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1. Introduktion 

Inden for turismeområdet befinder landdistrikterne i Billund Kommune sig i en noget særegen situation 
med to modsatrettede karakteristika. Som lys og mørke er de hinandens modsætninger. I landsbyerne og 
det åbne land er der opstået en række gode og i mange tilfælde unikke tilbud på overnatning, som tiltræk-
ker pæne mængder af turister – om natten. Døgnets lyse timer tilbringer turisterne andre steder. 

Turisterne bør tilbringe flere af døgnets lyse timer i naturen og landsbyerne i landdistrikterne inden for Bil-
lund Kommune. Disse tyndt befolkede områder har andet og mere at byde på end gode sengepladser i roli-
ge omgivelser.

Ud over overnatningsstederne har landdistrikternes indbyggere, iværksættere, erhvervslivet i øvrigt, kom-
munalpolitikerne eller Billund Erhverv hidtil ikke i større omfang evnet at italesætte turisternes muligheder 
for at gå på opdagelse i landdistrikterne eller skabe oplevelser knyttet til en fælles profil. Lokalbefolkningen 
føler sig ikke som indbyggere i et område, der har turisme som en del af sin levevej, hvilket stort set er i 
overensstemmelse med de faktiske forhold. Ved siden af overnatningsstederne findes der gode undtagelser 
fra denne iagttagelse, men antallet er lille.

Denne rapport er udarbejdet for Billund Landdistriktsråd (BLDR) til brug som samtalegrundlag for BLDR, 
lokalråd, iværksættere, erhvervslivet i øvrigt og kommunalpolitikere om udvikling af småskalaturisme i land-
distrikterne. BLDR er forum for otte landdistrikter, hvis geografiske grænser følger ni kirkesognes grænser. 
Disse grænser er nyttige inden for kortlægning af data og planlægning af udvikling, da de er velkendte og for
flere sognes vedkommende har været gældende i henad tusind år. Landdistrikterne er:

• Filskov
• Hejnsvig
• Nollund-Urup-Eg
• Skjoldbjerg-Almstok

• Stenderup-Krogager
• Sønder Omme
• Vesterhede
• Vorbasse

Udviklingen af turisme må begynde med udvikling af grundlaget for mere småskalaturisme. Stor opmærk-
somhed gives derfor til det fundament, som udvikling af turisme bygger på, og de ressourcer, som småskala-
turisme opbygges med. Mængden af viden i denne rapport er hverken beskedent eller fuldstændigt. 
Det primære fokus har været at komme rundt om alle de emner vedrørende opbygning af et grundlag for 
udvikling af turisme, som forfatteren har kunnet komme i tanker om. Resultatet er en udpegning af et lille 
antal mål og mange muligheder i det fremtidige arbejde. Rapporten afsluttes med et forslag til vision. 
Der er også fremlagt en række stikord, der kan anvendes ved udvikling af strategi og taktisk arbejdsplan. 

Ved siden af de otte landdistrikter ligger resten af Grindsted Sogn og hele Grene Sogn med centerbyerne 
Billund og Grindsted. De to sogne indeholder ingen landsbyer med boligområder i moderne forstand, men 
de har åbent land, der på mange måder er i samme situation som landdistrikterne i BLDR. Særligt interes-
sante er den tidligere landsby Morsbøl med Museumsgården Karensminde og den lille stationsby Løvlund.

For god ordens skyld noteres, at turister almindeligvis ikke interesserer sig for administrative grænser. 
I landdistrikterne søger de ro og oplevelser. For turismeaktørerne er grænserne derimod et givet vilkår for 
arbejdet. Uden for grænserne kan de søge samarbejdspartnere, når de ser et nyttigt formål med det. 

Holger Folkmann Villumsen
Udviklingskonsulent og historiker 
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2. Opgave

I 2014-2016 medvirkede BLDR i et undersøgende projekt, som nu betegnes Turisme 1. Projektet afsluttedes 
med en evalueringsrapport, som viste, at der er gode muligheder for udvikling af turisme i landdistrikterne i 
Billund Kommune. En række overnatningssteder var allerede opstået med gæster til megaattraktionerne i 
Billund by som indtægtsgrundlag. 

Med stor optimisme indledtes et opfølgende projekt, som nu betegnes Turisme 2. Dette initiativ indeholder 
flere forskellige aktiviteter, som foregik i årene 2016-2022. Udgangspunktet var en aftale mellem BLDR og 
Billund Kommunes landdistriktskoordinator om indbydelse til en række såkaldte ildsjæleværksteder for 
interesserede af enhver art, især nuværende og mulige kommende iværksættere. Et ildsjæleværksted er et 
smart ord for workshop eller møde – lidt for smart viste det sig. Deltagerne så sig snarere som civile borgere
eller iværksættere, der benytter sig af deres demokratiske ret til at mødes om en fælles sag. Ingen ville 
brænde al deres energi af her og nu. De ville gerne have inspiration til hjemmearbejde og brug i netværks-
opbygning. Opbygningsprojekter tager tid, og der skal være noget at bygge dem på.

Land Lab 2016
Tre workshops blev afholdt i 2016. Workshoppen i december 2016 tiltrak flest deltagere. Her var konsulent-
firmaet Land Lab den primære bidragsyder og drivende kraft ved siden af landdistriktskoordinatoren. Mødet
var vellykket og konstruktivt. På baggrund af resultater fra arbejdsgrupperne og plenum afsluttede Land Lab
mødet med en række præcise iagttagelser af situationen og udfordringer til aktørerne.

• Landdistrikterne i Billund Kommune har ikke en tradition for småskalaturisme at bygge på. 

• Landdistrikterne har heller ikke en grundfortælling, som tiltrækker turister til andet og mere end 
sovepladser. 

Begge dele skal først udvikles. Grundfortællingen er fundamentet og kommer derfor før tradition, som det 
vil tage nogle år at udvikle. 

Land Lab konstaterede således, at aktørerne i Billund Kommune ikke har en fælles plan for udvikling af små-
skalaturisme i landdistrikterne – men at en fælles plan er nødvendig.

Opløsning og genstart
Efter succesen i 2016 inviterede landdistriktskoordinatoren til en ny workshop i 2017. Den blev imidlertid 
aflyst, da antallet af tilmeldinger var for lille. Blandt årsagerne til den begrænsede interesse var det ret ringe
antal af iværksættere og erhvervsfolk eller andre borgere fra landdistrikterne med idéer til etablering af 
grundlæggende småskalaturisme, som ikke er overnatning. Når denne aktørgruppe er lille, er der en for 
spinkel tradition at bygge på. Dette faktum er den største udfordring for udvikling af småskalaturisme. Det 
er en udfordring for såvel Billund Kommune som BLDR og alle andre aktører.

Der var også andre grunde til, at der ikke skete mere fra den kommunale organisations side. Efter 2017 ned-
prioriterede politikerne og dermed ledelsen af den kommunale organisation indsatsen for landdistrikternes 
udvikling. Landdistriktskoordinatoren udskiftedes flere gange og stillingen mistede effekt. Dette var en den-
gang uoverstigeligt stor hindring for udvikling af småskalaturisme. 
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Overladt til sig selv begyndte BLDR efterhånden at søge efter andre veje. Med en bevilling fra Billund Kom-
munes landdistriktspulje i hånden indgik BLDR i 2019 en aftale med en ekstern konsulent om gennemførelse
af et projekt til udvikling af turisme. I løbet af coronaepidemiens første år 2020-2021 opgav konsulenten 
imidlertid at gennemføre opgaven. På denne baggrund måtte BLDR igen søge en ny løsning.

I oktober 2021 udarbejdede BLDR en statusrapport over aktiviteterne til fremme af turisme siden 2016. For-
målet var at genstarte udviklingsprojektet og gøre brug af bevillingen fra landdistriktspuljen inden for den 
givne tidsfrist. Med statusrapporten kom Land Labs bidrag fra 2016 på ny frem i dagens lys. BLDR konstate-
rede, at Land Labs iagttagelser fortsat er både rammende, nyttige og inspirerende. 

Land Labs iagttagelser danner derfor grundlaget for nærværende rapport, hvor skabelse af et solidt funda-
ment for udvikling af turisme får hovedparten af opmærksomheden. Navnlig for iværksættere er der behov 
for en særlig indsats til skabelse eller styrkelse af et grundlag, som de kan bygge på. Viden om turisme, hi-
storie og meget andet er vigtige byggeelementer.

BLDR er ikke et forum for iværksættere. BLDR er et forum for lokalråd, der vil skabe et vækstgrundlag for 
iværksættere. Det er løsningen af denne grundlæggende opgave, der driver BLDRs engagement i turisme. 

Gå ikke for hurtigt frem
I 2016 konstaterede Land Lab, at workshoppens deltagere ikke manglede gå-på-mod eller vilje til handling. 
Uden viden om det fundament, som de stod på, ville de springe direkte til formulering af løsningsforslag. 
De spurgte derfor ”hvordan gør vi det”? – men sådan kan en en sammenhængende og holdbar udviklings-
plan ikke skabes. 

I stedet burde deltagerne i workshoppen først have spurgt ”hvilket fundament har vi”?
Med andre ord havde deltagerne eksempelvis ikke fokus på, hvilken fortælling (historie), de ville bygge på. 
Grundfortællingen er en ressource og fundamentet for alle projekters udvikling. 

På denne baggrund bør det ikke undre nogen, at den planlagte workshop i 2017 blev ignoreret af målgrup-
pen. Der skal være et erklæret og forståeligt formål med at mødes, når lokalrådene vil skabe synergi om en 
fælles sag. 

Anbefalinger fra Land Lab
Land Lab fremlagde seks konkrete anbefalinger, der her genfortælles i fortættet form:

1. Overordnet anbefaling: 
Processen skal være enkel og systematisk. 
Gør ikke mange ting samtidig og slet ikke før, der er etableret fællesskab om grundfortællingen.

2. Systematik: 
Vælg først den historie (grundfortælling), som I vil samarbejde om. 
Den er fundamentet, den røde tråd og hovedprojektet som bærer alle efterfølgende aktiviteter nu 
og i fremtiden. Det gælder uanset, om der bliver tale om nye hovedprojekter med tilhørende del-
projekter eller andre konstruktioner af planlægning. 

Til grundfortællingen hører en kortlægning af jeres ressourcer og potentialer. 

Indhold til efterfølgende projekter kan vælges, når BLDRs grundfortælling er blevet fælles ejendom 
i de otte landdistrikter. Indholdet er det, som I vil samarbejde om. Det kan gøres i det antal delpro-
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jekter og på de tidspunkter, som I har behov for i fremtiden. Vælg ikke så mange delprojekter samti-
dig, at I risikerer tab af overblik eller fællesskab. 

3. Fællesskab: 
Sammen skal de otte lokalråd skabe en fælles arbejdsplan for en fælles indsats for turismeudvik-
ling. Med en fælles plan sikres enighed, strategisk gennemslagskraft og målrettet brug af energi. 

4. Mangfoldighed: 
Den fælles strategi skal have plads til fleksibilitet og stor diversitet i de lokale aktiviteter og tilbud. 
I en fælles markedsføringsplan skal der være mulighed for lokal tilpasning.

5. Sikring af processtyring:
Skaf midler til en ressourceperson, der kan hjælpe jer med processtyring. 

6. Ledelse:
I større strategiske indsatser bør frivillige fungere som en arbejdende bestyrelse. 
Bestyrelsen bør minimum have en sekretariatsfunktion til rådighed. 

Fokus 2022
På baggrund af Land Labs anbefalinger følger denne rapport de ovenfor nævnte punkter 1, 2 og delvis 3, 
idet et forslag til fundament fremlægges, men der medfølger ikke forslag til en fælles arbejdsplan. 

• Gennem en systematisk proces fokuseres på skabelse af en fælles grundfortælling om landdi-
strikterne i Billund Kommune. Det skal her understreges, at de otte landdistrikter både har en fælles
grundfortælling og samtidig hver især deres egen lokale historie eller grundfortælling. De enkelte 
landdistrikters helt lokale historie beskrives i denne rapport kun i et vist omfang. 

• Grundlaget for fælles handling jævnfør Land Labs punkt 3 er en indsamling af fælles viden om nuti-
dens forhold i de otte landdistrikter. Resultatet vises i denne rapport. Før der indledes samarbejde 
om fælles arbejdsplan og fælles arbejdsindsats, bør BLDR sikre sig, at alle landdistrikter føler sig til-
strækkeligt godt set på konstruktiv vis og, at alle landdistrikter står på samme fundament.

Spørgsmålene om fleksibilitet og styring jævnfør punkterne 4, 5 og 6 gives ikke særskilt opmærksomhed i 
denne rapport. Opgaverne bør løses i den af Land Lab anbefalede rækkefølge.

Med andre ord giver denne rapport frem for alt et overblik over:

1. Fordelingen af opgaver mellem aktørerne, som er Billund Kommune, erhvervslivet og interesseor-
ganisationer, herunder lokalrådene og BLDR. 

2. Råstoffet i landdistrikternes fortælling.

3. Landdistrikternes muligheder for handling, inklusive oplæg til debat i lokalrådene. 
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3. Turismens grundlag

Turisme er grundlæggende en kommerciel aktivitet, hvor turisten er kunde. Fem grundlæggende forudsæt-
ninger skal være opfyldt, før turisterne strømmer til landdistrikterne i Billund Kommune. 

De fem grundvilkår 
1. Kendskab: Turisterne skal have så megen forhåndsviden om landdistrikterne i Billund Kommune, at 

han eller hun gerne vil besøge dem. Blandt de tiltrækkende elementer er en god grundfortælling, 
information om muligheder for oplevelser og praktiske forhold. 

2. Tid: Turisterne skal have fri tid, som kan benyttes til ferie. 

3. Økonomi: Turisterne skal finde disponible penge, som muliggør afrejse fra hjemstedet. 

4. Infrastruktur: Ingen praktiske funktionaliteter må give anledning til irritation hos turisten. 
Ferie indeholder altid følelse af frihed og lethed i et vist omfang, hvilket også gælder aktivferie.

a) Transport ved tilrejse og afrejse: Fra turistens helårsbopæl til feriestedet skal der være mulighed
for transport uden for meget besvær. 
Rejsen er en del af ferieoplevelsen. Det gælder navnlig for cyklister og vandrere, som i højere 
grad prioriterer oplevelsen af naturen under rejsen. Trafiksikkerhed har også værdi.

b) Overnatning på feriestedet (destinationsområdet): Turisten skal kunne vælge en form for ind-
kvartering, som passer til hans eller hendes behov. 

c) Intern transport i destinationsområdet: 

• Veje og stier: Transport skal være nem mellem overnatningsstedet og de steder, der be-
søges under ferieopholdet. Dette gælder såvel stier til gående og cyklister som veje til 
biler og offentlig transport .

• Stiernes dobbeltrolle: Den lokale infrastruktur skal samtidig opfattes som en del af feri-
eoplevelsen. De skal understøtte adgang til alle dele af kommunen og være forbundet 
med nabokommunerne, lige som veje til biler er det.

5. Oplevelser: Feriestedet skal tilbyde turisten et udbud af muligheder for rekreation og oplevelser in-
den for et overskueligt og acceptabelt antal kilometers afstand. 
Oplevelserne er ikke kun attraktioner mod betaling. Feriestedets værdi er den samlede oplevelse af 
alt, hvad turisten møder på i destinationsområdet. 

I forlængelse af denne liste skal det bemærkes, at alle tiltag til gavn og glæde for turisterne også er til gavn 
og glæde for kommunens egne borgere – med undtagelse af tilbuddene om overnatning. 

Af de grundlæggende forudsætninger for gennemførelse af turisme skal tre af de ovenfor nævnte fem krav 
have vor opmærksomhed:

• Aktørerne i destinationsområdet skal finde løsninger på kravene nummer 1, 4 og 5:
Kendskab, lokal infrastruktur og oplevelser.

• Kun turisten selv kan finde løsninger på kravene nummer 2, 3 og til dels 4a:
Tid og finansiering af ferie og rejse.
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Aktører og destination
Landdistrikterne er i denne rapport destinationsområdet. Set fra rådhuset er hele Billund Kommune natur-
ligvis et samlet destinationsområde, men da landdistrikterne savner opmærksomhed, fokuserer denne rap-
port lige så naturligt udelukkende på landdistrikterne. 

På destinationen er der tre grupper af aktører:

1. Billund Kommune. 
Opgaven hos politikerne og personalet i den kommunale organisation er at sikre en god infrastruk-
tur. Med velfungerende rammebetingelser medvirker de til, at turisterne får gode oplevelser, bliver 
længe og kommer igen.

2. Erhvervslivet.
Virksomhedernes opgave er at levere de varer og tjenesteydelser, som turisten har behov for. 

• Overnatning kan landdistrikterne allerede tilbyde. 

• Spisesteder og dagligvareforretninger tilbydes i de fleste landdistrikter.

• Entré til attraktioner har kun få iværksættere som indtægtskilde.

• Service og muligheder for shopping tilbyder landsbyerne i et vist omfang, men ofte henvises 
turisterne til centerbyerne Billund og Grindsted eller byer i nabokommunerne.

3. Interesseorganisationer.
Foreninger af forskellig art arbejder for udvikling af turismen. De peger på infrastrukturelle behov 
og konkrete opgaver, der bør løses. Samtidig arbejder de for fremme af dialogen mellem politikere 
og udbydere af tilbud til turister. Blandt interesseorganisationerne er Billund Landdistriktsråd og lo-
kalrådene i de otte landdistrikter.

Billund Kommunes opgaver
Den lokale, offentlige myndighed har rettigheder, pligter og muligheder, som ingen anden aktør har for ud-
formning turismens vilkår i Billund Kommunes landdistrikter. Kommunen har et stort medansvar for, at 
modtagelse af besøgende sker på så optimal vis, at gæster stimuleres til at blive her længe, bruge penge, 
komme igen og give destinationen en god omtale, når de har forladt den. 

Infrastruktur er den centrale opgave for kommunen, der også er engageret i turisme og markedsføring af 
kommunen. Markedsføringen varetages gennem Billund Erhverv, hvor ledende politikere qua vedtægterne 
er sikret plads i bestyrelsen. 

Infrastruktur er et nøgleord, der foruden transportveje også omfatter en række andre parametre, der til 
sammen giver gode rammer for udvikling af turisme og oplevelser – til nytte og glæde for såvel turister som 
kommunens egne indbyggere. 

Landdistrikternes aktører har behov for:

1. Politikere, der viser interesse for udvikling af turisme i landdistrikterne og har indsigt i såvel turis-
mens særlige vilkår som landdistrikternes forhold. Politikerne bør desuden have konstruktiv beslut-
ningskraft. 

Efter hvert kommunalvalg bør kommunalbestyrelsen tage på en opdagelsesrejse rundt i landdi-
strikterne, som gerne præsenterer aktuelle forhold og svarer på spørgsmål.
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2. En kommunal organisation, der viser interesse og indsigt i såvel turismens særlige vilkår som land-
distrikternes forhold. 

Den velfungerende organisation er stabil og evner at holde på medarbejderne, således at turismen 
og landdistrikternes aktører ikke ofte skal bruge tid på opbygning af nye relationer til rådhusets 
medarbejdere. Den gode organistion har en personalenormering, der matcher opgaverne. Den har 
også en konstruktiv synergi mellem afdelingerne, som ikke modarbejder hinanden. 

3. Infrastruktur til cyklister er nødvendig infrastruktur til understøttelse af aktiviteter i naturen, til 
transport mellem alle landsbyer i kommunen og til destinationer i alle nabokommuner. 
Stierne skal konstrueres, så de matcher lokale forhold og samtidig er trafiksikre. 

4. Infrastruktur til gående er nødvendig infrastruktur til understøttelse af aktiviteter i naturen. 
Der er behov for såvel korte som længere stier, der binder hele kommunen sammen i et netværk. 
Stierne skal også knytte an til stier i nabokommunerne. 

Trampestier afmærket med pæle og informationstavler samt et vist vedligehold med en lille brak-
pudser eller andet klipperedskab vil mange steder være tilstrækkelige. Ofte vil allerede eksisterende
markveje og skovveje være gode som stier. Andre steder vil stier langs hegn og på ikke-dyrkede are-
aler være en god løsning. Stier afmærkes af kommunen efter aftale med matrikelejerne.

Befæstede stier er relevante på steder med mange brugere og i landsbyer, hvor en vis sikkerhed for 
fremkommelighed er nødvendig året rundt.

5. Infrastruktur på markveje bør sikres fortsat eksistens. Det bør ske med både et politisk initiativ og 
en velvillig administration. 

Vandreveje i naturen er et stort aktiv for udvikling af turisme. Mulighederne for at finde vandreveje 
er ofte gode, og de konkrete muligheder er ofte også understøttet af lovgivning, men færdsel til 
fods på markveje er de seneste år blevet vanskeliggjort af tre problemer:

a) Ulovlig afspærring af eksisterende markveje . 
Forhindringer opsættes med bomme, kæder, jordvolde, grøfter og skilte med forbud.
Vandrere kan ganske vist ofte passere forhindringerne, men de afholder sig i reglen fra det-
te af frygt for at møde en lodsejer, der ikke respekterer eller kender lovgivningen.

b) Oppløjede markveje. 
Billund Kommune bør have en aktiv politik med mere hurtig og restriktiv reaktion på matri-
kelejeres anmodninger om tilladelse til oppløjning. Det er et stort problem, at ansøgeren 
jævnfør lovgivningen har ret til oppløjning, såfremt kommunen ikke reagerer inden for en 
meget kort tidsfrist. Derfor ønskes stor kommunal årvågenhed og hurtig reaktion. 

c) Tilgroede markveje. 
Når lodsejeren ikke benytter en markvej og lader den gro til, ødelægges værdifulde kulturhi-
storiske spor, der har værdi for samfundet som helhed, vandrere og andre, der ønsker at 
opleve naturen.

Uanset årsagen til at vandreveje i naturen forsvinder, så er det et problem, at markveje forsvinder. 
Der kendes i Billund Kommune eksempler på veje, som er oppløjet uden forudgående ansøgning, og
som Billund Kommunes administration efterfølgende har afvist at forholde sig til. Sådan bør det ikke
fortsætte. Der er behov for, at administrationen griber opgaven mere målrettet og konstruktivt an, 
således lovgivning overholdes og naturen i praksis er åben for adgang.
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6. Infrastruktur med kollektiv transport til turister, som ikke har egen bil med, herunder flyrejsende.
Mellem kommunens byer bør der være regelmæssig buskørsel, navnlig i turismens højsæson.
Der bør også være busforbindelser til byer i nabokommunerne.

7. Infrastruktur med kulturhistorie: Beskyttede eller bevaringsværdige kulturhistoriske miljøer, byg-
ninger og naturlandskaber bør gives en større konstruktiv opmærksomhed. Disse elementer i land-
skabet giver gode oplevelser til turister, som bliver her længere, når de kan finde interessante spor 
af livet i fortiden. Kommunens egne indbyggere værdsætter også attraktive miljøer og oplevelser i 
kulturlandskabet. Alle landskaber i Danmark rummer en vis mængde kulturhistorie, da de er påvir-
kede af menneskers brug. Attraktionsværdierne er forskellige, men påvirkede er de alle.

Et lokalt kulturmiljøråd bør jævnfør museumslovens paragraf 23a nedsættes af Billund Kommune 
alene eller i samarbejde med nabokommunerne. Rådets opgave er at rådgive offentlige myndighe-
der i arbejdet med de kulturhistoriske og bygningskulturelle værdier i den fysiske planlægning af lo-
kalområderne. Med et lokalt kulturmiljøråd opnår administrationen et tættere samarbejde med re-
levante fagfolk og bedre forståelse af værdierne i landskabet. 
Kommunens statsanerkendte museum og rådhuset samarbejder allerede jævnfør museumslovens 
kapitel 8, men alle parter vil opnå fordele af et tættere samarbejde. 

8. Infrastruktur: Det statsanerkendte museum er kommunal ejendom og et værdifuldt aktiv, som Bil-
lund Kommune kan optimere til en mere målrettet udvikling af turisme i landdistrikterne. 

a) Museets indhold og aktiviteter er defineret gennem emnemæssige ansvarsområder. De 
fremgår af museets vedtægter, som blev opdateret med virkning fra nytår 2022. Museets 
kulturhistoriske arbejde skal ske med særligt fokus på landbrugs-, industri- og turismehisto-
rie. Inden for de nævnte emner har museet pligt til bedrive målrettet forskning og formid-
ling samt indsamling, registrering og bevaring af genstande og viden. Museet kan også be-
skæftige sig med andre emner inden for kulturhistorie. 
Alt i alt er museet en guldgrube af viden til profilering af landdistrikternes brand med fokus 
på menneskelige værdier, kulturhistorie og landskab, således som mennesket har formet 
det gennem århundreders brug. 

Landbrugshistorie har museet haft fokus på siden grundlæggelsen af Grindsted Museum i 
1923 og statsanerkendelsen i 1972. Landbrug er det bærende grundlag for al kulturhistorie, 
efter som menneskers brug af landskabet igennem årtusinder er grundlaget for alt liv – og 
dermed omdannelsen af landskabet til et kulturlandskab med naturhistorie. 

Industrihistorie er et fagområde, som opstod efter årtusindskiftet på grundlag af især Legos
udvikling. Andre industrier findes eksempelvis i landdistrikternes nedlagte stationsbyer. 
Jernbanerne var det landsdækkende netværk, som industrierne opbyggedes omkring. 
Stationsbyhistorie med et bredt fokus på handel, håndværk, servicevirksomhed og industri 
var tidligere et selvstændigt ansvarsområde for museet. 

Nu, hvor industrisamfundet i den oprindelige form er reduceret til fordel for servicesamfun-
det og informationssamfundet, er det velplaceret at tale om industrihistorie i stedet for sta-
tionsbyhistorie. Når ting og fænomener ændrer form eller er ved at forsvinde, foretager 
museerne i tide den fornødne indsamling af genstande og viden. 

Turismehistorie er fra 2022 museets nye ansvarsområde. Det er en overraskelse, da turis-
men i Billund Kommune har en meget kort, men usædvanlig historie. Megaattraktionerne i 
Billund by og de deraf afledte effekter må forventes at få opmærksomheden, med mindre 
museet har blik for eksempelvis Vorbasse Marked, kroerne og flyvepladsen i Filskov. 
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I en bygning på markedspladsen i Vorbasse havde museet i sidst 1990’erne en særlig udstil-
ling om marked og gøgl. Museet havde dengang udstillinger i bygninger på fem forskellige 
adresser og magasiner på flere andre, men budgettet rakte kun til drift af færre end to mu-
seer, hvilket var uholdbart. Fire museers bygninger blev lukket og afhændet, da ejerne, som 
var den tids Billund og Grindsted kommuner, afviste at finansiere dem. 

b) Formidling af historisk viden: Gennem udstillinger, foredrag og ekskursioner synliggør mu-
seet resultaterne af forskning i kulturhistorie. Dette bør gøres med større aktivt fokus på 
landsbyerne og landskabet omkring dem, hvilket samtidig kan styrke formidlingen hjemme 
på museets egen matrikel.

Brug kulturlandskabet og landsbyerne til ny formidling: Mellem museet og udvalgte steder
i landskab og landsbyer bør der knyttes forbindelse mellem udstilling og spor i landskabet. 
Dette kan i landskabet ske ved hjælp af plancher, kortborde, QR-koder og anden e-støttet 
formidling gennem smartphones, på flere sprog. På museet kan der opbygges en udstilling, 
der stimulerer gæsterne til opdagelse uden for museet. Det kan ske inden for rammerne af 
museets ambitiøse fremtidsprojekt om de hvide enggårde. Emnerne er landbrugs-, land-
skabs- og landsbyhistorie, herunder stationsbyernes historie, energihistorie og andre emne-
områder, der stationsbyerne opstod som en videreudvikling af landsbyer. 
Gennemførelse af disse projekter kan ske i samarbejde med lokalrådene, der allerede inter-
esserer sig for indretning og brug af landsbyerne og landskabet. 

Ekskursioner i landskab og landsbyer ved siden af udstillinger på museets egen matrikel 
kan med fordel genoptages og udvikles. Tilbuddene rettes såvel til besøgende turister gen-
nem blandt andet overnatningsstederne som til fastboende indbyggere. 

Foredrag om lokal kulturhistorie til primært de lokale indbyggere højner ikke kun deres vi-
den om stedet, hvor de bor. Med god viden er de bedre rustede til at svare på spørgsmål fra
besøgende eller på eget initiativer fortælle om lokalområdets særlige forhold. Interessante 
fortællinger tiltrækker almindeligvis opmærksomhed og flere besøgende. 
Viden om egen lokalhistorie er grundsubstansen i lokal identitet og stærke traditioner. 

c) Projekt Den Hvide Enggård er omdrejningspunktet i museets ambitiøse projekt for etable-
ring af en stor turistattraktion på niveau med temamuseet Tirpitz i Blåvand. Projektet skal 
formidle historien om landbrug, landskab og bebyggelse på Danmarks mest næringsfattige 
jord, hvor der trods store udfordringer fra naturens side alligevel blev fundet veje til et godt 
liv – indtil 1800-tallet, hvor landskabet ikke længere kunne brødføde alle indbyggere i de 
nye generationer. Løsningerne på denne udfordring er særdeles spændende at udforske og 
formidle med fokus på såvel landbruget som landdistrikternes historie. Projektet følges der-
for med stor interesse i nutidens landdistrikter. Det burde rumme store muligheder som 
grundlag for udvikling af turisme i landdistrikterne og hele Billund Kommune. 

