
VORBASSE  LOKALHISTORISKE  ARKIV 
Beretning  for 2012. 
 

 

 

Fra årets start havde vi lagt en arbejdsplan, som vi syntes passende i forhold til kræfterne. 
Undervejs dukkede varme emner op, som det også var relevant at beskæftige sig med. Arkivet har i årets løb 
fået ca. 200 henvendelser via mail og telefon og der har været et øget besøgstal i arkivet både i og uden for 
åbningstiden. Arbejdsgruppen har deltaget i en del kurser  hen over året.  
Vi er meget glade for Arkivsamvirkets aftale med Jyske Vestkysten om at bringe lokalhistorisk stof fra kommu-
nens syv arkiver i en turnusordning. Vi har bidraget med indlæg om Vorbasse-drengene og om Fitting Brugs-
forening. 
 
I det følgende nogle glimt fra årets aktiviteter: 
 
Som noget nyt har arkivet afviklet to familiesammenkomster, hvor "fætter/kusine-generationen" søgte konkre-
te oplysninger og historier om familien et par generationer bagud. Det blev to gode dage med masser af snak, 
som knyttede nye familiemæssige bånd.  Der deltog henholdsvis 11 og 42 fra de to familier.     Begge familier 
supplerede arkivets samlinger. 
 

I februar stod arkivet for Jørgen Hennekes første foredragsaften, 
efter udgivelsen af bogen Guld og Grønne Skove om grosserer-
plantagerne. En stor fortælleaften med ca. 110 deltagere. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sidst i februar deltog arkivet i den årlige fælles lokalhi-
storiske udstilling i Billundcentret. Vi valgte at følge op 
på foredraget, og satte fokus på "Skovens gårde". Et 
tema, som mange lokale har stor kendskab til og kunne 
forholde sig til. 
 

 

I juni måned leverede arkivet jubilæumstalen til Pensio-
nistforeningens 70 års jubilæum. 
 
 
 
 
 
 
Allerede  dagen efter åbnede vi en udstilling om Vorbasse 
Boldklub i anledning af dens 100 års jubilæum. En gan-
ske stor udstilling, der krævede meget forarbejde, men 
som til gengæld vakte glæde hos rigtig mange nuværen-
de og tidligere boldspillere. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
Sidst i juni kørte "historiebussen" igen på sog-
nets veje. Denne gang fortalte Sven Tygesen 
om fattiggården, Carsten S. Christensen berette-
de om kartoffeltyskernes kolonier. Der blev også 
tid til både alvorlig og morsom beretning om 
høkeren i Almstok fortalt af Erik Jørgensen, in-
den hjemturen indledtes over Randbøl Hede 
med malerisk solnedgang som afslutning for de  
50  deltagere. 
 

 

Efter sommerferien holdt arkivet kirkegårdsvandring, 
hvor Sven Tygesen gav gemte og glemte historier nyt 
liv for de 60 deltagere, der undervejs kunne varme 
sig på kaffe i våbenhuset. 
 

 

 

 

 
I november var der fortælleaften og åbning af en udstilling om 
"Vorbasse-drengene" ved Jeremy Watts på baggrund af nyudgivel-
sen Død Mands Gods. En spændende aften hvor efterkommere og 
andet godtfolk blev klogere på hændelser og problemstillinger om-
kring højudgravningerne. Marie  Wehde fra Billund Museum rede-
gjorde for de forskellige høj-typer og eftervirkninger af udgravnin-
gerne. Udstillingen gav efterfølgende flere spændende reaktioner. 
Ca. 75 deltagere havde helt sikkert en god aften. 
 

 

 

 

Så var der kun julemåneden tilbage, hvor vi også i 2012 deltog i jule-
messen i Vorbasse fritidscenter. Her kunne vi sammen med andre udgi-
velser sælge arkivets egen nyudgivelse Glimt af sognets historie II . En 
opsamling af 10 års spændende og forunderlige historier, som Sven 
Tygesen har leveret til kirkebladet gennem de mange år.  Vi har i arki-
vet valgt mødet med de man-
ge besøgende på julemessen 
frem for at satse på Arkiver-
nes Dag. 
 
 
- Nå ja, det almindelige fore-
faldende arkivarbejde skulle 
jo også lige passes! 
 


