
Historiegruppen er en lille arbejdsgruppe, nedsat af Den dynamiske Landsby for at forske og 

formidle Vorbasses historie. Gruppen består af: Jørgen Møller, Mette Voldmester, Berit Aagaard, 

Frederik Vognsen, Jeroen Schotemeijer, Lars Okholm og Jeremy Watts. 

 

’Den dynamiske Landsby’ har bidraget til byens forskønnelse og modernisering ved at donere 

30.000 kroner (optjent gennem bogsalg og medlemskontingenter) til det store 

områdefornyelsesprojekt i Vorbasse, der startede i 2016. Desuden giver foreningen 2.500 kroner 

årligt til præmiering af årets bedste husrenoveringsprojekt, der er med til at give et synligt løft til 

Vorbasse. 

Derudover besluttede foreningen, at den ville yde et særligt tilbud til byen ved at danne 

en ’Historiegruppe’, der fik til opgave at dykke ned i og formidle ’Vorbasses lange historie’. 

 

 

Resultatet af de første tre års arbejde er blevet præsenteret i foråret, 2022. Påskelørdag 

blev det nyindrettede udstillings- og madpakkehus vist frem for byens borgere. 

Grundejerforeningen har stillet det stråtækte hus i anlægget til rådighed for Historiegruppen. 

Resultatet er otte store plancher, der dækker de renoverede vægge, samt indlæggelse af belysning 

og indkøb af et nyt bord-bænk sæt. Plancherne viser Vorbasses historie fra Stenalderen til 



Middelalderen. Denne historie er i særklasse i Norden, idet Vorbasse er en såkaldt ’vandrende 

landsby’, der har været beboet i samme område gennem over 2.000 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En af plancherne er viet til beskrivelsen af to historiske ture, man kan gå i og omkring 

Vorbasse. Disse ture er på 2 – 2,5 kilometer og er lette at gå. Undervejs fortæller skilte om de 

særlige afsnit af Vorbasses historie, der udspillede sig netop der. 

  



 Gavlen på materialehuset ved kirken er også forsynet med foreløbig tre plancher, der 

fortæller kirkens, Helligkildens, og markedernes historie. Der er reserveret plads til en fjerde 

planche. 

 

  

 

Denne planche er under udarbejdelse, og kortlægger endnu et historisk projekt, som 

Historiegruppen har gennemført: Gennem to år er der arbejdet både på at få tilladelse og rejse 

midler til at udgrave Helligkilden. Kun få af Danmarks cirka 700 såkaldte helligkilder er blevet 

undersøgt, hvilket betyder, at denne udgravning er en speciel foreteelse. 

 



Udgravningen og undersøgelsen af Helligkilden stod på i begyndelsen og midten af juni 

måned. Den blev foretaget af den arkæologiske leder af Sydvestjyske museer, Morten Søvsø, der 

har ansvar for området, assisteret af en erfaren arkæolog ansat samme sted, samt en arkæolog, der er 

ekspert i dronefotografi. Kirkegårdens medarbejdere samt frivillige fra Arkivet deltog i ’det grove’. 

Efter fem dages gravearbejde, blev kilden fundet. Den lå ikke præcist der, hvor man tidligere havde 

troet, men lige ved siden af. Samtidig blev de oprindelige diger omkring kirkegården blotlagt i dette 

sydvestlige hjørne. 

Undervejs blev der holdt flere orienteringsmøder, både ad hoc og formelle. Det færdige 

resultat, hvor kilden var blotlagt, blev præsenteret for en stor flok af byens beboere. 


