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Den 28. aprill990 døde lektor, dr.phil. Aage Fasmer Blomberg. 
Aage Fasmer Blomberg, der var sjællænder af fødsel, men i 1933 

blev bosat på Fyn i forbindelse med sin ansættelse som adjunkt ved 
Odense Katedralskole, var i en menneskealder den drivende kraft bag 
Historisk Samfund for Fyns Stift. 

Allerede i 1940 blev han valgt ind i repræsentantskabet, og i 1945 
blev han medlem af forretningsudvalget. Fra 1946 till968 bestred han 
sekretærposten, og fra 1968 till970 var han formand. 

Samtidig med disse organisatorisk krævende poster var Aage Fas
mer Blomberg i årene fra 1946 till970 redaktør afFynske Årbøger, og 
han lagde her en redaktionel linje, der hævede Fynske Årbøger til en 
aflandets mest anerkendte og lødige amtshistoriske årbøger. 

Efter sin afgang som formand og redaktør af Fynske Årbøger fort
satte Aage Fasmer Blomberg som et aktivt og engageret medlem af 
repræsentantskabet frem til 1985, og han var således medlem af re
præsentantskabet i 45 år. 

Trods den nævnte store indsats for at vedligeholde og udbygge in
teressen for Fyns historie hos den fynske befolkning og hos medlem
merne af Historisk Samfund på ekskursioner og ved foredrag er Aage 
Fasmer Blombergs betydeligste og blivende indsats for Fyns historie 
at finde i hans egne værker og afhandlinger om den fynske fortid, 
hvoraf en stor del igennem årene fandt vej til Fynske Årbøger. 

Den første af disse afhandlinger »Træk af den fynske adels historie 
1536-1660« kom i årbogen 1942 og den sidste »Valkendorferne på 
Klingstrup« i 1985. 
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U d over en lang række af bidrag til samleværker og leksika om fyn
ske lokaliteter og personer bør også værkerne Faaborg bys historie I-II 
(1955-56) og De magre år. Odense 1660-1700 (1980) nævnes. 

Kronen på Aage Fasmer Blombergs indsats for Fyns historie var 
doktordisputatsen fra 1973 Fyns vilkår under svenskekrigene 1657-1660, 
hvor det rigshistoriske aspekt kombineredes med fynsk lokalhistorie 
i en dybtgående og u troligt de talj e ret skildring af svenskekrigenes be
tydning for den fynske befolkning. 

For sin store indsats for Fynsk historie og for Historisk Samfund for 
Fyns Stift blev Aage Fasmer Blomberg i 1984 på sin 80-års fødselsdag 
den 30. august udnævnt til æresmedlem i Historisk Samfund. 

Aage Fasmer Blombergs indsats for Historisk Samfund for Fyns 
Stift er så meget mere imponerende, som den blev udøvet sideløbende 
med arbejdet som skolemand på Odense Katedralskole og mangeårig 
censor og censurformand for universiteternes censorkorps. 

Det var derfor med vemod og med følelsen af, at en epoke nu ende
gyldigt var afsluttet for Historisk Samfund for Fyns Stift, at meddelel
sen om Aage Fasmer Blombergs død blev modtaget. 

Æret være hans minde. 
Finn Stendal Pedersen. 
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