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Lavet af Christian , 6.a Vorbasse Skole 

Der er både grus og asfalt på vejen. 

Ruten er 27 kilometer. 

Man starter ved Vorbasse Krigshavn og 

slutter ved Vorbasse Krigshavn. 

Nutidens Vorbasse voksede op omkring kirken i slutningen af 
1100-tallet. Men den første organiserede bosættelse, der lignede 
en landsby, lå nord for kirken, hvor der i dag er åben mark. Under 
udgravningen her af et område på ca. en kvadratkilometer, har 
arkæologerne fundet spor efter otte landsbyer, der med et par 
generationers mellemrum ’afløste’ hinanden. Den første blev 
anlagt omkring år 100 f.Kr. 
 
Vorbasse ligger på den gamle studevej og tæt på ’Kongernes 
Jelling’, hvor Danmarks første konger havde hovedsæde.  
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Historien om Vorbasse 



Kirstinelyst 
Naturrum Kirstinelyst er placeret 
med kort afstand til Hærvejen. Man 
kan overnatte i shelters og hele 
familien kan blive meget klogere på 
heden og hvorfor det er så vigtigt at 
bevare dette unikke landskab. Der er 
mange vandre og cykelstier i 
området.   

Vorbasse kirke 
Vorbasse kirke er en middelalder 
kirke. Den blev bygget i 1300-tallet, 
men efterfølgende blev den bygget 
om i 1500-tallet. I udvidelsen blev der 
brugt nogle dele fra en gammel kirke i 
Fitting. Det oprindelige tårn styrtede 
ned i 1670erne. Det nuværende tårn 
er fra 1885 og om muret ved en 
restaurering i 1965. Våbenhuset fik 
sit nuværende udtryk i 1848. Før 
1848 var det opført som et 
bindingsværk. 
 

Vorbasse Krigshavn 

Professor Labri, en markedsgøgler i 

starten af 1900-tallet, gjorde både 

dammen og Vorbasse marked 

landskendt i en af sine 

vrøvlemonologer, hvor han fortalte, 

at han var ankommet ’i en 

undervandsbåd til Vorbasse 

Krigshavn’. I nogle år stak overdelen 

af en russisk ubåd endda op af 

vandet. Men nu er den på Vorbasse 

campingplads. 

Randbøl Hede 
Randbøl Hede er med et areal på 750 
hektar også Danmarks største 
indlandshede. Staldbakkerne med det 
88 meter høje Stoltenberg er det 
højeste punkt, som er dannet ved at 
vestenvinden har blæst sandet 
sammen. Før var der mange 
dværgbuske, men i dag er der mere 
græsser og blåtop.  

Syvårssøerne 
De mystiske Syvårssøer har deres 
navn af den simple grund, at de ikke 
altid er der. Fra gammel tid har man 
bemærket, at søerne dukkede op ca. 
hvert syvende år, eller også brugte 
man blot det magiske 7-tal til netop 

det uforklarlige. Fakta er, at søerne 

opstår og forsvinder med højden på 
grundvandet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   


