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Årbogens præsentation  i de lyse rammer i Vejle Kunstmuseums foyer har i de seneste år udviklet sig til et tilløbsstykke, som trækker et stort publikum. Yderst til venstre er det formanden, Erik Toftgaard, 
som fortæller om årbogens indhold.      

Medlemmer stod  i kø for at sikre sig et eksemplar af årbogen, der 
rummer 12 historiske artikler.  
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Præsentationen af 
årbogen fra  
Historisk Samfund 
for Sydøstjylland 
er et tilløbsstykke

Vejle - Den historiske inte-
resse er levende og nærvæ-
rende i Sydøstjylland.

Det oplever Historisk 
Samfund for Sydøstjylland, 
tidligere Vejle Amts Histori-
ske Samfund. 

Efter flere år med få delta-
gere til præsentationen af 
årbogen, er lanceringen nu 
blevet et sandt tilløbsstykke.

Sådan var det også i går, 
da ”Lokalhistorie fra Sydøst-
jylland 2014” blev vist frem i 
Vejle Kunstmuseums lyse fo-
yer for en talstærk og lydhør 
forsamling.

Det kunne formanden, 
Erik Toftgaard, kun glæde 
sig over, da han stod for 
præsentationen. 

Årbogen er foreningens 
flagskib, og den føjer sig for-
nemt til rækken af årbøger, 
der begyndte at udkomme i 
1905. 

Årgang 110 udmærker sig 
ved at være ekstra fyldig 

med sine 12 historiske artik-
ler, der bevæger sig vidt og 
bredt i det historiske land-
skab.  Redaktionsudvalgets 
trio: Vigand Rasmussen, 
Vejle, Ulla Kellermann, Hor-
sens og Astrid Fristoft Wan-
del, Egtved, fortjener stor 
anerkendelse for bogens al-
sidige indhold og fine blan-
ding af personlige erindrin-
ger og historisk faglige artik-
ler.

- Det er en glæde, at vi sta-
dig får tilsendt så mange re-
levante og gode artikler, og 
det er en glæde at se så man-

ge medlemmer til præsenta-
tionen, sagde Erik Toftga-
ard, før han præsenterede 
forfattere og artikler.

Ved præsentationen sid-
ste år kneb det flere at høre, 
hvad der blev sagt. Derfor 
var der i dagens anledning 
opsat et højtaleranlæg, men 
det blev hurtigt slukket igen, 
fordi det rungede i det høj-
loftede rum.

Levende historie
Flere forfattere var til stede, 
blandt dem Lars Peter Lund, 
Egtved, der har skrevet erin-

dringer fra sin skoletid i Tå-
gelund skole. 

- Det er flere år siden, jeg 
skrev mine erindringer fra 
den gamle Tågelund skole. 
Jeg spurgte Historisk Sam-
fund, om det ville være rele-
vant at bringe den i 200-året 
for undervisningspligtens 
indførelse i Danmark. De 
sagde ja, og så har jeg rettet 
den lidt til, fortæller Lars Pe-
ter Lund.

Han begyndte i skolen, 
der kun havde et klassevæ-
relse, i 1938, og han husker 
sin første skoledag, som var 
i april. Dengang gik skole-
året fra og til april.

Læreren hed Ingemann 
Petersen, og han var en sand 
mester i at gøre historien le-
vende for Lars Peter og de 
andre børn.

”Øjnene var blanke efter 
en times danmarkshistorie, 
hvor drabelige slag var ud-
kæmpet, eller man var beta-
get og rystet over, hvordan 
Jesus kunne gøre sine un-
derværker. Det må have væ-
ret sand fortællekunst, el-
lers havde det ikke stået så 
stærkt i erindringen”, for-
tæller Lars Peter Lund i sine 
erindringer.

Fra 1600-tallets kirke-

regnskaber kan der henter 
en guldgrube af viden. Det 
beviser Karsten Merrald Sø-
rensen, arkivar, ph.d. ved 
Museerne i Fredericia, i sin 
fortælling om Pjedsted sogn 
i 1600-tallet set fra kirke-
regnskaberne.

Præsten var kirkeværge
Han fortalte om sit arbejde 
blandt andet: - Hvis man 
skal være lidt grov, så er der 
fra den tid kun to gode kil-
der. Den ene er retsdoku-
menterne, og de fortæller 
om, når det er gået menne-
sker skidt. Det andet er kir-
keregnskaberne, og de for-
tæller ikke kun om tal, men 
også om mennesker og de-
res gøren og laden. Som nu 
Pjedsted sogns præst, Be-
rendt Berendtsen Fahlen-
kamp, der førte Pjedsted 
Kirkes regnskab fra 1617 og 
frem til 1650.

Det var egentlig ikke me-
ningen, at præster skulle ta-
ge sig af kirkeregnskaber, 
men det var ikke usædvan-
ligt i begyndelsen af 
1600-tallet.

Pastor Fahlenkamp blev 
afsat som kirkeværge, fordi 
kirken førte sag mod ham 
ved Holmans herredsting. 

Præsten kunne nemlig ikke 
overdrage kirkens penge-
kasse, som han i sin egen-
skab af kirkeværge havde 
opbevaret.

Kirken havde 96 daler og 
22 skilling til gode hos kirke-
værgen. 

Karsten Merrald Sørensen 
skriver i sin artikel, at sagen 
er formentlig er et eksem-
pler på, at kirkeværgerne 
kunne have svært ved at se 
forskel på deres egen penge-
kiste og kirkens. 

Nok blev Berendt Berent-
dsen Fahlenkamp afsat som 
kirkeværge i Pjedsted, men 
hvor mærkeligt det end kan 
lyde fortsatte han som præst 
i sognet til sin død i 1658. 
Hvordan forholdet mellem 
menighed og præst har væ-
ret kan man kun gisne om.                 

Årgang 110 af et historisk flagskib   


