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Hejnsvig på toppen mellem  

fortid og fremtid

HVIS DU VIL VIDE MERE!
Kulturarv i Byfornyelsen i Hejnsvig og Sdr. Omme,
er beskrevet i tre publikationer: En sammenfattende rap-
port om projektet  og to kulturarvkataloger for henholds-
vis Hejnsvig og Sdr. Omme. Du finder alle tre publika-
tioner på:

www.mbbl.dk

Den sammenfattende rapport beskriver:
• sammenfattende resutltater 
• projektets baggrund, idé og formål 
• proces og metode
• sammenfattende anbefalinger 

Kulturarvkatalog 
Bygge bro mellem fortid og fremtid
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Katalogets indhold

1 
Hejnsvig og Kulturarv

Tenna Tychsen, proceskonsulenten skriver om: 

• Formål og baggrund
• Hvordan Hejnsvig har arbejdet med projektet

4 
Handling og aktivitet

Tenna Tychsen, proceskonsulenten,  sammenfatter
Hejnsvigs egne bud på: 

• Hvordan Hejnsvig vil bygge bro 
      mellem fortid og fremtid

3 
Hejnsvig på toppen - mellem fortid og fremtid

Jan W. Hansen, arkitekten, skriver om:
• Kortlægning af Hejnsvigs fysiske kvaliteter 
• Hvad Hejnsvig skal værne om
• Forslag til indsatser

2 
Hejnsvigs udvikling gennem tiderne

Gudrun Gormsen, kulturhistorikeren, skriver om:
• En gammel landsby
• En by i vækst
• En splittet og en samlet by
• En stationsby
• Hejnsvig som et kulturmiljø i historisk
      perspektiv
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1. Hejnsvig og kulturarv

“At gøre kulturarven kendt og levende i Hejnsvig 
betyder at bygge bro mellem fortid og fremtid”.
Kontaktpersoner, Hejnsvig og Sdr. Omme

DENGANG
BONDEBYEN

NU 
BOLIGBYEN

FREMTID
ATTRAKTIV BOLIGBY I LANDSKABET

I Kulturarvkataloget har vi sammen-
fattet VIDEN om Hejnsvig og dens 
udvikling gennem tiderne:

• Den fysiske udvikling og
• Den menneskelige udvikling

Kulturarvkataloget skal hjælpe os 
med at :

• UDPEGE vores særlige kvaliteter  
• GIVE FORSLAG til, hvordan vi kan 

bringe Hejnsvigs kvaliteter i spil i 
den fremtidige udvikling 

• GIVE IDÉER TIL handling.

Hejnsvig Lokalråd kan kontaktes af 
interesserede, som ønsker at høre 
mere om arbejdet med projektet, eller 
som ønsker at deltage i arbejdsgrupper, 
der er dannet i forløbet.
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Viden til bedre beslutninger i fremtiden
Billund Kommune fik i 2012 støtte fra Ministeriet for By, Bolig 
og Landdistrikter og fra Billund Kommunes Landdistriktspulje 
til at kigge nærmere på kulturarven som udgangspunkt for 
byfornyelse i landsbyer. 

Hejnsvig og Sdr. Omme er to meget forskellige landsbyer 
i kommunen, der begge ønsker at blive klogere på deres 
særlige kvaliteter og på de muligheder, de hver især har for 
udvikling i fremtiden. 

Hejnsvig og Sdr. Omme vil vise, hvordan kulturarven kan 
gøres aktiv og levende - uden at gøre byerne til museer. 
Begge byer har det mål at udvikle landsbyerne til steder, 
hvor det er godt at bo, og hvor borgerne og erhvervslivet tør 
tænke nyt – med høj grad af bevidsthed om, hvor lokalsam-
fundene kommer fra, og hvor de vil hen. 

Hejnsvig og Sdr. Omme har i dette projekt arbejdet med 
at finde ud af, hvordan landsbyerne kan bygge bro mellem 
fortid og fremtid. 

I dette katalog kan du læse om, hvordan Hejnsvig vil arbejde med 
kulturarven.

Hejnsvigs fine kvaliteter og udfordringer
Hejnsvig er en by med mange fine kvaliteter og mange kul-
turværdier, som er værd at passe på. Samtidig er det interes-
sant at se på, hvad der egentlig er sket i Hejnsvig i takt med, 
at byen er vokset fra andelssamfundets serviceby til nutidens 
boligby. Hejnsvig vil gerne blive ved med at være det gode 
levested, som byen altid har været, med de nødvendige 
kvaliteter, der får byens borgere til at føle sig godt tilpas.                                

Hejnsvig ligger på det højeste sted i Billund Kommune -  
smukt placeret i landskabet – PÅ TOPPEN. Hejnsvig er også 
en by, som socialt og kulturelt ser sig selv på toppen - nu og i 
fremtiden.

”Gennem tiderne har vi vist, at vi er FORANDRINGSSTÆRKE. 
Vi har taget imod de udfordringer, vi møder.
I dag er vi på vej mod noget nyt, som vi selv skal skabe. 
Vi ser fremtidens Hejnsvig som et moderne, levedygtigt 
lokalsamfund, hvor alle generationer føler sig velkommen i 
fællesskabet.”
Helhedsdplanen 2011

FÆLLES ERINDRING OM FORTIDEN!
• Noget med byens fysiske udvikling 

gennem tiderne

• Noget med udvikling af hverdagslivet 
gennem tiderne 

KULTURARV KORT SAGT

 
“Kulturarv er det bedste bud på at tage så dybt et 
spadestik som muligt, men det er ikke statisk.”
John Rendboe, Billund Museum.

Hejnsvig på toppen forpligter! - men hvordan?



6 Gør kulturarven kendt og levende

Baggrund 

I 2011 lavede Hejnsvig i samarbejde med Billund Kom-
mune og Billund Museum en helhedsplan for udvikling af 
lokalsamfundet. Dengang blev vi enige om, at Hejnsvig skal 
arbejde med en udvikling, der tager udgangspunkt i Hejns-
vigs værdier og ressorucer, og som kan drives af Hejnsvigs 
borgere.

Helhedsplanen gav os viden om vores fysiske, sociale og 
kulturelle styrker og gav os overblik over de indsatser, vi ville 
arbejde med i fremtiden. 

Hvad fandt vi ud af om Hejnsvig?
• At Hejnsvig har en historisk tradition for at tage hånd 

om svære udfordringer, når de opstår uanset vind, vejr 
eller politiske forhold. Styrken viste sig senest i kampen 
om at bevare skolen i Hejnsvig i 2010.

• At Hejnsvig og omgivelserne er særlige - natur og byg-
ningskultur har noget særligt at byde på i Hejnsvig - og, 
at vi skal forstå at udnytte dette mere målrettet i byens 
markedsføring over for både nye borgere, erhvervsliv og 
turister.

Hvad ville vi med Hejnsvig?
Helhedsplanen beskrev:
• Hejnsvigs identitet - Hvem er vi?
• Vores mål - Hvad arbejder vi hen imod?
• Vores vision - Hvor vil vi hen?

Helhedsplanen beskrev også en række indsatser, som Hejnsvig 
kunne arbejde med på kort og lang sigt. To af indsatserne var:

• at forskønne og renovere byen og 
• at markedsføre natur og historie

IDENTITET
Hvem er vi?

Gå-på-mod
Forandringsstærke

Gode til at holde sammen 
på lokalsamfundet

Foreningsaktive
Flotte byggegrunde

Bygningskultur

Varieret, skøn natur

VISION
Hvor vil vi hen?

HEJNSVIG PÅ TOPPEN
- også i fremtiden

Helheldsplan
2011

MåL
Noget vi arbejder hen imod

FYSISK: Hejnsvig skal markere sig som en smuk 
og velholdt by med flotte bygninger og attrak-

tive byggegrunde med udsigt og med mulighed 
for eksperimenterende byggeri, der passer ind i 
byens særprægede omgivelser og natur.

SOCIALT/KULTURELT: Hejnsvig skal være 
kendt som et lokalsamfund , der samarbejder 

godt på tværs af generationer om at ud-
vikle et attrativt lokalsamfund - socialt 

og kulturelt.
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Samarbejde med lokale eksperter og fageksperter
Hejnsvig inviterer både lokalsamfund og fageksperterne ind i 
samarbejdet om at gøre kulturarven kendt og levende. 

Hejsnsvigborgerne ved noget om hverdagslivet gennem 
tiderne. De bidrager med lokale fortællinger og viden om 
lokale behov og ønsker til byens udvikling.

Fageksperter sætter lokal viden i perspektiv
• Museet ved noget om hverdagslivets udvikling gennem 

tiderne generelt og kan pege på, hvor Hejnsvig er spe-
ciel, og hvor den er anderledes ift. andre lokalsamfund.

• Arkitekten med særligt kendskab til kulturarv hjælper til 
at læse sammenhængene mellem by og landskab og til 
at kortlægge Hejnsvigs væsentlige steder og bygninger. 

• Kommunen ved noget om rammer og muligheder for 
den fremtidige udvikling i kommunens landdistrikter.

• Proceskonsulenten sætter perspektiver på borgernes 
fortællinger, ønsker og behov gennem dialog mellem 
lokale og faglige eksperter - og hjælper med at få over-
blik over alle de mange idéer, der kommer på bordet.