Bedømt ud fra den oprindelige præsentation ser det ud til, at projektet er stort, fordi nabo-
erne i Billund og Tirpitz er store. Samtidig er der en mulig risiko for, at initiativet ødelægger 
den historie, som det skal formidle. Jævnfør oplægget foreslås opført tre nye og spektaku-
lære bygninger umiddelbart vest for Museumsgården Karensminde på kanten af engen og 
nær Grindsted Å. En sådan placering er ikke hensigtsmæssig: 

• Af landsbyen Morsbøl har der siden 1872 kun været Karensminde tilbage. Sporene 
af de øvrige gårde ligger under jorden omtrent der, hvor den østligste af de nye byg-
ninger er vist. Hvis det påtænkte byggeri sker oven på den gamle landsby, ødelæg-
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ges muligheden for at udforske og formidle udviklingen i landsbyen Morsbøls histo-
rie på det oprindelige sted. 

• Fortidens bønder byggede ikke i de påtænkte formater eller med de påtænkte ind-
byrdes afstande mellem bygninger. Ved siden af de påtænkte bygninger synes Mu-
seumsgården Karensminde lille og mindre betydningsfuld. Spørgsmålet er på denne
baggrund, hvad der egentlig er hovedattraktionen: Museumsgården Karensminde 
eller de tre nye bygninger? Det påtænkte byggeri kan opfattes som et spektakulært 
prestigebyggeri med for stort fokus på at tiltrække og imponere besøgende. Denne 
fremgangsmåde vil kulturhistorien i Billund Kommune ikke være tjent med. Presti-
gebyggerier er reelt brugsgenstande, der får deres glansperiode, hvorefter jagten 
på et nyt og større prestigeprojekt sætter ind. Museumsbygninger bør afspejle 
deres indhold eller i det mindste ikke stå i vejen for formidlingen af det.

• Et nyt byggeprojekt til formidling af enggårdenes historie vil gøre større nytte på en 
mere tilbagetrukket plads i forhold til åen og samtidig give den ægte vare væsentligt
større synlighed. Den hvide enggård Karensminde er den centrale bærer af kulturhi-
storien og repræsentanten for historien i hele Billund Kommune, herunder de otte 
landdistrikter. – I øvrigt burde den for få år siden opførte museumsbygning allerede 
have demonstreret tydeligt, at uhensigtsmæssigt byggeri skæmmer landskabet og 
ødelægger museumsoplevelsen. 

• Plantning af mange nye træer i landskabet ved Museumsgården Karensminde er et 
andet væsentligt problem. Mest problematisk er den i 1980’erne rejste nye plan-
tage umiddelbart øst for gården, som omkring 2020 er blevet fornyet. Det karakteri-
stiske ved de hvide enggårde er ikke kun farven, det er også deres synlighed i land-
skabet. Før plantagerne og læhegnenes tid var de synlige på lang afstand, da der 
stort ingen ingen træer voksede i engbøndernes ådale. Med tilplantningen er for-
midlingen af historien om enggården Karensmindes beliggenhed og den intense 
brug af ådalen blevet forvansket og delvist skjult.

d) En god vare har et unikt navn. Effektiv markedsføring anvender kun ét navn. Navnet sikrer 
genkendelighed og fortæller historie. Det gælder også for attraktioner. – Museets markeds-
føring fokuserer imidlertid ikke målrettet og effektivt på varen, hvilket giver anledning til 
forvirring og misforståelser. 

Hvor ligger museet? Hvad er museets navn sådan helt præcist? Hvad står der på vejskiltet 
og i gps’en? Hvor finder vi websiden? Hvor finder vi en museumsinspektør? Sådan spørger 
de interesserede. Det gælder ikke kun turisterne men desværre også mange indbyggere. 
Uden tydelige svar på disse spørgsmål virker museet fjernt og utilgængeligt for den, der ikke
er fortrolig med det.

I dag ses navnet Billund Kommunes Museer stadig som museets navn i markedsføring, men 
organisationen bag museet er ikke en attraktion. Det bør ikke anvendes til markedsføring.

Mark. Museet for en ny Danmarkshistorie er nyligt præsenteret som nyt navn på attraktio-
nen. Det rummer ingen mulighed for stedlig genkendelse, geografisk orientering eller profi-
lering på anden måde. Det er luftigt og savner attraktionsværdi. 

På den i 2012 opførte udstillingsbygning sås en tid navnet Museumscenter Karensminde. På 
selve museet, der åbnedes 1989, står det oprindelige navn, Museumsgården Karensminde. 
Fra 1995 til 2007 var organisationens navn Grindsted-Vorbasse Museum, hvilket heller ikke 
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var egnet til markedsføring af de dengang fem museer. Efter 2007 sås en tid også navnet 
Billund Museum, selv om der aldrig har været noget statsanerkendt museum i nævnte by. 

Turister og landdistrikter er ud fra et historisk og praktisk synspunkt bedst tjent med et 
navn, der bygger på museets historie. Det bør være kort, unikt, nemt at genkende og der-
med nemt at finde. Eksempelvis Museum Karensminde opfylder disse krav. Det gjorde det 
oprindelige navn Grindsted Museum også, og dette navn fortæller tilmed historie gennem 
snart 100 år – i 2023. 

Med en tydelig profil vil et velfungerende museum være af stor værdi for landdistrikterne. Museet 
har faguddannet personale, en stor samling og masser af viden om landdistrikterne i Billund Kom-
mune. Museet har de bedste muligheder for at medvirke til udvikling af turisme i landdistrikterne 
som kommunens centrale aktør, når det gælder formidling af landdistrikterne, landbruget, kultur-
landskabet, landsbyerne og de tidligere stationsbyer. Museet har en god del af råvarerne til udvik-
ling af turisme i landdistrikterne.

9. Pædagogisk hjælp til Billund Erhverv (BE). 
Billund Erhvervs navn var indtil for nylig Billund Erhvervsfremme. 

BE driver webportalen www.visitbillund.dk. Efter anmodning fra BE leverede BLDR i nogle år indhold
til publicering på denne webportal. Samarbejdet ophørte imidlertid, da BLDR fandt, at det leverede 
indhold blev fordrejet og, at publiceret indhold ikke blev fjernet, når det var forældet, eller opdate-
ret med aktuelt indhold – heller ikke nødvendigvis, selv om det blev modtaget fra BLDR. 

Det blev BLDRs erfaring, at BE kun interesserer sig for megaattraktionerne i Billund og kun yder assi-
stance til betalende medlemmer – til trods for, at BE er en kommunalt ledet organisation. Derimod 
ville BE gerne modtage gratisydelser fra BLDR. Disse forhold har BLDR flere gange påtalt overfor de 
forrige byråd, som lige så mange gange har lovet imødekommenhed. Den afventer BLDR stadig. 

BE synes ikke at arbejde efter grundvilkåret for turisme, som er, at udvikling til succes kun er mulig i
et samarbejde mellem offentlige og private aktører, herunder interesseorganisationer som eksem-
pelvis BLDR og lokalråd. Nogle aktiviteter giver et direkte økonomisk afkast i de private virksomhe-
ders kasser, men infrastrukturen og grundfortællingen modtager ingen en direkte betaling for. Ud-
gifterne er der kun kommunen til at betale for. 

BEs markedsføring er ikke baseret på en gennemarbejdet grundfortælling om Billund Kommunes 
natur og kulturhistorie. 

Erhvervslivets opgaver
Iværksættere og andre virksomheder eller foreninger med erhvervsaktiviteter har mange muligheder for at 
skabe omsætning og økonomisk overskud til sig selv gennem tilbud om overnatning, bespisning, shopping 
og oplevelser mod betaling. Her kan være tale om såvel private som offentligt ejede virksomheder. 

Produktudvikling er en kreativ proces, hvor der kan opstå helt nye tilbud, men der er også mulighed for at 
skabe lokale varianter af tiltag, som findes andre steder i samfundet.

Et udvalg af muligheder:

• Oplevelser hvor som helst i landdistrikterne.
Guidede ekskursioner, oplevelser eller aktiviteter i naturen med fokus på naturen selv, kulturhistorie
eller andre emner som eksempelvis fysisk og mental udfoldelse.
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• Attraktioner og oplevelser på udbyderens egen matrikel.
Tilbuddene kan være med eller uden betaling af entré.

• Fremstilling og salg af lokale produkter.
Lokale produkter kan være såvel materielle som immaterielle.
Der må meget gerne være tale om produkter med brandingeffekt til landdistrikterne.

Interesseorganisationernes opgaver
Interesseorganisationer er repræsentanter for eksempelvis et geografisk område eller en sag, hvis udvikling 
de ønsker at fremme. De opstiller mål og arbejder systematisk for at nå målene gennem samarbejde med 
relevante samarbejdspartnere, som kan være offentlige myndigheder, andre organisationer, private virk-
somheder eller enkeltpersoner.

I Billund Kommune er området uden for de to centerbyer med opland inddelt i otte landdistrikter, der hver 
har deres eget lokalråd. Lokalrådene kender de lokale forhold og er interesseorganisationer, der varetager 
landdistriktets interesser. De har viden om egne behov, styrker og svagheder, som de anvender til at gribe 
muligheder for udvikling. De agerer også over for udfordringer, som begrænser eller truer med at ødelæg-
ger forhold i lokalområdet. Blandt mulighederne for udvikling er småskalaturisme.

Lokalrådenes fælles forum er BLDR, som også er en interesseorganisation for landdistrikter. I BLDR mødes 
lokalrådene i dialog om emner af fælles interesse, og de forener i fællesskab deres kræfter om løsning af 
sager af fælles interesse. Eksempelvis er denne rapport udarbejdet efter forespørgsel fra BLDR, som ønsker 
et fælles grundlag at opbygge turisme på. BLDRs interesse er i dette tilfælde at udvikle turisme som en akti-
vitet, der foregår over hele kommunen og ikke kun primært i Billund by. 

Ved siden af lokalrådene er landdistrikternes lokale erhvervsforeninger også interesseorganisationer. 

Turismens netværk
Udvikling og drift af turisme som kommerciel aktivitet foregår med andre ord i et netværk med samarbejds-
partnere, der er interesseorganisationer, offentlige myndigheder og private virksomheder. 

• Den økonomiske omsætning sker primært i privat ejede virksomheder. Offentligt ejede virksomhe-
der forekommer også. 

• Grundlaget for omsætning skabes langt hen ad vejen af kommuner, der tager initiativer til planlæg-
ning og opbygning af nødvendig infrastruktur og andre tiltag, der fremmer turisme. Dette sker efter 
henvendelse fra interesseorganisationer og erhvervsvirksomheder eller efter initiativer fra medlem-
mer af kommunalbestyrelsen.
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4. Turismens formål

Hver tid har udviklet sine nye behov. Nye behov har båret turismens udvikling.

Der er en række grunde til, at landdistrikterne i Billund Kommune endnu ikke er en turistdestination med 
stor opmærksomhed fra tilrejsende. Alting har en begyndelse, og Billund var ikke med fra begyndelsen. 

Hvorfor rejse
Formålet med en rejse var oprindeligt at bevæge sig fra A til B for at kunne løse en praktisk opgave. Formå-
let med opgaven var i mange tilfælde handel, men formålet kunne også være militært forsvar eller et forsøg 
på at udvide magt til et nyt territorium. Gennemførelse af opdagelsesrejser i søgen efter nyt land til jagt, rå-
stoffer og bosætning er lige så gamle som menneskeheden selv. 

Med turisme forholder det sig anderledes. Formålet med turisme er personlig rekreation eller udfoldelse 
med oplevelse af natur og kultur på steder uden for turistens eget hjemlige lokalområde. Når turisten er ud-
hvilet, mæt af oplevelser, løbet tør for penge eller forpligtet til at møde på arbejde, vender han eller hun 
hjem til sin faste helårsbolig. Turisme er båret af lyst til at rejse bort fra hverdagens kendte rammer. 

Lystrejse
En rejse uden en konkret praktisk opgave blev oprindelig betegnet som en lystrejse. Indtil for omkring 100 
år siden havde kun få mennesker råd til at rejse uden et formål eller en opgave. Trods denne begrænsning 
er historien om lystrejser lang.

Fra antikken er bevaret spor af spabade og andre bygninger, som i Romerriget anvendtes til afslapning i 
smukke landskaber uden for større byer. Rejserne ud til disse steder kan vi se som lystrejser, men afstande-
ne var korte, da rejser var besværlige. 

I middelalderen opstod tradition for pilgrimsrejser til helligdomme. Dette skete i flere af verdens store reli-
gioner. Baggrunden for rejserne var religiøs taknemmelighed, og formålet var at tilbede en guddom eller 
helgen gennem en bodshandling. Under disse opbrud fra det velkendte var pilgrimmene i en hellig tilstand 
og kom i en kort periode langt bort fra hjemstavnen. Efter rejsen var de bedre rustede til et virksomt liv i 
hjemstavnen. For kristne pilgrimme var Rom og Jerusalem de største rejsemål. Pilgrim betyder fremmed. 

I middelalderen rejste enkelte adelspersoner ikke kun af religiøse grunde. De havde råd til at rejse for at 
udvikle sig personligt og for at få nye oplevelser. Her var tale om en art fri uddannelse, der var båret af be-
hov for opbygning af erfaring, viden, opbygning af netværk og lyst til oplevelser. 

Fra omkring 1660 vandt den lystbaserede dannelsesrejse frem. Det var i tiden lige efter afslutningen på 30-
årskrigen i Centraleuropa og borgerkrigen i England. Nu var det mere sikkert at rejse ud. Mange lystrejsende
kom til det europæiske fastland fra England, som var i færd med at opbygge et verdensomspændende impe-
rium på andre dele af jordkloden. Fra kolonierne strømmede enorme formuer til England, hvor der ved si-
den af adelen efterhånden opstod et samfundslag af velhavende borgere med ledige penge. Formålet med 
lystrejserne var også her at opnå viden, udsyn, dannelse og opbygning af netværk. De rejsende var især un-
ge mænd omkring 21 år, som rejste ud for at dygtiggøre sig, inden pligter og ansvar tog deres opmærksom-
hed. Ofte havde de en mere erfaren ledsager med sig. Ud rejste også mænd fra andre protestantiske riger i 
den nordvestlige del af Europa, også Danmark, men omfanget var ikke så stort som i England.
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Ordet ferie skal for god orden nævnes, da det i dag er nært knyttet til turisme. Feriebegrebet opstod allere-
de i Romerriget omkring år 200. Dengang betød ferie fridag. I 300-tallet blev kristendommen statsreligion i 
Romerriget. Med den katolske kristendom i Central- og Vesteuropa kom ferie i stedet til at betyde helligdag.
På helligdagene skulle befolkningen gå til messe i kirken, bede bønner og udføre hellige handlinger. Begrun-
delsen var, at man dermed arbejdede for Gud. Mange helligdage forsvandt efter indførelsen af protestantis-
men, hvor ferie blev opfattet som usund lediggang. 

Turister
Midt i 1700-tallet var dannelsesrejsen blevet en almindelig del af uddannelsen for velhavende familiers un-
ge mænd. De tog til steder med kunst og kultur fra antikken og renæssancen samt andre spor af den vestli-
ge civilisations rødder. Paris, Rom og Napoli var populære rejsemål. Dragende landskaber som eksempelvis 
Middelhavskysten i Italien og Frankrig eller Alperne og dermed Schweiz var ligeledes populære blandt de 
engelske studenter. Vejen hjem gik gerne over Wien, Dresden og Potsdam. Dannelsesrejsen var kendt som 
the Grand Tour of Europe. 

Under the Grand Tour var Englands velhavere således på tur – eller tour på engelsk. Som gruppe blev de rej-
sende til tourists. Dette nye ord opstod i 1772. I 1811 havde fænomenet grebet så meget om sig, at begre-
bet tourism opstod til beskrivelse af den omsiggribende rejselyst. Rejsernes mål behøvede ikke at være i 
udlandet. Eksempelvis var Skotland også et attraktivt rejsemål for englændere. Familier, der ville hæve sig 
over den laveste samfundsklasse, måtte nødvendigvis tilbringe en del af sommeren på rejse. Det havde den 
danske fabriksembedsmand, kammerjunker og tegner O.J. Rawert bemærket i 1818, hvor han forklarede 
udviklingen og de nye begreber for danske læsere. 

Masseturisme
Dampskibet blev opfundet sidst i 1700-tallet og damplokomotivet først i 1800-tallet. Fra 1840’erne var det 
meget nemmere at rejse langt uanset, om årsagen var praktisk eller lystbetonet. 

I kølvandet på den industrielle revolution fulgte udbredelsen af fritid til dele af den arbejdende befolkning 
og udvikling af turisme i videre forstand. Formålet med lystrejserne blev efterhånden ikke kun dannelse 
med opbygning af viden og erfaring. Alle, der havde råd, kunne tage på korte eller længere ture, hvor de op-
søgte udsigtspunkter, kyster, oldtidsminder, ruiner, historiske bygningsværker, mindesmærker og andre se-
værdigheder, som kunne opleves, og som der blev berettet om, når de var kommet hjem. 

De første turistrejser arrangeredes af Thomas Cook i England, som dermed også blev arnestedet for udvik-
lingen af den moderne masseturisme. Turistrejsen var fra 1870’erne svaret på tilstrækkeligt velhavende fa-
miliers behov for rekreation, oplevelse og selviscenesættelse. På den tid havde USA allerede mange velha-
vere, som også rejste ud på den eftertragtede Grand Tour. Fra USA rejste både mænd og kvinder. 

Turisme i Danmark
Interessen for oplevelse af historiske og landskabelige seværdigheder bredte sig til Danmark i løbet af 1800-
tallet og især efter 1850, hvor de nye engelske begreber tourist og tourisme vandt indpas. 

Kysterne var fra begyndelsen mest populære blandt de lystrejsende. Badeturismen blev derfor en meget po-
pulær ferieform. Den begyndte i Nordsjælland, på Bornholm og langs Jyllands vestkyst på Fanø og i Skagen. 
Badehoteller og pensionater opførtes langs kysterne og i det meste af landet. 
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Udenlandske turister begyndte i sidste del af 1800-tallet at besøge Danmark. Kysterne tiltrak flest besø-
gende. Den særlige natur på Bornholm blev sammenlignet med Schweiz og tiltrak mange gæster fra såvel 
det øvrige Danmark som det nordlige Tyskland. I 1888 var Danmark vært for Den Nordiske Udstilling, som 
tiltrak uventet mange besøgende fra udlandet, hvilket var inspiration til oprettelse af Dansk Touristforening. 
I de følgende årtier oprettedes lokale turistforeninger over det meste af landet. 

Med indførelsen af retten til to ugers betalt ferie blev turistrejser fra 1938 en mulighed for alle samfundslag 
i Danmark. Vejen til ferieloven begyndte i 1891, hvor søndagsarbejde blev forbudt. Den ledige tid og beho-
vet for frisk luft var grundlaget for udvikling af først kolonihaver og senere weekendhytter, hvor familierne 
opholdt sig på fridagen. Omkring år 1900 udviklede borgerskabet i hele Nordeuropa en særlig landliggerkul-
tur, hvor familier inklusive tjenestefolk flyttede ud til sommerboliger på landet eller ved havet. 

I mellemkrigstiden fik vi friluftorganisationer for spejdere, vandrere, campister, ungdomsherberger og bile-
jere. De supplerede mulighederne på hoteller, pensionater, kroer og i værelser hos private. Efter 1945 vok-
sede weekendhytterne til sommerhuse, der tiltrak lejere fra ind- og udland. Disse ferieformer opfattes nu 
som traditionel ferie, men de kom sent til Billund Kommune. 

Aktiv ferie
Siden 1970’erne er de traditionelle ferieformer blevet suppleret med nye ferieformer på herregårde, bonde-
gårde, ølejre, i hytte og så videre. Samtidig er aktiv ferie blevet meget udbredt. Vandring er en klassiker, der 
fik selskab af eksempelvis kano-, fiske- og rideferie, golfferie og korte højskoleophold. Populære er også de 
mindre vejrafhængige tilbud på indendørs aktiviteter. Inden for disse områder har landdistrikterne i Billund 
Kommune gode muligheder for udvikle tilbud. 

På de næste sider ser vi på landdistrikternes historie. Der er gode grunde til, at Billund Kommunes landdi-
strikter ikke tidligere har udviklet sig som en turistdestination.

Tilbageblik
Dette overblik over turismens historie viser, at turisme og ferie er et miks af afslapning og oplevelser af alle 
slags. Oplevelserne rummer alt fra opbygning af netværk, udsyn og åndelig dannelse til indsamling af prak-
tisk viden, livserfaring og udvikling af praktiske færdigheder. 

Spørgsmålet er så, hvilke oplevelser landdistrikterne i Billund Kommune vil byde på?
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5. Vest for Højderyggen

Turisme bæres af fortællinger. En tiltrækkende fortælling om landdistrikterne i Billund Kommune må nød-
vendigvis bygge på forståelse af landskabet, bebyggelsen og indbyggernes liv i fortid og nutid. Disse ele-
menter er råstoffet til den grundlæggende fortælling om landdistrikterne, som de fremtræder i dag. 

I dette kapitel fremlægges den væsentligste fortælling. Den handler om den voldsomme transformation, 
som stort set hele landskabet vest for Højderyggen gennemgik i 1800- og 1900-tallet. 

Turismens aktører kan kun vælge en stærk vej fremad, når de ved, hvad de har bag sig.

Hedelandskabet 
Omkring 1850 vandt begreberne tourisme og tourist indpas i Danmark. Turisterne kom senere.

På den tid var hedelandskabet vest for Højderyggen stadig domineret af hedelyng og andre dværgbuske 
med åer, enge, grønninger og moser som variation. Træer var der stort set ingen af. Fremmede gæster var 
en sjældenhed, men de, der kom, satte stor pris på blomstrende lyng i store mængder. Det samme gjorde 
indbyggerne. Efter nogle farvestrålende uger i august og september er lyngen som bekendt brun og sort re-
sten af året. Med denne indfaldsvinkel var Jylland mestendels et mørkt landskab. 

Før hedeopdyrkningen boede kun de allerfattigste indbyggere ude på hedefladen. Langs åer med friskt rin-
dende vand lå gårdene. Der havde de ligget i gennem århundreder, for der fik de det bedste udbytte af mu-
lighederne i det næringsfattige landskab. For engbønderne var heden en udmark. Hedelandskabets opdyr-
kere var mennesker, som ikke havde adgang til en enggård. 

Antallet af fremmede tilrejsende var lille. Landskabet var besværligt at rejse i. På det sandede underlag var 
det vanskeligt at opretholde stabile veje til vogne, heste og mennesker. Hjulsporene gik i opløsning og veje-
ne måtte flyttes lidt en gang imellem. Praktiske besværligheder lagde en dæmper på rejseaktiviteten, men 
dem havde indbyggerne lært at leve med. 

Enkelte opdagelsesrejsende og malende kunstnere havde opdaget, at her var motiver med en særlig ro. 
Gennem malerier af hedelandskabet fik resten af Danmark efterhånden indblik i forholdene i Jylland vest 
for Højderyggen. Det begyndte sidst i 1800-tallet og søgningen efter gode scenerier fortsatte ind i 1900-tal-
let, medens dette særlige landskab samtidig var ved at forsvinde.

Engbøndernes landbrug
De etablerede bønder boede langs åerne i små landsbyer, enkeltgårde eller to gårde, der lå sammen. I disse 
gårde boede engbønderne, som oprindelig også ejede store arealer af hede. 

Landsbyer fandtes kun, hvor naturgrundlaget for drift af flere enggårde var til stede. Engen fulgte åerne og 
havde derfor en lang og smal form, som satte en funktionel grænse for landsbyernes størrelse. Landsbyerne 
bredte sig ikke ind på heden. Engen var omdrejningspunktet for enggårdenes drift. De lå derfor på kanten af
landskabet lige over en eng, der strakte sig langs en å. Gårde med mindre gunstigt naturgrundlag kunne dri-
ves ude på hedefladen, hvis der var en grønning med friskt vand. Eksempelvis lå en sådan enkeltgård i Hjort-
lund ved Filskov. Hø med godt næringsindhold kunne ikke dyrkes ved stillestående mosevand. 
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Engbøndernes agre var små indmarker, som lå nær gårdene. Fra naturens side indeholdt sandjorden meget 
lidt næring. Arealets størrelse var derfor nøje afstemt med den mængde af naturgødning fra husdyrene, 
som bonden havde til rådighed. Arbejdsindsatsen skulle give et vist minimum af udbytte. Antallet af husdyr 
var afstemt med mængden af hø fra engen. Græs fra engen var således engbondens vigtigste afgrøde. Mere 
græs var lig mere kvæg. Mælken anvendtes i husholdningen. Kvæg blev solgt til opkøbere, som var engbon-
dens væsentligste kilde til indtægt i penge. 

Engen var omdrejningspunktet for engbønderne. Deres mål var at skaffe naturgødning og producere så me-
get korn på agrene, som de havde behov for i egen husholdning. Engens ydeevne kunne hæves betydeligt 
med tilførsel af ekstra mængder friskt og næringsholdigt vand, men før Hedeselskabets etablering i 1866 
anvendtes engvanding ikke på systematisk vis ret mange steder. Landsbyerne langs Omme Å etablerede 
engvanding i 1850’erne. Mellem Grindsted og Eg anlagde Hedeselskabet kanaler i 1869.

Hedefladen var udmark. Den var en ressource, der anvendtes til flere forskellige formål. Lyngtørv var anven-
delige til isolering af huse, bygning af indhegninger eller i tørret form som brændsel. Tørven blev også blan-
det med dyregødning og anvendt som gødning på agrene. Yngre lyngplanter på rod spiste får gerne, selv om
de foretrak græs. Fårene var mere nøjsomme end kvæg, der nødig spiste lyng uden opblanding med hø. 
Lyngen blev også anvendt til såvel tækning af tag som til fremstilling af koste med mere. Bær fra dværgbu-
ske var næringsrige. Brugen af udmarken var ekstensiv og nyttig for befolkningen, der havde lært sig at få 
det bedste ud af den. 

Brugen af udmark var imidlertid kun meningsfuld, indtil befolkningsmængden nåede en vis størrelse. Deref-
ter var opdyrkning af hedelandskabet mere meningsfuld. I 1800-tallet blev opdyrkning af hedelandskabet 
en akut nødvendighed for at skaffe føde til et hastigt stigende antal indbyggere. Alternativet til opdyrkning 
var flytning fra land til by eller udvandring. 

Kulturlandskab gennem 6.000 år
Begyndelsen til hedens udbredelse opstod i bondestenalderen efter år 3800 før vor tidsregning (fvt), hvor 
de første bønder fældede skov for at skaffe plads til agerdyrkning. Sandjorden var nem at kultivere, men den
blev hurtigt udpint. Mere skov blev derfor ryddet, hvilket førte til fremvækst af mere hede. Udbredelsen af 
heden blev hastigere i jernalderen, hvor klimaet var fugtigere og koldere end i bronzealderen. 

Det kunne lyde som en økologisk katastrofe, men det var ikke tilfældet i et landskab med meget få menne-
sker. Lyng og andre dværgbuske havde allerede været naturlig vegetation på tundraen i en lang og kold peri-
ode efter isens bortsmeltning omkring 9700 fvt, før urskoven overtog landskabet. 

Forhistoriens bønder vidste næppe noget om tundralandskab, men de forstod at indrette sig i det nye he-
delandskab med skelnen mellem indmark og udmark. Heden var udmark og en slags reservelandskab ved si-
den af ageren, som var indmark. Metoden indebar, at lyngheden blev holdt ved lige med et samspil mellem 
kvægavl, eng, ager og udmark. Naturværdier førtes fra udmark til indmark, det vil sige til ageren. Fra engen 
førtes naturværdier via kvæget også til indmarken. Ind imellem opdyrkedes en ny ager i udmarken, men den
blev opgivet, når udbyttet blev for lavt. Metoden fungerede fint, så længe antallet af indbyggere ikke overs-
teg en vis mængde. Efter knap 6.000 år tippede balancen.

I 1600-tallet var klimaet igen koldt. Behovet for brændsel var stort, og de sidste skove blev hugget om. Kun 
få træer stod tilbage. Svenskekrigene var også en hård belastning for såvel indbyggerne som bebyggelserne 
og landskabet. Den største udbredelse nåede hedelandskabet i 1600-tallet. 

Kortet på næste side viser jordens bonitet i 1688 inden for grænserne af  nutidens Billund Kommune. Områ-
det domineredes af sand og vand. Isen efterlod kun små mængder lerjord. Kortet viser også, at antallet af 
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enkeltgårde var stort. Landsbyer med tre eller flere gårde kunne kun ligge sammen på steder med gode 
ressourcer af vand og jord. Kunstgødning fandtes ikke. 

Nyttiggørelse
Efter svenskekrigene og nederlaget til Sverige i 1660 var Danmark et fattigt kongerige uden sammenhold. 
Den gamle adel havde svigtet kongen, som derfor satte adelen ud af spillet og tog magten alene. Enevælden
blev indført i 1660 af Frederik III. Alene var kongen mere handlekraftig, når han havde gode embedsmænd.

Efter nederlaget til svenskerne havde kongemagten et stort behov for penge til genopbygning af riget og til 
finansiering af en revanchekrig. I 1660’erne tog han initiativ til en ny opmåling og taksering af jordens yde-
evne i hele kongeriget, Bornholm undtaget. Formålet var at skabe et mere præcist billede af bøndernes ev-
ne til at betale skat. Bondestanden udgjorde 85-90 procent af befolkningen og var derfor mest interessante 
som skattebetalere. 

I 1680’erne gennemførte Christian V en mere præcis opmåling og bogføring af jordens ydeevne. I området 
inden for nutidens Billund Kommune fandtes lerjord kun i Bøvl og Vorbasse samt enkelte andre steder som 
eksempelvis Nollund. Mængden af ler var ikke stor, men ler evner at holde på vand, og den egenskab var så 
mærkbar, at gårde bedre kunne klare sig
uden vandløb og enge. 

