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4 Gør kulturarven kendt og levende

Forord

“Kulturarven er vigtig, 
og den kan medvirke til at 
profilere en by. Hvis man kan 
planlægge med respekt for 
historien, kan man få et 
bedre resultat og gøre byens 
udtryk mere skarpt!”
Jan W. Hansen

Hejnsvig vil passe på sine kulturmiljøer - og 
være en attraktiv boligby i landskabet. 

Sdr. Omme vil genfinde ´byens moder´ Omme Å 
og skabe nyt liv i hovegaden. 

           Gør kulturarven kendt og levende
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• Kulturlandskabet og bygninger symboli-

serer i mange tilfælde landsbyernes 
sociale og kulturelle styrker gennem 
tiderne. Med større viden og bevidsthed 
om kulturelle, sociale og fysiske værdier 
skabes en stærkere identitet.

• Kulturarven skal levendegøres i lands-
byerne. Målet er ikke landsbyer som mu-
seer, men som levesteder, der tør tænke 
nyt med høj grad af bevidsthed om, hvor 
landsbyerne kommer fra, og hvor de vil 
hen.

• Kulturarv og modernitet må gå hånd i 
hånd - derfor må kulturarven sættes over 
for de visioner og ønsker, som borgerne 
har til fremtidens landsby. Derfor er 
borgerinddragelse, dialog og involvering 
centralt i dette projekt.

HOVEDBUDSKABER

Processen har haft fokus på mest mulig involvering af lokal-
samfundenes borgere ud fra det synspunkt, at borgerne er 
eksperterne på eget dagligdagsliv, og at det er borgernes 
behov og tanker om udvikling, der skal tilgodeses. De faglige 
eksperter har haft til opgave at perspektivere lokale input 
og reflektere sammen med borgerne på en sådan måde, at 
professionalisme og brugerkrav har kunnet mødes. 

Denne rapport beskriver sammenfattende om idé, metode, 
resultater og anbefalinger. Den kan være til inspiration for 
kommuner og lokalsamfund, der står overfor områdeforny-
else eller udvikling med fokus på kulturarv, stedbundne 
potentialer og høj grad af involvering af lokale parter. 

Resultatet af projektet er desuden to lokale kulturarvkata-
loger til Hejnsvig og Sdr. Omme. De to byer skal nu formidle 
viden om byernes kulturarv lokalt og i gang med at arbejde 
med de konkrete handlinger, der kan gøre kulturarven aktiv i 
de to forskellige byer.

Kulturarven spiller en stor rolle, når vi i fællesskab skal finde 
frem til og bygge på de værdier, vi har. 

Mange mennesker, som bor i landdistrikterne, har oplevet 
de forandringer, der er sket i de sidste 50 år i bebyggelse, 
næringsliv og dagligliv som voldsomt skelsættende. Vi er alle 
en del af den proces, og vi har alle brug for at medtænke kul-
turarven og tage udgangspunkt i den, når vi skal forstå ram-
merne for vores dagligdag i lokalsamfundene, men verden er 
foranderlig. Derfor må kulturarven bruges aktivt. 

Dette projekt har arbejdet med denne udfordring. Der er ud-
viklet og afprøvet en metode, som gør kulturarven kendt og 
levende i lokalsamfund. Projektet er gennemført i to forskel-
lige byer i Billund Kommune - Hejnsvig og Sdr. Omme. Projek-
tet er gennemført i tæt samarbejde med de to lokalsamfund, 
Billund Kommune, Billund Museum og faglige eksperter med 
indsigt i kulturhistorie, bygnings- og landskabskultur samt 
udvikling af lokalsamfund.

Der er gennemført en proces, som har fået borgerne til 
at tænke over sig selv, deres særlige sted og det under-
forståede, der er glemt i dagligdagen. Den nye fælles viden 
er bragt ind i diskussioner og forslag til, hvordan Hejnsvig 
og Sdr. Omme kan bygge på hver deres kvaliteter og få dem 
aktivt i spil i byernes bevægelse mod nye mål.
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I SDR. OMME OG HEJNSVIG

To forskellige landsbyer i Billund Kommune
To forskellige måder at bringe kulturarven i spil
- for at styrke landsbyernes forskellige identiteter

Grindsted

Billund

Sdr. Omme

Hejnsvig

Billund
Kommune

Syd 
Danmark

1. Idé 

    At levendegøre kulturarv
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Projektet skal illustrere, hvordan to forskellige landsbyer vil 
LEVENDEGØRE hver deres særlige kulturarv. Projektet skal 
supplere byernes helhedsplaner med et handlingsorienteret 
kulturarvkatalog. 

Udfordring
Med udgangen af 2011 stod Hejnsvig og Sdr. Omme med 
hver deres helhedsplan for lokalsamfundets udvikling.  De 
havde fået smag for kulturarvens betydning for udviklingen. 
Helhedsplanerne viser mål og retning for landsbyernes frem-
tidige indsatser. Begge byer satte sig som mål, at udvikling 
skal ske med øje for kulturarven, bygningskulturen og det 
særegne kulturlandskab, som Billund Kommune byder på, 
men spørgsmålet var: 

HVORDAN kan landsbyerne bringe kulturarven ind i 
udviklingen som et aktiv?

Idé
Viden om kulturarven i de to byer skal gøres aktiv. Det bety-
der, at lokalsamfundene skal knytte an til kulturarven på en 
levende måde. 

Målet er ikke byen som museum, men byen som et levested, 
der tør tænke nyt, men med en høj grad af bevidsthed om, 
hvor byen kommer fra, og hvor den vil hen. Hejnsvig og Sdr. 
Omme ønsker også i fremtiden at kunne vise stærke fysiske 
symboler på det, byerne er, og hvad de kan.

Formål 
Projektet skulle føre de to lokalsamfund igennem en ensar-
tet, struktureret proces, der kunne rumme forskellige behov 
og forskellige input, og som kunne gøre lokalsamfundene i 
stand til at koble det tilbageskuende med det fremsynede i 
forslag til nye indsatser.

Hejnsvig har set på, hvordan kulturhistorie og modernitet 
kan gå hånd i hånd i byens udvikling. Hejnsvigborgere har 
gennem tiderne vist sig som forandringsstærke, der tager 
imod de udfordringer, de møder. Hejnsvig ser sig også i frem-
tiden som et moderne, levedygtigt lokalsamfund.

I Sdr. Omme skal de skjulte kvaliteter og styrker frem i lyset. 
Sdr. Omme by skal skabe en facade, der viser den initiativrige 
og viljestærke by, som historien tegner, men som man ikke 
fornemmer, når man kører gennem Sdr. Omme hovedgade.

At gøre kulturarven kendt og levende

“OK, det vi har levet længst 
tid af her i Sdr. Omme, det er 
åen. Nu skal vi bare finde ud af, 
hvordan vi kan gøre det på en 
moderne måde.”
Borger Sdr. Omme
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“Vi har som fagpersoner ikke arbejdet FOR byerne ved at præsentere 
vores løsninger på byernes udfordringer. Vi har arbejdet MED byerne for 
i fællesskab at finde de kulturværdier og de idéer og løsninger, 
som borgerne bedst har kunnet finde fælles opbakning omkring.”
Tenna Tychsen, Proceskonsulent

2. At arbejde med kulturarven 
     
 

   Proces og metoder
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Hvordan bevæger man sig ind til kernerne af lokalsam-
fundenes kulturarv?  Hvordan gør man det på en måde, 
som viser respekt for borgernes egne oplevelser og de 
projekter, som landsbyerne er i gang med? I dette projekt er 
inddragelse og dialog prioriteret højt fra start til slut.