Vi tænker ikke ens om kvaliteter og styrker i Hejnsvig. Det 
skal vi heller ikke, men det er vigtigt, at vi får kendskab til hin-
andens opfattelse af byen og dens værdier, og at vi vænner 
os til at lytte til hinandens perspektiver. Det giver en bedre 
forståelse i samarbejdet og bedre mulighed for at afstemme 
interesser fremover.

Vi kan gradvist få et bedre grundlag for at prioritere initia-
tiver og træffe målrettede beslutninger for fremtiden.

”Da en sag kan ses fra flere sider, vil jeg bede tilhørerne om 
at sætte sig i rundkreds.”
Storm P.

Efter arbejdet med helhedsplanen var Hejnsvig klar over, at 
byen er noget særligt, men vi blev også klar over, at vi måtte 
et spadestik dybere og få konkret viden om vores kulturarv, 
så vi bliver i stand til at beskytte kvaliteterne og bygge oven 
på de kvaliteter, vi har. 

Hvorfor bygge bro mellem fortid og fremtid?

Vi har brug for at vide: 
• Hvad der er Hejnsvigs særlige kvaliteter
• Hvad der adskiller os fra andre byer
• Hvordan vi forstærker kvaliteterne i byens udvikling
• Og endelig, hvad der er vigtigt at fortælle om Hejnsvig 

til os, der bor her, til nye, der kommer til, og til alle 
dem, som bygger nyt, bevarer og renoverer.

Hvordan har vi arbejdet?
De faglige eksperter præsenterede en projektplan for 
den lokale kontaktgruppe. I fællesskab fandt vi frem 
til, hvordan vi i Hejnsvig kunne involvere borgerne 
i projektet. At gøre kulturarven kendt og levende 
forudsætter, at borgerne føler sig inspirerede og mo-
tiverede til at deltage. Derfor er det vigtigt, at faglige 
og lokale eksperter sammen kan finde en måde at 
udnytte hinandens ressourcer på en inspirerende 
måde.
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Vinter 2012/13

KULTURARV-
KATALOG
På cafémøderne har borgerne prioriteret fire 
idéer, der kunne skabes enighed om at sætte 
gang i som det første. Kulturarvkataloget 
beskriver i sin helhed et idékatalog til hvad 
Hejnsvig ønsker at arbejde med. Top 4 kom til 
at se sådan ud:

Sommer 2012

PESPEKTIVER OG 
MULIGHEDER
Den indsamelde viden er bearbejdet til oplæg, 
der præsenteres og vendes med borgerne på 
cafémøde 1 på Hejnsvig skole.

Forår 2012

VIDEN

Borgere (lokale eksperter) og faglige 
eksperter arbejder sammen om at få ind-
samlet viden om Hejnsvig og om at få gjort 
Hejnsvigs værdier synlige.

Efterår 2012

IDÉ OG
HANDLING
Borgernes input fra cafémøde 1 er blevet 
bearbejdet af faglige eksperter og i Hejnsvigs 
kontaktgruppe. På cafémøde 2 på Pedersmin-
decenteret præsenteres 7 forslag, der kan 
forstærke det særlige ved Hejsnvig. 

Samarbejde
med 
lokalarkiv.

Interview om
hverdagsliv 
gennem tiderne.

Byvandringer og dialog.

Arkitekten ser 
byen med nye 
øjne sammen 
med borgere.

Kirkegårdsvandring 
og fortælling om
Hejnsvigs 
mennesker v.
Ditte Kragh

Billund Museum
fortæller om
den røde tråd i 
historien og
livet i Hejnsvig.

Deltagerne fortæller 
om hverdagslivet i 
50´erne, 
70´erne og 
NU

Arkitekten fortæller 
om Hejnsvigs 
kvaliteter,
muligheder og 
dilemmaer.

Deltagerne 
gør sig tanker om 
arkitektens oplæg 
og arbejder med 
ideer til byens 
udvikling.

Deltagerne gør sig 
tanker om:
• Hvordan Hejnsvig kan arbejde med ideerne
• Hvad Hejnsvig må have hjælp til og
• Hvad Hejnsvig selv kan gå i gang med.

Arkitekten 
præsenterer 7
forslag. 

Kommunens 
planchef samler op 
på mødets input og 
fortæller, hvordan 
samspillet med kom-
munen kan foregå 
fremover.

Markedsføring
af Hejnsvig og dens 
kvaliteter.

Byen i landskabet,
markere indfaldsveje.

Hovedgade og bytorv. 

Pæn by,
bevaring og
renovering.

Hvordan Hejnsvig har arbejdet med kulturarven
Projektet er gennemført i 4 faser:
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Spots fra forløbet

• Projektet har betydet, at flere har fået øjnene op 
for, at Hejnsvig er en FLOT BY

• BYVANDRINGERNE og den DIALOG, som har fulgt 
byvandringerne, gør at vi SER ANDERLEDES På 
BYEN

• Tråden leder helt tilbage til, at vi har fået lavet en 
HELHEDSPLAN (2011), og vi har fundet ud af, at det 
er nødvendigt at prioritere indsatser 

• Dialogen og det at vi SAMLES OM at diskutere, 
hvad det er for en by vi bor i, det betyder meget. 
Hvis vi skal fortælle andre om vores by, skal vi VIDE 
HVAD DET ER FOR EN BY, VI BOR I 

• Projektet har medvirket til at FORTÆLLE HISTORIER 
og har givet OVERRASKELSER

• ”Vi skal bruge den nye viden til at blive bedre til at 
bevare og vedligeholde og til at sætte standarden 
op i byen.”

• “Den nye viden kan bruges til markedsføring af 
byen”

• “Hejnsvig skal fortsætte med aktiviteter, som kan 
samle byen omkring dens kulturarv og muligheder.

• Byvandringerne må ikke blive en engangsforestill-
ing - vi skal have flere med.”

VI ER BLEVET KLOGERE

HVORDAN BRUGER VI DEN NYE VIDEN?
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.

2. Hejnsvigs udvikling gennem tiderne

Beskrivelsen af Hejnsvigs udvikling 
gennem tiderne bygger på oplysning-
er og fotografier, som Hejnsvig Lokal-
arkiv har fremskaffet, på oplysninger 
fra gruppeinterviews, byvandringer, 
cafémøder og andre meddelelser samt 
på folketællinger. 

Hejnsvig har en af Danmarks tidligste 
topografiske beskrivelser, nemlig 
pastor P. N. Frosts “Statistisk-oecono-
misk beskrivelse over Vaarbasse og 
Heinsvig sogne i Slaugs herred”, Ribe 
amt fra 1819. 

I denne fremstilling er der dog trukket 
mere på Sven Thygesens bog “Egnen og 
Sparekassen: Vorbasse-Hejnsvig 
Sparekasse: 1863-1998”, der er udkom-
met i 1998.

”Hvis vi vil fortælle andre om vores by, 
skal vi selv vide, hvad det er for en by, vi bor i”
Borger i Hejnsvig
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“Hejnsvig er ikke længere en lille 
by på landet, men en moderne 
boligby.”
Gudrun Gormsen, Billund Museum

Hejnsvig er en gammel landsby. Midt i 1800-tallet begyndte 
man at opdyrke de gamle udmarker og de hedeområder, der 
lå omkring byen. Antallet af landbrugsbedrifter steg støt et 
godt stykke ind i 1900-tallet. 

Da en møller og siden en høker slog sig ned i Hejnsvig, blev 
det begyndelsen til en egentlig byudvikling, som fortsatte, da 
byen i 1914 blev en station på Kolding-Grindsted-Troldhede 
banen. Et par købmænd, en manufakturhandler og forskel-
lige håndværkere bosatte sig i byen. Ligeledes blev der 
bygget andelsmejeri, Brugsforening med foderstofafdeling 
og et hotel.  

I 1920’erne og 30’erne voksede og fortættede bebyggelsen 
sig langs den gamle landevej gennem byen. Befolkningstallet 
steg; men Hejnsvig forblev en by, hvor landbrug spillede en 
stor rolle for næringslivet og identiteten. I 1970 blev 
Hejnsvig Kommune lagt sammen med Grindsted Kommune, 
og kommunesammenlægningen medførte ny vækst i Hejns-
vig. Jorderne til to af byens gamle gårde blev udstykket, og 
nye parcelhuskvarterer skød op omkring byen. 

Byen fik børnehave, en ny skole og en ny hal. Hejnsvig er ikke 
længere en lille by på landet, som er rundet af og præget af 
landbruget. Det er en moderne boligby og en by, som folk er 
enige om, at det er attraktivt at bo i.
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Hejnsvig er en gammel landsby, der ligger højt i landska-
bet. Landsbyen bestod af kirken, en halv snes gårde, nogle 
huse og en skole, som lå ved kirken. Befolkningen levede 
af landbrug. Kun omkring selve byen var jorden opdyrket. 
Resten lå hen som hede, mose og kær.

En gammel landsby

Fra bakketoppen vest for Hejnsvig by har der altid været et vidt udsyn over det omgivende landskab. 
Engang skuede man ud over øde, mørke heder. Kun kirketårnene i sognene mod vest tegnede sig mod horisonten.
I dag er det store plantager, som man begyndte at anlægge fra slutningen af 1800-tallet, man øjner i horisonten.

