 112-125).
Hesteskærere, skorstensfejere og andet rakkerpak. Et tidsbillede fra
Fyn i 1660-eme (1975, s. 18-30).
Oprettelsen af Langesø birk 1747 (1975, s. 53-71).
Hannibal Sehested og hans nærmeste familie II (1977, s. 24-58).
Sagen mellem borgmesterJens Madsen Rosenberg, Odense, og Peter
Børting (1979, s. 7-13).
Hannibal Sehested og hans nærmeste familie III (1982, s. 95-116).
Hannibal Sehested og hans nærmeste familie IV (1983, s. 104-116).

i Fynske Minder:
Hannibal Sehested og hans nærmeste familie I (1974, s. 208-230).
i Kirkehistrmske Samlinger:
Petrus de Siaglosia (7. række, 2. bind, s. 641-645).
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i Jyske Samlinger:
Bidrag til belysning af Aalborgs handel i 2. halvdel af det
17. århundrede (5:1, 1955-56, s. 119-131).
i Ad Fvrtids Vf!Je. Folkelig Læsning (udkom 1942-1950 under red. q/Hal
Koch):
Anders Sørensen Vedel (årg. l, s. 26-40).
Den fynske adel (årg. 2, s. 13-25).
Georg Carl von Dobeln. En svensk kriger i Napoleonstiden (årg. 3, s.
121-133).
En kamp for norsk selvstændighed. Ærkebiskop Olaf Engelbrektsson
(årg. 3, s. 297-311).
En kunstnerskæbne i det 18. århundrede. Frederik la Croix (årg. 5, s.
289-299).
De forenede Nationer. Baggrund og tilblivelse (årg. 6, s. 226-244).

Skolebøger
sammen med Jørgen Hæstrnp:
Historie for mellemskolen.
Nordens historie 1864-1938. For realklassen (1939).
Nordens historie fra 1914 til i dag. For realklassen (1952).
sammen med Ellen Pedersen:
Imperialisme og nationalisme i Det mellemste Østen 1914-1922 1-11
(1969).
Palæstinaspørgsmålet 1922-1955 (1973).
Udgivelser:
Leonora Christine: Jammersminde (1955), den samme i folkeudgave
(1961).
En registratur fra Faaborg Helligåndskloster (Danske Magazin 8:4,
1961, s. 315-321).
Desuden en række boganmeldelser og nekrologer i Fynske Årbøger og
Historisk Tidsskrift, samt aviskronikker.

Ellen Pedersen