En åben start
I Sdr. Omme og Hejnsvig har vi at gøre med meget aktive 
lokalsamfund og stærke ildsjæle. De vil noget med deres 
byer, og der er altid gang i projekter. Som faglige eksperter 
har vi søgt at møde byerne med både ydmyghed og nysger-
righed og med et ønske om at gennemføre et målrettet og 
dog fleksibelt forløb med plads til refleksion og afvigelser fra 
det planlagte. Et forløb som fra start har krævet åbenhed og 
tålmodighed fra både faglige og lokale eksperter.

Rammerne sættes med lokale parter
Vi tog kontakt til lokalrådene i begge byer for at drøfte, 
hvordan samarbejdet kunne tilrettelægges. Lokalrådene i 
begge byer mente, at kulturarvprojektet skulle bygge på 
en bred deltagelse for at sikre et bredt ejerskab. De lokale 
historiske arkiver og andre lokale videnspersoner skulle ind-
drages. Der blev etableret åbne kontaktgrupper i begge byer, 
der fungerede som arbejdsgrupper sammen med de faglige 
konsulenter. Lokalrådet stod selv for rekruttering af medlem-
mer. Der blev udpeget to faste kontaktpersoner. 

Udover de lokale kontaktgrupper blev der etableret en 
overordnet koordineringsgruppe, der bestod af Billund Kom-
mune, Billund Museum, fire lokale kontaktpersoner og Mini-
steriet for By, Bolig og Landdistrikter. Koordineringsgruppen 
har primært haft til opgave at koordinere projektaktiviteter 
og sikre erfaringsudveksling undervejs mellem Hejnsvig og 
Sdr. Omme. 

Enkle rammer, der er nemme at overskue for alle
Der er lagt vægt på en enkel og ubureaukratisk model for 
samarbejde og kontakt. I det hele taget blev forløbet tænkt 
enkelt. Når lokale parter er hovedpersoner i forløbet, er det 
vigtigt hele tiden at være opmærksom på, hvad der er me-
ningsfuldt. Fagpersoner samarbejder med lokale ildsjæle, der  
brænder, men som gør det frivilligt, og som er hurtige til at 
miste gejsten, når kompleksitet og bureaukrati viser sig. 

Forløbet er bygget op over en fast skabelon i fire faser: 
1. Afklare metode og forløb - Kontekst
2. Udpege kulturarvværdier - Viden
3. Perspektivering - Perspektiver og muligheder
4. Idéer og handling - Katalog

Strukturen ligger helt fast, men begge byer har bygget deres 
egne behov ind i forløbet. Der er gjort meget ud af at aftale 
aktiviteter i forløbet i tæt samarbejde med kontaktpersoner 
og kontaktgrupperne, ligesom der er gjort meget ud af at 
knytte aktiviteter til landsbyernes egne aktiviteter og ar-
rangementer og ikke at sætte parallelle skibe i søen. 

Et fælles ´nyt´ blik på landsbyen
Som nævnt har de faglige eksperter sat sig i en ydmyg posi-
tion i mødet med landsbyerne. Kulturarvprojektet er ikke et 
arkitekturprojekt, men et projekt, der handler om at skabe liv 
og engagement. Det er ikke fagpersonernes behov, der skal 
dækkes, men borgernes. Derfor har fagpersonerne været 
optaget af at skabe motiverende og inspirerende rammer for 
dialog om det, vi ser, og den viden om kulturarv, vi får frem.  

Byvandringer har især været det redskab, vi i fællesskab 
har set byen med. Især arkitektens nye øjne på byen gjorde 
indtryk. Vi indledte processen med en fordomsfri beskrivelse 
af, hvad arkitekten så, med feedback fra borgerne over en 
kop kaffe.

Fysisk og historisk perspektivering
Efter den første fælles indledende øjenåbner gik fagper-
sonerne i gang med at analysere kulturværdierne - arkitekten 
i samarbejde med Billund Museum. Fagpersonerne per-
spektiverede det, de selv og borgerne så. 

Den fysiske og kulturhistoriske analyse tog udgangspunkt i 
fire lag:
• Landskabet - natur- og kulturskabte karakteristika
• Byens monumenter - betydningsfulde bygværker
• Karakteristiske bebyggelser, huse og facader
• Byens detaljer - karakteristisk byudstyr 

Den kulturhistoriske perspektivering tog samlet set 
udgangspunkt i den fysiske analyse og den erindring og de 
fortællinger, som lokalsamfundene bød ind med.  

Holde fokus på hvad der er vigtigt for byerne
Begge byer har fundet frem til, hvad der er vigtigt for dem. 
Dette er gjort i et forløb, hvor borgerne har deltaget i byvan-
dringer, workshops og arbejdsmøder, hvor idéer er blevet 
lagt frem, og hvor deltagerne selv har været med til at bear-
bejde disse. Idéerne er blevet forfinet til noget brugbart og 
afslutningsvis prioriteret til 3-4 indsatser, som hver af byerne 
har taget ejerskab til og nu arbejder videre med i arbejds-
grupper. 

Procesledelse og struktur 
I dette projekt har de faglige eksperter stået for 
procesledelsen. Proceslederen har haft ansvaret for at styre 
og strukturere forløbet. Selvom der sættes enkle rammer for 
processen, skal man ikke tage fejl af, at der ligger et omfat-
tende arbejde i at strukturere behov og input, der kommer 
frem undervejs, og i at sætte rammerne for dialog og ind-
dragelse. Ligesom der ligger et stort arbejde for arkitekten 
og museet  i at formidle det bearbejdede materiale på en 
overskuelig måde undervejs.

Tæt samarbejde med lokalsamfundene
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Forløb og proces

HELHEDSPLAN HEJNSVIG
Vision for fysisk udvikling

HEJNSVIG I FREMTIDEN:
En smuk og velholdt by med mange flotte bygninger. Der er attrak-
tive byggegrunde med udsigt og med mulighed for eksperimente-
rende byggeri, der passer ind i byens særprægede omgivelser og 
natur. Til den attraktive by hører markante samlingssteder, hvor 
det lokale fællesliv udspiller sig. Der er nye erhverv, som det er 
lykkedes at tiltrække med et godt samarbejde med erhvervene og 
en offensiv markedsføring af Hejnsvigs natur og kulturhistorie.

Billund Kommunes landdistriktspolitik
Gennem en balanceret udvikling og med respekt for naturen 
er det Byrådets vision:
• at understøtte udviklingen af attraktive landsbyer og 

landområder med gode bosætningsmuligheder og aktivt 
landsbyliv.

• at landsbyer og landområder er aktive medspillere i den 
samlede vækststrategi, især omkring bosætning, natur 
og oplevlser.

Helhedsplaner for landsbyer i Billund Kommune
Billund Kommune udviklede i 2009 en model til helhedsorien-
teret fremtidsplanlægning for landsbysamfundene i kom-
munen.  I 2011 havde seks landsbyer i kommunen udarbejdet 
en helhedsplan.

Udviklingen skal tage udgangspunkt i lokale værdier og res-
sourcer og byernes særlige identiteter.

HELHEDSPLAN SDR. OMME
Vision for fysisk udvikling

SDR. OMME I FREMTIDEN:
Et godt sted at bo og arbejde med gode tilbud i alsidige boliger 
med let adgang til aktivitetssteder og natur og en by med respekt 
for historie og bygningskultur. 

Et godt sted at leve med tilstrækkelig og god service samt et 
alsidigt udbud af aktiviteter for alle generationer. Et sted, hvor det 
altid er muligt at se, hvad borgerne har gang i. 

Dette afsnit skitserer projektets udgangspunkt og 
procesdesign.