Maleri - Vestjysk hedelandskab, Alfred Märtens, o 1920.
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åben landsby med spredte gårde
Hejnsvig var en ret så åben landsby. Gårdene lå spredt og 
med lang afstand mellem hinanden ved landsbyens gade. 
Da byen omkring år 1900 begyndte at vokse, var der god 
plads til mange nye huse mellem de gamle gårde.

Søllingdal, Nordborg og Pedersminde er navne på nogle af 
de gamle gårde i Hejnsvig. Søllingdal er opkaldt efter pas-
tor Sølling, som sidst i 1700-tallet arbejdede for udskiftning 
af landsbyens jorder. De tre gårde lå mod henholdsvis syd, 
nord og vest i byen. På deres gamle marker er der nu par-
celhuse.

Hedeopdyrkning 
Omkring 1850 begyndte man at opdyrke heden omkring 
Hejnsvig i større stil. Det skete ved, at unge mennesker købte 
eller lejede en jordlod ude i heden eller på de gamle gårdes 
udmarker og begyndte at brække heden op. Den magre jord 
gav ikke meget afkast de første år, og mange af de første 
nybyggere, som i 1850’erne sad med en lille jordlod på den 
bare hede, måtte give op efter nogle år. Da brugen af mergel 
vandt indpas senere i århundredet, gik det bedre med at få 

A.G Jensen byggede først butik midt på Bredgade. Efter en brand 
flyttede han til en butik i byens sydlige ende. Senere byggede 
Brugsforeningen på den første tomt.

Gadeparti i Hejnsvig set mod nordvest mod  
kirken, præsteboligen og skolen.      

Bredgade set fra syd i 1909. Til højre ses de to købmandsbutikker, 
der var i byen.  

Bredgade set fra syd, o. 1920. På Møllebakken knejser Hejnsvig 
Mølle. Det lave, hvide hus neden for møllen er smedeværksted. 
Smeden boede i huset lige nord for smedien.

jorden i god kultur og få bæredygtige landbrug på den magre 
jord. Fra 1852 til 1895 – altså på knap 50 år - opstod der over 
hundrede nye hjem på hederne omkring Hejnsvig.  Denne 
udvikling i landbruget betød, at befolkningstallet i sognet 
steg, og begge disse forhold fik stor betydning for udviklin-
gen i Hejnsvig by.

Hejnsvig Mølle
De første tegn på forandring i den gamle landsby kom i 
1850’erne, hvor næringslovgivningen blev lempet. Det 
betød, at Hejnsvig fik en vindmølle på det, der i dag hed-
der Møllebakken, og at der nogenlunde samtidig kom en 
høker til byen. Høkere måtte kun handle med et begrænset 
vareudbud, men allerede i 1871 fik Hejnsvig også en rigtig 
købmandsbutik.

Købmand A.G. Jensen 
Hejnsvigs første købmand var sjællænder. Han drev en omfat-
tende handel fra sin butik i den sydlige ende af byen. Han 
var en driftig mand og på alle måder en foregangsmand. Han 
opkøbte jord og solgte byggegrunde i byen, men var også 
initiativtager til oprettelse af borger-forening, vandværk, 
transformatorstation og telefonforbindelse.
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En by i vækst 1900-1930

Indtil midt i 1800-tallet boede der omkring 500 men-
nesker i Hejnsvig sogn. Herefter voksede befolkningstal-
let, især efter 1900. Fra 1900 til 1930 blev folketallet 
mere end fordoblet. Antallet af landsbrugsejendomme 
steg, men selve Hejnsvig by voksede også.

Handlende og håndværkere slog sig ned i byen, og be-
byggelsen langs landsbyens gamle gade, landevejen fra 
Kolding til Grindsted, blev fortættet. I 1917 blev Kolding-
Grindsted-Troldhede banen ført gennem sognet. 

Byen fik station, og der kom bane- og postfunktionærer 
til. Efterhånden bosatte en del arbejdsfolk sig ligeledes i 
Hejnsvig. De arbejdede ved landbruget, ved teglværket 
og ved de tørvefabrikker, der var blevet anlagt under 1. 
verdenskrig i byens opland.

Jernbane
Jernbanen gik øst om byen og trak et lige spor gennem 
landskabet. På grund af højdeforskellene i terrænet blev 
banen ført op mod byen på en dæmning, der stadigvæk 
står tydeligt i landskabet. Stationen blev placeret i byens 
udkant mod nordøst. Her var der plads til rangerspor m.m. 

Hejnsvig o. 1930

Nye huse
Nye huse skød op langs landevejen – først spredt, siden mere 
tæt. Næsten alle var fritliggende enkeltbygninger, der lå for 
sig selv med en lille forhave ud mod vejen og en stor grund 
med plads til udhuse, græsplæne, blomsterbede og køkken-
have bagved.

FOLKETAL I HEJNSVIG

            SOGN  BY

1801     309
1850     527
1901     896
1925     311
1930    1994  375 
1955    2240  556
1960    2213  588

  

Et tog kører ind til Hejnsvig , o. 1930. Bredgade set fra kirketårnet mod sydøst, 1919.
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Håndværk og 
næringsdrivende
Håndværkerne byggede både værksted og bolig på 
samme grund. Vognmanden havde garage til lastbilen 
eller rutebilen ved siden af sit hus og skrædderen og 
skomageren en lille butik ud til gaden.

Butiksindehaveren havde sin lejlighed oven på eller ved 
siden af sin forretning, og der kunne også let indrettes 
en lille butik til håndværkerens kone ved hjemmet.

Skræddermester Hjort og barber Louis 
Jensen foran deres forretninger på Bredgade, 
o. 1930.

Brugsforening
I 1913 fik Hejnsvig en Brugsforening, hvortil der også var 
foderstofhandel. Brugsen spillede en stor rolle i forsyning-
erne til landbruget – til bedriften og til husholdningen. I 
1960´erne blev foderstoffen revet ned og gav plads til en 
udvidelse af butiksarealet.

Lene Sindbjerg åbnede på Bredgade 42 i 1935 
en manufakturforretning, som i 1959 blev til 
“Milles Magasin”, da lillebils-vognmand Kristian 
Jørgensen og hustru Emilie (Mille) købte huset.

Hejnsvig Brugsforening og Foderstof, 1960-70. Da den 
gamle uddeler gik på pension, delte han virksomheden 
op: en søn overtog Brugsen og en søn Foderstoffen. To 
familier boede i en villa med tre lejligheder, som faderen 
havde bygget over for Brugsen.

Manufaktur
Manufakturhandel var et karakteristisk indslag i stations-
byerne. På en hjørnegrund i Hejnsvig åbnede en manu-
fakturforretning i 1912 – naturligvis i passende rammer. 
Byens gamle manufakturhandel er et af Hejnsvigs mest 
monumentale huse. 

Hjørnegrunden ved Bredgade og Møllebakken var 
ramme om først en manufakturhandel, siden en 
trikotageforretning. o. 1990.

Kro og gæstgiveri
Også Hejnsvig Hotel fra 1913 fyldte godt i bybilledet. Et af 
hotellets lokaler blev allerede fra 1926 brugt af Hejnsvig/
Vorbasse Sparekasse, som filialkontor. Senere blev lokalet 
brugt til sagførerkontor og banklokale.  

Hotellet havde logerende, ugifte folk, som havde sæsonar-
bejde på egnen. Hotellet var et samlingspunkt i byen, og 
salen var ramme om mange familiefester. Fra 1922 blev 
stedet imidlertid også et symbol på modsætninger i sog-
net. Da blev gæstgiveriet til afholdshotel.

Hejnsvig Hotel, 1942.
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Hejnsvig kirke
Vækkelsen betød, at der var overordentlig god kirkegang i 
Hejnsvig. Den lille middelalderkirke blev for lille. Kirken blev 
udvidet 1918-19. Kun koret og en del af det gamle kirkeskib 
står tilbage. Et nyt skib og tårn blev bygget til mod vest ved 
arkitekt H. Lønborg-Jensen, der skabte en monumental byg-
ning i bybilledet.

En splittet og en samlet by

Indtil omkring 1970 spillede landbruget en stor rolle i 
Hejnsvig. Landmænd, der havde solgt gården, flyttede 
til byen. Handel og håndværk og til dels banen betjente 
landbruget.
 
Det var landbrug, folk snakkede om, når man mødtes 
- derhjemme, hos barbereren, på Foderstoffen eller i 
Sparekassen. 

Landbruget samlede byen i en fælles interesse. Til 
gengæld gav Indre Mission voldsomme spændinger og 
satte skel. I foreningslivet var der to foreninger af samme 
slags. Nogle kom kun i missionshuset, andre i forsam-
lingshuset.

Mejeriet
Hejnsvig Mejeri blev oprettet i 1890 og ombygget i 1915. 
Mejeriet var et søndagshvilende mejeri, hvor man holdt 
hviledagen hellig. Mejeriet lukkede i 1980’erne. I dag er der 
autoværksted i det gamle mejeri, og en ny skalmur dækker 
de gamle facader. 

Hejnsvig Missionshus
I 1890’erne oplevede sognet en stærk vækkelse. Mange 
familier sluttede sig til Indre Mission. Sognet fik  missionshus 
i Klink, men i 1910 blev der bygget et nyt, stort missionshus 
over for kirken i Hejnsvig. 