Heden havde den allerringeste værdi,
hvilket blev konstateret hos embedsstan-
den og kongen i København. De havde
imidlertid ikke forstået samspillet mel-
lem indmark og udmark, hvilket var
grundlaget for engbøndernes udmærke-
de indtægter fra opdræt af kvæg, der
blev solgt i Hamborg. Engbønderne var
derfor ikke ivrige efter at indlade sig på
opdyrkning af heden. Mængden af ind-
byggere på heden var stadig så lille, at
der var plads til alle, der ville have en
gård.

Med 1688-takseringen i hånden begynd-
te rækken af konger at interessere sig for
nyttiggørelse af hedelandskabet til op-
dyrkning, men det kneb med initiativer.
Mennesker bosætter sig ikke på nærings-
fattig jord, hvis de kan finde noget bedre,
og det kunne de efter svenskekrigenes
omfattende materielle ødelæggelser og
faldet i antallet af indbyggere. Mange
gårde på lerjord stod ledige i årtierne
efter svenskekrigene. 

I Frederik Vs regeringstid indledtes en
gennemgribende modernisering af sam-
fundet med fokus på reform af landbrug.
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I 1758 kom Jyllands hedelandskab igen på dagsordenen. Et radikalt initiativ blev taget. Fra Pfalz og Hessen i 
Sydtyskland hvervedes kolonister til opdyrkning af heden. På udvalgte steder lod den danske konge en ræk-
ke kolonilandsbyer indrettet og givet til kolonisterne. Landsbyerne blev placeret i to områder inden for Nør-
rejylland og flere steder i det sydlige Sønderjylland. De nørrejyske kolonier anlagdes på Alheden ved Viborg 
og Randbøl Hede ved Vorbasse. 

I Vorbasse Sogn indrettedes kolonierne Moltkenberg (Skjoldbjerg) og Frederiksnåde (Knurborg), og på østsi-
den af Randbøl Hede indrettedes Frederikshåb (Store Rygbjerg) i Randbøl Sogn. De blev taget i brug af i alt 
86 familier. Det viste sig hurtigt, at kolonisterne ingen erfaring havde med hedelandskab, som ikke fandtes 
så langt sydpå i Tyskland. Resultaterne var derefter. Efter seks år var der kun 12 familier tilbage. Resten var 
enten udvist, fordi de ikke egnede sig til landbrugsarbejde, eller var rejst på eget initiativ efter nogle barske 
år med tørke og sygdomme blandt kvæget. 

Fra 1790’erne kom der andre og mere målrettede initiativer til opdyrkning, hvor resultaterne var bedre.  
Samlet set var resultaterne af de mange forsøg op igennem 1800-tallet dog ikke meget overbevisende før 
etableringen af hedeselskabet i 1866.

Hvad udad tabes, må indad vindes
Før det militære nederlag til Preussen og Østrig i 1864 og afståelsen af Sønderjylland havde interessen for 
hedelandskaberne ikke været så stor, at der kom effektive initiativer. 

Efter Danmarks militære nederlag i 1864 ændredes indsatsen for opdyrkning af hedelandskabet markant til 
en mere målrettet indsats. To tredjedele af Den danske Helstat gik tabt. Det var landskabet mellem Kongeå-
en og Ejderen. Tabet af Sønderjylland førte til frygt for, at den store nabo i syd ville tage mere, hvilket mobi-
liserede befolkningen til national genrejsning i det tilbageværende landskab, og det var der brug for. Der var 
store politiske, økonomiske og sociale modsætninger i befolkningen nord for Kongeåen. Der var behov for 
samling om en fælles sag, som kunne begejstre befolkningen.

Hvad udad tabes må indad vindes, skrev digteren H.P. Holst. Sætningen blev brugt flittigt af Enrico Dalgas, 
der blev opdyrkningssagens mest kendte personlighed. Han var blandt initiativtagerne til oprettelsen af Det 
Danske Hedeselskab i 1866. 

Hedeselskabets formål var fra begyndelsen at gøre hederne frugtbare ved hjælp af engvanding med store 
kanalsystemer, der dækkede større arealer, plantning af træer i læhegn og plantager samt anlæggelse af 
bedre veje. Pløjning med dybtgående plov skulle ske på de mange steder med lag af den stenhårde al nede 
under lyngen og sandet. Al er okker- og jernforbindelser, der af regnvandet skylles ned igennem sandjorden 
og kittes sammen i et stenhårdt lag. Til opdyrkning af agre skulle anvendes mergel, der er kalkholdigt ler, i 
kombination med dyregødning. Kunstgødningen var netop opfundet, men den havde bønder ikke råd til at 
købe før ind i 1900-tallet. Merglen fandtes rundt om i visse dele landskabet, men den skulle opdages, udgra-
ves og fordeles til arealer med behov. Fra slutningen af 1880'erne udvidedes nyttiggørelsen af hedelandska-
bet til de mange moser, der efter afgravning af mos og tørv til brændsel blev drænet og opdyrket til ager el-
ler plantage. 

Omkring 1960 indstilledes opdyrkningen af hedelandskabet. Da var der var kun få arealer med hede tilbage, 
og sådan er det stadig. Hederne tiltrækker fortsat besøgende, der vil opleve den særlige natur uden træer 
og ensomheden under stor himmel. 

Hedelandskabet er et kulturprodukt. Uden vedligehold fra menneskers side springer landskabet i skov med 
blåtop og andre græsser. Det er en udfordring. Nu vedligeholder Naturstyrelsen og Billund Kommune he-
delandskabet med afbrænding, afhøvling og afgræsning ved hjælp af får. 
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Hårdtarbejdende hedebønder 
Det forvandlede landskab blev livsgrundlag for mange nye bondefamilier, som der ellers ikke ville havet væ-
ret plads til i hedelandskabet. Uden muligheden for opdyrkning af ledig jord skulle de have valgt mellem at 
søge arbejde i en by eller udvandring til den ny verden. Takket være Hedeselskabet fik de muligheden for at 
købe hedejord, hvor de byggede deres egen gård – i Danmark. 

Opdyrkningen af heden ændrede dog ik-
ke ved det faktum, at sandjorden stadig
var sandjord. Mergel blev sammen med
naturgødning det nye middel til udvi-
delse af agrene. Kortet viser jordens
hartkorn i 1895. Hartkorn er et ældre
begreb for bonitet. Bemærk den ringe
bonitet vest for Jyllands Højderyg, hvor
hedelandskabet tidligere var domine-
rende. På den lyse og meget ensartede
sandflade ses kun åer og jernbane. Be-
mærk også, at kortet er tegnet efter
1920, hvor statsgrænsen var flyttet fra
Kongeåen ned til den nuværende place-
ring ved Skelbæk. 

Heden – udmarken – var imidlertid ejet
af engbønderne, der ikke var interesse-
rede i mere opdyrkning og hårdt ar-
bejde, end de selv havde behov for. He-
deselskabet måtte derfor først sikre de
gamle hvide enggårde langs åerne en
god økonomi uden behov for udmark.
De ville nemlig ikke sælge hedejord til
opdyrkning og bebyggelse, før de var
sikre på, at de kunne klare sig uden
ressourcer fra udmarken. Hedeselskabet
hjalp derfor først engbønderne til at få
et sikkert eksistensgrundlag uden vidtstrakt hede. Med anlæg af kanaler og engvandingsanlæg langs åerne 
øgedes engbøndernes udbytte af hø fra engene betydeligt. Høet gav foder til flere kreaturer, der gav mere 
naturgødning til agrene, som blev større og ydede mere. 

Ved siden af engbønderne havde de første rene hedebønder – opdyrkerne – helt andre udfordringer. Uden 
rigelige mængder af friskt åvand og græsenge måtte de klare sig med små mængder af vand fra bække, 
grønninger eller sågar moser. Med store mængder af hårdt arbejde og vand fra ydmyge kilder blev hedejor-
den pløjet op, merglet og gjort frugtbar. For navnlig den første generation var der tale om hårdt arbejde, be-
grænset adgang til gødning, små høstudbytter og simple boliger. Når der kom økonomisk overskud, var der 
råd til bygning af stald og lade, som blev bygget før bedre stuehuse. Mange hededyrkeres første bolig var et 
spændhus eller en art jordhule ved en terrænhældning. Hedeopdyrkernes indsats var navnlig til glæde for 
de næste generationer. Med tiden kom der mange gode gårde og husmandssteder.
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Engvandingens betydning nåede sit højdepunkt i 1920’erne. Derefter vandt kunstgødning og græsavl på 
agre efterhånden frem. I 1960’erne var næsten alle kanalanlæg afviklet. Udviklingen passede til mekanise-
ringen af landbruget, hvor traktorer vandt frem, og de var ikke egnede til kørsel i enge langs åerne. En del 
kanaler blev overtaget af nye ejere, der anvendte dem som vandforsyning til nye dambrug. 

Lundager-Sønder Omme Kanal med tilhørende stemmeværk i Hallundbæk blev anlagt i 1869 og fredet i 
2016. Billund Kommune har endnu ikke indgået aftaler med lodsejerne om adgang for offentligheden. I ud-
kanten af Sønder Omme by er anlægget udstyret med en akvædukt, der fører kanalvand over Sigbæk. Spor 
af engvandingsanlæg kan også ses i Filskov og andre steder i kommunen. 

Efter 1960 indebar konjunkturen for landbruget, at mange landbrug ikke længere var tilstrækkelige som livs-
grundlag for en familie. Det var tilfældet for gårde i alle egne af Danmark. Også på opdyrket hedejord.

Fattigdom har aldrig været nogen rigtig god attraktion inden for turisme. Det har sjælden natur, brugen af 
landskabet, udvikling i sociale forhold og fortælling om succes derimod. Interessen for at opleve hedeland-
skabet voksede, og den er stadig stor. Til nye generationer kan der med fokus på skiftende klimaforhold og 
resultaterne af menneskers indgreb i naturen fortælles om hedelandskabets historie.

Nationalt klenodie
Fortællingen om Hedeselskabets bedrifter vest for Højderyggen blev af hele Danmarks befolkning fulgt gen-
nem medierne. Opdyrkningen var en sag, som hele nationen levede med i. Den var i mange år et stort tema 
i historien om samfundets udvikling fra nederlaget i 1864 til nye og bedre tider. 

Fokus var dog ikke kun på det nyvundne land. Efterhånden kom der også fokus på de stadigt færre mulighe-
der for at opleve det vidtstrakte og særegne landskab uden træer. I takt med at lyngheden blev fortrængt af 
agre og plantager, blev den fremhævet i skønlitteratur, maleri og anden kunst samt inden for turismen, der 
langsomt groede frem. Efterhånden opstod tanken om at bevare hedelandskab gennem naturfredning. 

Foreningen for Naturfredning blev oprettet i 1911. Dog havde staten allerede omkring 1900 købt Borris He-
de, Råbjerg Mile og Fosdalen for at beskytte naturværdier. Forretningsmanden H.P. Hjerl-Hansen købte i 
1910 en del af hederne ved Flyndersø for at bevare dem, og i 1934 blev de fredet som ramme om et nyt fri-
landsmuseum.

Med rejser og oplevelser i naturen fik befolkningen efterhånden et nyt syn på naturen. Den var ikke længere
kun et nyttigt grundlag for produktion af fødevarer og som et lager af råstoffer. Naturens havde værdi i sig 
selv, og den skulle opleves. Naturværdierne kan bedst nydes der, hvor de er tilgængelige i deres ægte form. 
Hedelandskabet blev meget populære mål for udflugter og anden turisme. 

Danmarks første naturfredningslov er fra 1917. Tankegangen bag naturfredning er baseret på to forskellige 
grundlag, der for det meste er forenelige. På et naturvidenskabeligt grundlag er der behov for beskyttelse af
særlig flora og fauna, der kun lever under bestemte landskabs- og naturforhold. Samtidig medvirker natur-
fredningen til at dække befolkningens rekreative behov for adgang til naturen. Naturen er lige siden blevet 
et større og større aktiv i turismens udvikling.

Det mørke Jylland har mange farver
Udtrykket Det mørke Jylland blev efter sigende opfundet i slutningen af 1800-tallet af lidt for kække køben-
havnere. Trods opdyrkningen af hedelandskabet mente de, at Jylland var kulturelt formørket. Udtrykket hø-
res af og til stadig, men ingen ved længere rigtig, hvorfor det anvendes. 
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Baggrunden for udtrykkets opståen var ikke kun farven på lyngens landskab uden for blomstringssæsonen. 
Baggrunden var snarere, at dele af hovedstadens befolkning havde behov for selviscenesættelse over for 
hårdt arbejdende hedeopdyrkere, som efter dagens hårde arbejde fandt styrke i de nye vækkelsesbevægel-
ser. Den Indre Mission havde bedre tilslutning i Jylland end i hovedstaden, hvor arbejderbevægelsen vandt 
frem. Latterliggørelse er en velkendt metode til selvhævdelse. 

Uanset baggrunden for udtrykket Det mørke Jylland, så skinner solen også over Jylland vest for Højderyg-
gen. Landskabet er anderledes. Himlen opleves anderledes her. Udsynet er større. Lyset og farverne virker 
kraftigere, og der er mange andre farver end brunt og sort. Naturen er tættere på.

I sin vidtstrakte monotoni var hedelandskabet unikt, men det blev ikke et stort turistmål, før det efter intens
opdyrkning gennem 100 år var næsten udslettet omkring 1960. Nu er fortællingen om hedelandskabet lige 
så vigtig som de fysiske rester af selve landskabet, men fortællingen kan være vanskelig at fortælle til besø-
gende uden grundlæggende viden om landbrug og landskabshistorie. Alle indbyggere bør kende historien 
om brug af landskabet gennem 6.000 år. Det gælder navnlig værterne på overnatningsstederne, som besva-
rer spørgsmål om oplevelser.

Spørgsmålet er, om begrebet Det mørke Jylland er anvendeligt til branding? Det bliver nok vanskeligt at fin-
de en positiv vinkel. Hvis den rigtige vinkel findes, ville det være et effektivt brand alene af den grund, at be-
grebet er kendt i hele Danmark. Natur- og kulturlandskabet er et spændende oplevelsessted navnlig for be-
søgende med interesse for, hvorfor landskabet i dag ser ud, som det gør. 

Hedelandskabet var grundlaget for den første turisme i det nuværende Billund Kommune. Det fremgår af 
årbøgerne fra Turistforeningen for Danmark i 1930’erne. 
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6. Den hvide plet

Landskabet og landsbyerne inden for den nuværende Billund Kommune blev første gang beskrevet som turi-
stområde i 1935. Dette år blev den første præsentation af området publiceret i årbogen fra Turistforeningen 
for Danmark. På den tid havde Danmark haft turistforeninger i næsten 50 år, så det var vel på høje tid. 

Et kort blik i bakspejlet viser, at branchens første år var urolige, men parterne fandt i 1920’erne sammen om 
at give samarbejdet en stabil og konstruktiv form.

Dansk Touristforening stiftedes 1888 i København efter den nordiske udstilling. Det overvældende og uven-
tede antal af tilrejsende havde tydeligt vist, at der var behov for en forening til fremme af mere turisme. Ef-
ter få måneder skiftede foreningen navn til Den danske Turistforening. I begyndelsen havde den kun fokus 
på markedsføring af København, men med sit virke inspirerede foreningen samtidig til etablering af tilsva-
rende foreninger uden for hovedstaden.

Købstæderne ville også gerne tiltrække besøgende. I 1893 gik Vejle foran med oprettelse af landets første 
lokale turistforening. Den viste ikke kun byen frem. Landskabet uden for Vejle fik også opmærksomhed. Det 
gjaldt primært byens nære områder. Det gjaldt næppe Vejle Vesteregn, hvor Sønder Omme lå længst ude i 
vest. Filskov og Brande var også en del af Vejle Vesteregn, som var et almindeligt anvendt områdenavn før 
kommunalreformen i 1970.

Efter initiativet i Vejle forstod Den danske Turistforening, at en national turistforening måtte repræsentere 
hele Danmark. I 1895 oprettedes derfor fire filialer i provinsen. Jylland blev tilgodeset i Kolding og Skander-
borg. To andre blev placeret i Fåborg på Fyn og Rønne på Bornholm. Indsatsen for provinsen var imidlertid 
ikke overbevisende. Købstæderne fandt ret hurtigt ud af, at Den danske Turistforening fortsat fokuserede 
ensidigt på København. 

I de følgende 10 år oprettede en halv snes købstæder i Jylland deres egne turistforeninger efter inspiration 
fra Vejle. Efterhånden så de nye foreninger, at de havde behov for et fælles forum for ligeværdige samar-
bejdspartnere. På denne baggrund oprettedes De samvirkende jydske Turistforeninger i 1905. Derefter vok-
sede antallet af turistforeninger i Jylland hurtigt. Foreningerne opstod ikke kun i købstæderne. De opstod 
også i andre byer, hvor energiske borgere så turisme som vej til større udvikling.

Hovedstaden fik øje på jydernes behov og engagement. Allerede i 1906 ændredes samarbejdet i Den dan-
ske Turistforening til en form, hvor der var bedre plads til de lokale turistforeningers kreativitet og forret-
ningsudvikling. Samarbejdet reorganiseredes igen i 1923 med oprettelsen af Turistforeningen for Danmark. 
Blandt dens produkter var en fælles årbog om turisme og muligheder for oplevelser i Danmark.

Årbøger 
Inspiration til oplevelser i Danmark blev der udgivet bøger om allerede i 1890’erne, hvor hovedstaden fik 
det meste af opmærksomheden. Det ændredes fra 1924. Da begyndte Turistforeningen for Danmark at ud-
give en årbog med viden om turisme og muligheder for oplevelser. Hver årbog havde et afgrænset emne. De
fleste bøger indeholder god og faktuel oplysning om landskab, steder og kulturhistorie, men der er også bø-
ger, hvor gode læseoplevelser fik mere plads end faktuel viden. Før fjernsynets udbredelse var læsning og 
samtale om oplevelser og litteratur stort set den eneste kilde til viden og underholdning i eget hjem. 

Især de ældre årbøgers artikler om bøndernes bygninger kan stadig læses med stort udbytte. Årbøgerne 
havde mange læsere, og landbruget spillede dengang stadig en stor rolle i dansk erhvervsliv. Afvandringen 
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fra land til by var i gang, men der boede stadig mange mennesker på landet. Mange byboere havde deres 
rødder på landet. Byboerne søgte også dengang ud på landet, når de havde fri og mulighed for at rejse. 

I årene fra 1924 til 1991 udkom årbogen som temabog. Frem til 1946 udkom en serie på 20 årbøger om turi-
stoplevelser i Danmark. Hele landet blev dækket efter en inddeling i geografisk afgrænsede områder, som 
ikke fulgte amtsgrænser eller andre administrative grænser. Halvdelen af årbøgerne handlede om Jylland. 
Da redaktionen havde været hele vejen rundt i Jylland, var alle dele af halvøen i princippet blevet beskrevet.
Inden for den enkelte årbogs område blev dog ikke alle egne beskrevet ensartet, men med fremgangsmå-
den havde redaktørerne da gjort et forsøg på at omfavne hele Jylland. 

Grundlaget for årbøgerne før 1946 var en opdeling af Jylland i 10 oplevelsesområder. I alle områder var 
kystlinje en del af deres grænse. Mindst kystlinje havde Midtjylland med arealer langs Randers Fjord, men 
denne svaghed kompenseredes læserne for med fyldig omtale af det ferske sølandskab omkring Silkeborg. 

Fra 1947 til 1991 fortsatte udgivelsen af årbøger. Her anvendtes vekslende temaer mellem geografisk af-
grænsede områder og eksempelvis dansk håndværk og turisme gennem 100 år. Fra 1965 foregik udgivelser-
ne under navnet Turistårbogen. I denne omgang blev der ikke gjort noget forsøg på beskrive alle egne af 
landet. Redaktionen fokuserede i stedet på udvalgte områder med kystlinje. Jylland blev beskrevet gennem 
10 nye temaårbøger, der handlede om eksempelvis Thy eller landet mellem Fanø og Holmsland Klit. År-
bogen om Viborg var en undtagelse fra det kystnære fokus. Med andre ord fik områder fjernt fra kysten 
mindst opmærksomhed. I denne omgang kørte redaktionen langt uden om det landskab, som ligger i nuti-
dens Billund Kommune. 

Uden fokus på et geografisk område markeredes foreningsarbejdet til fremme af turisme med udgivelsen af 
en særlig jubilæumsårbog i 1938. I den blev turismens grundlæggende faktorer lagt frem. Under en rejse fo-
retager turister sig andre ting, end de sædvanligvis gør derhjemme. De vil se nye steder og noget nyt i det 
hele taget. De vil se spændende steder i naturen, og de vil se lokale befolkningers måde at gribe tilværelsen 
an på gennem brug af landskabet, udformning af bygninger, aktiviteter og så videre. Mad fik ikke den store 
opmærksomhed, modsat hvad der er tilfældet i vor tid. Det konstateredes også, at ikke alle dele af Danmark
kunne tiltrække turister med samme styrke. Det særlige ved Danmark er havet. – I 2022 må vi konstatere, at
havet stadig har en central placering i markedsføringen af Danmark som turistmål. Men Danmark er ikke 
kun hav. Og på blæsende dage er ikke alle turister glade for suset fra havet.

Da udgivelsen af årbøgerne om turistoplevelser i Danmark ophørte, havde charterturismen og fjernsynets 
levende billeder for længst overtaget opmærksomheden fra rejsebøger efter den gamle opskrift. 

Årbøgerne er en god kilde til forståelse af turismens udvikling i Danmark. De giver et godt billede af mulig-
hederne for oplevelser i Danmark. Det gælder også området inden for den nuværende Billund Kommune. 

Næsten hele Jylland
Årbogens tema var i 1955 Jylland. Anledningen var De samvirkende jydske Turistforeningers 50-årsju-
bilæum. Bogen indeholder et kort, der viser hjemstedet for 75 lokale turistforeninger. 

Det største område uden egen turistforening er området, hvor Billund Kommune nu ligger. Det er markeret 
med en rød cirkel på kortet fra 1955, se næste side. Den hvide plet i turismens Jylland ses inde i cirklen.

Allerede dengang søgte turisterne ud i naturen. Hedelandskabet var et af rejsemålene, men der var også an-
dre landskabstyper, som tiltrak besøgende. Langs østsiden af Højderyggen var der opstået en tæt række af 
foreninger. Vestkysten var også med. Inde i landet ses tre turistforeninger på hedefladen mellem Viborg og 
Kongeåen. De lå i Karup, Herning og Brande. Der var ingen turistforening i Grindsted. 
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Navnet er nøglen 
Alle årbøger fra Den danske Turistforening om
områder i Jylland var geografisk afgrænset af
havet i enten øst eller vest. Områder ved kysten
blev beskrevet mere indgående end landskaber-
ne midt inde i Jylland, hvor Grindsted i 1930’er-
ne var en ny by i et stort og meget tyndt befol-
ket område. Grindsted blev beskrevet med bå-
de en vis respekt og en vis ironi. Hedens Dom-
kirke var et smart navn til markedsføring. Det
kunne redaktøren godt se. 

Efter 1930’erne fik Grindsted ikke ret megen op-
mærksomhed. En årbog om det indre af Jylland
med Grindsted som centrum blev ikke udgivet.
Billund var dengang en landsby uden attraktio-
ner. I dag kan vi kun få et billede af fortidens
turisme inden for nutidens Billund Kommune
gennem samling af et puslespil med brikker fra
flere årbøger. 

Blandt årbøgerne om geografiske områder er
Sydvestjylland fra 1935 og Østjylland fra 1937
mest relevante. Til Sydvestjylland regnedes hele
området mellem Ringkøbing Fjord og Vidåen
ved Vesterhavet og næsten helt over til Højde-
ryggen i øst. Stenderup-Krogager og Hejnsvig
nævntes, men ikke Vorbasse, der på sin side var
mere interesseret i Kolding end Ribe. Til år-
bogen om Østjylland regnedes landskabet fra
Samsø og Aarhus helt ned til Bække og Fredericia med Gudenålandet og Vejle Vesteregn inklusive Sønder 
Omme og Filskov. Landsbyen Billund fik ingen opmærksomhed. Bogen om Sydøstjylland fra 1930 omfattede 
heller ikke Billund, efter som den beskrev landskabet mellem Kolding og Flensborg langs Østersøen og Lille-
bælt. 

I årbøgerne fra 1950-60’erne er der viden at hente om danske vandløb, danske veje, herregårde og bonde-
gårde samt udviklingen i stenalder, bronzealder og jernalder. Her kom Billund ind i billedet.

Med brikker til et puslespil fra alle disse bøger får vi et billede af, hvad den tidlige turisme havde at fortælle 
om oplevelser i landskabet inden for nutidens Billund Kommune. Billedet indeholder ikke ret mange detal-
jer, men det viser, at området allerede dengang havde noget at byde på til besøgende med interesse for 
landskabet og menneskers brug af landskabet. 

I dag kan vi konstatere, at redaktørerne af turistforeningens årbøger ikke fandt den helt rigtige nøgle til en 
fortælling, der trak mange turister til turisme og oplevelser i egnen omkring trafikcentret Grindsted. De 
skabte ikke en grundlæggende fortælling om … ja, hvad hedder området egentlig, når det skal tiltrække be-
søgende? Turister vil ikke høre om kommuner og slet ikke om kommunegrænser. Historie og andre inter-
essante fortællinger er mere interessante.
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Al god markedsføring indeholder et navn, der identificerer stedet som turistmål. Navnet er overskriften på 
en grundfortælling. Navnet er nøglen til identitet. Netop denne udfordring kan nutidens landdistrikter iden-
tificere sig med. Nedenfor vises, hvad fortidens markedsføring havde at sige om landdistrikterne i området, 
der nu udgør det meste af Billund Kommune.

Brikker til et puslespil
Da årbøgerne om Sydvestjylland og Østjylland blev skrevet i 1930’erne, var opdyrkningen af hedelandskabet
endnu ikke afsluttet. Lige før 1960 stoppede opdyrkningen. Allerede 100 år tidligere var offentligheden af 
H.C. Andersen blevet gjort opmærksom på, at oplevelse af det vidtstrakte hedelandskab havde sin egen 
værdi, og at det snart ville forsvinde. Det skete i 1859 med Jylland mellem tvende have. 

Årbogen om Sydvestjylland fortalte, at der enkelte steder stadig var rester af Jyllands tidligere så vidtstrakte 
hedestrækninger. Her havde turisten endnu mulighed for at opleve det vældige udsyn over lyngklædt land-
skab og indbyggernes ensomme liv. I 1935 kunne heden opleves i Hejnsvig Sogn og især på strækningen 
mellem Donslund og Hovborg. Fra bakkeøerne var det muligt at se langt i det stadig stort set træløse land-
skab, da granplantagerne endnu ikke havde nået ret megen højde og fylde. Eksempelvis kunne højdepunk-
tet Svollibjerg nord for Sønder Omme ses fra bakken Tirsbjerg Knap i Hoven Sogn, som lå 12 kilometer bor-
te.

Om jernbanen gennem den gamle landsby Stenderup oplystes bogen, at stationens navn var Krogager. Tek-
sten var af landmanden og lokalhistorikeren Salomon Frifelt fra Ølgod, der også skrev om Grindsted by. Den 
ny by lå midt i Slaugs Herreds fordums øde hedeland som den ny tids by midt i et net af jernbaner og veje. 
Torvet var alt for lille, men der var fart og færdsel ud mod alle himmelhjørner, skrev han. Grindsted ville lige 
som Skjern gerne være købstad, for det var lykkedes for Herning allerede i 1913. Skjern nåede målet i 1958, 
men Grindsted nåede ikke at blive købstad før kommunalreformen i 1970, hvor muligheden for at opnå den-
ne særlige værdighed og anerkendelse forsvandt. I stedet blev købstæder og landkommuner lagt sammen til
de nye primærkommuner, hvor land og by var ligestillede. Det var en mere hensigtsmæssig udvikling, efter-
som købstæder ikke længere havde særlige rettigheder.

Årbøgerne indeholder gode artikler om bygningskultur på landet. De blev skrevet af den sidenhen berømte 
Halvor Zangenberg fra Nationalmuseet. På en gammel gård i Jerrig ved Grindsted fik han taget flere inter-
essante fotos. Fra Nollund viste han grundplanen på et boelsted, som er en ældre type husmandssted.

1935-årbogen burde have nævnt Vorbasse, efter som landsbyen også hørte til Slaugs Herred og Ribe Amt. 
Fra landsbyen Billund nævntes intet. Godt nok havde snedkeren Ole Kirk Christiansen netop lagt kursen om 
til fremstilling af trælegetøj med det nye navn Lego, men aktør inden for turisme var virksomheden endnu 
ikke. Skjoldbjerg og Almstok nævntes heller ikke. Under navnet Moltkenberg er Skjoldbjerg ellers en inter-
essant del af historien om kartoffeltyskernes forsøg på at kultivere Randbøl Hede. Almstok og Fitting mi-
stede i middelalderen kirker lige som Filskov. Den nedlagte herregård i Urup med vandmøllelandsbyen Eg 
blev ligeledes forbigået i tavshed. Vesterhede blev ej heller nævnt, men det er nemmere at forstå, da der i 
1935 var meget lidt by at beskrive.