Forløbet tager udgangspunkt i Billund Kommunes land-
distriktspolitik og Hejnsvig og Sdr. Ommes helhedsplaner, 
men graver et spadestik dybere for at sikre mere viden 
om byernes kulturarv.

I begge byer bliver der iscenesat et forløb og en proces 
i samarbejde mellem lokalrådene, borgere, kommune, 
museum og faglige eksperter. Processen bliver tilrettelagt 
med størst mulig borgerinddragelse og tilpasset hver af 
de to byers behov.

Fageksperterne har fokus på at:
• STRUKTURERE OG FACILITERE PROCESSEN, der 

bygger på viden til bedre forståelse, perspektivering, 
refleksion og prioriteringer

• SKABE OVERBLIK OG ANALYSERE alle de mange data 
og input, som processen afføder 

• GENNEMFØRE FAGLIG PERSPEKTIVERING OG 
FÆLLES REFLEKSIONER – Det, der får lokalsam-
fundene til at åbne øjnene på ny og se nye vinkler og 
nye muligheder for deres by

• VISUALISERE idéer, der er skabt fælles forestillinger 
omkring

På denne side skitseres projektets udgangspunkt i Bil-
lund Kommunes model for helhedsorienteret udvikling 
i landdistrikter, og på næste side skitseres procesdesign 
bestående af fire projektfaser.

UDGANGSPUNKT
Helhedsorienteret udvikling i landdistrikter
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1. METODE OG PROCES

KONTEKST
• Projektorganisation
• Tilrettelægge forløb og proces i samar-

bejde med lokalråd
• Mobilisering af deltagere i samarbejde 

med lokalråd

2. UDPEGE KULTURARVVÆRDIER

VIDEN
• Indhente faglig viden: 
          Historie, registrering, analyse
• Indhente lokal viden via fortælling, 

byvandringer og interviews 
• Identificere kulturværdier i samar-

bejde med lokalsamfundene

3. PERSPEKTIVERING

PERSPEKTIVER OG 
MULIGHEDER
• Kommunikation, refleksion og mobili-

sering af borgere gennem eventpræget 
aktivitet

4. IDÉER OG HANDLING

KATALOG
• Prioritere ideer
• Forslag til handling
• Udarbejdelse af Kulturarvkatalog

4 FASER

INDHOLD

PROCES:

HANDLING

Fagligt oplæg
Proces/forløb

Bearbejdning

Lokal feedback 
og mobilisering

START

LOKAL 
KICKOFF

Bearbejdning

Lokal feedback 
og mobilisering

Event/Involvering
Byvandringer
Fortælling
Rundbordsmøder

Fagligt oplæg
Byens kulturarv 
og byens 
muligheder

Fagligt oplæg
Forslag til
indsatser

Bearbejdning

Lokal feedback 
og mobilisering

Event/Involvering
Stormøde
Dialog og refleksion

Fagligt oplæg
Prioritering 
og handling

Lokal feedback 
og mobilisering

PRODUKT
Katalog

Event/Involvering
Stormøde
Dialog og refleksion

METODE MED 4 BEN:

• Indsamle viden til bedre forståelse og  bedre beslutninger
• Perspektivering - koble til faglig indsigt
• Refleksion - koble til lokal indsigt
• Involvering - anerkende og mobilisere lokale ressourcer

PROCESDESIGN
Gør kulturarven kendt og levende
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Dette afsnit beskriver, hvordan Billund Museum arbejder 
med kortlægningen af den historiske kulturarv, og hvilken 
betydning kulturarven og det historiske perspektiv har for 
et lokalsamfund.

Det historiske perspektiv er aktivt
Forandring og kontinuitet er vigtige begreber, når et museum 
arbejder med kulturarven og den historiske udvikling.

Det historiske perspektiv er en naturlig del af kulturarven. 
Det er nemlig dette perspektiv, der skaber sammenhæng og 
mening i den virkelighed, vi umiddelbart oplever og færdes 
i. Det historiske perspektiv er aktivt. Det samler ting, oplev-
elser og erfaringer, som det enkelte menneske har gjort sig, 
til erindring, og det forbinder erindringer med hinanden. 
Man kan samle erindringerne til fortællinger, og gennem 
fortællingerne kan man i lokalsamfundet skabe en større 
helhed og en fælles bevidsthed.

Kulturarv handler også om fælles fortælling 
Hvor ofte sker det f.eks. ikke, at vi i en familie, en kreds af 
venner eller på en arbejdsplads spørger hinanden: ”Kan du 
huske dengang da …?”, og når vi så begynder at fortælle, 
skaber fortællingen nærhed, fællesskab og samhørighed. 

Vi kan blive glade eller bedrøvede, stolte eller ærgerlige, 
mens der fortælles. Når vi har fortalt disse små historier 
mange gange til hinanden, kender vi dem og kan referere til 
dem uden de store forklaringer. Når vi fortæller hinanden 
historier, skaber vi fælles og individuelle referencer og skaber 
en fælles erindring og bevidsthed.

Kulturarven og det historiske perspektiv

Både i Hejnsvig og Sdr. Omme blev der gennemført historiske byvandringer, 
kirkegårdsvandring, interviews, granskning af fotoarkiver og der blev lyttet til 

fortællinger om byernes fællesskaber i 50´erme , 70´rne og i dag
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“Kulturarv er også 
fælles fortælling. 
Fortælling skaber 
nærhed, fællesskab
og samhørighed”
Gudrun Gormsen, Billund Museum 

Museet kan udpege det, der er karakteristisk eller 
helt specielt
Når et museum formidler fortællinger, skaber det også fæl-
lesskab, samhørighed og kollektive referencer. Det sker blot 
ikke i private rum, men offentligt. Det være sig en by, en 
egn, en region eller et helt land og et folk.

Museet har en særlig tilgang til fortællingerne:
• For det første opfylder museerne en bevarende rolle i 

samfundet. Derfor vil museet næsten altid arbejde ud 
fra et historisk perspektiv.

• For det andet er museet en forskningsinstitution, der 
indsamler og bearbejder viden. 

Museet er på forhånd i besiddelse af en stor fond af viden, 
og denne viden kommer altid i spil, når museet arbejder 
med kulturarven – hvad enten kulturarven skal kortlægges 
eller forklares. Museet sætter de iagttagelser og den viden, 
der indsamles, i perspektiv til den viden, museet allerede 
har opbygget gennem en lang tidsperiode.

Museet er i stand til at udlede regelmæssighed og variation 
og pege på det, der f.eks. er karakteristisk eller helt specielt 
og enestående i en given virkelighed eller i en historisk 
situation. Det gælder også den virkelighed, vi selv lever i. 
Hverdagslivet, som kan virke anonymt og uden de store 
begivenheder, kan pludselig få en meget større betydn-
ing, når det ses i en sammenhæng og et bredere historisk 
perspektiv - således i Sdr. Omme og Hejnsvig:

Hovedgaden i Sdr. Omme er under forandring. Bu-
tiksvinduer står tomme. Serviceniveauet er svundet 
ind. Alligevel kan man rekonstruere stationsbyens 
funktioner gennem dens bygninger. Husene er der 
– stolte forretninger, værksteder og huse, hvor folk 
bor. Byens vækst kan afdækkes lag for lag. Der er 
altså kontinuitet i det fysiske miljø. Med hensyn til 
den menneskelige aktivitet er der imidlertid tale om 
forandring. I de seneste årtier er Sdr. Omme blevet 
integreret i et netværk, som ikke er så snævert 
lokalt betinget som i stationsbyens dage. Byens 
erhvervsliv rækker langt ud over lokalområdet og 
er regionalt og internationalt orienteret, ligesom 
den lokale byfest efterhånden er blevet et regionalt 
anliggende.