Hejnsvig Søndagsskole, 1957. 
Søndagsskolen samlede mange børn.

Hejnsvig kirke 2013

Hejnsvig mejeri o. 1950 Udsigt fra Hejnsvig kirketårn mod 
missionshuset Bethania, o. 1930.
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Indre Mission
De mange missionsfolk i Hejnsvig prægede byen. Indadtil 
samledes de i missionshuset og hjemmene. Udadtil talte 
mange missionens sag. De var ivrige afholdsfolk, og ikke kun 
kroen, men også købmænd og brugsforening blev tørlagt. 
Dans og kortspil var ilde set. Til gengæld blev der leget 
mange sanglege i afholdshotellets sal.

Præstegården 
Hejnsvig præstebolig er fra 1910. Alle de præster, der har 
boet i Hejnsvig, har haft tæt tilknytning til Indre Mission. 
Præsterne har formået at tilpasse det religiøse fællesskab 
og de kirkelige aktiviteter til skiftende tiders nye interesser. 
Pastor Frands Nedergaard Pedersen, der var præst i Hejns-
vig fra 1999 til 2012, introducerede f.eks. rytmisk musik og 
gospelsang. 

Et samlet Hejnsvig
Frands Nedergaard Pedersen gjorde desuden en stor indsats 
for at fremme samarbejde på tværs af interesser. I Hejnsvig 
er der bred enighed om, at det arbejde har udjævnet de skel 
mellem “os” og “de andre”, der i næsten 100 år spillede en 
stor rolle i byen.

Præsteboligen

Forsamlingshuset
Først i 1923 fik Hejnsvig et offentligt samlingssted for ikke-
missionsfolk eller ”vi andre”. Forsamlingshuset blev ramme 
om møder, filmfremvisning, folkedans, baller og private fes-
ter. I 1990 foretog en kreds af frivillige en gennemgribende 
istandsættelse af forsamlingshuset, og i dag er huset meget 
efterspurgt til afholdelse af private fester. Der bliver afholdt 
fællesspisning et par gange om året til fordel for det nye 
halprojekt samt banko hver onsdag.

Hele byen er 
fælles om at 
samle ind til 
Hejnsvigs 
nye hal

På torvet i Hejnsvig 
fortæller et barometer, 
hvor langt man er nået i 
indsamlingen.
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Efter 1970 -
fra stationsby til boligby

Troldhedebanen lukkede i 1968. Nogle år senere blev 
mejeriet nedlagt. De mindre landbrug fik det svært, og 
der var tegn på opbrud med hensyn til handel og service. 
I 1970 blev Hejnsvig Kommune lagt sammen med Grind-
sted Kommune.

Samfundsudviklingen gav Hejnsvig nye muligheder. 
Jorderne til de to gamle gårde, Petersminde og Søllingdal, 
blev udstykket til parcelhuse. Det betød på sigt vækst i 
folketallet. 

Parcelhuskvartererne fra 1970’erne og 80’erne omkranser 
byen mod syd og vest. Øst for byen opstod der allerede 
i 1950’erne et kvarter med mindre enfamilieshuse. I den 
sydlige ende af byen placerede kommunen et nyt er-
hvervskvarter, hvor den høje silo og senest solfangere på 
række er markante indslag i bybilledet. 

Selv en lille landkommune som Hejnsvig krævede administra-
tion. I 1956 byggede sognerådet et nyt kommunekontor ved 
den sydlige indkørsel til byen. Grindsted Kommune indrettede i 
1972 en børnehave i huset.

Hejnsvig 2000.

Hejnsvig skole, 2013.

Skole og hal
Indvielsen af den nye skole og hal i 1974 i den sydlige ende af 
byen markerede, at en epoke var slut. I omkring 200 år havde 
kirke og skole i Hejnsvig ligget side om side og haft nære rela-
tioner. Den nye skole havde brug for flere lærere, der bosatte 
sig i byen og blev en del af lokalsamfundet.  

Indsamling til ny hal
2013-14 forventer Hejnsvigborgerne, at der bliver opført en 
ny hal i stedet for den gamle. Der er i de seneste år blevet 
indsamlet midler ved en stor frivillig indsats fra hele Hejnsvig 
by og oplandets borgere.
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Parcelhuskvarter/gade
Parcelhuskvartererne i Hejnsvig føjer sig smukt ind i det land-
skab, som engang var marker omkring den landsby, der siden 
middelalderen har ligget på toppen af bakken. Husene kravler 
så at sige op ad den gamle bymark og respekterer terrænets 
kurver. Engang talte man om herlighedsværdier i det gamle 
landbrug. I Hejnsvig kan man næsten tale om en hel bys her-
lighedsværdi.

Jubilæum før og nu!
Ved Hejnsvig Mejeris 50 års jubilæum viste et festoptog 
stoltheden over landbruget. Når Hejnsvig Brugsforening i 
foråret 2013 fejrer sit 100 års jubilæum, inviterer Brugsen 
til fest og spisning i Hallen. Der er plads til ca. 500. Festen 
understreger fællesskabet og overskud og lyst til samvær i 
lokalsamfundet. Et samvær, der bidrager til at styrke de 
lokale relationer.

Parcelhuse set fra Søgårdvej

Almennyttigt boligbyggeri i Hejnsvig.

Hejnsvig 2013 
- en boligby med 

fællesskab og overskud

Optog med mælkevogne foran 
Brugsen, 1940.

Den første brugsuddeler troede 
i 1913 på den udvikling, som 
kom til Hejnsvig. I dag tror 
brugsuddeler Erik Laursen t.h. 
også på udvikling, men han 
understreger, at borgerne må 
gøre en indsats. Her anerkend-
es en deltager for at være aktiv 
i kulturarvprojektet.

Boliger for alle
Hejnsvig har boliger for enhver smag. Murermesterhuse, par-
celhuse og rækkehuse. I begyndelsen flyttede folk fra en lej-
lighed i et af byens gamle huse til nyt hus. Efterhånden kom 
der også folk udefra. I Hejnsvig var der skole og børnehave, 
gode idrætsfaciliteter og et aktivt foreningsliv. Endelig var der 
ikke langt til store arbejdspladser i Billund og Grindsted. I dag 
føles Varde og Esbjerg, Kolding og Vejle heller ikke langt væk, 
når man skal køre på arbejde fra Hejnsvig.

Sø og park  t.h. - byens 
stolthed. Det rekreative 
område, som bliver flittigt 
benyttet af byens borgere 
er blevet til som borger-
projelt i Hejnsvig. Her står en 
infostander, hvor aktiviteter i 
byen slås op.
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Et kulturmiljø i historisk perspektiv

Alle byer har deres historie – også Hejnsvig

To perioder har præget Hejnsvig på afgørende vis: tiden 
fra 1900 til ca. 1930, hvor landsbyen blev stationsby og 
tiden efter 1970, hvor velfærdssamfundet satte nye ram-
mer for udviklingen. 

Hejnsvig er ikke længere hverken stationsby eller en by, 
der er afhængig af landbrugets udvikling, men Hejnsvig 
rummer stadigvæk de institutioner, der opstod i den 
periode, hvor andelsbevægelsen vandt frem, og hvor 
man begyndte at organisere sig i foreninger.

Mejeriet er nedlagt, men findes i bybilledet. Brugs-
foreningen er udvidet betydeligt. Missionshuset og 
forsamlingshuset fungerer. 

Derudover har Hejnsvig en lang række huse, der engang 
rummede butikker, værksteder og boliger. Der er en fin 
helhed over denne bygningsmasse, og det er værd at 
værne om disse bygninger, da de giver byen et hel-
hedspræg. De rummer æstetiske værdier, har historisk 
værdi, fordi de er karakteristiske og tidstypiske, og de 
repræsenterer en given tidsperiode. 

Bygninger og kulturmiljø har 
fortælleværdi.

De fortæller historien om dengang 
Hejnsvig blev mere end blot en landsby 
–  blev til en lille by på landet.

Det typiske hus 
Et typisk hus i Hejnsvig fra stationsbyens første tid er bygget 
i blank mur af røde sten og har halvvalmet tag. Bygningerne 
har ofte stor symmetri. Gavle, hjørner og murværk langs 
tagskægget er fremhævet med gesimser, ligesom facaderne 
og partiet omkring indgangsdøre kan være dekoreret med 
lodrette eller vandrette bånd af cement, der ofte er malet 
hvide.

Kviste, gesimser og rosetter
Flere af 1920’ernes huse i Hejnsvig er forsynet med en kvist 
midt på facaden. Nogle huse har fået et ovalt vindue i fa-
caden, imens andre har en oval roset som facadedekoration. 
Den ovale form var en yndet dekoration i datidens byggeri.

Bredgade nr. 40, 1969. Albet Gunderlund var elektriker, og hans kone 
drev en  tobaksforretning. 

Villa Nordborg i Bredgade, o. 1920.

Husrække i Bredgade
 over for Hotellet,
1960’erne.
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Rungborgvej
Syd for Hejnsvig kirke på Rungborgvej ligger en række huse 
fra 1920’erne, der alle er nogenlunde lige store.  Alle stod i 
røde sten og med halvvalmet tag og smårudede vinduer, da 
de blev opført. Mange af husene er renoveret, men man for-
nemmer stadig deres oprindelige form. Sigurd Rungborg var 
murermester i Hejnsvig og har opført mange af byens huse i 
byen – alle i den stil, han havde lært. 