I årbogen om Østjylland fra 1937 fik hedelandskabet igen opmærksomhed, men her skete det som kontrast 
til det frodigere og mere bakkede landskab på lerjord øst for Højderyggen. Vejle Vesteregn havde en gam-
mel og stærk forbindelse til købstaden Vejle gennem det langstrakte herred Nørvang, der fra vandkanten 
ved Vejle Fjord strakte sig gennem købstaden over Højderyggen til Sønder Omme Sogn langt ude på heden 
ved grænsen til Vestjylland. Mellem købstæderne Vejle og Ringkøbing havde der igennem århundreder væ-
ret vejforbindelse ad denne rute. 
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Sønder Omme har mange gravhøje, oplyste årbogen. Deres placering viser, at bønderne siden oldtiden hav-
de placeret deres bebyggelse langs åløbene og i hedelandskabets grønne lavninger, hvor jorden var bedst 
egnet til landbrug. Nu var det meste af jorden ude på hedefladen dog gjort frugtbar med agre og mange 
plantager. Statens Arbejdshus oprettedes i Sønder Omme til fremme af hedeopdyrkning. Egnen tiltrak også i
1930’erne mange jægere og fiskere. 

Filskov fik en lidt bagvendt omtale, da det blot oplystes, at der ingen viden er fundet om den kirke, der for-
svandt i 1500-tallet. Mere substans er der i omtalen af digerne ved Hjortlund. I dag ved vi, at her ikke er tale
om en indretning til får, men til natsikring af kvæg under drift ned gennem Jylland til det store marked i We-
del uden for Hamborg. Rækken af sandbanker tværs over Simmelmose kom også med i beskrivelsen, men 
uden at nævne navnet, Rækker Bjerge. Ved teksten om byggeskik vises et foto af en tørvearbejders hus i 
Hjortlund Mose. Her var tale om et spændhus, som er en lyngtækket konstruktion uden lodrette vægge. Dis-
se simple huse var simple, billige og en gang meget udbredte blandt hedeopdyrkere. Fra Hjortlund er det for
længst forsvundet.

Hedelandskabets oprindelse
Turistforeningens årbøger fra 1959, 1960 og 1961 satte lys på forhistorie. Forhistoriens tre hovedperioder fik
hver sin årbog: stenalder (12800-1800 fvt), bronzealder (1800-500 fvt) og jernalder (500 fvt - 800 vt). Efter 
isens tilbagetrækning omkring år 9600 fvt indvandrede mennesket og tog landskabet i besiddelse med jagt 
og indsamling af spiselige vækster. Temaet afspejler fint, at fortidsminderne havde fået stor opmærksomhed
ved siden af andre oplevelser i landskabet. Omkring 3500 før vor tidsregning tog mennesket springet til 
agerdyrkning, hvilket førte til etablering af faste bosættelser og udvikling af landsbyer. 

I bondestenalderen (3800-1800 fvt) begyndte mennesket at anvende landskabet med direkte indgreb i ve-
getationen. Skov blev afbrændt, og agre blev anlagt på sandjord, som var nemme at bearbejde. Sandjorden 
var imidlertid næringsfattig, så agre blev ofte opgivet efter år, hvor efter der blev anlagt andre nye agre. Re-
sultatet var, at lyngen bredte sig, og det skete i en tid med generelt fugtigere vejr. Det var ideelle betingelser
for hedelandskabets genopståen som en menneskeskabt landskabsflade på sandjorden vest for Højderyg-
gen. Lyngen havde været der tidligere, men da var den en naturligt forekommende flora med en naturlig 
plads på tundraens smeltevandsflader efter isens bortsmeltning mod nord. Da skoven indvandrede fra syd 
blev lyngen fortrængt. 

Fra bondestenalderen er der ved Vorbasse bevaret to langdysser med flere gravkamre. I dem begravedes 
medlemmer af den slægt, der havde opdyrket området. På denne måde blev en dysse et helligt samlings-
punkt for en slægt i førkristen tid samtidig med, at den markerede slægtens område overfor andre slægter. 
Ved siden af dysserne opstod i stenalderperioden 2850-2400 fvt en særlig enkeltgravskultur. Navnlig på Vej-
le Vesteregn er der fundet mange enkeltgrave. – I dag ved vi, at de blev skabt af Jamnaerne, som indvandre-
de på den tid.

Bronzealderen markerede indførelsen af støbte redskaber og andre genstande til nytte eller pryd. Redska-
ber af tilhuggede sten forsvandt ikke straks, da bronzestøbning var en meget avanceret arbejdsproces. Fra 
bronzealderen er der bevaret gravhøje nord for Sønder Omme.

Jernalderen var endnu et nyt teknologisk skridt til en mere hastig udvikling. Med plovskær af jern blev ager-
dyrkningen meget nemmere at bearbejde end med en spids ard af træ. Det samme gjorde kampene om 
magt og territorier med nye våben af jern. Efter den varme bronzealder var jernalderen en koldere og vå-
dere fornøjelse, der gav nye vækstbetingelser til lyngen. Hedelandskabet vandt endnu større udbredelse. 
Mennesket lærte imidlertid at indrette sig med de nye naturforhold og tog dermed for alvor hedelandskabet
i besiddelse. Jernalderen regnes for afsluttet i 793, hvor der første gang berettedes om plyndrende vikinger. 

31



Efter år 800 fulgte samlingen af danernes rige (formentlig for anden gang) med fælles kongemagt og indfø-
relsen af kristendommen samt inddelingen af landskabet i sysler, herreder og kirkesogne med stedfaste kir-
kebygninger og landsbyer.

Bygninger og landskab
I 1960’erne valgte Turistforeningen for Dan-
mark nye temaer til årbøgerne. Der var stadig
tale om bøger med god viden til læserne.

Danske herregårde var emnet i 1963. Et væld
af stadigt eksisterende herregårde fik omtale.
Derimod var der ingen omtale af de nedlagte
herregårde. Inden for nutidens Billund Kom-
mune har der været herregårde i Donslund,
Urup og Juellingsholm. De fik dødsstødet un-
der svenskekrigene før 1660. På den nærings-
fattige jord evnede de ikke at rejse sig igen. 

På et kort vistes, at der stort set ingen herregå-
de er tilbage i det indre af Jylland. 

Den danske bondegård blev beskrevet i år-
bogen fra 1965. Heller ikke denne årbog inde-
holder stof om vor egn eller jysk byggeskik
vest for Højderyggen. Der er tradition for at
beskrive danske gårde som firlængede med en
vis grad af statelighed, hvilket er rimeligt på
øerne og øst for Højderyggen, men den beskri-
velse kendetegner ikke gårde på næringsfattig
jord i Jylland. De gamle hvide enggårde havde
et vist format, men de udstrålede sjældent økonomisk styrke, i al fald ikke efter østdanske forhold. For op-
dyrkerne af heden var indsatsen bekostelig, så der blev ikke bygget ret meget mere, end der skulle til for at 
bo tørt. Spændhusene er derfor knyttet til den første fase af hedeopdyrkningen. Efter den første generation 
af hedeopdyrkere kunne den næste generation bygge bedre bygninger, men de byggede sjældent for at gø-
re indtryk. 

Danske veje var temaet i 1964. I spørgsmålet om ældre
veje fik kun Hærvejen – også kaldet Stude-, Okse- og
Drivvejen – opmærksomhed som drivvej, og den løb ik-
ke gennem Billund Kommune. Hærvejen er et tidligt
markedsføringskneb fra turistbranchen, for reelt var der
tale om et mere indviklet net af drivveje til studedrift. Én
af disse ruter passerede gennem Juelllingsholm og fort-
satte mod Hovborg, men det nævnte årbogen ikke. På et
kort over moderne vejprojekter ses, at Grindsted i
1960’erne manglede moderne vejforbindelser med køb-
stæderne på østkysten. 
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Danske vandløb var temaet i 1966. Hovedvandskellet i Jylland følger Højderyggen, der ligger mellem Viborg 
og Padborg. Landskabet vest for Højderyggen består mestendels af sandjord, der blev efterladt af smelte-
vandet, da det efter sidste istid, Weichsel-istiden, før omkring 9600 fvt strømmede mod vest. Vandet strøm-
mede uhindret ud over nutidens Grindsted Hedeslette, der stadig er en stor, let skrånende mod vest og næ-
sten plan flade lige som Karup Hedeslette. Resultatet var aflejring af store mængder sand med en smule ler 
og mergel, som er kalkholdigt ler. Ler og mergel findes på visse lokaliteter og er demed ulige fordelt. 

På afstrømningsområdet ligger bakkeøer af moræne fra den næstsidste istid, Saale-istiden, 128.000 fvt. 
Efter Weichsel-istiden lå de som øer i det afstrømmende vand fra isen. De største bakkeøer er Skovbjerg, 
Varde og Esbjerg Bakkeøer ved siden af flere mindre bakkeøer. Mellem bakkeøerne løber åerne. Varde Ås 
forløb gennem Slaugs Herred til Eg og videre gennem et smalt leje mellem Varde og Esbjerg bakkeøer viser, 
at denne ås forløb er meget gammelt og dermed ældre end andre åer. Her kunne i 1960’erne stadig findes 
flodperlemuslinger, der siden istiden kun har levet her og på Lüneburger Heide i Tyskland. 

Bredderne langs åerne var det foretruk-
ne levested for oldtidens mennesker. I
ældre stenalder bosatte de sig med
mange bopladser ved Varde Å på stræk-
ningen mellem Varde og Eg, inklusive
ved Ansager Å. Med landbrugets indfø-
relse i yngre stenalder opstod der bop-
ladser på sandjord langs åen længere in-
de i landet ved Eg, Grindsted og Billund. 

Bosættelser var der også ved Skjern Å,
hvis største tilløb er Omme Å, som kom-
mer fra Højderyggen nær Vejle. Beskri-
velsen af Skjern Å har fokus på ådeltaet
ved Ringkøbing Fjord og Lønborggård.
Forfatteren fik dog også nævnt, at de
mange engvandingskanaler længere in-
de i landet, hvor de dog havde mistet
betydning i takt med udviklingen af
agerbruget. Kanalerne blev overtaget af
nye ørreddambrug. En del af disse dam-
brug eksisterer stadig. 

To verdener
Nogen ensartet beskrivelse gav turistforeningens årbøger ikke af landdistrikterne inden for den nuværende 
Billund kommune. 

• Mest opmærksomhed fik Sønder Omme og Filskov. De lå i Vejle Vesteregn, som var det yderste af 
Vejle Amt, set fra købstaden på østkysten. Vejle Vesteregn var et rigtig fint begreb, som før 1970 var
ganske effektivt i markedsføringen. Med et tydeligt navn, angivelse af tilhørsforhold, administrativ 
tradition og gode trafikale forbindelser havde de to sogne en god synlighed på østkysten, hvor Vejle 
tilmed var pioner inden for turisme.

• Geografisk set ligger Billund (i Grene Sogn) og Vorbasse reelt nærmere en købstad på østkysten end
Filskov og Sønder Omme, men administrativt set var de jo altså ikke en del af Vejle Amt. I stedet var 
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Grene og Vorbasse sogne sammen med sognene Hejnsvig (inklusive Skjoldbjerg og Vesterhede), 
Grindsted (inklusive Nollund, Urup og Eg) samt Stenderup en del af Ribe Amt. 

• Ribe Amt havde hovedsæde i den fjerntliggende købstad Ribe, der lå i et helt andet landskab end 
Grindsted. Med beliggenheden ved havet havde Ribe mindet om en rig fortid at læne sig op ad. 
Minder om en storslået fortid havde sognene omkring Grindsted slet ikke. I det indre af Sydjylland 
havde befolkningen derimod tradition for at leve i relativ ubemærkethed. 

Turisme i Ribe Amt
Købstaden Ribe ligger på kanten af marsken. Fra 700-tallet var Ribe Danmarks første by takket være han-
delsforbindelsen gennem Vadehavet til Rhinens udmunding i Friesland, som var Nordvesteuropas handels-
centrum. Frem til omring år 1500 var Ribe tilmed Danmarks største by. 

Derefter gik det støt ned ad bakke for Ribe. Minder om fortidig storhed forgår ikke så nemt. Grindsted var 
ikke svaret på Ribes drømme om bedre tider. Det var købstaden Varde heller ikke, selv om den også havde 
en fortid som havneby ved Vadehavet. Grænseændringen efter 1864 var endnu en svækkelse af købstaden 
Ribe. Ganske vist fik Ribe en turistforening i 1899 og opbyggede derefter et godt ry som turistby med en 
stolt fortid, men det havde Slaugs Herred og omegn ingen glæde af. I det opdyrkede hedelandskab fortælles
en helt anden historie om landskab og mennesker end i marsklandskabet, selv om byerne Ribe og Grindsted
har omtrent samme størrelse. 

Esbjerg overtog Ribes plads som økonomisk lokomotiv i Ribe Amt. Danmark havde behov for en ny havn ved
Nordsøen, og den kom efter Rigsdagens beslutning i 1868. Fra Kolding førtes jernbane via Lunderskov og 
Bramming til Esbjerg og langs Vestkysten op til Limfjorden, hvor Struer var havneby for købstaden Holste-
bro. Esbjerg blev Sydvestjyllands nye trafikknudepunkt og økonomiske udviklingscenter, som med åbningen 
af diagonaljernbanelinjen i 1917 fik en god trafikforbindelserne til hedelandskaberne i Sydjyllands indre. 

I 1950’erne anlagdes en ny og lige diagonallandevej parallelt med jernbanelinjen fra Esbjerg til Stenderup-
Krogager, Grindsted, Filskov og videre til Give. Videreførelsen fra Give til Østjylland kom ikke før i 2007. Med 
Tingvejen og Diagonalvejen blev Esbjerg og Ribe forbundet med Vejle Vesteregn. Den ny hovedfærdselsåre 
sikrede hurtig transport gennem tyndt befolkede dele af Ribe Amt til den vestligste del af Vejle Amt. 

Teknisk set gav diagonalforbindelserne tidsvarende transport mellem det indre af Sydjylland og de dele af 
Ribe Amt, som lå ved marsken og havet, men de ændrede ikke ved historien, livserfaringerne eller grundfor-
tællingen i de to ender af Ribe Amt. De førte heller ikke til udvikling af turisme i landdistrikterne, med Bil-
lund by som en isoleret og markant undtagelse. 

Fra Vejle Amt overførtes Filskov og Sønder Omme i 1970 til Ribe Amt. Nutidens Billund Kommune indehol-
der således dele af Ribe Amt og Vejle Amt, der har haft hver sit udgangspunkt for udvikling af turisme. Det 
afspejles tydeligt i turistårbøgerne fra 1930’erne, hvor landskabet blev anskuet og beskrevet fra henholdsvis 
Sydvestjylland og Østjylland. 

• Filskov og Sønder Omme var en del af Vejle Vesteregn og fik en god beskrivelse. 

• Hejnsvig, Stenderup-Krogager, Vorbasse og hovedparten af de øvrige landsbyer var allerede en del 
af Ribe Amt og Sydvestjylland, men fra vandkanten ved Vadehavet blev de set som et perifert ud-
kantsområde på hedesletten i nordøst.

Skævheden videreført
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Efter kommunalreformen i 1970 lykkedes det ikke for politikere og erhvervsfolk at forene de kystnære og de 
kystfjerne dele af Ribe Amt og markedsføre dem som en helhed med fokus på fælles identitet og historie. 
Samarbejde var der trods alt inden for amtets virksomheder og offentlige institutioner. I løbet af 1960’erne 
var Lego blevet et markant navn, der med legeland, lufthavn og økonomisk succes der tiltrak sig opmærk-
somhed fra såvel erhvervsliv som turister og politikere. Allerede i 1960’erne havde erhvervsliv og turister få-
et øje på et guldæg i vækst. Det blev engagementet i turismeudvikling skåret til efter. 

Aktørerne inden for turismeområdet valgte at fokusere på udviklingen af Legoland og andre megaattraktio-
ner i Billund by. Grindsted Kommune gjorde ikke noget videre forsøg på at markedsføre egne kvaliteter ud 
over, at kommunen stillede lokaler til rådighed for turistforeningen i Grindsteds store og fine stationsbyg-
ning, der var tegnet af DSBs ledende arkitekt, Heinrich Wenck. Inden for turisme tog Grindsted rollen som 
juniorpartner ved siden af den tids noget mindre Billund Kommune.

Fra 1964 til 2002 havde Billund og Grindstedegnen en turistforening. Den drev turistkontoret i Grindsteds 
stationsbygning. Foreningen havde ikke øje for ret meget andet end Legoland. Landsbyerne, landskabet, hi-
storien om opdyrkningen af hedelandskabet og jernbanens forandring af erhvervsliv og bosætning interes-
serede foreningen sig ikke ret meget for, men der var undtagelser, eksempelvis Grene Sande. Fra det statsa-
nerkendte museum i Grindsted havde en museumsinspektør i de senere år en plads i bestyrelsen, men mu-
seets historiske viden om for eksempel landsbyerne eller Legos udvikling var der begrænset interesse for. I 
1997 skrev museet en bog om Legos indflydelse på Billund med titlen Tro, håb og legetøj. Efter foreningens 
nedlæggelse i 2002 blev turistinformationen flyttet til Legoland. 

Legoland fik således al opmærksomhed. Ganske vist engagerede Grindsted Kommune sig i kulturhistorie, da 
det i 1969 overtog ejerskabet til Grindsted Museum. Kommunen ydede så mange penge til museet, som det
var nødvendigt for at opnå statsanerkendelse, hvilket lykkedes i 1972. Billund Kommune blev medejer i 
1982, hvorefter der blev råd til ansættelse af faguddannet personale, men det kommunale engagement var 
fortsat meget svagt. Mærkbar kommunalt engagement mærkede museet ikke før 2015, hvor Kulturstyrelsen
efter en faglig kvalitetsvurdering af museet fremførte en skarp kritik og en detaljeret liste med anbefalinger 
til udvikling af mere professionel museumsdrift. 

Nu vil Billund Kommune gerne yde flere ressourcer til sit museum, men fokus synes at ligge lidt for smalt på 
skabelse af en stor attraktion efter inspiration fra Billund by og Tirpitz. Attraktioner er udmærkede motorer 
for omsætning, men udviklingen af det statsanerkendte museum bør ske på en måde, der udtrykker kultur-
historien i hele Billund Kommune. Hovedemnet i den planlagte attraktion er landbohistorie, og her kan land-
distrikterne være med.

Efter den hvide plet
Der er mere at fortælle om landskab, bygninger og indbyggere i dag, end da turistårbøgerne blev skrevet. 
Samtidig er der nu langt mere viden, end der var til rådighed, da turistforeningens årbøger blev skrevet fra 
1930’erne til 1960’erne. Den ny viden er tilgængelig på i boghandlen, på biblioteket, museet, lokale arkiver 
og internettet. Med andre ord er der nu et langt bedre grundlag for at skabe fortællinger om landdistrikter-
ne. Ganske vist skal der skrives opdateret eller ny litteratur, men grundlaget for at skrive den findes. 

Den hvide plet på landkortet er et faktum fra 1930’erne. Det viser gennemgangen af årbøgerne fra Turistfor-
eningen Danmark. Det er et tydeligt begreb, der passer fint ind i fortællingen om samfundet i Billund Kom-
mune, men det rummer ikke ret meget fortællekraft til opbygning af en grundfortælling om Billund Kommu-
nes landdistrikter. Den hvide plet er snarere en konstatering efter en redegørelse, der viser, hvorfor landdi-
strikterne i dag ikke er mere turistområde, end tilfældet er. Fra offentlig side er der ikke gjort noget videre 
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for at udvikle grundlaget for turisme. Turisme må landdistrikterne selv tage initiativ til at skabe grundlaget 
for. Blandt virkemidlerne er et dybere blik på landskabets afgrænsning.
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7. Mellem kysterne

Turistforeningen for Danmark inddelte Jylland i 10 oplevelsesområder, da den planlagde årbøgerne om ople-
velser i Danmark. Inden for disse rammer blev hele Jylland i princippet beskrevet. Dog fik kystområderne 
mest opmærksomhed, og kyst var der i alle 10 oplevelsesområder. 

Grindsted var i 1930’erne Sydjyllands nye centrum, lige som vor tids Billund Kommune nu er kommunen, 
der forbinder vestkysten og østkysten. Til begge kyster er afstanden omkring 50 kilometer. Fortællingen om 
landdistrikterne i Billund Kommune må således handle om et særligt landskab mellem kysterne og fortælle 
en historie, der kan matche saltholdigt vand og luft som et komplementært supplement. 

Inddelingen af Jylland med havet som en del af grænsen omkring et geografisk område var ingen ny opfin-
delse i turistårbøgerne. Danmark er omgivet af hav på alle sider, fraregnet knap 70 kilometer mod Tyskland. 

Syslerne
Syslerne opfattes som den ældste administrative inddeling af Jylland, der var inddelt i 14 sysler. Inddelingen
dækkede hele landskabet fra Skagen til Ejderen. Sønderjylland og Nørrejylland udgjorde før 1232 en helhed 
med tre sysler syd for Kongeåen og 11 på nordsiden. Syslerne anvendtes formentlig kun i Jylland. Gennem 
skriftlige kilder har de været kendt siden Kong Valdemars Jordebog fra 1231. Bogen var Danmarks første ma-
trikulering af jordejendom med henblik på beskatning. 

Tidspunktet for syslernes opståen er ukendt. Inddelingen kan være opstået så tidligt som omkring år 500 i 
danernes tidlige rige, men den kan også være opstået lige efter kristendommens indførelse omkring 966. 
Hvert syssel var inddelt i herreder, som formodes indført i 1000-tallet, men de kan være ældre. Det er uklart
om sysler indførtes før herreder, men der hældes til, at syslerne kom før herrederne, som var en inddeling 
af syslerne. Sikkert er det, at sogne indførtes efter sysler og herreder. Sognene blev fra 1841 til kirkesogne, 
således at de kunne skelnes fra de nye sognekommuner. Syslerne forsvandt allerede i 1536, men herrederne
fortsatte til kommunalreformen i 1970, hvilket sognekommunerne også gjorde. 

Det interessante ved syslerne er måden, som grænselinjerne blev trukket på. Alle 14 sysler havde en kyst-
linje. Midt mellem kysterne var grænserne placeret i ubeboede eller tyndt befolkede områder. 

Landskaber langs vand var de nemmest tilgængelige og de mest værdifulde i tiden før veje til landtransport 
blev anlagt. Sejlads var nemmere end vandring eller kørsel, men som vandveje var åerne ofte for smalle el-
ler havde fald, der ikke kunne besejles. Ganske vist var åernes vandstand højere dengang, hvilket gjorde 
sejlads ind i landet nemmere end i dag, men det var ikke muligt at trænge helt ind til midten af Jylland med 
skib på Vejle Å og slet ikke ad Grejs Å. Åernes fald var for kraftigt. Fra østkysten steg landskabets højde hur-
tigt op til Højderyggen. Fra Vesterhavet var det nemmere at sejle ind ad Varde Å eller ad Skjern Å til Omme 
Å, men Vesterhavet var et risikabelt farvand at færdes i på vej til og fra åerne, selv om kystlinjen mellem 
Blåvandshuk og Limfjorden dengang var åben med mange sandbanker og holme. 

Jyllands indre skillelinje
Det indre af Jylland var vanskeligt tilgængeligt, da de første administrative grænser blev trukket. Fjernt fra 
kysten var det nemmest at placere grænserne på steder uden særlige råstof- eller naturværdier, med kun få 
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indbyggere og på steder, der var lidet besøgt. Bortset fra åer, moser og andre vådområder var der heller in-
gen naturlige forsvarslinjer at placere grænserne efter. 

Midten af Jylland ligger der, hvor grænsen mellem syslerne fra vest og øst blev trukket for et sted mellem 
1.000 og 1.500 år siden. Der er ikke tale om en lige linje mellem nord og syd. 

Inden for nutidens Billund Kommune ligger fortidens grænse mellem Vestjylland og Østjylland langs Sten-
derup Sogns grænse mod øst til Vesterhede Sogn og mod nord til Grindsted Sogn. Billund Kommune forener
således landskaber fra Vestjylland og Østjylland. 

Sysler, herreder og sogne
Nutidens Billund Kommune opstod ved kommunalreformen i 2007, hvor Grindsted Kommune forenedes 
med den gamle Billund Kommune. Disse to kommuner havde ingen lang historie. De opstod i 1970, da blot 
to sognekommuner samledes i Billund, medens flere andre sognekommuner forenedes i den nye storkom-
mune Grindsted. 

Her følger en udredning af sognekommunernes baggrund i tre forskellige sysler og en håndfuld herreder.

1. Vardesyssel var oprindelig inddelt i fire herreder, nemlig Gørding, Horne, Malt og Skads. Størst var 
Horne Herred. Det omfattede landområdet fra kysten mellem Ringkøbing Fjord og Blåvandshuk til 
midterlinjen i det indre af Jylland, hvor Horne Herred mødte Jerlev Herred og Tørrild Herred, der 
havde kystlinje ved Lillebælt. Omkring 1300 blev Horne Herred delt i tre dele. Området langs Vest-
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kysten blev til Nordre Horne Herred ved Ringkøbing Fjord og Vestre Horne Herred ved Blåvandshuk, 
medens området fjernt fra havet fik navnet Øster Horne Herred. 

Længst mod øst i Øster Horne Herred lå det store sogn Ansager. Længst mod øst i dette sogn ligger 
landsbyen Stenderup. På DSBs foranledning blev Stenderup efter 1916 til Stenderup-Krogager. 

a) Stenderup-Krogager forlod ved kommunalreformen i 1970 Ansager Sogn for at gå med i 
den nye storkommune Grindsted. Hovedparten af Ansager Sogn valgte i stedet den nye 
storkommune Ølgod. 

2. Jelling Syssel var inddelt i kun to herreder, Nørvang og Tørrild. De strakte sig begge fra Vejle Fjord til 
Horne Herreds østgrænse midt inde Jylland. Tørrild Herreds oprindelige navn var Jelling Herred, 
hvilket formentlig ændredes i 1300-tallet.

Nørvang Herred var fra 1793 en del af det nye Vejle Amt. Længst mod vest i herredet lå Sønder Om-
me ved grænsen til Nørre Horne Herred. Sønder Omme sognekommune blev i 1913 delt i to dele. I 
østersognet opstod den nye sognekommune Blåhøj-Filskov. I 1947 deltes denne nye kommune, så-
ledes at Blåhøj og Filskov blev adskilt i to selvstændige sognekommuner. Blåhøj blev i 1970 en del af 
storkommunen Brande og Ringkøbing Amt, medens Filskov i stedet fulgte med Sønder Omme til 
Grindsted. 

b) Sønder Omme Sogn blev ved kommunalreformen i 1970 en del af Grindsted og overførtes 
samtidig fra Vejle Amt til Ribe Amt. 

c) Filskov Sogn overførtes i 1970 også til Grindsted Kommune og Ribe Amt.

Tørrild Herred var ligeledes en del af Vejle Amt fra 1793 til 1970. Før 1552 strakte Tørrild Herred sig 
helt over til Horne Herred i midten af Jylland. Efter 1552 omfattede Tørrild Herred kun landskabet 
mellem Vejle Fjord og Højderyggen med Lindeballe og Randbøl som de vestligste sogne.

d) Grene Sogn var en del af Tørrild Herred indtil 1552. Efter 1552 blev Grene Sogn en del af 
Slaugs Herred. Ved kommunalreformen i 1970 blev sognet en del af Grindsted Kommune. 

e) Grindsted Sogn var en del af Tørrild Herred indtil 1552. Efter 1552 blev Grindsted Sogn en 
del af det nye Slaugs Herred. Ved kommunalreformen i 1970 blev sognet centrum i den nye 
storkommune Grindsted. 

3. Almind Syssel var oprindelig inddelt i fem herreder, nemlig Andst, Brusk, Elbo, Holmans og Jerlev. 
De havde alle kystlinje, indtil købstæderne blev oprettet i middelalderen. Jerlev og Andsts kystlinjer 
var dog ganske korte, da Jerlev var knyttet til Vejle Fjord og Andst Herred til Kolding Fjord. 

Jerlev Herred var fra 1793 en del af det nye Vejle Amt. Før 1552 strakte Tørrild Herred sig helt over 
til Horne Herred i midten af Jylland. Efter 1552 omfattede det kun landskabet mellem Vejle Fjord og 
Højderyggen med Egtved som det vestligste sogn.

f) Hejnsvig Sogn var en del af Jerlev Herred indtil 1552. Efter 1552 blev Hejnsvig Sogn en del 
af Slaugs Herred. Ved kommunalreformen i 1970 blev sognet en del af Grindsted Kommune.

g) Vorbasse Sogn var en del af Jerlev Herred indtil 1552. Efter 1552 blev Vorbasse Sogn en del 
af Slaugs Herred. Ved kommunalreformen i 1970 blev sognet en del af Billund Kommune. 

Takket være syslerne og navnlig herredernes langstrakte form i øst-vestlig retning mellem havet og Jyllands 
indre, havde mange indbyggere i Jerlev, Nørvang og Tørrild herreder en lang rejse til tingstederne. I Jerlev og
Tørrild herreder må indbyggerne have oplevet dette som et så betydeligt problem, at de henvendte sig til 
kongen med ønske om ændring. Kongen fandt en løsning på problemet.
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Slaugs Herred
Den 18. august 1552 skete der det interessante, at Christian III lod Slaugs Herred oprette som et helt nyt 
herred midt inde i Sydjylland, det vil sige i den sydligste del af Nørrejylland. Dengang skrev kongen Slafs Her-
red. Senere har stavemåden Slaugs Herred været mest anvendt, men Slavs Herred ses også. Navnet er dan-
net af slag, der betyder sænkning i terrænet eller vejspor. Vejsporenes Herred kan være et lidt ironisk navn 
til et område, hvor hjulspor kan have været sjældne spor af liv. Det nye herreds tingsted lå formodentlig ved 
enkeltgården Slaug nordøst for Vorbasse. 

