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Formandens beretning
To år med pandemi.
Vi har nu gennemlevet godt to år med pandemi. For nogle mennesker har det været dejlig
fredeligt. Mange indadvendte mennesker har fået lov til at være i fred og har nydt det.
Men for mange andre har det været trist og ensomt, i bedste fald kedeligt og i værste fald en
belastning der både psykisk og økonomisk blev for hård.
Under alle omstændigheder vil pandemien gå over i historien. Vi burde alle give os til at skrive
ned, hvordan vi oplevede pandemien og give vores personlige erfaringer om nedlukning,
håndsprit, mundbind, afstand, ”host og nys i ærmet ikke i dine hænder” og bobler på fem
personer videre til vores efterkommere.
Pandemien har også præget de to sidste års arbejde i Byhistorisk Selskab for Vejle.
Sidste år lykkedes det langt om længe at holde generalforsamling torsdag den 23. september.
Det er kun omkring et halvt år siden. Men efter reglerne skal generalforsamlingen holdes ”I
Vejle Kommune inden udgangen af januar kvartal”. Det kunne ikke lade sig gøre i 2021 på grund
af pandemien, men det kan det i år – selv om pandemien mildest talt ikke er ovre.
Der har været svært at være forening de sidste to år. Derfor er der grund til at sige TAK til
foreningens medlemmer, fordi I har beholdt jeres medlemskab på trods af de mange aflysninger
og ændringer i programmet. Foreningen har stadig omkring 450 medlemmer, tak for det.
Tak til Vejle Stadsarkiv for godt samarbejde gennem hele pandemien, en særlig tak til vores to
faste støtter på Vejle Stadsarkiv, der igennem hele pandemien har været særdeles hjælpsomme,
arkivar Pernille Schou, der også er aftenens dirigent og administrativ medarbejder Dorte
Jakobsen.
Tak også til foreningens sponsorer.
Hjemmesiden
Noget af det, vi selv synes, vi er lykkedes med under pandemien, er opsætningen af en ny
hjemmeside. Den skylder vi Britta Egebjerg stor tak for. Bestyrelsesmedlem Britt Kristensen har
brugt megen tid på at få den nye hjemmeside til at fungere; der har været tekniske
udfordringer, nu er det ved at lykkes, og jeg håber, I glæder jer over resultatet. Stor tak til Britt
Kristensen for indsatsen.
Praktisk hjælp
Under pandemien kneb det undertiden for bestyrelsen at få arrangementerne afviklet, fordi vi
var for få til det praktiske arbejde med opstilling af stole og borde, kaffebrygning og oprydning

efter mødet. Det var vanskeligt at bede om hjælp på grund af smittefaren. Men nu tør vi godt
sige det højt. Hvis nogen af jer har tid og lyst til at give en hånd med i forbindelse med den rent
praktiske afvikling af vores aktiviteter, så må I meget gerne give lyd til Dorte Jakobsen på Vejle
Stadsarkiv, når I tilmelder jer arrangementerne.
Efteråret 2021
Det var med hiv og sving, vi fik gennemført vores aktiviteter i efteråret 2021 på grund af det
stærkt stigende smittetal. Vi har kunnet tælle 502 fremmødte i alt til efterårets program, så helt
galt var det jo heller ikke. Og tak for det.
Ved sidste generalforsamling torsdag den 23. september talte tidligere generalkonsul i
Flensborg, Henrik Becker-Christensen om grænsedragningen i 1918-20. Den grænsedragning er
jo blevet meget aktuel i forbindelse med krigen mellem Rusland og Ukraine, hvilket mange
læserbrevsskribenter, historikere og journalister har gjort opmærksom på i den senere tids
offentlige debat. Mange gør nu opmærksom på, at Grænsedragningen 1918-20 mellem Danmark
og Tyskland kan tjene som eksempel til efterfølgelse.
Tirsdag den 12. oktober fortalte tidligere arkivar på Vejle Stadsarkiv, Poul Ulrich Jensen om vand
i Vejle gennem tiderne. Overskriften var: ”Vejle og vand. En udfordring i fortiden, nutiden og
fremtiden”. Den megen regn i februar måned i år har utvivlsomt mindet deltagerne om denne
aften, der var både interessant og velbesøgt. Ikke mindst gjorde de mange gamle fotos af sejlads
i Vejles oversvømmede gader indtryk på forsamlingen.
Ejeren af Villa Flegborg, direktør Hess´villa, Flegborg 6 havde inviteret Byhistorisk Selskab til at
besøge villaen, der for tiden står tom og netop er blevet grundigt renoveret. Onsdag den 13.
oktober, torsdag den 14. oktober og lørdag den 23. oktober stod medlemmer af bestyrelsen klar
i et par timer til at tage imod foreningens medlemmer, der også fik et lille foredrag om villaens
historie af Poul Ulrich Jensen. Der var mange, der tog imod ejerens venlige tilbud om at besøge
den smukke villa.