Hejnsvig Station
Hejnsvig Station blev tegnet af arkitekt, Robert V. Schmidt 
ud fra de normer, som Landsforeningen for Bedre Byggeskik 
satte for godt byggeri i begyndelsen af 1900-tallet. 

Slagterbolig, Bredgade
Kvisten var et yndet element i det tidlige 1900-tals byggeskik. 
Kvisten kunne bruges som dekoration af facaden i bedste 
schweizer- eller tyrolerstil, men den tjente også en praktisk 
funktion. Man fik en bedre udnyttelse af tagetagen som 
boligrum. Det havde stor betydning i en tid, hvor der skulle 
indrettes flere lejligheder i ét hus.

Hejnsvig Hotel
Hejnsvig Hotel blev bygget med to kviste, en i hver ende 
af facaden. Siden ca. 1977 har hotellet kun fungeret som 
ramme for private fester, og i den ene del af bygningen, blev 
der allerede i 1916 oprettet bageri. I dag er der pizzeria i det 
gamle bageri.

Rungborgvej, 2013

Hejnsvig Station 
ved banens lukning, 1968.

Den nordøstlige ende af Bredgade, o. 1920.

Hejnsvig Hotel ca. 1968.

Bredgade 67, o. 1955.
Et vinkelhus med kvist. I bygningen har der været
købmandsbutik og Tatol.
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3. Hejnsvig på toppen - mellem fortid og fremtid

”Vi valfarter til byer med en 
levende kulturarv, hvad enten 
det drejer sig om Rom, Oxford 
eller Skagen. 
Jeg kan ikke komme i tanke om 
et eksempel, hvor kulturarv har 
skabt en dårlig byudvikling.”
Jan W. Hansen 

Sammen med borgerne i Hejnsvig er 
der foretaget en kortlægning af byens 
fysiske kulturarv, fysiske kvaliteter og de 
muligheder, som Hejnsvig har for at gøre 
kulturarven levende i Hejnsvigs
fremtidige byudvikling.

Kortlægningen har på en systematisk 
og anskuelig måde fremstillet valgmu-
ligheder. Det er sket i en demokratisk 
proces, hvor borgerne på fælles byvan-
dringer og cafémøder er kommet med 
input til kortlægningens forskellige faser.

“Flere har fået øjnene op for, at
Hejnsvig er en flot by.”
Borger i Hejnsvig



23

A. STEDTYPOLOGI

C. PROFANTYPOLOGI

B. MONUMENTTYPOLOGI

D. APTERINGSTYPOLOGI

TRIN 3: KREERING / EKSEMPLIFICERING

TRIN 2:  ANALYSE

TRIN 1: REGISTRERING

Kortlægning af Hejnsvigs fysiske kvaliteter og muligheder

Arkitekten har sammen med borgerne og Billund Museum 
foretaget en kortlægning af både menneskeskabte og 
naturskabte typologier. Typologier er f.eks. tærren, landskab, 
bebyggelse eller betydningsfulde steder, der er markante i 
bybilledet eller fortæller historie.

Typologierne er inddelt i 4 grupper og kortlagt i denne  
rækkefølge:

A. Stedtypologi/ strukturtypologi: natur- og kulturskabte       
     karakteristika.
B. Monumenttypologi: karakteristiske monumentale og  
     betydningsfulde bygværker.
C. Profantypologi: karakteristiske bebyggelser, bygninger og  
     facader.  
D. Apteringstypologi: karakteristisk byudstyr og aptering.

KORTLÆGNING I 3 TRIN
Kortlægningen af typologierne er foregået på tre måder 
eller i tre trin:

1. Registrerende kortlægning, hvis formål har været så 
”objektivt” som muligt at registrere typologierne.

2. Analyserende kortlægning, hvis formål har været at 
trække særlige temaer, særlige fysiske forhold eller spe-
cielle byarkitektoniske elementer frem som potentialer 
for byudvikling og transformation.

3. Kreerende/ eksemplificerende kortlægning, hvis formål 
har været at introducere nye idéer til byudvikling eller 
justeringer - med baggrund i eksisterende kulturarv og 
identitet.   

På de følgende sider beskrives resultaterne af de tre trin i 
kortlægningen.
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Spot på byens fysiske kvaliteter

Registrerende og analyserende kortlægning 

Den registrerende og analyserende kortlæg-
ning fortæller om Hejnsvigs fysiske kulturarv. 
Den fortæller om byens kvaliteter, men den 
fortæller også om tidligere kvaliteter, som er 
forsvundet, eller som er blevet utydelige i byens 
udvikling. 

Den registrerende kortlægning af Hejnsvig er 
repræsenteret af et luftfoto af byen og dens 
nære omgivelser. Den registrerende kortlægning 
har ligeledes omfattet historiske kort af byen og 
området. 

De analyserende kortlægninger er vist som dia-
grammer og plantegninger suppleret med fotos 
af disse typologier:

 
1. terræn,
2. grønt og blåt landskab, 
3. vej- og gademønster/ jernbane, 
4. monumenter, 
5. bebyggelses- og byrumsstrukturer.
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Terræn, landskab og vejmønster
Den registrerende og analyserende kortlægning af Hejnsvig 
viser en by, der er opstået på en bakketop omgivet af lavere 
landbrugsarealer med vandløb og småsøer. Denne geografi 
har byen bevaret gennem tiderne, ligesom de senere års 
byekspansion fortsat er centreret omkring bakketoppen. 
Langs de sydlige lavninger har byen klare afgrænsninger mod 
landskabet i form af parcelhuskvarterernes grønne, klippede 
”bymure”/hække.

Adgang til vand, græsning og dyrkning på lidt bedre jord, end 
i det omgivende landskab, har desuden fungeret som grund-
lag for dannelse af byen og den senere byudvikling på stedet. 

Det blå og grønne landskab
Det blå landskab er karakteriseret af bækken og de små 
vådområder rundt om Hejnsvigbakken, mens det grønne 
landskab præges af de nord-sydgående læhegn, der i lige lin-
jer skærer sig ind over landskabet, hvor Hejnsvig ellers ligger 
fint centreret omkring bakketoppen i en mere cirkelformet 
struktur. De lige linjer i landskabet udfordrer således det 
cirkelformede (koncentriske) terræn og bymønster.

Ved alle indfaldsveje skjuler og indrammer træbevoksninger 
eller grønne kvarterer byen. Byens grønne karakter under-
streges desuden af de nyere velplejede parcelhuskvarte-
rers hække og haver. Også disse kvarterer kan henregnes til 
Hejnsvigs moderne kulturarv eller bybyggeskik og bør som 
sådan behandles hensynsfuldt.

Vej- og gademønster og jernbane
De historiske færdselslinjer har fra alle retninger samlet sig 
på toppen af Hejnsvigs bakkedrag, der både symbolsk og 
fysisk har udgjort områdets og bebyggelsens centrum, hvilket 
kirken og dens omgivende bebyggelse vidner om.   
Først for alvor med gennembrydningen af den nord-syd- 
gående regionalvej er den cirkelformede bystruktur blevet 
skåret igennem af en gennemfartsvej med hovedgade. De 
oprindelige indfaldsveje og gaderne i den gamle bydel på 
toppen er intakte og kan med fordel understreges af en sær-
lig belægning, belysning, beplantning m.v.

TERRÆN OG VEJFØRING

GRØNT OG BLÅT LANDSKAB

Også ”sporene” af den nedlagte jernbanes linjeføring og 
øvrige anlæg i byen bør respekteres og inddrages i plan-
lægningen som en vigtig del af Hejnsvigs byudviklings- og 
kulturhistorie igennem et halv århundrede. 

Monumenter, bebyggelses- og byrumsstrukturer
Over tid har Hejnsvigs by- og bebyggelsesmønster sammen 
med byens monumentale bygværker formeret kombinatio-
nen af cirkelformet (koncentrisk) bystruktur og hovedgade-
struktur, der i dag præger byen og bebyggelsen

Den gamle cirkelformede by roterer omkring kirkens monu-
mentale tyngdepunkt, mens gadebyens rygrad er blevet 
fastholdt af den tættere hovedgadebebyggelse med tilløb 
til sidegader med tyngdepunkterne kro, indkøbscenter og 
tidligere mølle m.v.

Typisk for de fleste små provinsbyer og landsbyer har også 
Hejnsvig gennem de seneste årtier forvandlet sig fra en 
mere koncentreret by til en åben, grøn parcelhusby, en slags 
”forstadsby”. I den proces har den gamle bystruktur omkring 
kirken og hovedgaden gradvist mistet sin betydning som 
centrum og hovedattraktion. 

Det gamle centrale kirkekvarter er fortsat et fint, sammen-
hængende historisk bymiljø med en serie relativt velbeva- 
rede gamle huse plus nogle få nyere, der er passet ind i sam-
menhængen. Bebyggelsen, der består af fritliggende huse i 
en tidstypisk byggeskik, indrammer kirkegårdens firkantede 
”grønning” og repræsenterer som samlet miljø en vigtig del 
af Hejnsvigs kulturarv. 