Det nye herred var sammensat af fire sogne. Tørrild Herred gav afkald på Grene og Grindsted sogne, me-
dens Jerlev Herred afleverede Vorbasse og Hejnsvig sogne. Såvel de to reducerede herreder som det nye 
herred fik dermed mere overkommelige interne rejseafstande. 

Grænsen mellem Slaugs Herred og de to ældre herreder Jerlev og Tørrild var Højderyggen. Fra den hælder 
landskabet hælder havene i henholdsvis vest og øst. Målt i kilometer ligger Højderyggen nærmere østkysten
end Vestkysten. Højderyggen er således ikke identisk med midterlinjen i Jyllands indre, hvor syslerne fra øst 
og vest mødtes. Mellem Højderyggen og midterlinjen er der cirka 25 kilometer.

Efter oprettelsen af Slaugs Herred blev det nye herred en del af Koldinghus Len og fra 1662 Koldinghus Amt. 
Efter amtsreformen i 1793 var Slaugs Herred i nogle få år knyttet til det nye Vejle Amt, men allerede i 1799 
overførtes herredet til Ribe Amt. 

Slaugs Herred er identisk med den centrale del af den hvide plet, som blev beskrevet i forrige kapitel om år-
bøgerne fra Turistforeningen for Danmark. Indbyggertallet var lille. Mængden af rejsende var ret begrænset,
og der var langt mellem store begivenheder. Området havde enkelte adelige godser før svenskekrigene og 
freden i 1660. Herregårdsbygningerne er for længst borte, men der er visse spor i jorden. Historierne om 
dem er sparsomme. Derimod er der bevaret viden om adelsslægterne.

Kort over administrative grænser
Før 1552 – De tre herreder Horne, Jerlev, Nørvang og Tørrild mellem o. 1300 og 1552, før Slaugs Herred ud-
skiltes. Sognenavne og sognegrænser er de i 2022 gældende. Grænsen mellem Vestjylland og Østjylland føl-
ger østgrænsen af Horne Herred, der er markeret med blå farve.
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Årene 1552-1970 – Slaugs Herred med fire farvelagte sogne: Grene, Grindsted, Hejnsvig og Vorbasse. Jerlev
og Tørrild herreder er blevet væsentligt mindre. Grænserne mellem Hejnsvig, Vorbasse og Hovborg sogne 
ændredes flere gange, hvilket ikke er vist. 

Efter 1970 – Sognekommunerne Grene, Grindsted, Hejnsvig og Vorbasse fra Slaugs Herred, som i 1970 fore-
nedes med Filskov og Sønder Omme fra Nørvang Herred og Stenderup-Krogager, der før 1970 var den østli-
ge halvdel af Ansager Sogn i Øster Horne Herred. Grene og Vorbasse samledes i Billund og resten af de 
nævnte sogne i Grindsted. Billund og Grindsted var store kommuner 1970-2006. De forenedes 2007 i nuti-
dens Billund Kommune.
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Grænseland eller nyt centrum
Med oprettelsen af Slaugs Herred i 1552 blev grunden langt til den hvide plet på landkortet i turistforenin-
gens årbog. I 1552 blev de fire sogne Grene, Grindsted, Hejnsvig og Vorbasse afskåret fra at være en del af 
et herred med kystlinje. Syslerne var allerede borte. På den tid var Vejle ikke residensby for en amtmand.

Det nye herred lå fjernt fra kysten i det indre af Jylland på vestsiden af Højderyggen. Der måtte indbyggerne 
i højere grad klare sig selv. Naturgrundlaget under Slaugs Herred var det ringest tænkelige i hele kongeriget. 
Måske så indbyggerne på østsiden af Højderyggen i de tilbageværende dele af Tørrild og Jerlev herreder li-
gefrem en fordel ved at blive de fattige naboer fra sandjorden kvit? Det får vi næppe at vide. 

I 1799 blev Slaugs Herred endnu skubbet endnu længere bort fra østkysten, da det blev overført til Ribe Amt
fra Vejle Amt, som opstod i 1793. Med denne administrative ændring mistede Slaugs Herred sin historiske 
tilknytning til østkysten og var på ny overladt til sig selv.

I 1800-tallet begyndte udviklingen omsider at vende til fremgang for Slaugs Herred. Efterhånden blev Grind-
sted det nye centrum i det indre af Sydjylland. Slaugs Herred var stadig kongerigets mest næringsfattige 
landskab, men med indbyggertallet vækst opstod der behov for opdyrkning af hedelandskabet, også i Slaugs
Herred.

Med denne tolkning er landskabet mellem kysterne et reservelandskab. Det er nyttigt og interessant, når 
pladsen bliver trang andre steder. 
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8. Grindsteds tid 

Grindsted var jernbaneknudepunkt i det indre af Sydjylland fra 1914 til 1971. Jernbanelinjerne kom fra seks 
forskellige retninger. Rundt om knudepunktet ligger i dag landsbyer, som dengang havde togforbindelse til 
Grindsted, der var deres oplandscentrum for handel og andre erhverv samt uddannelse og bosætning. Ad-
gang til andre centre var der naturligvis også, når de rejsende tog toget i den modsatte retning. 

I dag benyttes de fleste banelinjer som stier til cykling eller vandring gennem landdistrikterne, hvilket er god
genbrug af en stor investering og til glæde for mange mennesker. Stationsbygningerne ligger stadig i lands-
byerne som minder om en gylden epoke på cirka 50 år, hvor de var stationsbyer med eget opland for 
erhvervsliv og bosætning. I princippet fungerede de lige som Grindsted – blot i mindre skala. 

Jernbanetrafikken ophørte i årene omkring året 1970, hvor der samtidig gennemførtes en gennemgribende 
kommunalreform. De gamle sognekommuner og stationsbyer Filskov, Hejnsvig og Sønder Omme blev fusio-
neret med den nye storkommune Grindsted, der også modtog stationsbyen Stenderup-Krogager fra Ansager
sognekommune. Et nyt og stort rådhus blev bygget til en ny centraladministration i Grindsted. På samme 
måde måtte Vorbasse opgive såvel jernbanetrafikken som selvstændigheden inden for egen sognekommu-
ne til fordel for fusion med Billund, der i de følgende årtier udviklede sig radikalt, lige som Grindsted havde 
gjort det 50 år tidligere. Billunds udvikling foregik på en helt anden måde, for eksempel uden jernbane. 

Kommunalreformen og jernbanetrafikkens ophør havde tilsammen en destruktiv effekt på de mindre sta-
tionsbyer. Uden egen sognekommune og jernbanestation var der langt færre opgaver at løse i lokalsamfun-
det. Det sociale liv døde ikke, men det mistede mening for en tid. Derimod fik de nye rådhusbyer mange nye
arbejdspladser. Mange indbyggere flyttede deres indkøb til Grindsted eller andre større byer, som de nemt 
kunne komme til i egen bil. Vejene var blevet bedre. I landsbyerne måtte mange butikker dreje nøglen om. 

Social kapital havde de forhenværende stationsbyer stadig. De havde en fortid som landsbyer, og nu måtte 
de genopfinde sig selv som en ny type landsby med andre holdepunkter i hverdagen. Bønder var der stadig i
oplandet, men fraflytningen og opløsningen af familiebrugene var allerede begyndt. Efter nogle år fandt 
indbyggerne da også nye måder at bruge den sociale kapital på til fælles bedste.

Med andre ord er stationsbyernes tid en gylden epoke med minder om en særlig plads i samfundets infra-
struktur. Inden for sognekommunernes rammer var der et stærkt lokalt fællesskab. 

Nutidens landsbyer kan således dele historien om deres fortid op i tre fortællinger:

• Årene mellem 1914 og 1971 var en ganske særlig periode med en rivende udvikling og forandringer,
som gav landsbyerne meget af den form og fremtoning, som de har i dag. 

• Fortællingen om tiden før 1914 handler langt hen ad vejen om, hvordan og hvorfor en landsby på 
heden fik en jernbanestation, og hvordan de klarede sig før, den åbnede. 

• Fortællingen om tiden efter 1971 handler om, hvorledes stationsbyerne uden jernbanestation om-
stillede sig til et liv som landsbyer i velfærdssamfundet. 

Industrisamfundet og jernbanen
Historien om forvandlingen af gamle landsbyer til nye stationsbyer eller andre rurale byer er nært forbundet
med industrisamfundet. Den systematiserede masseproduktion opstod i England efter 1750 og bredte sig 
derfra til resten af verden. Danmark regnes som industrisamfund fra omkring 1855. 
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Et ruralt bysamfund er et nyt bysamfund i det åbne land, hvor de opstod uden for den gamle landsbystruk-
tur. De opstod mestendels ved trafikårer med god beliggenhed for møder mellem mennesker. En jernbane-
station var ikke ubetinget nødvendig, men resultaterne var almindeligvis bedre med en jernbanestation.

Til industriel masseproduktion er der behov for transport at store mængder råvarer og færdigvarer. I begyn-
delsen var vejene for ringe og hestevognene for små til transport af store mængder gods. Skibe var det fore-
trukne transportmiddel, men de var begrænset af kystlinjer og varierende fremkommelighed på floder. 
Sejlads var imidlertid en velkendt teknologi. Mange steder i Europa udgravedes derfor sejlbare kanaler 
tværs igennem faste landskaber, selv om det var bekosteligt. Industrisamfundets behov for effektiv trans-
port blev dog ikke løst, før det blev muligt at køre over land på skinner med en dampmaskine som trækkraft.
Transport mellem to byer efter en fast køreplan indførtes første gang i 1830 i England. Gennem resten af 
1800-tallet og ind i 1900-tallet udbredtes jernbanen til Europa og resten af kloden.

Med jernbanens effektivitet og hurtighed fulgte en ny infrastruktur for erhvervsliv og bosætning i større by-
er. Jernbanen var rygraden i industrisamfundet. Den første jernbaneforbindelse fik Danmark i 1844, men 
den gik tabt til Preussen i 1864 og er for længst skrevet i glemmebogen. I mange år har vi helst talt om 1847
som året for åbningen af Danmarks første jernbane, der blev anlagt mellem hovedstaden og Roskilde. 

I Jylland nord for Kongeåen begyndte anlæggelsen af jernbane i 1862 med forbindelsen mellem havnebyer-
ne Århus og Randers. Udrulningen af jernbanenettet sikrede et effektivt transportsystem. Det var så hurtigt, 
at der opstod et uforudset behov for harmonisering af tiden på jernbanenettet. Køreplanen skulle være påli-
delig. Med et dagligt telegrafsignal fandt Danmark en teknisk løsning i 1866. Siden da er klokken blevet 12 
samtidig over hele landet. Alle måtte indrette sig efter jernbanens logik, der på mange måder effektivisere-
de samfundet.

Længdebanerne i Østjylland og Vestjylland blev i 1881 forbundet med den tredje linje på tværs af Jylland. 
De to første tværlinjer lå i nærheden af Kongeåen og Limfjorden. Midt i mellem disse linjer placeres en linje 
mellem Skjern og Skanderborg med stationer i eksempelvis Troldhede og Herning. Dermed var Nørrejyl-
lands hovednet blevet anlagt på knap 20 år. Anlægstempoet var langsommere i de næste årtier, hvor der an-
lagdes en række lokale baner over kortere strækninger. Linjen Vejle-Vandel åbnede i 1897 og linjen Vejle-
Give i 1904. 

På kortet over jernbaner i Danmark var der i begyndelsen af 1900-tallet stadig en hvid plet i Sydjylland med 
Grindsted i midten. Sydjyllands indre var den sidste del af Danmark, som blev knyttet effektivt til resten af 
landets infrastruktur og erhvervsliv. 

To sider af samme sag
De gamle købstæder havde indtil 1857 monopol på handel og håndværk. Dog måtte landhåndværk til lokalt 
brug gerne udøves i landsognene, der grundlæggende kun måtte ernære sig gennem landbrug og afsætning
af landbrugsprodukter. Købstædernes monopol gjaldt typisk inden for en radius på to mil. Det gjaldt også 
for såvel havnebyen Varde ved udløbet til Ho Bugt på vestkysten som østkystbyerne Kolding, Vejle og Hor-
sens. 

Sognene omkring Grindsted lå uden for tomilegrænsen, så her havde bønderne en større frihed til frit at 
vælge hvilken købstad, de ville handle i. Uformelt havde de også et vist råderum til at have binæringer ved 
siden af landbruget. Grindstedegnen var kendt for fremstilling af sortpotter, som var sorte lervarer.

Langs det nye jernbanenet opførtes stationsbygninger til rejsende og gods. De fleste gamle købstæder kom 
godt fra start med jernbaneforbindelser, men i landsognene skulle der selvfølgelig også være stationer, så 
rejsende kunne komme på toget til købstæderne. Nogle stationer blev anlagt på den bare mark, medens an-
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dre blev anlagt ved gamle landsbyer. I begge tilfælde blev stationerne omdrejningspunkt for udvikling af nye
stationsbyer med deres eget erhvervsliv og bosætning. Det lod sig gøre navnlig efter 1857, da købstædernes
monopol på al andet erhvervsliv end landbrug og landhåndværk blev ophævet.

Industrialisering og udvikling af stationsbyer er således to sider af samme sag. Takket være loven om næ-
ringsfrihed fra 1857 blomstrede nye bebyggelser til handel, håndværk og bosætning op i landsogne over he-
le landet. De blev til nye bycentre, som ofte blev konkurrenter til de gamle købstæder. De bedste udviklings-
muligheder havde de nye byer, som lå fjernt fra købstæderne, og i hedelandskabet var der langt til en køb-
stad. Gennem konkurrencen mellem byerne blev der skabt en fintmasket og decentral ny samfundsstruktur 
af byer med handel og andre erhverv. For navnlig Grindsted var jernbanen en gylden chance.

Grindsteds forspring
En række landsbyer og mindre stationsbyer beliggende vest for Højderyggen i den nuværende Billund Kom-
mune blev nævnt i årbogen fra 1935 om turisme i Sydvestjylland. Grindsted fik mere opmærksomhed end 
de øvrige nye byer. Det var der en række gode grunde til. 

Den væsentligste grund var, at Grindsted gennem knap 100 år udviklede sig fra at være en sandblæst lille 
landsby mellem andre små landsbyer i et endeløst og næringsfattigt hedelandskab til at blive en stor 
oplandsby for handel, håndværk, industri og service. Danmarks Statistik registrerede i 1906, at Grindsted 
var en by med 307 indbyggere. Dermed fik Grindsted status som by. I 1880 havde landsbyen kun haft 85 ind-
byggere. Kronen på byens forvandling kom i årene 1914-1919, hvor jernbanelinjer fra seks retninger blev 
knyttet sammen på DSBs nye banegård i Grindsted. 

På landkort over Danmark blev Grindsted dermed synlig som et nyt centrum i Sydjylland. Historien om 
Grindsteds forvandling blev fortalt i hele Danmark og i en række nabolande. I 1935 var byens hastige for-
vandling stadig godt stof i medierne. Der blev skrevet om brede engvandingskanaler, grønne enge, nye går-
de, nye agre og nye plantager med nåletræer ved siden af hedearealerne, som blev mindre og mindre. 

Rundt om Grindsted fik en række andre landsbyer i årene 1914-1919 en udvikling, der også forandrede dem
til nye stationsbyer. Det var tilfældet i navnlig Filskov, Hejnsvig, Stenderup-Krogager, Sønder Omme og Vor-
basse samt Billund, når vi nøjes med at tale om byer inden for den nuværende Billund Kommune. Før åbnin-
gen af jernbanestationen var de blot den centrale landsby i en sognekommune og i et kirkesogn, lige som 
Grindsted havde været det. Dog gjaldt dette ikke for Billund, som lå nogle kilometer fra landsbyen Grene, 
der var hjemsted for kirken i Grene Sogn. Disse nye stationsbyer blev ikke jernbaneknudepunkter og fik der-
for heller ikke et format, der kunne matche Grindsted, men de udviklede sig til at blive små stationsbyer 
med deres eget lokale opland for handel og erhverv. Industri opstod også. 

Fælles for de små stationsbyer var, at ingen af dem havde et udviklingsgrundlag svarende til det forspring, 
som Grindsted opbyggede i årene fra 1842 til åbningen af jernbanestationen i 1914. 

Heldig beliggenhed
Før industrialiseringen var Grindsted blot én af mange landsbyer i et vidtstrakt og næringsfattig hedeland-
skab. Grindsted havde i sig selv ingen særlige fortrin. Tilfældigvis lå landsbyen på diligenceruten mellem Var-
de og Vejle, hvor den havde været befordringsstation siden 1825, måske før.

I 1841 var sognekommunerne blevet indført som et nyt politisk forum for beslutninger og administration af 
lokale forhold. Disse nye politiske sogne fik de samme geografiske grænser som kirkesognene, der var ble-
vet skabt i middelalderen efter indførelse af kristendommen. Grindsted var i 1841 en lille landsby med en 
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håndfuld gårde, almueskole og kirke. Takket være kirken blev Grindsted også centrum for den nye sogne-
kommune. I sognene omkring Grindsted og resten af landet fandtes den samme dobbelthed af verdslige 
sognekommuner og religiøse kirkesogne. I begyndelsen havde sognepræsten ofte den ledende rolle i begge 
forsamlinger, men det varede ikke længe.

I 1842 tog enevælden et nyt og vidtgående initiativ til nedbringelse af dødeligheden i landsognene. Over he-
le kongeriget blev landsbyer udpeget som nye hjemsteder for en distriktslæge og en distriktsapoteker. De 
heldige landsbyer blev udpeget på et kongeligt kontor i København, hvor der på et kort over Danmark var 
tegnet en mængde cirkler tæt sammen, men uden overlapning. Metoden sikrede, at landbefolkningen fik 
en nogenlunde ensartet adgang til lægehjælp og medicin. Grindsted lå midt i en cirkel og blev derfor udpe-
get som hjemsted for to fagfolk, der fik pligt til at bosætte sig i denne landsby midt ude på heden. Lægen 
byggede hus i 1846. Apotekeren var klar i 1856. Kunderne kom fra et meget stort opland. Mod vest boede 
de nærmeste konkurrenter i Skjern. 

Før loven om næringsfrihed af 1857 foregik næsten al handel, håndværk og service i købstæderne, men 
rejsen fra Jyllands indre til en købstad var ubekvem og tidskrævende. I hedelandskabet var vejene blot løse 
hjulspor i sandet. En besøgende embedsmand noterede omkring 1850, at Grindsted var menneskets sidste 
tilflugtsted før døden. Egnen var vindblæst, uden lægivende træer og økonomisk tilbagestående. 

I 1858 fik Grindsted et brevsamlingssted, hvor diligencen gjorde holdt. En ny og fast vejbane til kørsel med 
hest og vogn tværs igennem Sydjylland blev anlagt i 1864. Linjeføringen gik gennem Grindsted, som på den-
ne måde fik bedre forbindelse med købstæderne Vejle og Varde. Regelmæssig postekspedition og færdsel 
på god vej var store fremskridt. 

På dette beskedne grundlag begyndte Grindsted langsomt at tiltrække flere mennesker. Landsbyen blev et 
oplandscentrum med handel, håndværk og andre erhverv som eksempelvis sparekasse. Aktiviteterne fore-
gik i gårdene eller i nye huse, som blev opført langs vejen gennem landsbyen.

Et centrum for hedeopdyrkning
Den ringeste og mest næringsfattige jord i kongeriget havde sognene omkring Grindsted. Det vidste Hede-
selskabet. Efter etableringen i 1866 udvalgtes Grindsted som det ideelle sted til demonstration af selskabets
evne til at nyttiggøre hedelandskabet. Nye vandingsbede med vand fra lange engvandingskanaler var klar til 
brug allerede i 1869. Mængden af enghø voksede hurtigt i årene derefter. Med flere penge mellem engbøn-
dernes hænder kom der mere omsætning i landsbyens nye erhvervsliv. Engbønderne solgte hedejord til op-
dyrkning, hvilket indebar stigning i antallet af landbrug ude på hedefladen. I 1880’erne begyndte Grindsted 
at arbejde for en jernbaneforbindelse, men ventetiden blev lang.

I 1908 besluttede Rigsdagen omsider, at
fjerne den store hvide plet på kortet
over banelinjer i Jylland. Grindsted blev
udpeget som et nyt jernbaneknude-
punkt i Sydjylland. Dermed forvandle-
des Grindsted fra landsby og ung rural
by til nyt jernbanecentrum med trafik i
seks retninger. Byen mærkede straks et
markant opsving i udviklingen. Bane-
linjerne åbnede i årene fra 1914 til
1919. 
Kortet er fra Stationsbyens samfund.
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Med Rigsdagens beslutning om anlæggelsen af jernbane til Grindsted forvandledes byen radikalt i årene fra 
1910 til 1940 med stor byggeaktivitet. Grindsted fik på kort tid landets tredjestørste banegård og blev 
oplandscentrum for erhvervsliv og bosætning midt i et vidtstrakt hedelandskab. I samtiden skrev aviserne 
om Jyllands Chicago og den nye by på prærien. Journalister kom rejsende til byen fra aviser i udlandet. 

Med jernbanen blev Grindsted knyttet til industrisamfundet – på godt og ondt. Byen er siden blevet mest 
kendt for Grindstedværket. Det blev anlagt i 1924 og huskes nu som en grim historie om industrisamfundets
ødelæggende virkninger på mennesker og natur. Grindsted havde naturligvis også mange andre og mere 
konstruktive fortællinger om industrivirksomheder. For eksempel var der en klædefabrik ved Vejlevej.

I jernbanens tid blev hedelandskabet omkring Grindsted forvandlet til frugtbare marker og plantager. Land-
bruget blev omlagt fra opdræt af eksportkvæg til agerdyrkning og mælkeproduktion. Grindsted og de fleste 
oplandsbyer fik deres eget mejeri. Det sidste kom i 1920’erne, hvilket var noget senere end i egne med næ-
ringsrig lerjord og tradition for større vægt på agerdyrkning.

Historien om Grindsteds udvikling gentog sig i sognene rundt om byen – i al fald i dens hovedtræk. Deres 
udvikling var ikke lige så stor, men på den anden side var de alle en del af grundlaget for Grindsteds succes. 
Historien om de mindre stationsbyer er ikke så vel udforsket og dokumenteret som historien om Grindsted, 
men de kræfter, der gjorde Grindsted til en dynamisk ny by, havde en tilsvarende virkning i de mindre byer. 

Grindsteds jernbanenet
Igennem 57 år kunne der køres med tog til Grindsted. Nedenfor vises et overblik over rejsemulighederne 
med tog i det område, som nu er den nye Billund Kommune efter kommunalreformen i 2007.

År med 
person-
transport

Selskab Stationer Trinbrætter

1914-1957 VVGJ.
Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane

1. Grindsted
2. Løvlund
3. Billund
4. Østerby (ingen by)

a) Hinnum
b) Krog
c) Elkjær

1916-1971 DSB.
Danske Statsbaner.
Linjen Bramming-Grindsted-Silkeborg-Langå

1. Krogager
2. Grindsted
3. Filskov

a) Kolstrupgård
b) Horsbøl

1917-1968 TKVJ.
Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane

Linjen havde sidespor til tørvemoser 
i Fugdal og Skødebjerg.

Troldhede er stadig DSBs station på DSBs 
tværlinje mellem Skjern og Skanderborg.

1. Sønder Omme
2. Grindsted
3. Hejnsvig 
4. Vorbasse
5. Fitting (2 km fra byen) 

a) Skjærsig 
b) Birkebæk
c) Hjortlund
d) Simmelbæk
e) Fugdal 
f) Lyngsminde 
g) Gilbjerg
h) Højmose 

1919-1972 VaGJ.
Varde-Grindsted Jernbane

1. Grindsted
2. Eg

a) Loft
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Med jernbanen fik ikke kun Grindsted ny erhvervsaktivitet og bosætning. Det samme skete i Filskov, 
Hejnsvig, Stenderup, Sønder Omme, Vorbasse og en række mindre lokalsamfund samt naturligvis Billund. 
De var alle landsbyer, som forvandledes til stationsbyer. Med jernbanestationen fik de en oplandsfunktion 
takket være jernbanen og deres egne initiativrige personligheder, der drev udviklingen af deres bysamfund 
fremad. De skabte deres eget opland til gavn for såvel byen som oplandet. Disse byer klarede sig godt i jern-
banens tid, men ingen af dem blev så store, at de kunne erobre Grindsteds centrale position.

Tre af de fire jernbaneselskaber var privatejede. De havde rødder i de gamle købstæder Kolding, Vejle og 
Varde. Den fjerde linje anlagdes af DSB og blev kendt som diagonalbanen. Denne hovedlinje forbandt Bram-
ming ved Esbjerg og Langå ved Randers. 

Alle stationsbygninger på de seks jernbanelinjer til Grindsted eksisterer fortsat. Graden af ombygning varie-
rer. For jernbaneentusiaster og andre kulturhistorisk interesserede er genkendelse af stationer, trinbrætter, 
ledvogterhuse og tracé med sidespor ud i landskabet til tørvemoser en storartet aktivitet. 

Overhalet
Med afviklingen af jernbanerne begyndte luften at gå af Grindsted. Landbruget blev omlagt og mejerierne 
blev centraliseret. Enkelte mejeribygninger kan stadig ses i landsbyerne, hvor de anvendes til andre formål. 

Efter kommunalreformen og fusionen med Billund kommune i 2007 er Grindsted stadig centerbyen med 
rådhuset, men Billund har siden 1960’erne overtaget erhvervslivets opmærksomhed. En enkelt virksomheds
helt usædvanlige succes inden for produktion af legetøj har forvandlet byen på så revolutionerende vis, at 
den nu er hjemsted for flere megaattraktioner. Før 1960’erne var Billund en stationsby blandt andre sta-
tionsbyer i omegnen af Grindsted, men det er den ikke længere. Nu er Billund en ny by med kun få synlige 
tegn på en fortid. Hvor kom Billund by egentlig fra? Det er vanskeligt at få øje på såvel rødder i fortiden som 
forbindelse til resten af Billund Kommune. Sådan var det også med Grindsted for 100 år siden.
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9. Landsbyerne

Ved siden af Grindsted udviklede en række andre landsbyer sig i samme retning. Flere af dem blev også sta-
tionsbyer. Sammenlignelig med Grindsted blev kun en enkelt landsby, nemlig Billund. Den nåede til gengæld
et format, der er så stort, at den blev centerby og derfor kun får begrænset opmærksomhed i denne rap-
port. 

Dette kapitel beskriver primært de overordnede linjer i landsognenes udvikling, hvor landsbyer blev til sta-
tionsbyer og oplandsbyer, før de igen blev til landsbyer. Enkelte lokale eksempler bliver der dog peget på un-
dervejs. Der peges også på fremtidig håndtering af landsbyernes udvikling.

Landsognene og dermed landsbyerne fik efter enevældens ophør i 1849 store muligheder for udvikling. 
Med andelsbevægelsen valgte bønderne at satse på styrke gennem fællesskab, hvilket skabte sammenhold 
og effektive løsninger. Visionære, risikovillige og initiativrige personer gik foran, men dengang var rammerne
for udvikling langt mere rummelige og uden den grad af detailregulering, som præger samfundet i dag. 
Bedst klarede de landsbyer sig, som blev oplandsbyer. De fleste oplandsbyer havde en jernbanestation og 
virksomheder, der i de første godt 100 år dækkede navnlig landbofamiliernes behov. 

Mellem 1908 og 1969 havde landsognene de mest rummelige rammer til modernisering. 1908 var året, 
hvor der til sognekommunerne indførtes lige og almindelig valgret for både kvinder og tyende, hvilket de 
først fik til Rigsdagen i 1915. I 1969 indførtes zoneloven, der effektivt vanskeliggjorde videre udvikling i 
landsognene. Det viste sig navnlig at være tilfældet i landsogne med små landsbyer, hvor der boede færre 
end 200 indbyggere. Frem til omkring 1995 blev landsognene samtidig i stadigt højere grad hæmmet af tra-
dition og lovgivning, der hyldede familielandbruget, selv om det ikke længere var økonomisk bæredygtigt 
for ret mange familier.

Indbyggerne 
Efter 1946 mistede landbruget tiltrækningskraft. Ungdommen valgte byerhverv med lavere arbejdstid og hø-
jere løn. Pigerne forsvandt først, medens karlene var lidt langsommere. Generationsskifter blev sjældnere. 
Antallet af landbrug i Danmark faldt fra 208.000 i 1946 til 114.000 i 1980 og 33.000 i 2020. Her er ægtefæl-
ler og medhjælpende børn ikke talt med. Fra at have været det store flertal faldt landbofamiliernes andel af 
landsognenes befolkning drastisk. Hovedparten af landdistrikternes indbyggere valgte nye leveveje. 

I dag har landbruget blot 2 procent af landets arbejdsstyrke. Bidraget til nationens indtægter er på samme 
niveau, selv om effektiviteten i driften samtidig er steget. I løbet af cirka 50 år forsvandt en væsentlig del af 
den velkendte mening med livet for sognenes gamle slægter. Imidlertid vandt nye ejerformer frem fra om-
kring 1995, da det blev nemmere at lægge gårde sammen. Nutidens gårde er små industrivirksomheder 
med et stigende antal ansatte, som ofte bor et andet sted. Landbrugserhvervets aktivitet er stadig særdeles 
tydelig i landskabet, hvilket samfundet ønsker en reduktion af. 

Nutidens indbyggere i landdistrikterne sætter pris på natur, ro, fællesskab og overskuelighed, hvilket de vær-
ner om. Derudover har de langt hen ad vejen de samme behov for adgang til skolegang, indkøb og kultur 
som indbyggerne i de større byer. Efter coronaepidemien tiltrækker landsbyerne tilflyttere, der har opdaget 
storbyernes mangler. På landet søger de muligheder for friere udfoldelse og skabelse af det gode liv.