Hejnsvig blev stationsby samtidig med Sdr. Omme, 
men forblev en by, der var tæt forbundet med land-
bruget økonomisk såvel som kulturelt langt op i tid. 
Det var landbrugets behov og vilkår, der gennem-
syrede dagliglivet i byen. Med velfærdssamfundets 
parcelhusbyggeri ændrede byen karakter og befol-
kningssammensætning. Det var en stor forandring i 
byens fysiske miljø, men det skabte ingen afgørende 
brud på traditioner og den lokale kultur. Her lå 
brudfladerne fra gammel tid mellem Indre Mission 
og de ikke-missionske. Lokalsamfundet formåede at 
integrere de nye folk, om end det skete i velafgræn-
sede og klart definerede grupperinger.

Det anonyme hverdagsliv i lokalsamfundene gøres til 
noget særligt
Det er netop det anonyme og almindelige hverdagsliv og de 
rammer, det udfolder sig inden for, som museet gør til noget 
særligt, og som museet analyserer, og sætter i perspektiv. 
Det åbner for en forståelse af en lokalitet (en landsby), et 
givent samfund eller et givent fænomen. 

Museet kan belyse og give en forklaring på: 
• hvorfor der ser ud, som der gør på det sted, hvor vi bor,
• hvorfor vi gør bestemte ting, netop som vi gør, og 
• hvad det betyder.
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Kulturarven og det fysiske perspektiv

Dette afsnit beskriver den metode, der er anvendt i 
kortlægning af byernes fysiske kulturarv.

Historie – KULTURARV
Landskab og især byer kan betragtes som stivnet historie.
Begge er resultatet af kulturhistorie og kulturarv i 1:1. Til for-
skel fra billeder og beretninger opleves den fysiske kulturarv 
med alle kroppens sanser. Vi bor og lever i kulturarven. 

Byen skabes og genskabes løbende af kulturen 
Kulturen former over tid den sammensatte by. Byen som er 
skabt af menneskelig aktivitet gennem tiderne. Den danner 
rammerne om vores liv og virke, hvad enten det drejer sig 
om vores egen bolig, de øvrige bygninger, eller hele byen. 
Byen som kulturarv har stor betydning for vores tilværelse, 
selv om vi oftest kun adspredt lægger mærke til den. Først 
når der sker større forandringer f.eks. nedrivninger eller 
nybyggeri, vågner vores opmærksomhed, og vi slår øjnene 
op på samme måde, som når vi for første gang oplever nye 
byer og steder.

Kulturarv – IDENTITET
På grund af den byggede kulturs tyngde og træghed afspejler 
den ikke bare sin egen tid, men også tidligere tiders ideolo-
gier og samfundsformer. Kulturen omformer over tid både 
byens arkitektur og dens liv til det, der netop gør byen til 
´et særligt sted´. ´Stedets´ særlige betingelser, byens unikke 
udformning, miljø, karakter og atmosfære skaber byens 
identitet.

En bys identitet eller særlige byarkitektoniske status 
hænger sammen med dens lag af kulturhistorie og dens 
langsomme forandringscyklus. Jo flere lag af kulturhistorie 
des større kompleksitet, variation, oplevelsesrigdom og 
attraktion.

Identitet - TYPOLOGIER
Selv om byens samlede bygværk kan virke som en tung og 
ubevægelig masse, er den ikke statisk og uforanderlig, men 
under konstant justering. Både byens identitet og udform-
ning forandrer sig hele tiden. 

De grundlæggende forudsætninger, for hvordan byen er op-
stået, måden den ser ud og dens identitet, kan kortlægges. 
Vi kan se på de NATUR- OG KULTURGIVENDE TYPOLOGIER: 
Terræn, landskab, historiske og geografiske bevægelseslin-
jer, passager, menneskeskabte strukturer, betydningsfulde 
steder m.v. 

Disse typologier har ofte en tusindårig livscyklus og kan ikke 
ændres, uden at det får konsekvenser for byens identitet.

Betydningsfulde monumenter som borge, kirker, broer, 
pladser m.v. har en flere hundredårig livscyklus og påvirker 
dermed byens struktur, byarkitektoniske udformning og 
identitet over lang tid.

Den mere almindelige bebyggelse (profane bebyggelse) som 
bolig- og erhvervsområder, enkeltbygværker og facader har 
en hurtigere livscyklus på måske årtier og har derfor ikke 
den samme vedvarende betydning for byens identitet. Det 
samme gælder byens udstyr, møblering, belægning m.v. (ap-
tering), der som oftest skiftes ud efter en kortere årrække.

De forskellige typologiers forskellige livscyklus har væsentlig 
betydning for byernes kulturarv og identitet. 

Typologier - BYUDVIKLING
Hvis vi vil formidle byens kulturarv, forsvare den og forstærke 
den, hvis vi vil gøre kulturarven aktiv i en fremadrettet og 
identitetsskabende byudvikling, så er det nyttigt at kortlægge 
typologier og deres potentialer. 

KORTLÆGNING AF TYPOLOGIER 
Den typologiske kortlægning af Sdr. Omme og Hejnsvig er 
foretaget i denne rækkefølge:

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

Kortlægningen er forenklet og tilpasset, idet hensigten er at 
skabe en hurtig forståelse for de bymæssige sammenhænge 
med mulighed for at udpege fokuspunkter til byudvikling.

Kortlægningen fungerer som en prioriterende huskesed-
del for, hvad der er vigtige komponenter i den bymæssige 
identitet. Profan- og apteringstypologierne har kun sporadisk 
været gjort til genstand for kortlægning, skønt også disse 
typologier har betydning for identiteten. Der er i kortlægnin-
gen lagt vægt på byens sammenhænge.
  

”Kulturarven skaber lokal 
udvikling, tiltrækker borgere, der støtter 

erhvervsudviklingen, tiltrækker turister og 
giver identitet”

”Kulturarv er en værdifuld ressource for kommunernes udvikling.
En analyse af danskernes holdning til kulturarv”.
Kulturstyrelsen og fonden Realdania, 2005
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A. STEDTYPOLOGI

C. PROFANTYPOLOGI

B. MONUMENTTYPOLOGI

D. APTERINGSTYPOLOGI

3 KORTLÆGNINGER
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 og forslag til transfor-
mationer og udformninger med baggrund i eksisterende 
kulturarvstypologier og identiteter.  

De tre kortlægningsmåder eller trin er i praksis sammenhæn-
gende. Både den registrerende og analyserende 
kortlægnings udpegning af specielle forhold foregriber den 
kreerende/ eksemplificerende kortlægning og omvendt.

Kortlægningen fungerer som et analyserende redskab, der 
på en systematisk og anskuelig måde fremstiller valgmu-
ligheder i en demokratisk planlægningsproces, ligesom den 
er åben for input fra processens medvirkende.

Kortlægningen af Sdr. Omme og Hejnsvig
Sdr. Omme og Hejnsvig er to forskellige byer, beliggende to 
forskellige steder. De repræsenterer hver især en forskellig 
kulturarv og identitet og dermed forskellige byudviklingspo-
tentialer. Kortlægningen af deres typologier profilerer derfor 
deres forskelligheder, men også lighederne, der skyldes nyere 
overgribende kulturelle samfundspåvirkninger.  

Kortlægningen har resulteret i både sammenfaldende og 
forskellige temaer og fokuspunkter, alt efter hvilken kultur-
arvbaseret byudvikling de to byer ønsker at satse på.

TRIN 3: KREERING / EKSEMPLIFICERING

TRIN 2:  ANALYSE

TRIN 1: REGISTRERING
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VI HAR FÅET VÆRKTØJER
“Vi kunne ikke komme ud over det her med: 
HVA´ SÅ NU?
Nu har vi fået nogle værktøjer. Vi kan 
se nogle muligheder. Vi kan lave en 
handlingsplan, vi kan tale med nogle 
mennesker. Vi har sat det i system 
på en anden måde, end vi har 
gjort det før.”

