
Peder Severinsen. 

l ormanden for Redaktionsudvalget af Aarbogen, 
<5> Pastor P. Severinsen, afgik ved Døden Søn

dag den 5. Februar 1939. Han vilde være 
blevet 70 Aar en Maaned efter, idet han er født den 
5. Marts 1869. Hans Fader var Snedker og Orgel
bygger i Thorsø ved Grenaa. 

1889 blev han Student fra Viborg, 1899 teologisk 
Kandidat. Han havde været Krigskorrespondent i den 
græsk-tyrkiske Krig 1897, og efter sin Embedseksamen 
fortsatte han en Tid ved Pressen, idet han var Re
daktionssekretær ved "Kristeligt Dagblad". 
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4 P. Severinsen. 

Pastor Severinsen havde kun 3 Præsteembeder. 
Han var først Kateket ved Holmens Kirke, derefter 
Sognepræst i Tiim og .Madum Nord for Ringkøbing. 
Fra 1913 til 1938 var han Sognepræst i Bringstrup
Sigersted. 

P. Severinsen var en af Danmarks lærdeste Præ
ster. Han vandt berettiget Anseelse i videnskabelige 
Kredse ved en Række betydelige teologiske og histo
riske Arbejder, hvoraf her skal nævnes: "Luthers Liv 
og Hovedværker", "Daabens Ord", "Viborg Domkirke 
med Stad og· Stift i 800 Aar", "Slagelse Set. Mikkels 
Kirke" og "Hvordan Reformationen indførtes i Dan
mark". Han var en fremragende Kender af Refor
mationstidens Salmedigtning; han havde Planer om 
at udgive et større Værk herom, hvilket han dog 
aldrig naaede at faa fra Haanden, men han har efter
ladt betydelige Forarbejder hertil. 

lians store kirkehistoriske Viden blev der fra 
mange Sider trukket Veksler paa, og Severinsen var 
altid hjælpsom og villig til at besvare Forespørgsler 
baade om det ene og det andet; han ofrede faktisk 
megen Tid paa at klare andre Folks Vanskeligheder, 
og der er mange, som staar i Taknemlighedsgæld til 
ham derfor. Videnskabsmænd fra alle Nordens Lande 
har raadspurgt ham, og i Forord til lærde Værker 
finder man ham ofte nævnt med Tak for god Hjælp . 

.Men Pastor Severinsen var ikke blot den lærde 
Præst. Han vilde meget gerne gøre alle Mennesker 
delagtige i sin Viden og· havde Evne til - mundt
ligt og skriftligt - at fremsætte sine Tanker paa en 
klar og letfattelig Maade; ikke for intet havde han 
begyndt sin Løbebane som Journalist. Han skrev 
meget i Dagblade og Tidsskrifter, især om historiske 
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Emner, men ogsaa om aktuelle Spørgsmaal af for
skellig Art; han var i nøje Kontakt med, hvad der 
var oppe i Tiden; trods sin Lærdom var han ingen 
stuelærd Mand, men i Virkeligheden i Besiddelse af 
praktisk Dygtighed paa mange Omraader. En Kom
bination af Lærdom og Dygtighed, der korn ham til 
Nytte ved hans Deltagelse i mangt og meget, i For
eningslivet, i Udvalg og Kommissioner. Pra mange 
Sider var der Bud efter ham. 

Saa snart Severinsen havde faaet Embedet i Bring
strup, indmeldte han sig i Historislt Samfund for Sorø 
Arnt, hvor han vil findes opført paa Medlemslisten 
for 1913. Hans Evner toges straks i Brug, idet han 
allerede i 1913 holdt historiske Poredrag ved to af 
Foreningens Møder. Senere har han beredvilligt ført 
Ordet ved Møder og Udflugter til historiske Steder, 
naar man har anmode~ ham derom; han har holdt 
ca. 20 historiske Poredrag og er Foreningens hidtil 
mest benyttede Poredragsholder. . Desuden har han 
skrevet en Række værdifulde Afhandlinger til Aar
bogen. I 1920 blev han indvalgt i Samfundets Be
styrelse og forblev heri lige til sin Død. Han var 
altid levende interesseret i Samfundets Vækst og 
Trivsel, udeblev ikke fra Bestyrelsesmøder, selv om 
han var aldrig saa optaget af andre vigtige Ting, 
han deltog med Iver i Forhandlingerne, og hans 
Mening om Spørgsrnaalene blev ofte af afgørende 
Betydning. 

Da Akademikasserer L. P. la Cour i 1933 ud
traadte af Bestyrelsen, blev Severinsen fra alle Sider 
opfordret til at overtage Redaktionen af Aarbogen, 
hvad han ogsaa lod sig bevæge til, beredvillig som 
altid. I-Ian fortsatte Aarbogen væsentlig i det givne 
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Spor; han havde dog Planer om selv at skrive 0111 

mange Spørgsrnaal, Planer, som af Mangel paa Tid 
kun delvis korn til Udførelse, men han havde glædet 
sig til at faa bedre Tid, naar han som Emeritus kom 
til København og fik Adgang til Biblioteker og Ar
kiver. Saa skulde han udelukkende kunne hellige sig 
sine videnskabelige Sysler. 

Da han i Eftersommeren 1938 forlod Bringstrup 
Præstegaard og med sit store Bibliotek flyttede ind 
i en Lejlighed i Tietgensgade 64, var han tilsynela
dende ved godt Helbred, men i Begyndelsen af De
cember maatte han gaa til Sengs, lidende af Gulsot. 
Han vedblev dog under sit Sygeleje at arbejde med 
sine Studier og Udgiverarbejder - Redaktionen af 
nærværende Aarbog gav han ikke fra sig før et Par 
Uger forinden han døde - og han nærede selv til 
det sidste Haab om at kunne overstaa Sygdommen 
og komme til ganske at hellige sig sine kære Studier. 

Dette skulde ikke gaa i Opfyldelse. 
Hans Død betyder et smerteligt Tab for den hi

storiske Videnskab i Almindelighed og for Historisk 
Samfund for Sorø Amt i Særdeleshed, eftersom det 
var paa hans Skuldre, en betydelig Del af Virksom
heden efterhaanden var kommet til at hvile. Andre 
maa nu afløse ham, men at erstatte ham fuldtud for
maar ingen. Ved sin Virksomhed i Historisk Samfund 
har han sat sig et varigt Minde. Vi vil altid holde 
det i Ære. 

Samfundets Bestyrelse. 
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