Holdbare planer for udvikling af landdistrikterne bygger på en fortælling om stedets historie og indbygger-
nes tidligere succeser. Sådanne fortællinger vedligeholder den sociale kapital og understøtter indbyggernes 
tro på, at muligheder og nye udfordringer kan håndteres gennem konstruktivt samarbejde. 
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Bygninger, erhverv og energi
Efter vedtagelsen af Grundloven 1849 fulgte lovgivning, der var nyttig for landsognene, hvor hovedparten af 
befolkningen boede. Indbyggerne fik frihed til at udvikle andre erhverv end landbrug. Der blev friere ram-
mer for handel og håndværk. Med høkerloven af 1856 blev det fra et fast udsalgssted tilladt at drive små-
handel med urtekram som krydderier, sukker, kaffe, te, tobak, sæbe, urtesalve og basale landbrugs-
produkter. Udtrykket fast udsalgssted er værd at hæfte sig ved, for i tiden forud var der en del omvandrende
handlende i landskabet uden for købstæderne. Dem ville myndighederne gøre bofaste på adresser, hvor de 
nemmere kunne holde øje med dem. Allerede i 1857 kom den store lov om næringsfrihed, som tillod køb-
mænd at etablere sig med bredere sortiment. Den gav også udfoldelsesmuligheder til håndværkere.

Iværksættere – ordet var ikke opfundet dengang – byggede huse i eksisterende landsbyer eller ved veje i 
landskabet, hvor mange mennesker færdedes. Fra slutningen af 1850’erne indrettedes først erhvervslokaler 
i eksisterende gårde eller huse, men de blev hurtigt for små. I stedet byggedes huse med butikker eller 
værksteder. De indeholdt også boliger til de nye erhvervsdrivende, som i reglen sørgede for at have plads til 
indkvartering af ugift personale. Serviceerhverv som eksempelvis vognmænd og sparekasser opstod også. 
På denne måde forandredes de gamle landsbyer, eller der opstod på den bare mark helt nye bydannelser 
med indbyggere, der ikke havde landbrug som deres primære levevej. Fra et opland af en vis geografisk 
størrelse trak de kunder til den udvidede landsby eller de helt nye byer, som i dag betegnes rurale byer.

Industri opstod også, men der gik i reglen nogle årtier, før de blev etableret. Allerede under enevælden fik 
enkelte iværksættere tilladelse til at benytte vandkraft fra vandmøller til produktion af klæde eller papir, 
hvilket dog ikke skete inden for den nuværende Billund Kommune. Før opfindelsen af dampkraft og elektri-
citet var vand og vind de eneste tilgængelige energikilder ved siden af rå muskelkraft hos mennesker og dyr. 
Længe før industrialiseringen og udrulningen af jernbanenettet lå der vandmøller i Donslund, Eg, Juellings-
holm og Løvlund, hvor de anvendtes til kornmølleri. Da industrialiseringen foldede sig ud sidst i 1800-tallet, 
viste det sig hurtigt, at placering ved jernbane var mere hensigtsmæssig end placering ved en vandmølle. 
Vandmøller var der i Eg og Løvlund, som fik jernbanestationer, men de udviklede sig ikke til industribyer.

Vest for Højderyggen var vandmøller den foretrukne type til kornmølleri, medens vindmøller af stubmøllety-
pen blev anvendt på øerne, hvor der var færre vandløb. Fra omkring 1860 fik de konkurrence fra hollandske 
vindmøller, hvor kun hatten skulle drejes mod vinden. De kunne placeres mere frit i landskabet. Møller blev 
bygget i Filskov, Hejnsvig, Stenderup, Sønder Omme og Vorbasse. Efter nogle få årtier kom vindmotorerne, 
som var enklere konstruktioner, der gennem mekanisk overføring af kraft drev maskiner hos såvel håndvær-
kere som landbrug. Mekanisk vindkraft blev i 1900-tallet fortrængt af elektrisk energi. 

Initiativ og succes
Ad den skitserede vej fik landsognene deres egne bydannelser med handel, håndværk, industri, service og 
boliger. De nye bysamfund fik en størrelse, der afspejlede oplandets størrelse og befolkningstæthed. Belig-
genhed, personlig dygtighed og efterspørgsel var de mest afgørende faktorer for, hvor store de nye bysam-
fund udviklede sig til at blive. De kunne blive meget store, således som det skete for Grindsted. I de mindre 
vellykkede tilfælde var resultatet blot en række huse langs en vej som i Løvlund eller en ensomt beliggende 
stationsbygning på den bare mark, hvor ingen ville være nabo. Det skete for Østerby Station i Grene Sogn. 

De vellykkede oplandsbyer var baserede på visioner og initiativer fra enkeltpersoner eller grupper. Initiativ-
tagerne måtte selv skabe netværk af leverandører, kunder og andre samarbejdspartnere. Borgerforeninger 
og handelsstandsforeninger blev dannet af lokale erhvervsfolk, som prøvede at skabe en usynlig grænse til 
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nabobyens opland. Ved siden af vareudbuddet var geografiske afstande vigtige parametre, når kundernes 
opmærksomhed skulle fanges og fastholdes. 

Landsognenes nye oplandsbyer var opkomlinge, der tog konkurrencen op med de gamle købstæder, som og-
så havde fået jernbane. Inden for et 10 kilometer bredt læbælte var købstæderne frem til 1920 beskyttet af 
særlige rettigheder, hvilket dog ikke lagde bånd på udviklingen i det område, som nu er Billund Kommune. I 
1920 havde landsognene fået samme muligheder for erhvervsudvikling som købstæderne. Dermed var 
landsogne og købstæder blevet ligestillet. 

Trumfkortet
Jernbanestationen var det store omdrejningspunkt for transport af varer og mennesker. Med den fulgte ek-
stra gode muligheder for vækst. Jernbanestationen var et trumfkort, der ændrede den gamle landsby eller 
den nye oplandsby til en ny stationsby med opland. Den var fællesskabets dør til verden, og omvendt.

Stationsbyerne havde de allerbedste betingelser for at tiltrække flere erhverv og indbyggere. Før udbre-
delsen af biler og asfalterede veje var jernbanestationerne magneter, der fra byen og oplandet tiltrak men-
nesker med alle tænkelige behov inden for handel, håndværk, industri og service. Stationsbyerne tiltrak 
navnlig de nye generationer, som der ikke længere var et levebrød til på gårde og husmandssteder i oplan-
det. De overflødige havde behov for arbejde og et billigt sted at bo. Begge dele fandt de i oplandsbyerne.

Nye lokalaviser eller lokalredaktioner fra aviser i andre byer bidrog til opbygning af nye netværk. De trykte 
medier sørgede for, at befolkningen fik information om alt af fælles interesse. Før 1925 var der ingen radio 
og naturligvis slet ingen fjernsyn, som ikke kom før i 1950’erne. Lokale pengeinstitutter medvirkede til finan-
siering af idéer og projekter, der skabte erhvervsudvikling. Oplandscentrene skabte sammen med landområ-
derne en økonomisk udvikling, der var selvbærende, rentabel og baseret på lokalt sammenhold om en fæl-
les sag. I senere årtier mindes de nye byer begivenheder og personer, der havde gjort en særlig indsats for 
byens udvikling. 

Billund, Eg, Filskov, Hejnsvig, Løvlund, Stenderup-Krogager, Sønder Omme og Vorbasse var gamle landsbyer, 
før de blev nye stationsbyer. Med undtagelse af Billund, Eg og Løvlund var disse nye stationsbyer allerede 
før åbningen af jernbanestationen det centrale mødested i en sognekommune og et kirkesogn. Lidt bymæs-
sig bebyggelse opstod i Eg og Løvlund, men mængden af huse var lille. I Billund var effekten lige modsat.

Almstok, Bøvl, Donslund, Nollund, Skjoldbjerg, Urup og flere mindre lokaliteter var også gamle landsbyer el-
ler enkeltgårde, men de måtte klare sig uden jernbane. Vesterhede var hverken en gammel landsby eller en 
ny stationsby, men den opstod alligevel som en helt ny oplandsby, fordi hedeopdyrkerne havde behov for et
ny mødested i det vidtstrakte og dengang øde hedelandskab i den vestlige del af Hejnsvig Sogn.

Jernbanestationer opførtes også på bare marker. Det skete to steder. Den ene placeredes et stykke syd for 
Fitting og den anden øst for Billund med navnet Østerby. Ingen af dem førte ikke til nye bydannelser. 

Mellem jernbanestationerne var der placeret trinbrætter på udvalgte steder, som ikke havde grundlag for 
udvikling af en ny by eller for regelmæssig ekspedition af gods, men hvor der på den anden side var en vis 
mængde rejsende fra lokalområdet. Trinbrætter var standsningssteder uden en muret stationsbygning. Al-
mindeligvis var de udstyret med et læskur af træ. Her standsede toget kun, når der var rejsende at optage 
eller afsætte. I god tid før togets ankomst skulle rejsende selv hejse et signal, som viste togføreren, at de vil-
le med toget. Trinbrætternes areal var en strimmel grus og sandjord langs banesporet, der normalt var hæ-
vet lidt over terrænet. Grus og jord blev holdt på plads af en betonkant. Til kørsel med godsvogne anlagdes 
banetracéer på sidespor ud i Fugdal Mose og Vorbasse Østermose. Fra disse moser kørtes store mængder af
tørv til købstæderne under de to verdenskrige, hvor kul ikke kunne importeres. 
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Samspil mellem by og land
Fælles for de nye stationsbyer var, at de næsten alle fik et andelsmejeri. Til mejeriet leverede bønderne 
mælk, som de modtog betaling for. Med salget af frisk mælk fik de en større grad af pengeøkonomi. Små 
mejerier var nødvendige i en tid, hvor tankvogne og lastbiler ikke var til rådighed. Afstanden mellem gårde-
ne og mejeriet skulle være overkommelig hver eneste dag.  Bønderne hældte mælken på junger, der med 
hest og vogn blev transporteret til det lokale mejeri. Kørslen udførtes af mejeriets kusk, der ofte var en lokal
husmand, som hver dag kørte den samme faste rute. Rundt om Grindsted opførtes mejerier i Billund, Eg, 
Filskov, Stenderup-Krogager, Sønder Omme, Hejnsvig og Vorbasse. Da lastvogne med tank til mælk vandt 
frem i 1970’erne, blev mejerierne fusioneret til større virksomheder, og de mindre filialer blev lukket. I dag 
findes ikke længere noget mejeri i Billund Kommune. 

En tilsvarende centralisering skete med håndteringen af andre produkter fra landbruget. Kornafgrøder, æg 
og levende dyr blev i begyndelsen transporteret til stationsbyerne, hvor aftagerne var andelsvirksomheder, 
købmænd eller andre private virksomheder. Slagterier opførtes kun i større oplandsbyer som Grindsted. 
Med disse nye forarbejdningsvirksomheder hjalp stationsbyerne bønderne til at forlade bytteøkonomi til 
fordel for pengeøkonomi. Indtægterne brugte bønderne i stationsbyen, hvor de købte foderstoffer, maski-
ner, husholdningsartikler, beklædning og andre varer samt tjenesteydelser. Samtidig reducerede bønderne 
deres egen hjemmeproduktion af fornødenheder til daglig brug og fik bedre tid til optimering af deres land-
brugsproduktion. 

Centraliseringen af de virksomheder, som aftog landbrugets produkter, var meget uheldig for landsbyerne. 
Bønderne havde ikke længere behov for dem som oplandsbyer i samme omfang som tidligere. Med nedlæg-
gelsen af jernbanestationerne forsvandt trumfkortene. I 1970 forsvandt sognekommunerne og styringen af 
det lokale engagement. Stationsbyerne blev igen landsbyer. Samspillet mellem opland og oplandsbyer hav-
de fungeret godt, men det stærke samspil fulgte ikke med til de nye rådhusbyer. I landsbyerne måtte befolk-
ningen selv finde løsninger, der fyldte tomrummet ud.

Lokalhistoriens fundament
Al fortælling om et sted og dets indbyggere bygger på viden om fortidens begivenheder og sporene efter 
dem i landskabet. De hjælper os til at forstå, hvorfor stedet ser ud, som det gør i dag. Samtidig viser de hvil-
ke stedbundne ressourcer og traditioner, som der i dag er at bygge fortælling og ny udvikling på.

I forhistorisk tid blev Danmark befolket af mennesker, der helst ville leve sammen i landsbyer, der lå midt på 
den jord, som de dyrkede deres fødevarer på. I middelalderen opstod købstæderne med særlige rettigheder.
De lå på strategisk vigtige steder i landskabet, hvor kongen havde en borg eller andet forsvarsværk. Forsvar-
værker og købstæder optog kun meget lidt plads i landskabet. Antallet af landsbyer var langt større, og her 
boede hovedparten af befolkningen, som selv dyrkede de fødevarer, de ville spise. Inklusive landsbyjorden 
var landsbyerne derfor det dominerende element i landskabet. Bønderne var talrige, men samtidig også det
nederste lag i samfundets struktur. De var derfor den enevældige konges væsentligste beskatningsgrundlag. 
Mod ydelser indenfor lokale myndighedsopgaver og militære tjenester var adelen derimod fritaget fra beta-
ling af skat. 

Den første detaljerede beskrivelse af landsbyerne har vi fra Christian Vs matrikel af 1688, der blev fremstillet
efter et første forsøg i 1662. Der er ikke tale om et kortværk. 1688-matriklen er en fortegnelse over alle 
landsbyer med oplysning om deres navne, antal gårde og huse samt jordens værdi og det dyrkede areals 
størrelse. Matriklen er grundlaget for beregning af bøndernes evne til at betale skat. Krigene mod Sverige 
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havde været en katastrofe for landet som helhed, så efter freden i 1660 havde den enevældige konge behov
for nye veje til finansiering af genopbygning og genoprustning. 

Efter nederlaget til Sverige var Danmark forarmet og landsognene til dels affolket. Mange gårde på især 
sandjorden vest for Højderyggen stod tomme i nogle år. I 1680’erne var der igen kommet indbyggere i de al-
lerfleste gårde. Landsbyerne voksede, indtil et kritisk punkt blev nået i 1700-tallet. Landsbyfællesskabet og 
dyrkningsmetoderne var blevet for ineffektive. Efter 1750 kom en serie af gennemgribende landboreformer. 
Landsbyernes jord blev udskiftet, hvilket betød, at landsbyjorden blev omfordelt mellem fæstebønderne, 
som fik deres egen jord, og til den blev gården flyttet ud fra landsbyen. Samtidig fik de mulighed for at blive 
selvejere. Reformerne gav gårdmændene gode muligheder for udvikling, medens husmændene derimod fik 
trangere rammer. 

Som led i udskiftningen af landsbyjorden gennemførtes en ny opmåling af landsbyernes jord. Inden for sog-
nene i nutidens Billund Kommune skete det ret tidligt, det vil sige allerede før 1800. Opmålingen var meget 
omhyggelig, og resultat blev tegnet ind på landkort, som er Danmarks første målfaste og pålidelige landkort.
De kaldes nu Original 1-kort og er stadig grundlaget for matrikuleringen af Danmark. Hver eneste landsby og
dens jord blev omdannet til et ejerlav. Senere ændringer af matrikellinjerne bevares i matrikelarkivet, som 
derfor viser de forandringer, som siden er blevet landsbyerne til del. 

Efter landboreformerne blev indbyggertallet ved med at vokse i 1800-tallet. Over hele landet havde unge 
par svært ved at finde ledige gårde eller husmandssteder. Hvis de var fast besluttede på at tage en tilværelse
som landbrugere, havde de tre muligheder at vælge mellem, nemlig udstykning, opdyrkning eller udvan-
dring. Fra visse eksisterende gårde kunne der udskilles jord til nye gårde eller huse. Det ses for eksempel af 
gårdnavnet Lille Krogager, der opstod på jord udskilt fra den gamle gård Krogager, som så samtidig skiftede 
navn til Store Krogager. Opdyrkning af et stykke hedelandskab var en anden mulighed, som vest for Højde-
ryggen blev benyttet af mange. Den mulighed fandtes ikke i landskaberne på lerjord, så fra dem rejse de un-
ge i stedet til den nye verden i Amerika. 

Gammelt tankesæt og ny struktur
Fra 1920 til 1970 havde landsogne og købstæder lige muligheder for at tiltrække erhverv, som ikke var land-
brug. Købstædernes geografiske udstrækning var imidlertid lille med begrænset plads til de mange nye ind-
byggere, som flyttede fra land til by. Købstæderne bredte sig derfor ud i landsognene. På samme tid var 
landsognene blevet for små til at kunne varetage de mange nye offentlige opgaver, som velfærdssamfundet 
førte med sig. Dette strukturelle problem blev løst med kommunalreformen i 1970, hvor omkring 1.000 sog-
nekommuner og 70 købstadskommuner blev fusioneret til 275 nye primærkommuner eller storkommuner, 
som de blev kaldt i årene derefter. Samtidig reduceredes 25 amter til 14 amtskommuner. 

Umiddelbart før kommunalreformen indførtes med zoneloven i 1969 en sondring mellem byzone, landzone 
og strandzone. Formålet var at sikre en ensartet udvikling af alle egne i Danmark. Siden 1992 foregår admi-
nistrationen inden for planlovens rammer. 

I praksis indførte zoneloven en ny begrænsning af mulighederne for udvikling i landområderne og især i de 
mindre landsbyer. Fra politisk side fik de stadig mindre opmærksomhed. Årsagen hertil er grundlæggende, 
at der bor flere vælgere i de større byer, og at der for regions- og landspolitikerne følgelig er mere prestige i 
udvikling af storbyer og centerbyer, som de hedder i planlæggersprog. Samtidig udøver politikere ofte for-
skelsbehandling af landsogne og centerbyer. Ud over betaling af skat forventer politikere meget lidt eller in-
genting af indbyggerne i centerbyerne til drift og vedligehold af centerbyen, medens udvikling af landsbyer-
ne i en række tilfælde kun kan gennemføres, når frivillige tager opgaverne på sig. Dette forhold bygger på en
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gammel opfattelse i hovedstaden og centerbyerne, hvor landbefolkningen opfattes som et laverestående 
folk, der ikke var værdig til samme fordele og vilkår som bybefolkningen. 

Faktum er imidlertid, at landsognenes indbyggere i dag kun har en svag tilknytning til landbrug og landbo-
kultur. Det gælder navnlig de unge generationer. Mange har i centerbyerne et arbejde, hvor de tjener til li-
vets ophold i landsognene. Nogle af dem er fritidslandmænd, men det ændrer ikke ved, at befolkningen i 
dag er langt mere homogen end tidligere. 

I Billund Kommune er denne forskelsbehandling søgt løst ved hjælp af en landdistriktspolitik. I 2015 blev 
den vedtaget af byrådet efter initiativ fra landdistriktsrådet, BLDR. 

Forskning og formidling
Viden om landsbyernes historie er nyttig og interessant læsning til brug ved udvikling, men der mangler vi-
den. Om landskabet, landsbyerne og stationsbyerne inden for nutidens Billund Kommune er der endnu ikke 
skrevet en samlet og detaljeret historie. Den ville være nyttig. Artikler og bøger om en række lokalområder 
findes, og de indeholder megen nyttig viden. Disse publikationer er imidlertid af vekslende kvalitet, og der 
er store forskellige på, hvor megen opmærksomhed de enkelte landsbyer har fået. 

Sjette udgave af Trap Danmark fra 2020 indeholder det nyeste bidrag til beskrivelse af Billund Kommune. 
Antallet af sider er cirka 65. Teksten er velskrevet og indeholder interessante informationer om nutidens Bil-
lund Kommune, men sjetteudgaven bryder radikalt med traditionen fra de foregående fem udgaver, da den 
ikke indeholder systematisk beskrivelse af landområderne og landsbyerne. Fokus er på centerbyerne Grind-
sted og Billund. Følgerne af samfundets centralisering for landsbyerne efter kommunalreformen i 1970 er 
heller ikke et prioriteret emne i Trap 6. Om landsbyerne før 1970 er der nyttig information at hente i Trap 5 
fra 1965, Trap 4 fra 1928, Trap 3 fra 1903, Trap 2 fra 1879 og Trap 1 fra 1858. Den første udgave af J.P. Traps 
Danmarksbeskrivelse blev udgivet året efter vedtagelse af loven om næringsfrihed. Trap Danmark opstod i 
en forventning om, at landsognene med de nye rammevilkår ville bidrage konstruktivt til samfundets udvik-
ling. Landsognene leverede det forventede og mere til. 

Det hidtil eneste forsøg på at skrive en samlet historie af god kvalitet om forholdene på landet i nutidens 
Billund Kommune kom fra historikeren Peter Henningsen i 1995 med bogen Hedens hemmeligheder. Af den 
tids Grindsted-Vorbasse Museum blev han ansat til at skrive bogen. Han kom ikke ud i alle hjørner af kom-
munen, men han leverede en god begyndelse. Lige siden 1995 har der været behov for opfølgende forsk-
ning. 

Forskning og formidling af landdistrikternes historie udgives desværre ikke af nutidens museum, selv om det
har arbejdskraft, der er kvalificeret til løsning af opgaven. Det statsanerkendte museum er den eneste faghi-
storiske institution, som dækker hele Billund Kommune. Blandt dets faglige ansvarsområder er landbohisto-
rie.

Opgaven kunne også løses af et stadsarkiv, men Billund Kommune har endnu ikke etableret et stadsarkiv på 
arkivlovens grund med forskning og formidling. I flere af kommunens lokalsamfund findes lokalarkiver, som 
er bemandet af frivillige. De gennemfører ikke forskning og formidling. Et stadsarkiv kan etableres selvstæn-
digt eller som en del af det statsanerkendte museum.

Det er et stort problem for kommunen som helhed, at der inden for Billund Kommune ikke er ansat en for-
sker, som har til opgave at udforske landdistrikternes historie. Såvel indbyggere som turister har behov for 
viden med kvalitet, der ensartet beskriver hele kommunen. For kommunalbestyrelsen, personalet på rådhu-
set og turisterhvervet vil publiceret viden være nyttig. VisitBillund vil få et meget stærkere grundlag for mar-
kedsføring.
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Strategisk planlægning
Efter den seneste version af planloven i 2019 har kommunerne pligt til at arbejde med strategisk udvikling af
landsbyerne. Udvikling af grundlag for turisme i Billund Kommunes landdistrikter er dermed en del af opga-
ven for planafdelingen og medlemmerne af kommunalbestyrelsen. 

Behovet for viden om landdistrikterne er stort på rådhuset. Kommuneplanerne skal fremover indeholde 
afsnit om strategisk planlægning af landsbyernes udvikling med detaljer om geografiske forhold, demografi-
ske forhold, stedbundne potentialer (læs: historie) og lokalsamfundenes liv, herunder lokalt engagement og 
fællesskab. Fællesskaber bygger på tradition og historie, hvilket bør afspejles i beskrivelsen af det lokale en-
gagement og fællesskab. I arbejdet med den netop vedtagne kommuneplan for 2021-2033 viste det sig, at 
planafdelingen havde mere end almindeligt svært ved at skrive tekster med sammenhængende, forståeligt 
og brugbart indhold. Planafdelingen havde behov for hjælp og sparring, hvilket den efter anmodning fik fra 
Billund Landdistriktsråd. Det resultat, som blev fremlagt til høring i forsommeren 2021, var imidlertid be-
mærkelsesværdigt usammenhængende og ringe. Årsagen hertil kan være underbemanding i afdelingen. 

I den vedtagne kommuneplan fra december 2021 beskrives landsbyerne som velfungerende med et stærkt 
foreningsliv og lokalt fællesskab. Filskov, Hejnsvig, Stenderup-Krogager, Sønder Omme og Vorbasse karak-
teriseres som selvbærende landsbyer, da de har god adgang til offentlig og privat service samt tilfredsstillen-
de fysisk og digital infrastruktur. Med henvisning til, at de alle fem har mere end 200 indbyggere inden for 
byskiltet, har planafdelingen påtaget sig at beskrive udvikling i disse landsbyer, som de kalder lokalbyer, hvil-
ket skal forstås i forhold til Grindsted og Billund, der er centerbyer. Når en landsby er defineret som lokalby, 
har den ret til fysisk udvikling, hvilket også har betydning for udvikling af turisme.

Ved siden af de fem store landsbyer har planafdelingen identificeret 13 små landsbyer, som har færre end 
200 indbyggere. De har ikke ret til udvikling på niveau med lokalbyerne, og opfattes derfor som boligbyer. 
Inden for fysisk planlægning, der er planafdelingens opgave, skelnes mellem centerbyer, lokalbyer, landsby-
er og åbent land. Denne skelnen mellem byer i kategorier er helt ude af trit med historien før 1970, hvor der
kun skelnedes mellem købstæder og landområder, som var inddelt i sognekommuner. Byskilte havde ingen 
administrativ betydning. Opdelingen giver stærke mindelser om tiden før 1857, hvor landsognene havde 
svage muligheder for udvikling. 

Planafdelingens udpegning af 13 navngivne landsbyer i nutiden er problematisk, da planafdelingen ikke byg-
ger på historisk viden om, hvad en landsby er. Resultatet er forvirrende. 

Det er i overensstemmelse med historien, at Almstok, Bøvl, Donslund, Eg, Fitting, Løvlund, Nebel, Nollund, 
Skjoldbjerg, Urup og Vesterhede er landsbyer. Det er derimod ikke i overensstemmelse med historien, at 
Hedelykke og Holdgårdsvej skulle være landsbyer. Hedelykke er en del af den kulturhistoriske udvikling i 
Stenderup-Krogager, og livet i Hønseby, som er det lokale navn, er en del af livet i Stenderup-Krogager. 
Holdgårdsvej er fængselskvarteret inden for Sønder Omme by. 
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10. Fællesskab og forskelle

På tværs af grænserne mellem landdistrikterne inden for nutidens Billund Kommune rummer historien 
mange fælles træk. Fra naturens side er landskabet det mest næringsfattige i Danmark. I fortiden var her 
kun landbrug at leve af. 

Med omhyggelig kultivering af det karrige landskab og stor tålmodighed lykkedes det for indbyggerne at 
skabe sig et materielt livsgrundlag, der gav dem mad på bordet og boliger at bo i. Hele tiden måtte indbyg-
gerne omhyggeligt balancere mellem naturens ydeevne og deres behov for mad til mennesker og husdyr.

Grænserne for naturens ydeevne er et fælles tema i landdistrikternes fortællinger om fortidens liv og fæl-
lesskab. Kernen i nutidens Billund Kommune er fortidens Slaugs Herred, der blev oprettet i 1552 og nedlagt i
1970. Slaugs Herred var landets fattigste herred, så længe landbrug var indbyggernes materielle livsgrund-
lag. 

Siden 1946 har stadig flere fundet andre leveveje end landbrug, selv om de stadig bor i det åbne land eller i 
landsbyerne. Familielandbrugets tilbagegang blev synlig omkring 1960, hvor landbrug ikke længere var Dan-
marks største erhverv. Efter kommunalreformerne i 1970 og 2007 er erhvervslandbrugets aktivitet stadig 
meget synlig i landskabet, men flertallet af landskabets brugere lever ikke længere af landbrug. De er lokale 
borgere eller tilrejsende turister, der har behov for at opholde sig i naturen, hvor de søger roen og nyder et 
aktivt liv.

Slaugs Herred
Slaugs Herred kan stadig genkendes inden for grænserne af nutidens kirkesogne Grene, Grindsted, Hejnsvig 
og Vorbasse samt de derfra udskilte sogne Nollund, Skjoldbjerg, Urup og Vesterhede. 

Uden for Slaugs Herred, men stadig inden for nutidens Billund Kommune, havde Filskov og Sønder Omme i 
Nørvang Herred, Stenderup i Øster Horne Herred og Store Almstok i Tørrild Herred det samme materielle 
livsgrundlag som i i Slaugs Herred. Sandjord var det fælles grundlag under indbyggernes liv.

I forenklingens navn er Slaugs Herred derfor et unikt og velegnet navn til fælles markedsføring af landdi-
strikterne i Billund Kommune. Til de historisk interesserede turister kan der fortælles om fortidens skiftende
grænser i landskabet.

Fælles grundlag
Fundamentet under den fælles kulturhistorie om landsbyerne er ikke kun indbyggernes brug af landskabet 
som materielt livsgrundlag gennem flere årtusinder. Den fælles historie handler også om indbyggernes ån-
delige livsgrundlag. I de sidste tusind år har kristendommen været indbyggernes grundlag for fælles håndte-
ring af de udfordringer, som naturen bød på under jagten på mad, jord til eget landbrug og så videre. Dan-
mark har siden grundloven af 1849 haft religionsfrihed, og præstestanden har ikke længere monopol på for-
kyndelse. De friere forhold benyttede mange indbyggere til etablering af religiøse vækkelsesbevægelser. 
Navnlig i de dele af Danmark, hvor naturen stillede indbyggerne overfor de største udfordringer, vandt væk-
kelsesbevægelserne frem. Mellem 1870 til 1930 opførtes mange missionshuse og forsamlingshuse i he-
delandskaberne, ved Jyllands vestkyst og på Bornholm. 
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Med indførelsen af kristendommen for tusind år siden fulgte ændringer i samfundets praktiske indretning. 
Den nye religion byggede videre på traditioner og strukturer fra jernalder og vikingetid, hvilket indebærer, at
det ikke kan afgøres præcist, hvornår sysler, herreder og sogne blev indført som usynlige inddelinger af land-
skabet. Syslerne anses for at være ældst og sognene yngst. Den nye tro indførtes over cirka 400 år. I 700-tal-
let var den første missionær på besøg i Jylland. Statsreligion blev kristendommen i 960’erne med Harald Blå-
tands dåb, men folkereligion blev den ikke før i løbet af 1100-tallet. 