Hovedgadens randbebyggelse, byrum og aktiviteter er i dag 
belastet af tung trafik og svigtende attraktion for butiks- og 
erhvervsliv. Der er ikke optimale bokvaliteter.

Hejnsvigs hovedgade har dog undgået det tydelige forfald, 
der har ramt andre små provinsbyers centrale strøg, dels 
fordi der har været færre huse med butikker i, og dels fordi 
dens randbebyggelse altid har bestået af fritliggende huse 
med et stort islæt af beboelse. De få butikker i husene har 
derfor lettere kunnet inddrages til beboelse.

Hovedgaden er en mellemting mellem en by- og en lands-
bygade, visse steder med bevarede, men stærkt reducerede 
forhaver, stakitter m.v.
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Hovedgadens centrale kryds ved kro og indkøbscenter er 
markeret som byens mest offentlige, men rumligt meget 
udefinerede hovedplads.

Byens historiske monumenter: kirke, forsamlingshus, kro og 
jernbane spiller stadigvæk en vigtig rolle for byens identitet 
og karakteristiske udformning. Det gælder ligeledes den 
nedrevne mølle, der glimrer ved sit fravær.

Også markante, tidstypiske enkelthuse og bebyggelser spredt 
rundt i byen kan betragtes som vigtige pointer i byens histo-
rie og kulturarv, som beskrevet i kapitel 2.

De nye monumenter i den boligby, der i dag udgør det meste 
af ”Hejnsvig på toppen” er sportshallen, fabrikken, var-
meværket m.v. 

ANALYSERENDE KORTLÆGNING, SAMMENLAGTE TYPOLOGIER.

BÆKKEN

BAKKEBYEN, HEJNSVIG

BÆKKEN

KIRKEN

BEBYGGELSEN

KIRKEN

STATIONEN

HOVEDGADEN
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Kreerende /eksemplificerende kortlægning 

Den kreerende kortlægning følger op på den registrerende 
og analyserende kortlægning. Den slår ned på de temaer 
og steder, der er udpeget og udvalgt af deltagerne i proces-
sen og giver  mere konkrete bud på udvikling og udformn-
ing. I Hejnsvig drejer det sig om temaerne og stederne:

• Landskabsafgrænsningen
• Indfaldsvejene 
• Kirkekvarteret
• Hovedgaden
• Bytorvet/ hovedkrydset
• Jernbanen
• Møllebakken

Heraf er landskabsafgrænsning og indfaldsveje, Kirke-
kvarteret, Hovedgaden og Torvet blevet højt prioriteret.

Ideudkast
De viste illustrationer og diagrammer er kun idéudkast 
og skitser. Den endelige udformning af de udvalgte og 
prioriterede byudviklingstemaer og steder kræver en 
grundigere bearbejdning og mere præcis udformning, før 
de kan reali- seres. 

Planlægning og realisering   
Kortlægningen samt udvælgelsen af byudviklingstemaer 
og fokuspunkter bør følges op af en egentlig lokal og 
kommunal planlægning med henblik på realiseringen af 
den kreerende/ eksemplificerende kortlægnings visioner.

LANDSKABSAFGRÆNSNING, INDFALDSVEJE. KIRKEKVARTERET.

HOVEDGADEN. TORVET.

Forslag til indsatser 



28 Gør kulturarven kendt og levende

Landskabsafgrænsningen
Med forbillede i byens klare afgrænsninger mellem bakkeby 
og lavland er en fortsat fokusering på overgangen mellem by 
og land prioriteret.

Det samme gælder sikringen af den direkte adgang til det 
omkringliggende kulturlandskab, som er en af småbyernes 
mest eftertragtede kvaliteter, samt etableringen af interne 
grønne stiforbindelser mellem parker, grønninger og haver.
Også den landskabsarkitektonisk meget smukke indfaldsvej 
fra sydvest med kirken som perspektivisk fikspunkt er et 
eksempel på indfølende byudvikling med den bymæssige 
kulturarv for øje. 

Den samme byarkitektoniske bevidsthed bør præge place-
ringen og udformningen af fremtidige, dominerende monu-
mentalbyggerier i Hejnsvig.

I

LANDSKABSAFGRÆNSNING, HEJNSVIG. AFGRÆNSNING BY / LAND, IDÉUDKAST.
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Indfaldsvejene
Erindringen om den cirkelformede by på toppen af bakken 
kan fastholdes med en træbeplantet markering af de gamle 
indfaldsveje.

ALLÉFRAGMENT, HEJNSVIG. ALLÉMARKEREDE HISTORISKE INDFALDSVEJE.
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Kirkekvarteret
Kirkekvarterets unikke bymiljø ønskes bevaret og fornyet i 
overensstemmelse med den historiske kontekst.

KIRKEKVARTERET SET FRA PARKEN.

KIRKEKVARTERET SET FRA HOVEDGADEN. HEJNSVIG INDEN HOVEDVEJENS GENNEMBRUD.     Luftfoto: Sylvest Jensen 1955, Det Kongelige Bibliotek.
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Hovedgaden 
Hovedgaden i Hejnsvig er ikke så hårdt ramt af udviklingen 
indenfor bosætning og erhvervsliv som hovedgader i mange 
andre småbyer, men er dog i risikozonen.

Den kreerende kortlægning foreslår en byfornyelsesstrategi, 
der træbeplanter hovedgaden, samtidig med at husejerne  
stimuleres til at fastholde, forgrønne og pleje de smalle 
forhaver og arealerne mellem husene. 

HOVEDGADEN SET FRA SYD.

HOVEDGADEN VED KROEN. PLADSEN.

SNIT I HOVEDGADE OG BEPLANTET PLADS VED BANKEN.

SNIT I HOVEDGADE OG HUSMELLEMRUM.
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Bytorvet
Hovedgadens centrale kryds fungerer allerede i dag som 
byens centrum og hovedtorv. Denne karakter kan forstærkes 
gennem en tættere bebyggelse, der klarere definerer byrum-
met.

TORVET VED BRUGSEN .

PLANDIAGRAM PLADS OG TORV, IDÉUDKAST.

NYT BEPLANTET TORV OG HOVEDGADE, IDÉUDKAST.

TORV OG HOVEDGADE, EKSISTERENDE.
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Møllebakken
Som eksempel foreslås Møllebakken nybebygget på en sådan 
måde, at det peger tilbage på møllen og dens historiske 
betydning for byens liv og identitet. Et moderne vartegn for 
byen på linje med de øvrige opstikkere vil være en interes-
sant og konkret udfordring for både arkitekturen og for 
kulturarven i Hejnsvig.

Dorthea Kristensen fra kontaktgruppen drømmer om seniorboliger 
på toppen:
”Tænk at blive muret inde på sådan en lille grund, når man bliver gammel, 
hvor man ikke kan se nogen steder hen. Det var dog forfærdeligt. Tænk om 
man kan komme op, se ud og nyde højden. Det kunne dog være flot.”

HEJNSVIG MED “MØLLEOPSTIKKER”.

SILOOPSTIKKER, HEJNSVIG. KIRKEOPSTIKKER, HEJNSVIG.
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4. Handling og aktivitet 

Der er ingen modsætning mellem 
spændende udvikling og kulturarv 

I Hejnsvig skal der ikke så meget til at 
gøre kulturarven aktiv i udviklingen. Vi 
har et smukt landskab, og vi har fine 
bygninger at gøre godt med.

Med dette kulturarvprojekt har vi lært 
vores by og kvaliteter bedre at kende.

Vi har fået et bedre grundlag for at 
beslutte, hvad vi vil gøre i fremtiden, 
så vi kan bevare vores kønne by i 
landskabet.

Endelig er vi blevet klogere på, hvad vi 
har at markedsføre, når vi siger: 
“Hejnsvig på toppen - Her er godt at 
bo!”

NU SKAL VI BARE I GANG!

MARKEDSFØRING

BYEN I LANDSKABET
MARKERE 
INDFALDSVEJE

HOVEDGADE
BYTORV

PÆN BY
BEVARING
RENOVERING
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HELHEDSPLAN 2011

Helhedsplanen giver:
OVERBLIK 

Vision og mål for
udviklingen i Hejsnvig                                                                                                                                         

  

Hejnsvig bygger bro mellem fortid og fremtid

Hvorfor tager det så lang tid at lave gode
løsninger?

“Over night succes bygger på 25 års 
forarbejde!...Det er byens ressourcer vi skal 
bygge på og udvikle og ikke tilfældige projekt-
forslag, som laver enkeltstående succeshisto-
rier”

Michael Parkinson CBE, Liverpool, i forbindelse med præsentation af 
Liverpool som europæisk kulturby 2008.

Vi bygger videre på indsatser, som vi pegede på i vores 
helhedsplan fra 2011. 

Der er mange idéer at tage fat på i Hejnsvig, men det er 
vigtigt at prioritere. De fleste initiativer og indsatser bliver 
nemlig båret af Hejnsvigs mange ildsjæle og frivillige. 
Der er små, men også store opgaver, som kræver tid og 
megen tålmodighed at gennemføre, bl.a. fordi der skal 
samarbejdes med rigtig mange parter.

Markedsføring af Hejnsvigs kvaliteter står øverst på listen 
og er noget af det første, vi tager fat på - nu med mere 
viden om vores by.