EN MODNINGSPROcES
“Vores helhedsplan gav os overblik, men kulturarv-

projektet er en modningsproces for byerne og for 
kommunen og politikerne, som 
begynder at få forståelse for, hvad der egentlig 
er ved at ske - vi har fået nogle positive 
oplevelser fra møder med kommunen om 
vores idéer.”

Lokale kontaktpersoner vurderer forløbet 

   EN ÅBNER
“Jeg var meget skeptisk. Jeg frygtede, det 
skulle blive til endnu et stykke papir - noget, 
der så godt ud og ikke kom en pind ud af. 

...Jeg synes, det har været dejligt at have så 
mange med. Det har været dejligt, det har været 

så bredt. Det kan hurtigt blive indspist. Det synes 
jeg ikke, det har været. Det har været en åbner.”

STØRRE ANERKENDELSE
“En af de frugtbare resultater af det her er, 

at vi har kunnet mærke en større anerken-
delse af byens borgere og det, vi står for. 

Vi er jo nu tre arbejdsgrupper med 30 
mennesker i stedet for tre mennesker i 

Landsbyrådet.”

Firkløveret er projektets lokale kontaktpersoner og 
medlemmer i projektets overodnede koordineringsgruppe. 
Fra venstre:
Svend Højrup, Lokalrådet Hejsnsvig
Ole Johannesen, Landsbyrådet Sdr. Omme 
Ditte Kragh, Hejnsvig Lokalarkiv
Lucas Hansen, Landsbyrådet Sdr. Omme.

“Kulturarvprojektet er en modningsproces 
for landsbyerne og for kommunen 

og politikerne.”
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At genopdage åen i Sdr. Omme 
“OK, det vi har levet længst tid af her i Sdr. Omme, det er 
åen. Nu skal vi bare finde ud af, hvordan vi kan gøre det på 
en moderne måde.” - Ole

Der er sat skub i det lokale engagement
“Når vi laver udstilling, står vi som sild i en tønde. Folk er 
begyndt at få øjnene op for, at der sker noget.” - Ditte 

God dialog med kommunen
“Vi har fået en anden måde at tale sammen på, før var det 
sådan lidt råben over hækken. Nu er det mere konkret. Vi er 
kommet derhen, hvor der er skabt interesse, for det vi gør.”
- Svend

Lydhørhed fra ministeriet
“Det betyder noget, at vi har fået lov til at præsentere vores 
byer - og at der har været lydhørhed overfor de forholdsvis 
enkle projekter. De har besøgt vores to byer....Det giver en 
fornemmelse af, at vi gør en forskel for tiden.” - Lucas

• Byerne ses i et nyt perspektiv - vi skal være moderne bolig-
byer og udvikle de kvaliteter, byerne nu har.

• Vi er mere opmærksomme på, hvor betydningsfuldt det er 
at have et godt samspil med kommunen.

• Helhedsplanerne var et godt fundament, som gav overblik 
og nogle idéer. Kulturarvkataloget har skabt en sammen-
hæng  mellem idéer og giver mulighed for at handle. 

• Landsbyrådene skal i arbejdstøjet og holde gejsten oppe 
hos de mange borgere, som har meldt sig i arbejdsgrup-
perne.

“Kulturarv skal være håndgribelig. Kulturarv skal være no-
get, borgerne forstår, og så skal projektet munde ud i noget 
konkret!”. Sådan sagde de lokale kontaktpersoner på første 
møde i projektgruppen. Når de kigger tilbage på forløbet, 
synes de, opgaven er lykkedes. 

“Det flyvske begreb ´kulturarv´ har fået krop” 
Sådan skrev Jyske Vestkysten midt i forløbet fra cafémøde i 
Sdr. Omme. Kontaktpersonerne er enige. De har fundet deres 
´kit´ både i Hejnsvig og Sdr. Omme. Det, der binder byerne 
sammen fysisk og menneskeligt.

Ditte finder det afgørende, at projektet er groet nedefra. 
Begge byer startede med at inddrage dem, der havde inter-
esse for kulturarv og byens udvikling, og dem, som kunne 
fortælle byernes historier. Med byvandringerne og udveksling 
af viden og tanker om det, man så, steg engagementet.

Den ydmyge tilgang, som eksperterne havde i mødet med 
byen, havde også stor betydning. Arkitekten indtog byen som 
fremmed og gnavede sig i samarbejde med museet og bor-
gerne stille og roligt  ind på byernes forskellige behov.

Vi koger det ned til noget spiseligt 
Lucas mener, at den største udfordring har været begrebet 
´kulturarv´ “det er nærmest uspiseligt.”  Ditte synes, det har 
været eksperternes rolle at koge det ned til noget spiseligt. 
De faglige eksperter skal både kunne formidle og lytte. Et mix 
mellem faglige og lokale eksperter var godt: “I kan jo noget, 
som vi ikke kan, og vi kan noget, som I sikkert aldrig nogen-
sinde var kommet til”

Lucas finder det vigtigt, at arkitekten har visualiseret idéer 
til noget, borgerne forstår. “Når man har set de der før og nu 
billeder - Ikke en eneste har omtalt det negativt.... og så gør 
han ikke tingene til en umulig opgave.”

Ens proces, som du kan fylde forskellige behov i 
Svend har spekuleret på forløbet: “Alle de ting, der er kom-
met i processen, er blevet serveret på en måde, så de er ble-
vet naturlige.” Processen har været stramt styret, men Svend 
oplever alligevel, at der har været vide rammer for ind-
dragelse. Ingen beslutninger i forløbet er blevet taget uden 
inddragelse af de lokale kontaktgrupper. Lige fra procesplan 
til drejebøger for møder til prioritering af løsningsforslag. 

Ole ser forløbet som en føljeton helt tilbage fra arbejdet med 
helhedsplanen. “Vi bygger lag på lag. I dette projekt har vi 
haft et samspil mellem faglige og lokale eksperter. Det er 
lykkedes at udnytte hinandens ressourcer på en inspirerende 
måde.” 

Det lokale engagement vokser
“Da vi fik kortene frem på bordene, kom der mange ting 
frem, det var jo ikke kun det, som Jan W. Hansen kom med.” 
Svend mener, at diskussionerne gav ejerskab, og der kom 
nye til, og der blev udpeget kontaktpersoner.  Lucas tilføjer, 
“Vi har sat gulerødder ud i form af nogle muligheder....det at 
lave de grupper, det fik gang i noget engagement.”

Vejen til kommunen er blevet kortere
Svend fortæller, “Før kom man med en idé, nu kommer man 
med et projekt, og man ser på, om det er noget, vi kan finde 
ud af sammen. Det er sådan mere en blød opstart. Med 
vores helhedsplan har vi lært at sætte os ind i systemet, før vi 
kommer - og det har været med til at give en bedre dialog.” 
Ole tilføjer, at projektet har været med til at skabe sammen-
hæng, og han kan mærke, at landsbyerne kommer længere i 
dialogen med kommunen, når der er sammenhæng i tingene.
 “Jeg vil være stolt, hvis projektet kunne bruges andre 

steder. Det har været en fantastisk rejse, og det har givet 
så meget energi til lokalsamfundet.”

HØJDEPUNKTER I FORLØBET

VI ER BLEVET KLOGERE
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3. Eksempler     
       

De næste sider sammenfatter 
beskrivelser af de to forskellige
landsbyer og beskrivelser af de 
forskellige indsatser, som byerne nåede 
frem til, at de vil arbejde videre med i 
byernes udvikling.