Senest i 1100-tallet blev de kostbare kirker af sten bygget over hele Danmark. De opførtes ofte på gamle 
helligsteder. Siden da har landsbyerne været stedfaste. Det var landsbyerne ikke nødvendigvis før den tid, 
hvilket Vorbasse er et berømt eksempel på, da flytningerne af landsbyen her er vel dokumenterede. 

Til finansiering af kirkerne blev landskabet inddelt i sogne med størrelser, der afspejlede jordens bonitet. 
Sognene skulle være så store, at indbyggerne i fællesskab havde råd til at bygge og drive en kirke. På denne 
baggrund blev Grene, Grindsted, Hejnsvig, Sønder Omme og Vorbasse hjemsted for kirkebygninger og der-
med samlingssteder i fem sogne. Kirker byggedes desuden i Almstok, Filskov og Fitting, men her var sogne-
ne ikke økonomisk bæredygtige, så de blev nedlagt igen. En kirke opførtes ligeledes i Ansager Sogn, hvor fra 
Stenderup i 1970 udskiltes for at blive en del af Billund Kommune og siden et selvstændigt sogn. 

I hverdagen måtte indbyggerne indrette sig efter skiftende udfordringer fra naturens side. Regn, blæst og 
temperatur var ikke stabile faktorer. Ud over klimaet forekom der også ændringer i miljøet som følge af 
smitsomme sygdomme og menneskets egne indgreb i naturen. Agre, græsenge, hedefladen og til dels de 
åbne indsande er landskabselementer, der blev skabt af mennesker – målrettet eller som resultat af fejl-
greb. Indsandene kunne også være skabt af naturen selv. Allerede i stenalderen kom begyndelsen til he-
delandskabet, som dermed er et meget gammelt kulturlandskab. Med fokus på dyreavl lærte indbyggerne 
sig at få det bedste ud af forholdene med fokus på græs og husdyravl. Derfor blev heden vedligeholdt gen-
nem flere årtusinder indtil den nåede sin største udbredelse i 1600-tallet.

Politiske forandringer var også mærkbare. Det gjaldt navnlig svenskekrigene i midten af 1600-tallet, hvor an-
tallet af indbyggere og aktive gårde faldt betydeligt i nogle årtier efter 1660. Engbønderne klarede sig almin-
deligvis fint i det næringsfattige landskab, som de benyttede med andre metoder end bønder, der havde 
landbrug på fyldig lerjord. For ukyndige fremmede med erfaring fra lerjord var hedelandskabet derfor ikke 
eftertragtet. For dem, der ikke havde lært at værdsætte dets særlige egenskaber, var hedelandskabet et 
goldt, mørkt og trist landskab – uden for lyngens sæson for blomstring.

– – Så kort kan en særdeles forenklet version af en fælles historie om livet før 1842 inden for grænserne af 
nutidens Billund Kommune fortælles. Der er naturligvis meget mere at berette i fælles historieskrivning om 
landdistrikterne i Billund Kommune. Denne rapport peger kun på temaerne i en fælles historie. 

Forskelle
Med udpegningen af Grindsted som hjemsted for en distriktslæge og en apoteker i 1842 begyndte der at 
opstå forskelle i landsbyernes udvikling indenfor den nuværende kommune. Ganske vist var Grindsted alle-
rede i 1825 et stoppested for diligencen på ruten mellem Varde og Vejle, men der foreligger ingen viden om,
hvornår regelmæssig trafik begyndte. Kørslen medførte da heller ikke nogen form for byudvikling før 1842. 

Landsbyerne havde ikke ens vilkår fra naturens side, hvilket vises i nedenstående tabel. Alle landsbyer lå på 
sandjord. Det store spørgsmål var, om den enkelte landsby havde nem adgang til friskt åvand og eng, om 
sandjorden var iblandet en vis mængde lerjord eller om de måtte klare sig med små forekomster af vand. 

Handel, håndværk og andre erhverv fik landsbyerne adgang til efter 1857 lige som Grindsted. Historien om 
landsbyernes udvikling er endnu ikke skrevet. Denne rapport løser ikke denne opgave, men på de følgende 
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sider anføres en række meget korte introduktioner til de landsbyer, som er beliggende i nutidens landdi-
strikter. Meget mere kan skrives om landsbyerne. Billund og Grindsted beskrives ikke, da de ikke længere er 
landsbyer, men centerbyer. 

Beliggenhed Landsbyer med kirke i middelalderen Øvrige landsbyer

Ved eng og å Lille Almstok (nedlagt i 1300-tallet),
Filskov (uden kirke 1578-1877),
Sønder Omme.
Grene, Grindsted.

Donslund, Eg, Løvlund, Nebel, 
Skjoldbjerg (Moltkenberg), 
Stenderup, Urup. 
Billund.

På hedeslette med 
lerblandet sandjord

Fitting (nedlagt i 1300-tallet), 
Hejnsvig, Vorbasse.

Bøvl, Nollund, Store Almstok.

På hedeslette - Vesterhede (rural by).

Fortællingen indledes med de fem største landsbyer, nemlig Filskov, Hejnsvig, Sønder Omme og Vorbasse, 
som er gamle kirkebyer, samt Stenderup-Krogager. Gennem planloven er de sikret gode vilkår for udvikling. 

Dernæst følger kortere præsentationer af en række mindre landsbyer. Det gælder Almstok, Bøvl, Donslund, 
Eg, Fitting, Løvlund, Nebel, Nollund, Skjoldbjerg, Urup og Vesterhede. 

Filskov
Navnet Filskov menes opstået i middelalderen. Betydningen er formentlig fællesskov, men den kan også væ-
re fjælskov eller fælgskov. Det er skov, hvor der kan hentes træ til fjæle, som er lange stykker træ i vogne. 

Filskov ligger på sandjord med flere moser omkring landsbyen. I
middelalderen var Filskov stadig en relativ frodig egn med eng
og skov langs Omme Å. Moserne indeholdt myremalm, hvoraf
der blev udvundet jern, som blev eksporteret. Bedømt ud fra
landskabets generelle muligheder var Filskov derfor velstående.

En kirke blev opført ved Østergård i 1100-1200 tallet. Sidst i
1300-tallet var egnen imidlertid affolket. Årsagen kan have været
pest, den sorte død. Egnen blev befolket igen, og jernproduktio-
nen fortsatte, men antallet af indbyggere må have været for lille.
I 1578 opgav de at vedligeholde kirken, som derfor blev nedlagt
og nedbrudt. Indbyggerne søgte i stedet til Sønder Omme kirke.
De klarede sig med enge og kvægavl indtil kvægpest og svenske-
krigene ramte dem i 1600-tallet. 

Efter svenskekrigene var kun tre af landsbyens fem gårde beboede. De to gårde fik dog nye fæstere, så der 
var igen fem gårde i 1688, da Christian Vs matrikel blev udarbejdet. Ved Hjortlund sø lå en enkeltgård. 

Forbruget af trækul til produktion af jern havde slidt hårdt på naturen. I 1761 var skoven næsten helt uds-
lettet. Juellingsholm ejede landsbyjorden, som blev udskiftet i 1790, hvor antallet af gårde i mellemtiden var
steget til otte. Fra kanten af engen blev de fleste gårde flyttet op i landskabet. 
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I 1850’erne anlagdes engvandingskanaler langs Omme Å. Gårdmændene i Filskov må have haft et godt og 
målrettet sammenhold om løsning af denne komplicerede opgave, der var løst før Hedeselskabet tilbød 
hjælp til netop denne type opgaver. Sammenhold var der også om opførelse af en ny kirke i 1877. Inspira-
tion til dette projekt fik indbyggerne i 1866, da Østergård Kirkes kirkegård fra middelalderen blev genfundet.
Grundtvigianerne opførte eget forsamlingshus i 1905. Den indre mission opførte missionshus i 1906. 

I 1911 blev Filskov et selvstændigt kirkesogn. Filskov havde imidlertid appetit på mere selvstændighed. Det 
lykkedes i 1913, hvor Blåhøj-Filskov Sognekommune blev udskilt fra Sønder Omme Sognekommune. Filskov 
havde 860 indbyggere i 1925. Samme år havde Blåhøj 1.003 og Sønder Omme 1.743 indbyggere. Den maksi-
male grad af selvstændighed blev opnået i 1947, hvor Blåhøj og Filskov blev adskilt i to selvstændige sogne-
kommuner inden for Vejle Amt. 

Filskov Kro blev i 1853 grundlagt som kongeligt privilegeret landevejskro ved Bredsten Landevej. I 1903 flyt-
tede kroen ind i Filskov by , hvor der opførtes nyt byggeri. I 1960’erne blev kroen landskendt med egen fly-
veplads til flyvende lystfiskere og andet godtfolk. Turisme var tidligt en del af Filskovs udvikling.

Borger- og håndværkerforeningen dannedes i 1913. Sammenholdet om foreningsliv, butikker og andre 
erhverv fungerede godt. Mejeri fik byen i 1908. Filskov var ved at udvikle sig som oplandsby, da jernbanesta-
tionen åbnede for trafik i 1917. De næste godt 50 år var Filskovs gyldne tid som stationsby.

1970’erne var derimod et trist årti for Filskov. Sognekommunen var fusioneret med Grindsted. Mejeriet og 
jernbanestationen lukkede i 1971. Indbyggertallet stagnerede. I 1978 etablerede indbyggerne imidlertid et 
lokalråd efter sendemandsprincippet, hvilket viste sig at være en stabil måde at vedligeholde og anvende 
den sociale kapital på. Landsbyen blev i 2003 kåret som årets landsby i Danmark. Indbyggerne har på egen 
hånd etableret antenneforening, fjernvarmeselskab, erhvervsforening, idrætshal og kulturhus, friskole med 
børnehave, friplejehjem og ny købmandsforretning. Nu har landsbyen ikke længere kommunale institutio-
ner, og det går fint uden. Siden 1990 har indbyggertallet i reglen været stigende. Lejeboliger er en del af 
løsningen.

I 2021 var indbyggertallet i Filskov Sogn 1.005. Af disse boede 658 i landsbyen.

Hejnsvig 
Hejnsvig har været kendt siden cirka 1336,
hvor navnet blev skrevet Hinghælswi i Ribe
domkapitels brevbog, Ribe Oldemoder, hvilket
måske var en skrivefejl for Highnælswi. Første
led kan betyde meget fin regn. Andet led bety-
der skov eller en hedensk helligdom. Kirkerne
opførtes ofte på gamle helligsteder og gerne
på høje punkter som var synlige i landskabet.

Sognet skulle i 1336 betale den laveste afgift
på to skilling til Ribe, hvilket antyder, at der i
sognet ikke var ret mange værdier. Det var ikke
usædvanligt på den mest næringsfattige jord. 
Landsbyen ligger på en bakkeø, hvor det grove
sand er blandet med lidt kold lerjord og fore-
komster af mergel, som er kalkholdigt ler. Bak-
keøens højeste punkt hedder Præstehøj. Der
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er hverken å eller eng i nærheden. Landskabet havde været skovdækket, men i 1639 var al skov hugget om 
og anvendt til brændsel og praktiske formål. Store dele af sognet var stadig dækket af hede og mose i 1869, 
da de første målebordsblade blev tegnet.

Hejnsvigs gamle kirke blev bygget i 1100-tallet og var meget lille. I 1856 udvidedes både længden og højden,
hvilket dog ikke var nok til at rumme den voksende befolkning. Koret og halvdelen af skibet fra den gamle 
kirke blev bevaret som en integreret del af en ny kirkebygning, der opførtes i 1919.

Før 1641 blev Hejnsvig og Grindsted sogne drevet af én præst. Oprindelig var Hejnsvig hovedsognet, me-
dens Grindsted Sogn var anneks, men i 1641 blev rollerne byttet om. Frem til 1909 havde Hejnsvig skiftende
tilhørsforhold. 1641-1810 var sognet anneks til Grindsted og 1810-1910 til Vorbasse. Dog var Hejnsvig mel-
lem 1822 og 1832 igen anneks til Grindsted. 

Før svenskekrigene havde Hejnsvig Sogn 14 gårde. Af disse lå 6 øde hen i 1664 og 3 i 1688. Af de 14 gårde lå 
8 gårde i landsbyen Hejnsvig. Fugdal havde tre gårde, medens resten var enkeltgårde. I Lundgård var der et 
hus med jord, men området var plaget af sandflugt. Befolkningen havde fordelt sig godt ud i det vidtstrakte 
sogn, hvor kun Søgård lå ved en bæk. Donslund var i 1688 en del af Vorbasse Sogn. 

Sidst i 1800-tallet levede befolkningen foruden landbrug også af kostebinding og pottefabrikation. Fejeko-
stene blev fremstillet af lyng og andre dværgbuske fra hedelandskabet. Leret blev fundet som små lokale fo-
rekomster i naturlandskabet.

Med hedeopdyrkningen steg antallet af indbyggere fra 309 i 1801 til 896 i 1901. Det var tæt på en tredob-
ling. Antallet af gårde var uændret 29 fra 1858 til 1928, men antallet af huse med jord steg fra 55 til 145, 
hvilket også var tæt på en tredobling. I 1890 oprettedes Hejnsvig Andelsmejeri. 

1800-tallets mange nye indbyggere sluttede sig til den indre missions vækkelsesbevægelse, hvilket førte til 
stærkt øget kirkelig aktivitet. I 1910 blev Hejnsvig derfor på ny et selvstændigt pastorat. En ny præstegård 
blev opført. Samme år opførtes ikke kun en annekskirke i den vestlige ende af sognet, det vil sige Hejnsvig 
Vesterhede, men der opførtes også hele tre nye missionshuse, nemlig i Donslund, Hejnsvig og Vesterhede. Et 
kun 20 år gammelt missionshus i Klink blev samtidig revet ned. I 1923 opførtes et forsamlingshus i Hejnsvig, hvil-
ket almindeligvis tilskrives den grundtvigske del af befolkningen.

Ikke kun kirkesognet adskiltes fra Vorbasse. I 1915 blev Hejnsvig en selvstændig sognekommune og fik samtidig 
en del af Vorbasse Sogn omkring Donslund. I 1940 opførtes kommunekontoret med et nyt alderdomshjem. 

Jernbanestation fik den nye sognekommune i 1917 på privatbanen mellem Troldhede og Kolding/Vejen. Sta-
tionsbyen havde pengeinstitutter, postekspedition, telefoncentral, afholdshotel, skole med bibliotek og 
sportsplads. Jernbanen var i drift til 1968. I 1970 blev Hejnsvig sognekommune en del af storkommunen Grind-
sted. Mejeriet var i drift til 1987. 

I 2021 var antallet af indbyggere i Hejnsvig Sogn 1.622. Her af boede 1.019 inden for byskiltet i Hejnsvig by, 
medens resten boede i Donslund eller landområderne uden for de to landsbysamfund. 

Stenderup-Krogager 
Navnet Stenderup betyder sten og udflytterbebyggelse. Endelsen -rup kommer af -torp, hvilket viser, at be-
byggelsen er fra vikingetidens slutning eller lige efter, hvilket rimeligvis var i 1000-tallet. Det var en periode 
med lidt varmere klima, hvor meget nyt land blev opdyrket. I 1291 registreredes Stenderup på skrift som 
Stendorp. I resten af Danmark var der 10 andre bebyggelser med samme navn, hvor af én også var navnet 
på et sogn. 
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Fra landsbyen Ansager i Vardesyssel fulgte udflytterne åen cirka otte kilometer mod øst, før de slog sig ned i 
et nyt område. Der tog de landskabet i besiddelse nær grænsen til Almindsyssel i Østjylland. Flere vandløb 
samledes i den vandrige Ansager Å, så der var rigelige mængder af friskt vand og gode enge, selv om isti-
dens afsmeltning havde efterladt mange sten i jorden neden for Hejnsvig Bakkeø. Området var stort, men i 
grenen mellem Ansager Å og Sønderbæk blev bosættelsen etableret med små agre. Nord og syd for Sten-
derup var landskabet domineret af de store moser Mejlsbæk Mose og Troldmose. Ansager var det største 
sogn i Øster Horne Herred lige som Grindsted var det største i Slaugs Herred. Store sogne er tegn på, at sog-
nets jord var vanskelig at anvende som livsgrundlag. 

Bosættelsen på den skarpsandede og
stenholdige jord i Stenderup lykkedes.
Senere kom der også små bosættelser
vest og øst for Stenderup, men der var
kun plads til enestegårde. Mølgård nævn-
tes første gang i 1612 og Krogager i 1611,
hvor den kort før var blevet flyttet ud af
landsbyen Stenderup. Indbyggere var der
med andre ord, da svenskekrigene hær-
gede området. Efter de barske år var der i
1688 hele 7 gårde i Stenderup. Det var
samme antal som i landsbyen Ansager. 

Ansager Sogn var helt op i slutningen af
1800-tallet kendt for smedning af leer og
hakkelsesknive. Produktionen af skære-
redskaber kan ses som en naturlig udvik-
ling i en egn med mange enge. Produktio-
nen var størst i Kvie, der var nabo og næ-
sten lige så stor som Stenderup, men den fulgte jo altså ikke med til Grindsted i 1970. Under hedeopdyrk-
ningen i 1800-tallet anlagdes med hjælp fra Hedeselskabet flere engvandingskanaler langs Ansager Å. Der 
var god plads til initiativrige bønder, der ville opdyrke hede. I hele Ansager Sogn steg befolkningstallet fra 
509 i 1801 til 1.789 i 1901, hvilket nærmer sig en firedobling af indbyggertallet. I 1906 åbnede bønderne 
mejeriet Fælleslykke. Det blev udvidet i 1922 efter, at der året før var kommet elektricitet til landsbyen.

Før 1916 skete byudviklingen primært i sognets centrale landsby, Ansager, som i 1919 blev stationsby på pri-
vatbanen mellem Grindsted og Varde. I 1916 havde Stenderup dog fået en bedre beliggenhed i landets 
infrastruktur, da den blev stationsby på DSBs nye diagonalbane mellem Esbjerg og Randers. Ganske vist fik 
stationen ikke landsbyens navn, da navnet allerede anvendtes på jernbanen mellem Horsens og Juelsminde.
DSB valgte derfor Krogager som navn på den nye station i den østlige del af Ansager Sogn. Tilmed indebar 
de mange vandløb, at stationen måtte placeres oppe på en mark noget nord for kirken. 

Stenderup havde allerede i 1800-tallet en biskole og en smed. I 1909 opførtes en filialkirke og der kom et 
missionshus. Der opførtes også brugsforening, købmandshandel og andre bygninger, der viste landsbyens 
vækst. På en bakke lidt vest for landsbyen opførtes en mølle. På nordsiden af Nørrebæk opførtes mejeriet, 
før Krogager blev navnet på en jernbanestation. Den nye station var udstyret med telegraf. I dens nærhed 
opførtes også postkontor, afholdshotel, en købmandshandel, en smedje og andre erhverv. Nu er stations-
kvarteret vokset sammen med den gamle landsby. Stenderup er igen det officielle stednavn. 

1970’erne indebar store forandringer. Stenderup-Krogager valgte at forlade Ansager sognekommune for at 
blive en del af den nye Grindsted primærkommune. DSB indstillede persontrafikken i 1971, men frem til 
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2012 kørtes fortsat gods mellem Bramming og Grindsted. I 1979 blev Stenderup kirkesogn udskilt fra An-
sager Sogn. Mejeriet Fælleslykke lukkede 1984. En række virksomheder lukkede, og hotellet blev revet ned. 
Landsbyens sidste dagligvareforretning lukkede i 2013, men efter få måneder åbnede borgerne en ny, og 
den har det fint. 

Indbyggertallet i Stenderup Sogn var 1.004 i 2021. Her af boede 651 i landsbyen.

Sønder Omme 
Stednavnet Sønder Omme ses første gang om-
kring 1330, hvor det blev skrevet Oom. Åens navn
indgår i stednavnet. Det er afledt af ómr, der bety-
der en fjern lyd – her lyden fra den rindende å. 

Sønder Ommes kirke opførtes i middelalderen.
Skibet blev i 1622 forlænget med en tredjedel, og
tårnet er fra samme ombygning. Hoven Sogn var
før 1908 anneks til Sønder Omme. Præsten tog
vare på meget vidtstrakt landskab langs Omme Å.

Landsbyen opstod ved gode enge på nordsiden af
åen, medens hede dominerede resten af landska-
bet. Mere end en tredjedel af sognets areal var
stadig hede og mose sidst i 1800-tallet. Jorden var
sandet og næringsfattig som i Slaugs Herred med
undtagelse af Bøvl og Omvrå, hvor sandjorden og-
så var iblandet ler. I 1913 udskiltes Filskov og Blå-
høj til selvstændige sogne. Før 1913 var Sønder Omme et stort sogn i Nørvang Herred. Dog var Brande Sogn 
større.

Langs Omme Ås enge lå flere landsbyer. Sønder Omme var reelt to nabolandsbyer, nemlig Kirkeby og Øster-
by, der var adskilt af Sigbæk, som kirken og præstegården lå på vestsiden af. Øst for Østerby lå Lille Brande. 
Vest for Kirkeby lå Skovsende, der var den største landsby ved åen. Enkeltgårdene Møbjerg og Baggesgård lå
også ved Omme Å. I 1574 eller tidligere oprettedes herregården Juellingsholm mellem Kirkeby og Skovsende
af Mogens Juel.

Efter svenskekrigene viser Christian Vs matrikel, at Kirkeby i 1688 havde 4 gårde, Østerby 3 gårde og Sko-
vsende 7 gårde plus 7 huse. Størst var Bøvl imidlertid med hele 12 gårde, hvilket både er bemærkelsesvær-
digt mange og samtidig et godt eksempel på fordelen ved lerjord, da en større grad af agerbrug giver plads 
til flere gårde – når jordens ydeevne er tilstrækkeligt stor. 

Gennem århundreder er trafikken mellem købstæderne Vejle og Ringkøbing passeret gennem Sønder Om-
me, som ligger omtrent midtvejs. Sønder Omme var også dengang et passende sted til hvile og forfriskning. 
Siden 1780 har landsbyen haft en kongeligt privilegeret kro ved vejkrydset i Østerby. Trods en god placering i
Jyllands infrastruktur var Sønder Omme før 1900-tallet en lille landsby på den vidtstrakte hede. 

Med hedeopdyrkningen og jernbanestationen blev Sønder Omme oplandscentrum for gamle og nye bøn-
der. Hedeselskabet anlagde engvandingskanaler allerede i 1870. Det skete både øst og vest for landsbyen 
langs Omme Å og ved Simmelbæk. Der rejstes også flere plantager. Udviklingen på landet gav omsætning i 
landsbyen ved vejkrydset, hvor der kom handlende og håndværkere samt en markedsplads. Blandt de nye 
virksomheder var et farveri og et damp-, sav- og høvleværk. Der var også lægebolig og jordemoderhus. 
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Sognets indbyggertal steg fra 474 i 1801 til 1.829 i 1901, hvilket var hen ad en firedobling. Her af var 1.373 
indbyggere bønder, som dermed stadig var det store flertal. Deres muligheder for bedre drift og økonomi 
forbedredes efter åbningen af mejeriet i 1907.

Med åbningen af Troldhedebanen i 1917 blev Sønder Omme stationsby. Den fik telefoncentral, postekspedi-
tion, flere butikker og håndværkere, sportsplads, lystanlæg, biograf, forsamlingshus, politistation, kommu-
nekontor, alderdomshjem og pengeinstitutter. Blandt virksomhederne var en kartoffelmelsfabrik, maskinfa-
brik, teglværk, cementstøberi og en stor mølle, der blev drevet med maskinkraft. Til opdyrkning af heden 
anlagde staten i 1930’erne et arbejdshus, der siden omdannedes til fængsel. 

Det første alvorlige vendepunkt kom i 1968, da jernbanen lukkede. I 1970 blev Sønder Omme en del af 
Grindsted Storkommune, og derefter var Sønder Omme igen en landsby. Mejeriet lukkede i 1984. 
– Som de øvrige landsbyer lagde Sønder Omme også kursen om. Eksempelvis skiftede maskinfabrikken sor-
timent fra landbrugsmaskiner til lifte, der anvendes af et meget bredere marked.

Indbyggertallet i Sønder Omme Sogn var 2.373 i 2021. Her af boede 1.684 i landsbyen.

Vorbasse 
Navnet Vorbasse ses første gang omkring
1330 i formen Worbas. I 1456 blev det
skrevet Wordtbasszy. Det antages at have
været navnet på en indbygger og samtidig
betyde beboerne på udmarken. Da Vorbas-
se ikke ligger ved å og eng kan området
derfor oprindelig have været udmark fra en
anden landsby. 

Det mest vandrige vandløb i sognet er Hol-
me Å, som danner grænse mod syd. Nebel
Bæk var igennem århundreder det eneste
andet vandløb med friskt rindende vand.
Det havde udspring i Nørresø nord for Vor-
basse by. Store moser fandtes også. Lands-
byen Vorbasse ligger på lerblandet sand-
jord, der var gårdenes væsentligste livs-
grundlag.

Kirkebygningen blev udvidet med et tvær-
skib og forsynet med tårn først i 1500-årene. Årsagen til udvidelsen var nok, at Vorbasse Kirke var blevet en 
valfartskirke, der omtaltes som Hellig Legems Kirke. På kirkegården var en helligkilde, som tiltrak tilrejsende.
Ved kilden afholdtes årlige kildemarkeder indtil begyndelsen af 1900-tallet. Kilden er nu tørret ind.

I middelalderen blev der nedlagt kirker og dermed formodentlig også sogne i Almstok og Fitting. Begge kir-
ker lå tæt på Randbøl Hede, hvor flyvesand var en udfordring for bønderne. Hele Fitting Sogn og den østlige 
del af Almstok blev lagt til Vorbasse Sogn, medens Store Almstok lagdes til Randbøl Sogn. Ud over mod-
tagelse af disse nye sogneområder varetog præsten i Vorbasse Sogn også opgaver i andre sogne. Grene 
Sogn var anneks til Vorbasse Sogn fra midten af 1500-tallet til 1810. Frem til 1909 havde Vorbasse i stedet 
Hejnsvig Sogn som anneks. Dog var Vorbasse i den korte årrække 1822-1832 selv anneks til Veerst Sogn i 
Andst Herred. I 1921 indviedes en nybygget filialkirke i Skjoldbjerg. 
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Svenskekrigene var hårde ved Vorbasse Sogn. Mange gårde blev forladt, men de følgende årtier førte ny 
fremgang med sig. I 1688 havde landsbyen Vorbasse 9 gårde med god bonitet på lerjord. Desuden var der to
huse med jord i landsbyen. Trods manglen på vandløb og eng klarede landsbyen Vorbasse sig udmærket. 

Vorbasse Sogns indbyggertal steg fra 453 indbyggere i 1801 til 1.161 indbyggere i 1901. Bønderne levede 
fortsat af jordbrug og binæringer som kostebinding og pottefabrikation på samme vis som i Hejnsvig Sogn. 
Med opdyrkningen af heder og moser ændredes landskabet. I 1896 rejstes en mindesten for Hedeselska-
bets medgrundlægger Enrico Dalgas, som i sine ældre år ejede Høllund Søgård ved Holme Å. Han boede ik-
ke på den, men beliggenheden var nyttig som udgangspunkt for samarbejde med københavnske grosserere, 
der i den sydlige del af Slaugs Herred havde opført københavnerplantager og dermed gjort en stor indsats 
for nyttiggørelse af hedelandskabet. 

Telefonforbindelse fik landsbyen Vorbasse i 1905. Da var der allerede købmand, mølle, kro, læge, missions-
hus og fattiggård foruden markedspladsen midt i byen. 

Stationsby blev Vorbasse i 1917 på jernbanelinjen mellem Grindsted og Kolding/Vejen. Snart fulgte flere 
handlende, et børnehjem, missionshotel, to savværker, tørvefabrik, postekspedition og elektricitet. Mejeriet
åbnede i 1922. De næste årtier var en fremgangsperiode. Efter 1945 begyndte en anden udvikling, der i de 
første år var umærkelig, men den gik samme vej som i alle andre landsogne med stationsbyer.

Troldhedebanen lukkede i 1968 og mejeriet i 1969. 

Året efter blev Vorbasse sognekommune lagt sammen med Grene sognekommune i den første Billund Kom-
mune. Ud over Store Almstok fra Randbøl Sogn var der ikke andre partnere i den fusion, så der var tale om 
en lille kommune. Med den store legetøjsfabrik, dens nye turistattraktion og lufthavnen var der imidlertid 
tale om en velhavende kommune – i modsætning til Grindsted. Inden for den første Billund Kommune 
(1970-2006) havde Vorbasse gode muligheder for udvikling, selv om den foregik i skyggen af Billund by. 

Indbyggertallet i Vorbasse Sogn var 1.803 i 2021. Her af boede 1.325 i landsbyen.

Farvel til stationsbyen
Industrialiseringen af Danmark foldede sig ud med jernbanen som et centralt samlingspunkt og kendetegn 
for samfundets udvikling. Med de mange lokalbaner fik det meste af landet andel i udviklingen. Med jernba-
nerne blev landbrugets produkter eksporteret over grænsen mod syd eller til havnene – herunder Esbjerg 
havn, som fra nord modtog produkter, der ankom ad diagonalbanen.

I 1960’erne måtte landbruget se sig overhalet af industrien. Samtidig var bilen blevet en livsfarlig konkurrent
til togtrafikken – især for lokalbaner i tyndt befolkede landområder. Industrisamfundet foldede sig ud.

