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Overlærer Fritz Jacobsen.
Tirsdag d. 15. januar afgik overlærer Fritz Jacobsen ved
døden. Han var født 1882 i Fuirendal sogn, og efter læreruddannelse på Nørre Nissum Seminarium virkede han bl.a.
i Hemmeshøj og i Hylstrup ved Sorø. I 1909 kom han til Slagelse, hvor han nåede at holde 40 års jubilæum ved Østre
Skole. Han var en højt værdsat lærer i historie, sang og tegning. Hans mange elever mindedes hans timer med glæde og
taknemmelighed og bevarede forbindelsen med ham gennem
årene, hvilket bl. a. gav sig tydeligt udtryk, da han sidste
forår fyldte 80 år. I mange år virkede han desuden som
lærer ved Slagelse Handelsskole.
Udover lærergerningen spændte hans interesser vidt. Han
var en kendt og populær borger i byen, hvor man satte pris
på hans venlighed og hyggelige lune. Hans lyriske åre gjorde
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ham til en skattet huspoet, og han mente selv, at han havde
skrevet over 1500 lejlighedssange.
Hans store lokalhistoriske viden og hans kærlighed til
hjemstavnen førte ham tidligt i forbindelse med Historisk
Samfund for Sorø Amt. Fra 1935-1959 var han et flittigt
medlem af bestyrelsen, og han varetog i en lang årrække på
bedste måde hvervene som kasserer og sekretær. Blandt medlemmerne vil han være kendt for den lange række artikler,
han gennem årene skrev til årbøgerne. Han var en flittig forsker, der forstod at finde ukendt stof frem og gøre det tilgængeligt for en større kreds. Flere af artiklerne handler om
Slagelse og Sydvestsjælland i ældre tid, men han har også behandlet emner, der dækker et større område, f. eks. de værdifulde bidrag om vandmøller i Sorø amt, kongens vildtbaner
og amtets kongeveje.
Han var bidragyder til Traps "Danmark" og værket "Før
og Nu." To værdifulde sognebeskrivelser stammer fra hans
hånd, nemlig en bog om fødesognet Fiurendal og en anden
om Vemmelev-Hemmeshøj.
Til det sidste var historien hans store interesse, og han
efterlader sig en række optegnelser, der vil indgå i det nyoprettede Lokalhistorisk Arkiv for Slagelse og Omegn.
Historisk Samfund mindes ham med taknemmelighed for
hans store indsats igennem de mange år.
R. Henneke.
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