Den fulde beskrivelser af den 
kulturhistoriske kortlægning og 
den fysiske korlægning findes i de to 
kulturarvkataloger, som Hejnsvig og Sdr. 
Omme hver i sær har fået udarbejdet 
som arbejdredskaber til den videre 
proces.

Katalogerne beskriver også, hvordan de 
to lokalsamfund vil arbejde med at gøre 
kulturarven kendt og levende.

 “Hvis vi skal fortælle andre om vores by, 
skal vi vide, hvad det er for en by, vi bor i.” 

Borger i Hejnsvig

   To landsbyer mellem fortid og fremtid
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HEJNSVIG PÅ TOPPEN

Hejnsvig ligger på det højeste punkt i kommunen. Byen 
har en sammenhæng mellem kultur og natur, der kom-
mer smukt til udtryk i byens beliggenhed i landskabet. 

Hejnsvigborgere vil gerne udvikle med en større bevidst-
hed om byens fine kulturmiljøer - bygninger og landskab. 
Samtidig skal der gives mulighed for nye spændende og 
også gerne eksperimenterende boliger tæt på natur, men 
med respekt for kulturlandskabet. 

SDR. OMME LANGS ÅEN

Sdr. Omme er en fortælling om sammenhold. Det fineste 
fysiske symbol er den 800 år gamle middelalderkirke. 
Næsten hver generation har ændret på kirken. 

Store arbejdspladser har i nyere tid trukket arbejskraft 
til byen. Der er bygget mange klassiske og interessante 
boliger i Sdr. Omme, som dog kun de færreste ser. 

Byens moder - Omme Å - er næsten groet til i landskabet 
og hovedgaden er ikke det ansigt udadtil, man kunne 
ønske sig. 

 Sdr. Omme vil have de skjulte værdier frem i lyset

E.M. Dalgas, på Svollibjerg 1870 nord for Sdr. Omme, så ud 
over et landskab, som han selv beskrev som:
 ”fladt som et stuegulv, sort og øde, Danmarks sørgeligste 
hedeegn.”

 

Maleri - Vestjysk hedelandskab, Alfred Märtens, o 1920.

 Hejnsvig og Sdr. Omme
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Hejnsvig på toppen - mellem fortid og fremtid

DENGANG
BONDEBYEN

Engang var Hejnsvig en lille landsby med en halv snes gårde, 
der lå spredt i det kuperede landskab. Landsbyen var om-
givet af sandede marker og store hede- og mosestrækninger. 
For omkring 150 år siden begyndte man at opdyrke heden, 
og for godt 100 år siden udviklede landsbyen sig til en lille by 
med hotel, mejeri og brugsforening, købmands- og manufak-
turhandel, smede og bygningshåndværkere. 

Efterhånden som afvandringen fra landet blev mærkbar i 
1950’erne og 60’erne, stagnerede byen i sin økonomiske 
udvikling. Hejnsvig sognekommune blev lagt sammen med 
Grindsted Kommune i 1970, og byen fik en ny skole, ny hal 
og børnehave, som blev indrettet i det tidligere kommune-
kontor fra 1960’erne.

NU 
DEN GODE BOLIGBY

Siden 1970’erne har Hejnsvig oplevet ny vækst. På to af de 
gamle gårdes jorder finder vi i dag gader, der omkranses af 
parcelhuse. Udstykningerne medførte tilflytning til byen, og 
Hejnsvig blev til en moderne boligby, hvis beboere mødes på 
skolen og i hallen, og hvor Dagli´Brugsen dækker familiernes 
basale behov for fødevarer og lign. 

Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse har et nyt domicil på Torvet, 
og i håndværker- og industrikvarteret vidner et stort sol-
fangeranlæg om en by, der satser på moderne og miljøvenlig 
energi til sine indbyggere. Kun DLG’s høje, hvide silo står som 
et vartegn og et minde om den tid, hvor landbrugets behov 
var udgangspunkt for al aktivitet i byen. 

Boligkvartererne i Hejnsvig – både husene fra 1950’erne og 
dem fra 1970’erne, 80’erne og 90’erne fortæller om velfærds-
samfundets udvikling. Bebyggelsen langs hovedgaden, 
Bredgade, og i kvarteret omkring kirken, står derimod som et 
helstøbt vidnesbyrd om den type by på landet, som andels-
tidens landbosamfund skabte i Danmark.

FREMTID - HEJNSVIG PÅ TOPPEN
ATTRAKTIV BOLIGBY I LANDSKABET

Hejnsvig vil værne om den helhed, som den gamle bykerne 
i Hejnsvig udgør, fordi der er en høj grad af harmoni og 
ensartethed over bebyggelsen, og fordi de enkelte huse er 
karakteristiske og tidstypiske og næsten bygget over samme 
skabelon. Ligeledes er det værdifuldt, at Hejnsvig stadigvæk 
har et hotel, et forsamlingshus og et missionshus, som er i 
brug og fungerer som lokale mødesteder ud over skole og 
hal. 

Hejnsvig vil arbejde på at understrege den gamle helhed. 
Med en klar afgrænsning til landskabet og grønne indfalds-
veje til byen. Borgerne ønsker også en markering af byen på 
det højeste punkt i Billund Kommune, hvor møllen før lå,  
måske med boliger i flere etager. Hejnsvig vil gerne bygge nyt 
og eksperimenterende for at tiltrække nye borgere, men det 
må ske med respekt for det fine landskab, der engang var 
grundlag for eksistensen i bondebyen Hejnsvig. 

For Hejnsvig er det vigtigt at fastholde byen på landet som 
et attraktivt sted at bo i et samfund, som på den ene side 
bliver stadig mere urbaniseret, men hvor det på den anden 
side faktisk heller ikke betyder så meget, om man arbejder 
i Grindsted, Vejle, Odense, Århus eller København og bor i 
Hejnsvig.
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ALLÉMARKEREDE 

HISTORISKE INDFALDSVEJE.

Den fysiske kortlægning af kulturarven slår ned på de steder, 
der er udpeget og udvalgt af deltagerne i processen. I Hejns-
vig 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.
For nærmere beskrivelse henvises til Hejnsvigs Kultur-
arvkatalog.

LANDSKABSAFGRÆNSNING, INDFALDSVEJE.

KIRKEKVARTERET.

HOVEDGADE OG TORV.

Forslag til indsatser 

NYT BEPLANTET TORV OG HOVEDGADE, IDÉUDKAST.

BÆKKEN

BAKKEBYEN, HEJNSVIG.

BÆKKEN

KIRKEN

BEBYGGELSEN

KIRKEN

STATIONEN

HOVEDGADEN
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Sdr. Omme langs åen - mellem fortid og fremtid

DENGANG
STATIONSBYEN

Sdr. Omme fik sit navn i 1914, da den blev stationsby. Før den 
tid talte man om to bebyggelser: Kirkeby og Østerby, som 
hver bestod af nogle gårde og et par huse langs Omme Å. 
Her var der gode enge, men det meste af landskabet lå hen 
som ufrugtbar og øde hede. Hedeopdyrkning, jernbanen og 
et fængsel var forudsætningen for, at Sdr. Omme udviklede 
sig til et bæredygtigt bysamfund mellem 1900 og 1940. 

Sdr. Omme blev en rigtig by med brolagt hovedgade og gade-
lys og forretninger, der havde et bredt sortiment af varer. 
Byen havde mange håndværkere og fremstillingsvirksomhed, 
der havde karakter af småindustri.  Der var gang i Sdr. Omme 
i 1960’erne. Banen blev nedlagt, men byen fik en verdens-
mester i kapgang, butikker blev moderniseret, og kimen til en 
stor virksomhed som Omme Lift blev lagt.