Forskønnelse og bevaring af vores fine by står også højt 
på listen. I denne opgave ligger der både små og store 
udfordringer. Nogle opgaver kan vi som borgere umiddel-
bart gå i gang med, og nogle må vi involvere myndighed-
erne i - som f.eks. ønsket om forskønnelse af hovedgaden 
med træer og ønsker om et bytorv.

Byudvikling tager tid 
Nogle gange synes det, som om udviklingen i Hejnsvig går 
meget langsomt på trods af, at Hejnsvig er nået langt med 
søprojekt og halprojekt. Det har taget 2 år at komme fra hel-
hedsplanen til at prioritere de fire indsatser, som vi nu peger 
på som de vigtigste at tage fat på i de kommende år.

Det tager tid at søge viden, at dele viden og gennemføre lo-
kal dialog om idéer og forslag, men det er måden, vi arbejder 
på, så vi får skabt idéer og aftalt handlinger, som flest mulige 
kan bakke op omkring.

Vi bygger 
lag på lag                                                                                                                                     

KULTURARVPROJEKT 2013

Kulturavkataloget giver:
VIDEN OM HEJNSVIG BY OG FORSLAG TIL 

PROJEKTER OG HANDLING

ATTRAKTIV BOLIGBY I LANDSKABET 2020

Fremover kan vi samarbejde med 
hinanden og kommunen om at:

PLANLÆGGE OG IGANGSÆTTE 
KONKRETE PROJEKTER                                                                                                                                       

Det kan sagtens ske, at Hejnsvig kommer til at gennemføre 
indtil flere forløb om konkrete projekter, hvor der igen skal 
åbnes op for dialog og forhandlinger. Kulturarvkatologet 
har skitseret nogle idéer og nogle sammenhænge, men det 
kræver en konkret bearbejdning, hvis idéerne skal gøres 
interessante for potentielle investorer og finansieringskilder. 

Vi ved, hvad vi vil
Vi har samlet set fået overblik over, hvad vi vil med Hejnsvigs 
udvikling og vi har fundet frem til, hvordan vi bygger på vores 
kvaliteter. 

Vores fælles mål er en 
attraktiv boligby i landskabet

Alle som har haft tid og lyst til at deltage, har haft mulighed 
for at bidrage til de valg, der er taget - både da vi lavede 
helhedsplan i 2011 og nu i Kulturarvkataloget. Vi vil også 
fremover sørge for at trække så mange borgere ind i arbejdet 
som muligt.
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Vi arbejder på at få sammenhæng i byens udvikling 

TOPPEN
MØLLEGRUNDEN

GRØNNE 
INDFALDSVEJE

TYDELIG 
AFGRÆNSNING
AF BY I 
LANDSKABET

KIRKETORV OG
BYGNINGSKULTUR

BYTORV

HOVEDGADE

Overblik over fysiske indsatser
For at skabe os overblik over, hvordan vi kan arbejde med syv indsatser, har vi samlet tre pakker. 
Vi har prioriteret. Vi har kigget på, hvad vi lokalt kan gå i gang med, og hvilke større indsatser vi må 
have hjælp til fra myndigheder og faglige eksperter.

3 pakker:
PÆN BY OG RENOVERING  - Omfatter: På den ene side borgernes pasning og pleje af byen. På den 

                                                       anden side strategi for bevaring af vigtige BYGNINGER og KULTUR- 
           ARVMILJØER f.eks. omkring kirken og renovering af bevaringsværdige  
          boliger/nedrivning af forfaldne boliger. 

HOVEDGADE OG BYTORV  - Omfatter: Strategi og plan for forskønnelse og træplantning i 
          HOVEDGADEN samt bearbejdning/forskønnelse af BYTORVET

BYEN I LANDSKABET 
OG På TOPPEN     - Omfatter: Strategi for hvordan Hejnsvig markerer og forstærker sin flotte  
        og enestående placering i landskabet.

     - Forstærke og markere byens AFGRÆNSNING TIL LANDSKABET  
      ved beplantning og nybyggeri (gerne markant/spændende 
       byggeri, men følsomt placeret og tilpasset landskabet)
    - GRØNNE INDFALDSVEJE  ved træbeplantning
    - MARKERE TOPPEN - f.eks. boligbyggeri i flere etager med udsigt
      eller symbol/udsigtstårn med referencer til den gamle mølle.

Markedsføring skal binde det hele sammen

MARKEDSFØRING - Omfatter: Strategi og handlingsplan for information og markedsføring af  
     Hejnsvigs vision, det vi vil, og det vi arbejder henimod via 

     hjemmeside, foldere, aktiviteter, der samler mennesker, brug af 
     lokalpresse og velkomstpakke til nye borgere og ehverv.

7 emner:
Hejnsvig kan vække den fysiske kulturarv med syv emner.
Kataloget beskriver syv emner, som Hejnsvig i fremtiden kan arbejde
med for at fremme byens identitet og skærpe byens profil:

• Landskabsafgrænsning
• Indfaldsvejene
• Kirkekvarteret
• Hovedgaden
• Bytorvet/hovedkrydset
• Møllebakken (toppen)
• Jernbanen

BAKKEBYEN, HEJNSVIG

Den 
skjulte
jernbane
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INDSATSER
Hvad der kan samarbejdes med 
kommune, ministerier og fonde om:

Hejnsvig er interesseret i at samarbejde om turismeudvikling 
med Filskov, Sdr. Omme og Vorbasse. Ministeriet for By, Bolig 
og Landdistrikter og kommunens egen landdistriktspulje er søgt 
om støtte til fælles projekt om markedsføring af landsbyernes 
herligheder i fællesskab.

RESSOURCER 

Hvad lokale ressourcer vil arbejder videre med:

En arbejdsgruppe vil udgive en pixi-udgave af kataloget - “Alle 
skal vide, hvad vi har lavet”. Den skal være en del af en vel-
komstpakke til nye borgere. Desuden vil gruppen arbejde med:
• at søge inspiration fra andre byers velkomstpakker
• Samarbejde med foreninger og erhvervsdrivende om 

markedsføring af by og arrangementer, også udadtil
• Modernisering af Bynettet: “Vores visioner skal være 

tydelige”
• Lokalarkivet fortsætter med historiske byvandringer og 

vil bl.a. arrangere historiske byvandringer for skolebørn

FINANSIERING

Der skal skaffes sponsor til 
udgivelse af pixi-udgave
og hjælp til layout.

Der er søgt landdistriktsmidler 
til analyse af turismepoten-
tialer.  

Relevante puljer søges til min-
dre eller større initiativer, når 
der træffes lokale beslutninger 
om at gå videre med konkrete 
projekter.

Inspiration til projekter og 
puljer: 
www.livogland.dk

Små projekter:
Byens borgere og erhverv kan 
gå sammen om at skaffe midler 
til begrønning og forskønnelse 
af  byporte og opholdsarealer. 

Store projekter:
Forudsætter kommuens invol-
vering og herunder afklaring af 
finansieringskilder som
kommune, stat eller fonde.

Finanisering af beplantede 
indfaldsveje kan ske ved delvis 
lokale private investeringer og 
ved puljeansøgninger.

Finansiering af nybyggeri på 
Møllegrunden - må ske ved 
privat investor.

Husejerne kan stimuleres til at fastholde, begrønne og pleje 
de smalle forhaver og arealerne mellem husene.
Hejnsvigborgerne kan med borgerinitiativer medvirke til at 
forskønne indkørslen til Hejnsvig ved byportene og opholds-
arealerne på bytorvet. Det kan ske i et samspil mellem ar-
bejdsgrupperne ovenfor, frivillige og lokale erhverv.

Det kan være en god idé at arbejde sammen med fagfolk om 
f.eks. beplantningsplan og indretning af opholdssteder - det 
skal altid undersøges, om der skal indhentes tilladelser.

PÆN BY 
OG RENOVERING

HOVEDGADE 
OG BYTORV

BYEN I LANDSKABET 
OG På TOPPEN

MARKEDSFØRING

En arbejdsgruppe arbejder videre med, hvad det konkret vil 
sige at holde byen pæn, og hvad Hejnsvigborgere selv kan 
gøre. Hejnsvig kan tage initiativ til mange ting lokalt:
• Søge inspiration hos andre byer, som arbejder med gode 

løsninger f.eks. bypedel, forhaver, borgersamarbejde om 
indretning af kønnere opholdssteder

• Arrangere fælles oprydningsdage
• Formidle til borgerne, hvordan byen kan opnå en højere 

standard (kan ske i samarbejde med markedsføring)
• Arbejde for at få aktiviteter i tomme butikslokaler
• Søge puljer, der kan støtte borgerinitiativer og projekter

Hejnsvig vil passe på sin fine by med kulturarvværdier. For Hejns-
vig ville det være relevant at få mere viden om, hvilke detaljer i 
bygningskulturen byen skal være særligt opmærksom på. Det er 
foreslået, at søge midler til udarbejdelse af en lokal bevarings-
vejledning - et let tilgængeligt værktøj til byens borgere, når der 
skal bygges om og renoveres.

Generelt vil det være muligt at samarbejde med kommunen 
om byfornyelsesindsatser overfor utidssvarende eller forfaldne 
boliger i landdistrikter.

