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Hans Henrik Jacobsen døde september 2008, 
72 år gammel. Gennem 24 år var han redaktør 
for Fynske Årbøger.
 Hans Henrik Jacobsen var uddannet 
cand. mag. i fagene tysk og dansk. Han blev i 
1961 ansat ved Odense Katedralskole, hvor 
han forblev til sin pension godt 40 år senere. I 
1962 fik han udgivet en bog om den fynske 
antikvar og godsejer L. S. Vedel Simonsen. I 
forordet skrev H.H. Jacobsen, at historien på 
universitetet blev bedrevet snævert med kil-
dekritik og uden egentligt ønske om formid-
ling. Ordene er som en programerklæring for 
hele hans senere virke. Bogen blev udgivet af 
Historisk Samfund for Fyns Stift, som det hed 
dengang. 
 AA. Fasmer Blomberg var tilsynsførende 
på bogen, og han fik i 1965 indvalgt den unge 
adjunkt i repræsentantskabet for Historisk 
Samfund, hvor han hurtigt blev foreningens 
sekretær. I 1973 blev han redaktør for Fynske 
Årbøger. Dette hverv bestred han med utræt-
telig energi indtil 1996, da tidligere landsarki-
var Dorrit Andersen tog over. Et nyt format 
var blevet introduceret i 1971, og det forblev 
han tro imod alle årene. Han havde adskillige 
kontakter uden for øen og fik flere kendte hi-
storikere til at skrive om fynske emner til stor 
fordel for læserne.  
 Ved siden af redaktørhvervet og jobbet 
som gymnasielærer fik han også tid til at ud-
give en lang række bøger om fynsk historie og 
kultur. En af de første var H.C. Andersen på 
Fyn 1819-1875. En oversigt fra 1968. I 1975 
fulgte bogen Emil Aarestrup Stiftsfysikus i 
Odense 1849-1856 og i 1977 kildeudgivelsen 
Studier i fynske vedtægter 1500-1800, hvori 
han udgav adskillige fynske landsbyvedtægter 
for første gang.  1977 blev også året da Jacob-
sen tog springet ind i skildringen af bestemte 

lokaliteter. Det skete med bogen Fra landsby 
til forstad: Allesø, Broby, Kirkendrup, Næsby, 
Skovhøjrup. Den blev i 1982 fulgt op med del-
tagelsen i fembindsværket om Bogenses hi-
storie, hvor Jacobsen var en af forfatterne. 
Nordfyn, hvor han var født, var i det hele taget 
hans foretrukne egn, hvad hans bøger Træk af 
Lunde sogns historie (1997) og Kendte nord-
fynboer (2000) demonstrerer. Jacobsen var 

også engageret i Besættelsestiden. Herom 
vidner hans bog fra 1980 Tyske beslaglæggel-
ser i Odense og Assens amter. Hans allerførste 
publikation fra 1958 havde også omhandlet 
Besættelsen. Han havde i det hele taget et 
godt blik for, hvad der kunne interessere folk. 
Flere af hans bøger kom i flere oplag. 
 Med Hans Henrik Jacobsen er en myre-
flittig skribent om fynsk historie gået bort. 
Ære være hans minde.
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