NU
EN STOLT OG DRIFTIG BY PÅ LANDET

Stærk og tung trafik præger Sdr. Omme, der matcher bilis-
men med to tankstationer, bilforhandlere og mange parke-
ringspladser foran supermarkeder, tømmerhandel, bageri, 
sparekasse, kro og lægehus. Flere butikker på Hovedgaden 
er lukket. I nogle af dem er der nu frisør, pizzeria, bodega, 
solcenter og genbrugsbutik. Kløften, som engang var skel 
mellem Østerby og Kirkeby, er grønt område. Også åen og de 
gamle landeveje deler byen op. Ved hovedgaden er forret-
ningerne. I den vestlige ende af byen håndværk og industri - i 
gamle håndværkergårde og i det nye industrikvarter. Omkring 
udfaldsvejene ligger ældre boligkvarterer og nye parcelhuse. 
Skolen, ældrecenteret og hallen fylder godt op midt i byen 
ved kirken og den gamle station. 

Sdr. Omme er stadigvæk en by med mange funktioner, men 
den betjener ikke længere kun det nære opland og land-
bruget. Byen har virksomheder, der agerer i et stort regionalt 
område og virksomheder som Omme Lift og Green Team 
Europe, der opererer internationalt. Sdr. Omme vil være et 
aktivt hjørne af Billund Kommune og arbejder for sagen – 
økonomisk såvel som kulturelt.

FREMTID - SDR. OMME -
ET NATURLIGT VALG
AKTIVT LOKALSAMFUND LANGS ÅEN 

Sdr. Omme vil rette blikket mod tre elementer, som til for-
skellig tid har haft betydning for byen. Borgerne vil vække 
byens oprindelige nerver til live - men på en moderne måde.

Sdr. Omme vil have de skjulte værdier, der ligger i byens 
placering ved en af Danmarks store åer, frem. Engang var 
åen grundlaget for bæredygtigheden i egnens landbrug. Åen 
strukturerede den gamle bebyggelse, ligesom åløbet i dag 
deler byen op. Der er rekreative muligheder i åen og dens 
omgivelser, som ligger uudnyttede hen. 

Sigbækken og Sigengen løber som et grønt strøg øst for kirk-
en. Engang dannede bækken skel, men området kan udnyttes 
rekreativt, så Sigengen kan få en samlende funktion - fysisk 
og socialt - en grøn byplads.

Hovedgaden fungerer ikke i samme grad som tidligere som 
et butiksstrøg, og bygninger står tomme. Sdr. Omme vil tage 
den udfordring op og arbejde med, hvordan man kan gøre 
hovedgaden attraktiv og beboelig, og hvordan det kan ske i 
respekt for de stolte bygninger, der stadig findes i byen fra 
dengang, den hed Sdr. Omme Stationsby.
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Forslag til indsatser 

HOVEDGADEN
KRYDSET

STATIONEN

KIRKEN

ÅEN

KLØFTEN

KIRKENHOVEDGADEN

ÅEN

Den fysiske kortlægning af kulturarven slår ned på de 
steder, der er udpeget og udvalgt af deltagerne i proces-
sen. I Sdr. Omme drejer det sig om temaerne og steder-
ne:

• Åen og ålandskabet
• Broen over åen
• Hovedgaden
• Krydset 
• Kløften
• Pladsen
• Jernbanen

Heraf er Åen, Hovedgaden, Kløften/ Sigengen og Plad-
sen ved tømmerhandelen og Krydset blevet prioriteret.
Temaer, som deltagerne ønsker at arbejde videre med.
For nærmere beskrivelse henvises til Sdr. Ommes 
Kulturarvkatalog.

ÅEN.

HOVEDGADEN.

KRYDSET.

KLØFTEN / PLADSEN.

PLADSEN

PARKEN

OVERGANGEN

STATION

KIRKE

PRÆSTEGÅRD

TØMMERHANDEL

BÆKKEN

HOVEDGADEN - NUVÆRENDE SITUATION. SLUTSITUATION - TILBAGETRÆKNING AF FACADELINJE, IDÉUDKAST.

KRYDSET

HOVEDGADENHOVEDGADEN

KRYDSET

KLØFTEN, IDÉUDKAST.

BÅNDBYEN, SØNDER OMME.
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4. Sammenfatning

           “Levendegøre kulturarv? 
     Kan vi ikke kalde det noget andet?”

“Kulturarv er ikke det samme som identitet - 
identitet er den måde, man i Sdr. Omme og Hejnsvig  opfatter sig selv. 
Kulturarv er heller ikke det samme som image - 
image er den måde Sdr. Omme og Hejnsvig opfattes af andre. 
Kulturarv er det bedste bud på at tage så dybt et spadestik som muligt, 
men det er aldrig statisk. Ståstedet er forældet, før rapporten er trykt, 
og det skal man være stolt af i Hejnsvig og Sdr. Omme, der begge har 
været aktive lokalsamfund gennem tiderne”.   
 
John Rendboe. Museumschef, Billund Museum

           KULTURARV = KULTUR + HISTORIE = NOGET LEVENDE
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           “Levendegøre kulturarv? 
     Kan vi ikke kalde det noget andet?”

Ordet ´KULTURARV´ har i hele forløbet været en ud-
fordring i den lokale dialog i Hejnsvig og Sdr. Omme. 
Samarbejdsparterne blev mere fortrolige med kultur-
arven ved selv at sætte ord på begrebet og på, hvad 
det vil sige at levendegøre kulturarven. 

I Hejnsvig og Sdr. Omme betyder kulturarv noget 
levende - at bygge bro mellem fortid og fremtid.

Projektet har taget udgangspunkt i, hvor Sdr. Omme og 
Hejnsvig er i dag. Selvfølgelig skal man starte med at 
klargøre hvor man er, men den proces er alt andet end 
simpel. Selve processen er nemlig med til at forandre 
ståstedet. 

Vi har kortlagt kulturarven i Sdr. Omme og Hejnsvig, og 
vi ser nogle af de samme grundkomponenter. Det er 
komponenter, som vi ville finde, uanset hvor i landet, 
eller formentlig uanset hvor i verden, vi ville befinde 
os - for der findes en fælles menneskelighed. ´ET STED´ 
har dog sit særkende. Eller rettere sine særkender. 
Historien lærer os, at alt er dynamisk og omskifteligt i 
en forbløffende grad. Kilderne, både de mundtlige, de 
skriftlige og fotos, fortæller historier om samfund, der 
har været anderledes. 

At fortælle hvordan Hejnsvig er, og hvordan Sdr. Omme 
er i dag – er som at tage et foto. Vi prøver at fange 
øjeblikket i flugten, men det lykkes ikke helt. Essensen 
bæres nemlig af aktørerne, dvs. borgerne og bliver 
levende i de forskellige sammenhænge, som borgerne 
agerer med hinanden.

Kulturarv i Hejnsvig og Sdr. Omme

Er det lykkedes at levendegøre 
kulturarven?

Sådan svarer lokale samarbejdsparter:

Byvandringer og fælles refleksion mellem borgere, arkitekt og 
museum var en øjenåbner i begge byer - 
og fik sat skub i det lokale engagement.

Sdr. Omme vil genoplive byens moder - Omme Å.
Hejnsvig vil være den attraktive bolig- og landskabsby - 

på toppen.

Begge byer har fundet muligheder for at genskabe 
det manglende centrum, det manglende ´bytorv‘.

Styrket dialog og samarbejde lokalt 
- fælles mål og prioriteringer. 

Styrket dialog og samarbejde med kommunen
- ny forståelse for at kulturarvpotentialer kan blive til 

væsentlige aktiver.

Formidling af lokal kulturarv og potentialer er gjort 
jordnær og håndgribelig. Lokal markedsføring er nu den næste 

udfordring.

