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Det arbejde, Arkivet startede op i 2018, 
kom til at fylde rigtig meget i 2019, bå-
de i tid og tanke. 
I marts præsenterede vi Fittinglejren 
ved arkivernes fællesudstilling i Billund-
centret. Også i Billund var der stor inte-
resse for historien, som ingen kendte til. 
Selv museumsinspektør  John V. Jensen 
fra Varde Museum kom, og fik en guidet 
tur gennem udstillingen.  
 

 
Derefter fik han en ønsket rundvisning i lejrområdet, hvor også Niels 
Jørgen Thomsen guidede gennem Østerviggårds område. Det blev en 
rigtig god dag, og kontakten med John V. Jensen er holdt ved lige. 

 
Også arbejdet 
med at frilægge 
langdyssen  Ting-
sted Bakke på 
Rankenbjerg tog 
sin tid, men alt 
blev klaret, så vi 
kunne tage imod 
Idræt Om Dagen 
den 8/5. Der var 
beundring over 
det store arbejde 
Anders Peter Kal-

toft havde gjort, og der var stor forundring over, at stedet har eksisteret 
uden lokalbefolkningens bevidsthed. 
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Reaktionerne var stort set de sam-
me  ved Arkivets guidede aftentur 
den  6/6. I alt havde vi inden som-
merferien præsenteret den frilagte 
langdysse for langt over hundrede 
mennesker. 

Eftersommeren gik med mange 
forskellige gøremål omkring Fit-
tinglejren. Der var samtalegrup-
per med Fittings og Vorbasses 
ældre mennesker, som måske 
kunne have erindringer om be-
sættelsestiden. 

 
 
Også  100årige og 99årige Gunnar Nielsen 
og hans kone Ellen i Vejen, der i 1947 køb-
te en lejr-barak, flyttede den til Fitting Sta-
tionsvej og boede der i en årrække, måtte 
have flere besøg. 
 
 
Flygtningeperiodens nøgleperson har været Inga Volf-Dahl Pedersen, 
som indirekte satte hele arbejdet i gang. Inga har stadig kontakt til en 
flygtningefamilie i Tyskland og har forsynet 
arkivet med billedmateriale og oplysninger.  
 
Sommerens ansøgning til Vorbasse Fonden 
om støtte til udgivelse af det materiale om 
Fittinglejren, som vi skrev på, blev imøde-
kommet med 10.000 kr, så vi uden økonomi-
ske bekymringer kunne sætte udgivelsen i 
værk. Mette Voldmester gjorde en stor ind-
sats med opsætning og klargøring til trykning. 
Der er uden tvivl skabt en stigende bevidst-
hed og interesse om ”Vorbasses lange histo-
rie”. 
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Det var også baggrunden for en fortælling i Sognehuset lige efter høst-
gudstjenesten den 22/9. Det var dejligt at kunne bidrage til at formidle 
den fantastiske historie, som gemmer sig i mulden. 
 
Lørdag den 12/10 havde vi 80 deltagere med 
på en travetur i Fittinglejrens område — i fint   
solskinsvejr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lodsejerne Søren Tanghus og Niels 
Jørgen Thomsen gjorde en stor ind-
sats og var med til at skabe en god 
oplevelse.  

 
Efter godt to timers vandring 
med fortælling, snak, kaffe og 
sang sluttede turen med en lille 
skarp.  Mange takkede for en 
spændende tur imponeret over, 
hvordan fælleskabet kan fun-
gere.  

 
 
Alt var nu parat til receptionen den 
7/11 i Vorbasse Fritidscenter. 
Ca. 75 interesserede mødte op og fik 
en orientering om projektet—samt en 
masse god snak, kaffe og Arme Ridde-
re. Og så kunne man købe den nye 
bog om Fittinglejrene. 
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Der var en næsten fortættet 
stemning 
i 

den store forsamling 
 
 
 
 
Mens det summede af aktivitet i Arkivet 
skulle der også arbejdes med 2020-
kalenderen. Årets tema blev ”Vorbassse-
egnens erhvervsliv omkring 1950.” 
 
Grundlaget for kalenderen er alle de 
flotte luftfotos, som diverse luftfotofir-
maer har frigivet. Via Det kgl. Bibliotek 
har vi hentet billeder fra årene omkring 
1950, som er en naturlig efterfølger til 
Fittinglejrens lukning i 1947. 
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Alt i alt har Arkivet ”haft fat i” mere end 400 mennesker til de forskellige 
aktiviteter. Det fortæller om en stor interesse både lokalt og i en større 
omkreds. Det kan vi være glade for og stolte af. 
 
Mens alle disse aktiviteter har fundet sted, er arkivets daglige arbejde 
blevet passet på bedste vis. 
 
Der afleveres løbende materiale til arkivet, og vi har i 2019 lavet  36 nye 
registreringer.  
Der er scannet ca. 150 billeder til den digitale samling, og der er kom-
munikeret på ca. 150 mails. Søgning på Vorbasse via digitale medier 
overstiger imponerende 18.000 gange. 
 
Arkivet har en stabil arbejdskraft på 7 frivillige, der står for alle opgaver. 
Der er stor enighed om, at 2019 var et meget travlt og meget spæn-
dende år for Arkivet og for os, der arbejder der. 
 
Tak for interesse og opbakning i arbejdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Lokalhistorisk Arkiv 
            - Sognets hukommelse 
 
 


