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Vorbjerg Høje 

Vorbjerg Høje er en række fredede gravhøje, der ligger i tæt forbindelse med og gåafstand til 
Slaggård Banke. Områdets højeste punkt er Møgelbjerg. Når man går rundt i området, kan man 
opleve 12 gravhøje folde sig ud i det smukke landskab. Og den tætte koncentration af højene gør, 
at man virkelig mærker historiens vingesus. 

Et eftertragtet gravområde 

De mange gravhøje i området vidner om, at Vorbjerg Høje sammen med de omkringliggende høje, 
herunder Slaggård Banke, var en eftertragtet gravplads. Og det var ikke tilfældigt. Gravhøje blev 
typisk placeret tæt ved store færdselsruter og beliggende højt i landskabet – for på den måde at 
opnå så meget synlighed som muligt. Netop Vorbjerg Høje har med sine cirka 100 meters højde og 
med Gudenåen som nærmeste nabo været et naturligt sted at vælge som gravplads. 

Det “ensomme” træ på toppen 

Uanset fra hvilket verdenshjørne man ankommer til Vorbjerg Høje, er der ét træ, man altid får øje 
på: Et træ, der står på en gravhøj i ensom majestæt. Det er ikke et højt træ, men det bliver “løftet 
op” af gravhøjen og troner rigtig flot. Selv fra lang afstand kan man få øje på det. 

 

Træet er blevet en del af logoet for “Foreningen for godt naboskab – Underup og omegn” sammen 
med Underup Kirke. Logoet kan ses øverst til venstre på denne hjemmeside. 
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Besøg Vorbjerg Høje 

Vorbjerg Høje er i dag et fredet 
overdrevsområde, hvor der i 
sommerhalvåret er græssende kreaturer. 
Man kan komme til området fra 
Vorbjergvej, og en lokal nabogruppe 
samarbejder i øjeblikket med Horsens 
Kommune om at lave en indgang fra Torpvej 
ved Underup. Derudover arbejdes der på at 
forbedre stisystemet og 
informationsskiltningen på højene. 

 

 

 

 

 

 

Af Maria Christensen 

  

Kilder: 
Horsens Kommune (weblink) 
Bestig Bjerge (weblink) 
Horsens Museum (weblink) 

Illustration, kort og foto: 
Horsens Kommune (weblink) 
www.larsp.smugmug.com  

http://horsens.dk/KulturOgFritid/Parkskovogfriluftsliv/Kulturhistorie/Jernalder/Slaggaard%20Banke
http://www.bestigbjerge.dk/media/565/slagg%C3%A5rdbanke.pdf
http://www.horsensmuseum.dk/Kulturmiljoer/OldtidsmiljoSlaggaardBanke
http://horsens.dk/KulturOgFritid/Parkskovogfriluftsliv/Kulturhistorie/Jernalder/Slaggaard%20Banke
http://www.larsp.smugmug.com/