En byfornyelsesstrategi, der træplanter hovedgaden og bearbej-
der byens centrum og hovedtorv, så det bliver mere indbydende 
for ophold, må der samarbejdes med kommunen om at:

• afklare muligheden for beplantning i hovedgaden og trafik-
dæmning (med f.eks.beplantning, rundkørsler)

• afklare, hvordan der kan arbejdes videre med en samlet 
plan for forskønnelse af hovedgade og bytorv. 

• afklare, hvad der kan gøres med få midler (begrønning), og 
hvad der må søges finansiering til.

En arbejdsgruppe arbejder med, hvordan byen tager sig ud, når 
man kommer fra landskabet ind ad indfaldsvejene. Det foreslås, 
at Hejnsvig selv arbejder med begrønning, hvor der trænger. 
Desuden foreslås, at markere med flag ved festlige begiven-
heder. 
I det videre arbejde med den nye hal skal udformningen passes 
ind, så den gør sig smukt i omgivelserne. Private investorer, 
som vil bygge i Hejnsvig, skal gøres opmærksomme på  lokale 
forventninger til tilpasning i landskabet. Særlig opmærksomhed 
er der på markeringen af toppen, der ønskes forstærket - f.eks. 
ved et byggeri i flere etager.

Hejnsvig vil gerne samarbejde med kommunen om:
• at skærpe/tydeliggøre retningslinjerne for investorer, som 

bygger i Hejnsvig. Kommuneplanstrategien må gerne 
understøtte udviklingen af landsbyernes/Hejnsvigs særlige 
identitet med fokus på kulturarv. 

• at give en særlig opmærksomhed og faglig støtte til at un-
derstøtte og styrke byens karakter, her tænkes vejledning 
og støtte til beplantningsplaner for indfaldsveje og ved 
nybyggeri, f.eks. vejledning ved facadeudtryk og tilpasning 
til omgivelser.
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Hvem gør hvad?

Mange parter har en rolle i det videre 
samarbejde. Hvad gør:

• Hejnsvig Lokalråd?
• Hejnsvig Lokalarkiv?
• Arbejdsgrupperne?
• Billund Kommune?
• Billund Museum?
• Landdistriktsrådet?

Vi har gjort os nogle tanker

“Samarbejdet mellem de forskellige parter skal grundlæggende bygge på, at der er 
forståelse for hinandens ressourcer, vilkår og ønsker.....Derfor er det så vigtigt med 
dialog og anerkendelse af, hvad parterne hver især kan byde ind med.”

Hejnsvig Lokalråd - Tovholder på projektet
Lokalrådet vil være tovholder på Kulturarvkataloget. Det er 
Lokalrådets rolle at følge op på aktiviteter i lokalsamfundet, 
og Lokalrådet vil også være samarbejdspart for de arbejds-
grupper, som er nedsat i forbindelse med Kulturarvkataloget.

Som Lokalrådet skrev i Helhedsplanen 2011: “Det er lokalrå-
dets hovedopgave at arbejde for lokalsamfundets sammen-
hold, identitet og trivsel. “Udadtil” fungerer Lokalrådet som 
lokalsamfundets stemme, og “indadtil” har rådet til opgave 
at samle trådene i området”. 

Lokalrådet skal sikre helhedstænkning og fremme samar-
bejdet mellem de lokale foreninger, institutioner, erhverv og 
arbejdsgrupper om udviklingen i lokalsamfundet.

Hejnsvig Lokalarkiv - Fortsat formidling 
Lokalarkivet har en særlig rolle i forhold til kulturarvsprojek-
tet. Arkivet samler al den viden, historie og fortællinger, som 
eksisterer om byen. Lokalarkivet formidler også gerne den 
viden med byvandringer, udstillinger eller samarbejde med 
skolen om at øge børnenes bevidsthed om byens historie og 
kvaliteter. 

Lokalarkivet har været aktive i projektet og har bidraget med 
meget af den viden, som er beskrevet i kataloget. Lokal-
arkivet vil være repræsenteret i arbejdsgrupperne og vil bl.a. 
bidrage med indhold til markedsføringen af Hejnsvig, som 
Lokalarkivet ser som en af de vigtigste opgaver.
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Arbejdsgrupper - Krumtappen i lokale aktiviteter
På Cafémøde 2 blev der arbejdet i grupper, og deltagerne 
tilkendegav hvilke temaer, de ønskede at arbejde videre med 
for at gøre Hejnsvigs kvaliteter aktive.

Der er allerede blevet nedsat tre arbejdsgrupper, der skal 
arbejde med 
1. Markedsføring af Hejnsvigs kvaliteter
2. Pæn by og renovering (inkl. hovedgade og bytorv)
3. Byen og landskabet (inkl. højeste punkt, Møllegrunden)

Lokalrådet holder sig løbende opdateret på aktiviteterne i de 
forskellige grupper og vil være behjælpelig med at søge kon-
takt til kommunen, hvis arbejdsgrupperne får behov herfor.

Arbejdsgruppernes opgaver:
• at konkretisere de aktiviteter, som det er foreslået, at 

borgerne selv kan arbejde videre med.
• at søge inspiration fra andre byer med lignende idéer og 

udfordringer
• at samarbejde med Lokalrådet og med kommunen om, 

hvordan Hejnsvig kommer videre med de større opgaver, 
som kræver myndighedssamarbejde og investorer.

Billund Kommune - Bakker op
Landdistriktspolitikkens vision er at understøtte udviklingen 
af attraktive landsbyer og landområder med gode bosæt-
ningsmuligheder og aktivt landsbyliv, og at understøtte 
landsbyer og landområder som er aktive medspillere i vækst-
strategien, især omkring bosætning, natur og oplevelser. 
Udviklingen i landdistrikterne skal ske i et tæt samarbej-
de mellem Byrådet og de borgere, der bor i landdistrikterne.

Lars Bach, planchef i Billund Kommune og deltager i projek-
tets faglige projektgruppe, har fulgt med i arbejdet og forsla-
gene, som Hejnsvig gerne vil arbejde videre med. Lars Bach 
peger på flere ting, som kommuen skal ind over i et videre 
arbejde med idéerne f.eks. trafiksanering eller beplantning 
på hovedvejen ind gennem byen. 

Huse, som bliver fraflyttet i hovedgaden, kan være en anden 
udfordring. Sker det for hurtigt, kan der opstå en dominoef-
fekt. Sådan er det ikke nu i Hejnsvig, men det er noget, som 
byen skal være opmærksom på, og som man i samarbejde 
med kommunen kan finde måder at undgå. På Møllegrunden 
kunne det være interessant at spille med udsigten, men om 
det bliver en realitet afhænger helt af, om der kommer et 
privat initiativ - og i givet fald, skal der kigges nærmere på 
lokalplanrammerne.

Lars Bach har i forløbet understreget, at Hejnsvig har et godt 
udgangspunkt for at udvikle sig - et stærkt socialt engage-
ment, som byen kan bruge til at løfte sig, hvor man ønsker. 

Kommunen vil tage godt imod, når Hejnsvig ønsker at drøfte 
gode initiativer og idéer.

Hejnsvig Lokalråd kan kommunikere direkte med Billund 
Kommune og omvendt om ting, som har med lokalsam-
fundets udvikling at gøre.

Billund Museum - Aktiv medspiller
Billund Museum skal både medvirke til at bevare og ud-
vikle byer og lokalsamfund i kommunen. Den viden, som 
indsamles lokalt, skal bruges aktivt i udviklingen. Derfor er 
Billund Museum interesseret i et fortsat samarbejde med 
landsbyerne og lokalarkivet i landsbyerne og vil fortsat gerne 
servicere landsbyerne med at se sammenhæng og  perspekti-
ver i de lokale historier og fortællinger.

Billund Museum kan også være behjælpelig med at  udpege 
relevante puljer til støtte af forskellige projekter, f.eks. et pro-
jekt der kan give Hejnsvig en lokal bevaringsvejledning, som 
kan beskytte Hejnsvigs særlige bygningsmiljøer og detaljer.

Landdistriktsrådet - Koordinering af landsbyernes interesser 
og styrket samspil med kommunen
Projektet har vist, at det er en god idé at samarbejde på 
tværs af byer om landsbyernes interesser. I samarbejdet med 
kommunen og Sdr. Omme om at gennemføre kulturarv-pro-
jektet, har kendskabet til hinanden og dialogen med kom-
munen udviklet sig markant. 

Ole Johannesen fra Sdr. Omme udtrykker det således: “Vores 
helhedsplan gav os overblik, men kulturarvprojektet er en 
modningsproces for byerne, for kommunen og politikerne.” 
Sven Højrup fra Hejsnvig supplerer: “Vi er kommet derhen, 
hvor der er skabt interesse for det, vi gør”.

En idé fra projektdeltagerne er, at Landdistriktsrådet inviterer 
Byrådet til en dialog om, hvordan Billund Kommune sikrer 
sine vitale boligbyer. Byer, som lever på hver deres særlige 
fundament - menneskeligt og fysisk.

Foreløbig håber både Hejnsvig og Sdr. Omme på at få 
midler til at arbejde med en fælles strategi for turisme. Det 
kunne være en start på et strategisk samarbejde på tværs, 
hvor alle landsbyer skal have sine særlige værdier i spil, 
men hvor vi også skal finde fælles værdier.
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