Smittetallene virkede foruroligende på bestyrelsen, derfor besluttede vi at ændre på konceptet
for den årlige udgivelse af Vejlebogen. Vi holdt fast ved den planlagte dato, fredag den 19.
november kl. 15 på Vejle Bibliotek, men vi undlod de traditionelle taler og nøjedes med at
udlevere Vejlebogen og tilbyde et glas vin til alle, der havde lyst til at sætte sig ned og nyde en
forfriskning. Desuden fik alle medlemmerne Tore Teglbjærgs spritnye bog om ”Vejle-egnens
helligkilder og Nørreskovens forlystelsesliv” foræret. Omkring 100 medlemmer mødte op på
Biblioteket denne eftermiddag.
Onsdag den 24. november holdt Tore Teglbjærg et velbesøgt foredrag om sin nye bog på Vejle
Stadsarkiv. Mødet indledtes med udskænkning af øl, fordi der blev drukket meget øl i Vejle
skove ifølge Tore Teglbjærgs undersøgelser af det folkelige liv på Vejle-egnen – det var skam
ikke kun kildevand alt sammen. Der blev dog også senere på aftenen serveret både kaffe og
kage, det hørte nemlig også til forlystelserne i Nørreskoven i gamle dage.

Bestyrelsen var meget i tvivl om, hvorvidt det var forsvarligt at afholde julemødet den 7.
december på Stadsarkivet. Vi valgte at gennemføre og havde en hyggelig aften med omkring
tyve fremmødte, der hørte oplæsning af bidrag fra et medlem, der fortalte om sin corona-jul
sidste år samt en fortælling om koleraen i Rom, som det beskrives af de danske
guldalderkunstnere. Desuden blev der spillet bankospil med gode gevinster, spist æbleskiver og
drukket hjemmelavet hvid gløgg.
I begyndelsen af december besluttede vi på bestyrelsesmødet, at vi på grund af det stigende
smittetal ville vente med at indlede forårssæsonen til i dag og så til gengæld strække den
længere ind i foråret, end vi plejer.
Byhistorisk Forlag
Hvad angår Byhistorisk Forlag er der ikke sket de store ting siden sidste generalforsamling
udover udgivelsen af Vejlebogen og Tore Teglbjærgs bog ”Vejle-egnens helligkilder og
Nørreskovens forlystelsesliv”.
Vi har i bestyrelsen meget længe drøftet, hvorvidt vi skulle lade bogen om Vejle Ådal
genoptrykke. Der er stor efterspørgsel efter den, men det er dyrt. På sidste bestyrelsesmøde
vedtog vi at sætte genoptrykningen af bogen i gang, så det nu atter bliver muligt at erhverve alle
de tre bøger om Vejle-egnen: Bogen om Vejle Fjord, bogen om Vejle Ådal og Grejsdalsbogen.
Morten Kahr Sørensen udgav i 2019 på Byhistorisk Forlag, Vejle ”Anekdoter fra et Østbyliv”. Han
er nu ved at lægge sidste hånd på en bog om Vejle i 1970erne, det kommer I til at høre nærmere
om.
Næstformanden forlader bestyrelsen
Foreningens næstformand Vigand Rasmussen har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Det er vi
naturligvis kede af. Vigand Rasmussen har været med fra foreningens begyndelse tilbage i 1991.
Der skal herfra i dag lyde en meget stor tak for den mangeårige indsats i foreningen. Vigand
Rasmussen kunne desværre ikke være til stede her i dag; men vi håber, at vi kan tage afsked
med ham på passende vis i forbindelse med den planlagte udflugt til Bindeballe Station og
Bindeballe gamle Købmandsgård den 28. maj. Vigand Rasmussen har dog lovet at være
medforfatter på årets Vejlebog og fortsat skrive om årets gang i Vejle.
Til sidst
Efter mere end to år med pandemi er der nu udbrudt krig i Europa, det er dystre tider.
Vi har brug for varme og fællesskab, og det håber vi, at vi kan bidrage med i foreningen. Vi lagde
mærke til, at forårets mange vandreture og også besøgene i Hess´ villa gav medlemmerne
mulighed for at være sammen på en anden måde end ved foredrag med en kort kaffepause.
Derfor har vi sammensat et varieret forårsprogram med lidt af hvert, både faglig tyngde og
mulighed for at træffe nye mennesker under friere former. Vi håber, at vi på trods af alt det
dystre får et godt forår i Byhistorisk Selskab for Vejle.
Tak for ordet.