Der er samspil mellem fortid og fremtid i projektidéerne,
der har rod i borgernes egne behov og ønsker 

for byens udvikling.

Begge byer kan se muligheder for at blive attraktive 
boligbyer med det, der nu hører til for at fungere som 

et godt sted at bo.

                        
                         
                                

             
            
             
 Gøre kulturarven håndgribelig 
          - noget lokalsamfundet forstår

Synliggøre fysisk og immateriel kulturarv

                 Finde den lokale idé

                   Skabe nye knudepunkter for fællesskab 
                       
                          Formidling og markedsføring

                            Se den funktionstømte by 
                                        i et nyt perspektiv

                                       Øge sammenhængskraften 
                                                   lokalt og kommunalt

    

Sådan vil Sdr. Omme og Hejnsvig 
bygge bro mellem fortid og fremtid:
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5. Opmærksomhedspunkter og anbefalinger

I dette projekt har vi arbejdet ud fra 
antagelsen om, at Hejnsvig og Sdr. 
Omme med en større indsigt i byernes 
kulturarv kan blive bedre rustede til at 
tage vare på udviklingen i deres lands-
byer. 

Projektet har vist, at borgernes ny øjne 
på deres by og kulturarv har givet ny 
energi og blod på tanden for at arbejde 
med byernes udvikling.

Vi ser i dette afsnit på nogle af de 
væsentligste forudsætninger for, at vi 
er kommet i mål med at gøre kulturar-
ven kendt og levende i Hejnsvig og Sdr. 
Omme - og hvad vi kan anbefale andre 
at give en tanke, når lokalsamfund skal 
inddrages i at levendegøre kulturarven i 
byfornyelsen.
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OM KONTEKST

Brug den nødvendige tid på at afklare kontekst
Hvad skal vi arbejde med? Hvorfor? Hvem? Hvordan? Vi 
brugte 1/4 projektperiode på at få rammerne helt på plads. 

Byg oven på det byerne i forvejen arbejder med
Vi har taget udgangspunkt i byernes konkrete forudsætninger 
for at arbejde med byudvikling og kulturarv. Vi har bygget 
oven på byernes helhedsplaner fra 2011, og det som byerne 
i forvejen arbejder med. På den måde har vi skabt sammen-
hæng med igangværende initiativer og ikke skabt forvirring 
om, hvorfor der nu skulle arbejdes med et nyt projekt.

Deltagerne i de lokale kontaktgrupper er udpeget efter 
interesse for sagen
Vi har samarbejdet bredt i byerne og lagt vægt på en lokal 
organisering, der var båret af lokale med interesse for byens 
udvikling og historie. Tovholderen/kontaktpersonen er i 
begge byer en person med stor begejstring for emnet og en 
person, der kan engagere sine medborgere. 

Lokalrådet er bindeled mellem lokale parter og kommune 
Begge byer har velorganiserede lokalråd, som er vant til at 
samarbejde med Billund Kommune. Der blev lagt vægt på, at 
lokalrådene var repræsenteret i de lokale kontaktgrupper for 
at sikre bindeled mellem kommunen og kontaktgruppen. 

Lokale eksperter og faglige eksperter samarbejder - det har 
givet ligeværdigt ejerskab til processen
Vi har lagt vægt på, at projektet er blevet båret af nogen-
lunde lige dele viden fra lokale eksperter og lige dele viden 
fra faglige eksperter. Ved at sætte dette som mål, er den 
faglige projektgruppe hele tiden blevet tvunget til at koble 
til lokal viden og input. Det har medført en øget og gensidig 
respekt i modtagelsen af hinandens synspunkter og input.

OM PROCESSEN

Foranderlighed og kompleksitet - et vilkår 
Når et helt lokalsamfund inviteres til samarbejde, er det ikke 
til at vide, hvordan forløbet falder ud på forhånd. Vi fik tilret-
telagt en proces, hvor der var åbenhed for forskellige behov 
i de to lokalsamfund og plads til forandringer undervejs i 
processen. Dog har der været fokus på stram styring i forhold 
til fremdrift og i forhold til at sætte struktur på alle de mange 
data, historier, informationer, ønsker og idéer, der kom ind i 
løbet af processen og i forhold til at få formidlet og afstemt 
processen løbende.

Anerkendelse og respekt er vigtigt for at holde motivatio-
nen
Lyst til at medvirke til udvikling betinges af, om man føler sig 
hørt, og om man føler sig motiveret. I projektet har vi lagt 
vægt på, at borgerne selv har defineret, hvad det vil sige at 
levendegøre kulturarven, og at de selv har peget på de løs-
ninger, de kunne finde størst opbakning omkring. Deltagerne 
udtrykker selv, at de føler sig anerkendte for de ressourcer og 
den lokale viden, de har tilført projektet. Særligt har deltager-
ne udtrykt, at de er glade for den opmærksomhed Hejnsvig 
og Sdr. Omme har fået fra opdragsgiver, Billund Kommune og 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

At påvirke vante forestillinger gennem dialog og refleksion
Arkitekten og Billund Museum har med byvandringer og 
perspektivering af den lokale viden vækket sanserne og fået 
deltagerne til at se deres landsbyer med nye øjne, men i den 
fælles dialog og refleksion er påvirkningen også gået den 
anden vej. Fagpersonerne er også blev overraskede over 
borgenes blik og nyfortolkning af kulturarven. Et forslag om, 
at den forsvundne mølle på toppen i Hejnsvig kunne erstattes 
som nyt pejlemærke i form af spændende boligbyggeri i flere 
etager, havde fagpersonerne ikke set komme. 

OM FORANKRING

Begrebet KULTURARV er stadig ikke solgt til lokalsam-
fundene - men det er projektet. Der er arbejdet med at få 
talt kulturarven ned på jorden i begge byer. Det brugte vi en 
del tid på sammen med kontaktgrupperne i den indledende 
rammesætning af den lokale dialog. Kontaktpersonerne fandt 
på det mere sloganprægede - at bygge bro mellem fortid og 
fremtid. Lokalpressen har været god til at skrive om og sælge 
projektet på trods af det tunge ord: Kulturarv.

Forskellige typer aktiviteter og løbende opfølgning på den 
lokale og faglige dialog fik det lokale engagement til at gro. 
Der er taget lokalt ejerskab til kulturarvprojektet i både 
Hejnsvig og Sdr. Omme.
Der er ingen tvivl om, at byvandringerne med efterfølgende 
dialog og refleksion har været et hit, men da først der kom 
konkrete forslag på bordet, og deltagerne valgte at arbejde 
med temaer efter eget ønske, steg engagementet. I løbet af 
processen har det været motiverende at se arkitektens 
forslag tage form ud fra deltagernes refleksioner. Begge 
byer har dannet arbejdsgrupper og er gået i dialog med 
Billund Kommune om at komme i gang med at samarbejde 
om indsatser. Lokalrådene har i begge byer udpeget sig selv 
som tovholder for den videre proces og som sparringspart for 
arbejdsgrupperne.

Forankring er også modning af samarbejdet imellem lands-
byerne og kommunen
Både Hejnsvig og Sdr. Omme har været vant til at arbejde 
sammen med Billund Kommune, men kulturarvprojektet har 
med fokus på ´øget viden til bedre beslutninger´ ført til, at 
parterne har fået fælles syn på byernes kulturarv. Det bety-
der, at der er skabt en større forståelse for de lokale ønsker 
og idéer og et bedre udgangspunkt for at samarbejde om den 
fremtidige planlægning.
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MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER
Gammel Mønt 4, 1117 København K
Telefon: 33 92 29 00
www: mbbl@mbbl.dk