Industrisamfundet fik dog ikke lov til at dominere samfundets udvikling alene eller i mange årtier. En tid blev
der talt om fritidssamfundet, men omkring 1990 blev industrisamfundet overhalet af informationssamfun-
det. I dag er infrastrukturen ikke kun veje, jernbanelinjer og telefonlinjer. Ved siden af telefonledningerne er
der kommet fiberkabler, som transporterer store mængder af digital kommunikation.

Da jernbanens tid var slut, blev stationsbyerne i nutidens Billund Kommune igen landsbyer – som regel med
en vis grad af ubehagelige fantomsmerter baseret på minderne om en gylden tid, der imidlertid var ende-
gyldigt slut. Stationsbyer var de i kun cirka 50 år, men omstillingen var ikke nem. Samfundet var radikalt for-
andret. Landsbyer blev de på en ny og anden måde, end de havde været, før de blev stationsbyer. Den gam-
le bondekultur kunne de ikke vende tilbage til. 

Alle tidligere stationsbyer måtte finde nye måder at fastholde indbyggere og tiltrække nye interesserede på. 
Boliger, oplandsfunktioner og arbejdspladser var ikke nødvendigvis tilstrækkelige til at videreføre de vel-
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kendte økonomiske og sociale adfærdsmønstre. Såvel persontransport som godstransport flyttede nemt ud 
på landevejene, hvor nye ruter hurtigt kunne føre mennesker, varer og tjenesteydelser til nye centre for 
udvikling. 

På længere sigt var spørgsmålet, om landsbyerne kunne fortsætte som mere end boligbyer eller en slags re-
servater for drømme om det gode liv uden for storbyerne. I dag klarer landsbyerne i Billund Kommune sig 
godt, men ikke lige godt. De har siden 1970 ikke haft politikernes bevågenhed på samme måde som bycen-
trene, men med frivilliges engagerede indsats er landsbyerne igen levende med appetit på mere udvikling. 
De har erhvervsliv og arbejder for skabelse af mere erhvervsliv – herunder turisme.

Forskydningen af kommunens økonomiske tyngdepunkt fra fortidens jernbanecenter i Grindsted til landsby-
en Billund er et eklatant eksempel på, at stor opmærksomhed ikke nødvendigvis holder evigt. 

I Grindsted lukkede den sidste jernbane for persontransport i 1971. Da havde en række landsogne netop 
samlet sig i de to nye primærkommuner Billund og Grindsted. På den tid var tyngdepunktet i den nuværen-
de Billund Kommunes erhvervsudvikling så småt begyndt at flytte videre fra Grindsted til Billund by. 

Efter en kommunalreform mere i 2007 er Billund by nu centerby ved siden af Grindsted, og den er godt på 
vej til at opnå samme antal indbyggere. 

De mindste landsbyer
Almstok, Bøvl, Donslund, Eg, Fitting, Løvlund, Nebel, Nollund, Skjoldbjerg, Urup og Vesterhede er landsbyer 
med færre end 200 indbyggere. Trods deres beskedne størrelse vil planafdelingen med næste kommuneplan
gerne gøre en indsats til fremme af deres forhold. Småskalaturisme kan også udvikles her.

Til rækken af små landsbyer hører de nedlagte jernbanestationer i Eg, Fitting, Løvlund og Østerby. I det vidt-
strakte landskab var de med stationerne tiltænkt en funktion som katalysatorer for udvikling af erhverv og 
bosættelse, selv om de ikke var gamle kirkebyer. Ekspedition af gods fandt normalt sted på stationer og ikke 
på trinbrætter, som kun anvendtes til passagertransport. Resultatet var imidlertid, at disse fire stationer ikke
førte til dannelse af holdbare byer. 

Alle fire jernbanestationer blev placeret i det åbne land nær en landevej. Eg og Løvlund tiltrak lidt bebyg-
gelse. Begge lokaliteter havde vandmøller fra gammel tid. For omegnens bønder var de allerede etableret 
som mødesteder i landskabet. Et par kilometer syd for Fitting landsby var Fitting Station anbragt ved græn-
sen til Bække Sogn og nær landevejen mellem Vorbasse og Lunderskov. Stationen tiltrak syv huse, hvor af to 
opførtes på Vorbasses side af sognegrænsen. Østerby Station tiltrak ingen anden bebyggelse før nedlæg-
gelsen i 1957. Fire kilometer øst for Billund lå den ved grænsen til Randbøl sogn, hvor den var anbragt ved 
et landbrug nær landevejen fra Vejle. Fem kilometer øst for sognegrænsen lå Vandel. 

En jernbanestation var således ingen garanti for byudvikling. På den anden side blev der ikke anlagt jernba-
ne ved Skjoldbjerg og Vesterhede, som derfor ingen jernbanestationer fik. Alligevel udviklede de sig til små 
bysamfund med købmand og andre erhverv samt en ny kirke. 

I det følgende gennemgåes de små landsbyer.

Nollund, Urup og Eg
I den vestligste del af det gamle Grindsted Sogn og nord for Grindsted Å ligger Nollund, Urup og Eg. Områ-
det er vidtstrakt og mere end almindeligt tyndt befolket. Under opdyrkningen af hedelandskabet var dette 
område blandt de sidste, der kom under plov. Området har en interessant historie, som til dels er vanskelig 
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at belyse. Det gælder navnlig herregården Urup og Nollund Kloster, som begge blev nedlagt for flere hund-
rede år siden.

Nollund

Landsbyen Nollunds navn er kendt siden 1568. I 1610 blev det skrevet Naalund, og i 1869 ses Nørlund. 

I 1688 havde lands-
byen seks gårde.
Forklaringen på det
høje antal gårde er,
at netop her er der
en del ler opblan-
det i sandjorden,
hvilket gav mere
næring til ager-
dyrkning end den
rene sandjord i de
omkringliggende
områder. 

Lidt nordøst for
den gamle landsby
ligger gården Nol-
lund Kloster. Den
var ikke en del af
den oprindelige landsby. Før reformationen formodes den at have været et mindre kloster, men der er me-
get lidt viden bevaret herom. Ude i heden vest for Nollund lå enkeltgården Dyvelsrække. 

Landsbyjorden blev udskiftet i 1801. I 1870 var hovedparten af landskabet omkring Nollund stadig dækket 
af hede. Hedeopdyrkningen indstilledes i 1961, hvilket var et meget sent tidspunkt. Ingen hede i Danmark 
blev opdyrket herefter. 

Nutidens Nollund landsby ligger henad to kilometer vest for den gamle Nollund landsby. Antallet af huse er 
under 10. Skolen er nedlagt. Dagligvarebutik er der ikke set spor af. Den ældste bygning er kirken, der i 1915
opførtes ude på hedefladen som en filialkirke i Grindsted Sogn. I 2010 blev Nollund et selvstændigt kir-
kesogn, der i syd er afgrænset af Ølgodvej. 

Indbyggertallet i Nollund Sogn var 349 i 2021. Antallet af indbyggere i landsbyen Nollund er ikke registreret 
af Danmarks Statistik.

Urup

Navnet Urup kan være dannet af mandsnavnet Ughi og torp. Betydningen må så være Ughis udflytterbebyg-
gelse. Endelsen -torp er fra vikingetidens slutning eller lige efter, hvilket rimeligvis er i 1000-tallet, hvor me-
get nyt land blev opdyrket.

Landsbyen Urup lå ved siden af hovedgården Urup. Den var en Jyllands ganske få herregårde på sandjorden 
vest for Højderyggen. I dag er der kun få tilbage. De havde ikke grundlag for at blive store, og de fleste for-
svandt efter svenskekrigenes ødelæggelser midt i 1600-tallet. Det ældste spor af hovedgården Urup er fra 
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slutningen af 1300-tallet. Fra dansk adelshistorie er ejernes navne bekendte. Navnlig huskes Peder Olufsen 
Norby, som i 1593 blev dømt for mord på sin tjener. Denne udåd begik han i Odense, og for den blev han to 
år senere henrettet ved Københavns Slot. 

Hovedgården Urup skal have været opført på en lille ø i et morads, hvor den lå med brandmur, tårne, vold-
grav og vindebro. Dette byggeri blev afbrændt under svenskekrigene i 1650’erne og genopførtes ikke. På 
sydsiden af Urup Nordre Bæk placeredes i stedet Urupgård, der også kendes som Sønder Urup. Til den måt-
te ejeren Christian Iversen Krabbe i 1689 give afkald på hovedgårdens rettigheder og pligter over for kon-
gen. I 1700-tallet fik Urupgård nye private ejere uden for adelen. 

Nord for bækken lå landsbyen Urup med fire gårde. Ude på den vidtstrakte hede lå en række enkeltgårde el-
ler enkeltbol med små agre og navne som Kragemosehus (senere Tudsborg), Lamborg, Vadbol og Kjærbol. I 
1870 var det meste af Urup ejerlav stadig dækket af hede og den store Urup Mose, der er beliggende lige 
øst for den tidligere herregård. Der har været gravet mange tørv i mosen. Efter 1870 opførtes missionshus, 
skole og kirke i Urup, men disse tre bygninger opførtes ikke ved landsbyen. De blev placeret tre forskellige 
steder syd og sydøst for det oprindelige Urup uden, at der blev skabt noget bymæssigt fællesskab. Ingen af 
de tre bygninger har tiltrukket mere bebyggelse i 1800- eller 1900-tallet. Urup kirke opførtes i 1919 som en 
filialkirke til Grindsted Kirke. 

På et fjerde sted lidt øst for Sønder Urup opførtes et forsamlingshus i 1945, en smedje og en håndfuld andre
huse. I 1928 havde Urup en brugsforening. Ved forsamlingshuset ligger i dag omkring 10 huse, hvilket er den
største samling af huse i Urup Sogn. 

Sognet Urup omfatter foruden Urup også Eg ejerlav. Eg har arealer både nord og syd for Grindsted Å.

Indbyggertallet i Urup Sogn inklusive Eg var 212 i 2021. Antallet af indbyggere i et bysamfund med navnet 
Urup er ikke registreret af Danmarks Statistik.

Eg

Navnet Egh har været kendt fra skriftlige kilder siden 1480. Landsbyen Eg er beliggende ved nordsiden af 
Varde Å og vejen mellem Varde og Grindsted. 

I middelalderen opførtes en vandmølle i Eg, hvor den blev drevet af vandet fra Grindsted Å og malede korn. 
I 1480 havde vandmøllen og hovedgården samme adelige ejer. Hovedgården lå cirka 4 kilometer nord for 
Eg. I 1688 havde Eg tre gårde og et enkelt hus med jord. Det enlige hus kan have været vandmøllen.

Landsbyjorden blev opmålt i 1796. Under udskiftningen blev jorden fordelt på seks matrikelnumre. Matrikel 
nummer 1 fik en udflytter på heden, medens de øvrige fik jord i nærheden af å og eng. Eg er en af de mange
gamle landsbyer, der i forbindelse med udskiftningen af landsbyjorden og matrikuleringen fik sit eget ejer-
lav. Det var den almindelige fremskridtsmåde, da landsbyfællesskabet blev ophævet og erstattet af ejerlav 
med individuelle gårde.

I 1870 anvendtes landskabet umiddelbart nord for landsbyen som ager. Resten var vidtstrakte hedearealer 
med enkelte gårde eller huse, der lå som opdyrkede øer med lyng på alle sider. Langs Grindsted Å havde He-
deselskabet året før anlagt engvandingskanaler. Syd for åen var landskabet helt dækket af hede. Fra det sto-
re mergelleje i Stilbjerg øst for Grindsted anlagdes i 1886 en mergelbane, som forsynede området ved Eg 
med mergel til opdyrkning af heden. Sammen med Nollund og Urup var Eg blandt de sidste områder af Jyl-
land, hvor heden blev forvandlet til ager eller plantage.

Jernbanelinjen mellem Grindsted og Varde åbnedes for trafik i 1919. I Eg placeredes jernbanestationen nær 
vandmøllen og Grindsted Å.
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Den lille stationsby havde fra 1920’erne og de følgende årtier flere oplandsfunktioner. Her var købmand, 
brugsforening, afholdskro, elværk og postekspedition. Der kom også smedje og telefoncentral. En kro havde 
Eg allerede i 1870. Andelsmejeriet blev bygget i 1925. 

Andelsmejeriet var i drift til 1968. Jernbanedriften ophørte i 1972. Brugsen lukkede i 1986. I dag rummer Eg 
henad 15 huse. Området nord for byen er stadig tyndt befolket. 

Almstok og Skjoldbjerg
De tre landsbyer Store Almstok, Lille Almstok og Skjoldbjerg ligger på række langs nutidens vej. I nærheden 
flyder de to mindre vandløb Nørreå og Vesterbæk. I undergrunden indeholder sandjorden også lidt ler. De 
to vandløb løber til Grene Å, som fortsætter gennem Grindsted Å til Varde Å. Langs Grene Å er brinkerne hø-
je, hvilket forhindrede udvikling af enge og anlæg af kanaler til engvanding. 

De tre landsbyer ligger i Skjoldbjerg Sogn, hvor indbyggertallet i 2021 var 314. Antallet af indbyggere i hvert 
af de tre landsbysamfund er ikke registreret af Danmarks Statistik.

Almstok

Navnet Almstok kendes fra omkring 1330 i Ribe Oldemoder. I den var Almstok kirke registreret som ophørt. 

Lille Almstok og Store Almstok var oprindelig én landsby med kirke. Området må derfor have haft eget sogn.
Det er beliggende ved vandløbet Vesterbæk og Nørreås udspring på en smule lerjord. Imidlertid var flyve-
sand fra Randbøl Hede et ødelæggende problem. Allerede før 1330 blev kirken nedlagt. Området deltes der-
på mellem Vorbasse og Randbøl sogne. Kirkeruinen og én gård gik til Vorbasse som Lille Almstok, som lå tæt
på Vesterbæk. Gården kan have været præstegård. Ved vådområdet, hvor Nørreå udspringer, havde Store 
Almstok fem gårde, som blev en del af Randbøl Sogn. Inden for dette sogn lå de imidlertid isolerede fra re-
sten af sognet på grund af Randbøl Hedes store udstrækning. I de følgende århundreder var der fortsat et 
tæt samarbejde på tværs af sognegrænsen mellem de to dele af Almstok. Efter udskiftningen af landsbyjor-
den i 1786 gennemførtes matrikuleringen med et fælles nummersystem. 

Almstok var i 1700-tallet kendt vidt omkring i Jylland for produktion af særdeles gode høleer og skæreknive. 
De blev produceret af en lokal smed og senere af hans søn. Jorden var derimod ikke god. Kongen ville gerne 
have ladet Almstok blive en del af kartoffeltyskernes projekt i 1760, men det skete ikke. 

I 1700-tallet var Almstok kirke stadig en ruin. Murværket over jorden blev senere fjernet, men fundamentet 
blev liggende. Det er aldrig blevet undersøgt systematisk, men der er fundet rester af røde mursten. Derfor 
omtales den forsvundne kirke som Røde Kirke. Stedet er markeret med en hæk og en mindesten. 

Store Almstok har i 1900-tallet haft skole, idrætsplads og missionshus. Mellem 1924 og 1949 havde landsby-
en også et andelsmejeri. Lille Almstok har haft et savværk. Efter opførelsen af Skjoldbjerg Kirke i 1920 blev 
Almstok en del af Skjoldbjerg filialkirkes distrikt. 

Ved kommunalreformen i 1970 blev Almstoks to dele genforenet inden for den første Billund Kommune.

Skjoldbjerg

Navnet Skioldbierg er fundet i et arkivalie fra 1579. Dengang var Skjoldbjerg navnet på en enkeltgård. 
Skjoldbjerg var med andre ord ikke ubeboet. Gården nød godt af lidt ler i sandjorden og beliggenhed i nær-
heden af vandløbet Vesterbæk, men lige som Almstok var den plaget af flyvesand fra Randbøl Hede.
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Frederik IV iværksatte i 1723 et forsøg på opdyrkning af den jyske hede i den nærliggende Knurborg. Med 
embedsværkets hjælp lykkedes det fra 1760 lidt bedre for Frederik V, der satte et større projekt i værk. Dog 
var heller ikke dette projekt vellykket, selv om det var stort anlagt. Foruden arealer i Sønderjylland og på Al-
heden ved Viborg omfattede projektet også Randbøl Hede. På Vorbasse Sogns side af sognegrænsen mod 
Randbøl Sogn fik indvandrerne områderne Knurborg og Skjoldbjerg, som blev omdøbt til Frederiksnåde og 
Moltkenberg. Navnene var inspireret af kongen og af A.G. Moltke, der var den enevældige konges rådgiver 
inden for hedeopdyrkning.

Statsadministrationen forventede, at indvandrere fra Sydtyskland var i besiddelse af de nødvendige prakti-
ske færdigheder til brug ved opdyrkning af hede. Det viste sig ikke at være tilfældet. Hedelandskab fandtes 
ikke i deres hjemstavn, så de kendte ikke denne særlige type landskab. De fleste tyskere opgav hurtigt og de 
forlod derfor Danmark efter få år. Fem år senere blev projektet opgivet og gradvis afviklet. Enkelte tyskere 
gav dog ikke op, og deres efterkommere er her stadig. 

Indvandrerne huskes bedst for deres evne til at klare sig ved hjælp af kartoffelavl, og derfor huskes de som 
kartoffeltyskerne. Kartoflen kendte de hjemmefra, men de havde næppe læggekartofler med til Danmark, 
da de fleste var fattige og havde meget lidt rejsegods med sig. Her kommer Fredericia ind i billedet.

I 1760 dyrkedes kartoflen allerede i Danmark, men kun af ganske få. Den danske bondestand havde ikke 
taget den til sig som føde for mennesker. Kartoflen var omkring 1720 kommet til den reformerte koloni i Fre-
dericia med flygtninge, der havde fået den danske konges tilladelse til at få ophold og være protestanter på 
deres egen måde. De ankom fra Tyskland men var franske huguenotter. Fyrre år senere rejse de sydtyske he-
deopdyrkere samme vej. På vej til deres destinationer i Danmark kom de i efteråret 1760 igennem Frederi-
cia. Den efterfølgende vinter opholdt de sig gennem længere tid igen i Fredericia, da deres egne huse i 
Skjoldbjerg ikke var klare til vinterens kulde. Hos fæstningsbyens bønder havde de derfor god tid til at op-
dage mulighederne for anskaffelse af læggekartofler. Allerede i 1761 avlede de nye indbyggere kartofler i 
Skjoldbjerg og andre kartoffeltyskerlandsbyer. 

Kartoffeltyskerne indrettede deres landsbyer efter sydtysk tradition, hvor mange gårde ligger tæt sammen i 
gader. Med udgangspunkt i den allerede eksisterende enkeltgård Skjoldbjerg opstod landsbyen Moltken-
berg, som blev indrettet med 13 dobbelte gårde. I dem skulle 26 familier bo. Havedyrkning var de fortrolige 
med hjemmefra, så de overlevede ved hjælp af deres haver, men agerdyrkning havde de ikke held med. Der 
var alt for mange indbyggere i det næringsfattige landskab, som ikke indeholdt et tilstrækkeligt stort livs-
grundlag. Sporene af kartoffeltyskerne landsby i Moltkenberg forsvandt efter 1765. I Frederiksnåde er spo-
rene derimod bevarede og fredet, men bygningerne er borte.

Da kartoffeltyskerne var rejst, tog flere danske bønder Moltkenberg i anvendelse efter 1765. De opløste den 
tætbyggede landsby og nøjedes med et færre antal gårde. Dem flyttede de ud i landskabet. To gårde flyt-
tedes så langt mod syd, at området fik navnet Neder Moltkenberg, hvilket samtidig indebar, at det oprindeli-
ge Skjoldbjerg blev til Over Moltkenberg. 

Opdyrket blev dele af Randbøl Hede således med kartoffeltyskernes projekt og enkelte hårdføre indvandre-
re som løftestang, men den store forvandling af landskabet gennemførtes primært af danske bønder, der 
ved hjælp af tilplantning fik bugt med flyvesandet. Bedst gik det sydøst for Store Almstok, medens det gik 
langsommere i Skjoldbjerg. Navnlig efter Hedeselskabets dannelse i 1866 kom der mere ager og plantage på
vestsiden af Randbøl Hede.

Moltkes navn blev hængende i Skjoldbjerg helt frem til begyndelsen af 1900-tallet, hvor navnet Skjoldbjerg 
vendte tilbage. Landsbyen fik en købmandshandel i 1912. I 1920 opførtes en Skjoldbjerg Kirke som en filial-
kirke i Vorbasse Sogn. 

Købmanden lukkede omkring 1985, men omdannedes i 2008 til hotel. Skolen blev til medborgerhus.
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Bøvl
Landsbyens navn blev i 1499 skrevet Bøwell. I 1610 var det Bøffuild, og på udskiftningskortet fra 1799 ses 
Beuvel. På de høje målebordsblade fra 1869 står Bövel. I 1900-tallet blev landsbyens navn til det korte Bøvl. 

I Sønder Omme Sogn ligger Bøvl ved et kær lidt øst for Sigbæk. Til både Omme Å og Sønder Omme by er der
et par kilometers afstand. Den sandede undergrund indeholder en hel del lerjord. 

I 1688 havde landsbyen 12 gårde. Dermed havde Bøvl det absolut højeste antal gårde inden for grænserne 
af nutidens Billund Kommune. Landsbyens dyrkede areal var det største areal af dyrket landsbyjord i Sønder
Omme sogn, men det er værd at bemærke, at den gennemsnitlige værdiansættelse på gårdene i Bøvl højst 
var halvt så stor som enggårdene inden for samme sogn. 

Hedelandskabet nord for landsbyen Bøvl blev opdyrket i 1800-tallet. Området fik først navnet Bøvl Nørre-
gårde, hvilket i 1900-tallet blev forkortet til Bøvl Norge. Opdyrkningen fortsatte mod nord, hvor der i 1915 
opførtes en skole nær Engebæk Mose. Omkring den opstod en halv snes huse, som ikke fik deres eget navn. 
De overtog derimod landsbynavnet Bøvl. Omkring 1930 åbnede en købmandshandel og en smedje. 

Skolen i den nye Bøvl landsby lukkede i 1968. Bygningerne blev overtaget af en kosmetikfabrik.

En vandrer og performancekunstner fik i 2021 øje på lands-
bynavnet Bøvl. Samtidig fik han øje på landsbyen Løsning
ved Hedensted. Han benyttede opdagelsen til arrangement
af en vandretur mellem de to landsbyer. En 170 kilometer
lang rute gennem landskabet blev formet som et ottetal,
der i nedlagt position er symbolet på det uendelige. Livet er
en uendelig rejse mellem bøvl og løsning, påpegede kunst-
neren.

Donslund
Navnet noteredes i 1638 som Dunslund. Endelsen -lund viser, at bebyggelsen opstod i en skovrydning. 

Området omkring Donslund har en lidt kompliceret historie, hvad angår det administrative tilhørsforhold. 
Fra 1660 til 1913 var Donslundområdet en del af Vorbasse Sogn. Det komplicerede er, at tre områder var en 
slags øer, som var en del af Hejnsvig Sogn. Fra 1660 var det tilfældet for Donslund Mølle og fra 1751 ligele-
des Fiskerhuse og et ubebygget areal øst for Donslundgård. I 1913 fik Hejnsvig Sogn hele Donslundområdet.

Baggrunden for de komplicerede matrikelforhold var, at Donslund havde været hjemsted for hovedgården 
Donslund. Til den hørte Donslund vandmølle, som er kendt siden 1664. Den var placeret cirka en kilometer 
vest for hovedgården. Den ældste oplysning om hovedgården er fra 1562, hvor navnet på en adelig ejer 
nævnes i et dokument. Efter svenskekrigenes ødelæggelser måtte den adelige ejer opgive driften i 1678. I 
1690 blev hovedgården derfor overtaget af staten, der i 1743 solgte den videre til en privatmand uden ade-
lig herkomst. Af hovedgården er kun bevaret resterne af en stensat kælder, der i 1907 blev fredet som for-
tidsminde. 

Fra 1679 var Donslund beboet af fæstebønder, der delte den. Derefter omtaltes den som Donslundgård. I 
1688-matriklen er Donslund stadig noteret som én gård, selv om flere fæstebønder drev den. Donslund bys 
jord blev udskiftet i 1795, hvor jorden blev omfordelt mellem fire gårde. Vandmøllen var en af disse gårde. 
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Vandmøllen fortsatte driften som kornmølle til 1934. På møllens sted opførtes i stedet et turbinehus til 
produktion af elektricitet. I 1930’erne etableredes dambrug. I dag er der fiskesø.

Donslund er beliggende på nordsiden af Ansager Å ved vejen mellem Holsted og Grindsted. I 1831 fik Don-
slund Mølle bevilling til at drive kro. Sidst i 1800-tallet etableredes desuden et farveri. Købmandshandel åb-
nedes i 1913 og brugsforening i 1916. Købmanden lukkede i 1968. Brugsen ophørte i 1989, men butikken 
anvendtes derefter af en købmand.

Hedelandskabet omkring Donslund blev opdyrket i 1900-tallet. Godt to kilometer nord for landsbyen ligger 
Donslund Sande, der ikke kunne opdyrkes til agerbrug eller som god plantage, men træer ses. Landsbyen fik
skole og missionshus i 1910. 

Skolen lukkede i 1974 og missionshuset omkring 1980. Købmanden lukkede omkring år 2000.

Fitting 
Navnet Fitting ses i 1400 som Fytting og Fitting. Endelsen -ing er en afledningsendelse, der ikke siger noget 
om alderen, der kan være op til 2.000 år gammel, men den kan også være meget yngre. 

Fitting er anlagt på lerblandet sandjord på østsiden af Vorbasse Østermose, der nu er opdyrket. Landsbyen 
var nabo til Randbøl Hede, som nok har sendt ødelæggende flyvesand ind over Fitting. 

Uanset usikkerhed om landsbyens præcise alder, så er Fitting en gammel landsby i Vorbasse Sogn. I mid-
delalderen havde den en kirke, og Fitting må hermed også have haft sit eget sogn. Det er imidlertid ikke 
nævnt i Ribe Oldemoder, så kirken må være nedlagt før årene omkring 1330. Den lå nær det område, hvor 
landsbyens østligst beliggende gård nu ligger. Kirkemuren var af frådsten. Sokkelkvadrene anvendtes i 1500-
tallet til udvidelse af Vorbasse Kirke. I Fitting blev rester af kirken fundet og undersøgt i 1933, men resterne 
blev ikke fredet. Under grusgravning blev resterne på ny fundet i 1964, men her blev de ødelagt helt som 
led i grusgravningen. 

I 1688 havde Fitting 4 gårde. Omkring landsbyen lå flere moser, som blev drænet og opdyrket i 1900-tallet.

I den gamle Fitting landsby var en smedje og en vindmølle. I 1913 åbnedes en brugsforening. En skole opfør-
tes i 1953. 

Syd for Fitting landsby blev en jernbanestation åbnet i 1917 som en del af Troldhedebanen. Den var placeret
på Vorbasses side af grænsen til Bække Sogn og nær landevejen mellem Vorbasse og Kolding. Enkelte andre 
huse blev opført ned mod landevejen, men denne rurale station inspirerede ikke til ny bydannelse langs vej-
en op til den gamle Fitting landsby.

Nazitysklands Wehrmacht byggede omkring 1941 Fittinglejren, som var et teknisk anlæg med radar-, lytte- 
og kommunikationsudstyr. Anlægget var stort og meget synligt i landskabet. Radarstationen var led i et stør-
re netværk på cirka 200 stationer i Europa, hvoraf 22 lå i Danmark. Omkring stationen og bag en indhegning 
lå lejren, som var en mindre by med plads til 400 indbyggere. I maj 1945 fjernede briterne det tekniske ud-
styr. Derefter anvendtes lejrområdet først til indkvartering af tyske flygtninge og derpå til internering af ty-
ske borgere, der ikke var fulgt med hæren hjem. I 1947 blev lejren ved Skødevej revet ned. Tilbage er kun 
lyttepostens fundament. 

Fitting station lukkede i 1968. Brugsen blev nedlagt i 1972. Brugsens bygning blev overtaget af en købmand, 
som lukkede i 1981. 
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Nebel 
Navnet Nebel har samme oprindelse som nybøl, der betyder ny bosættelse, så det er rimeligvis fra 1000-tal-
let. På skrift er navnet første gang set i 1456 Nebøll og derpå i 1484 som Vorbassy Nybil.

Nebel er udflytterby fra Vorbasse. I sognets nordvestre hjørne er landsbyen placeret ved Nebel Sønderbæk, 
hvilket gav den gode muligheder for udvikling af enge. Nebel Nørrebæk markerede sognegrænsen nord for 
landsbyen. Vest for Nebel løber de to bække sammen og fortsætter som Ansager Å. 

I 1688 havde Nebel 6 gårde. Omkring 1870 var der stadig store mosearealer omkring Nebel, men der var og-
så store agerområder. I løbet af 1900-tallet blev mere ager opdyrket, og der opstod plantager.

Nebel Skole åbnede omkring 1902 og brugsforeningen omkring 1917. Missionshuset åbnede i 1919. En 
smed fik landsbyen også. Dermed havde Nebel fået tidens mest basale funktioner for en landsby.

Den modsatte vej begyndte udviklingen at rulle, da skolen lukkede i 1964. Missionshuset lukkede og blev re-
vet ned i 1975. Brugsen blev i 1972 ændret til en købmand og en ny byggevareforretning. Dagligvarebutik-
ken blev lukket i 1979, men byggevareforretningen klarede sig godt i mange år. Den lukkede i 2016.

Vesterhede
Navnet Vesterhede er ikke baseret på gammelt navnestof. Bebyggelsen opstod i 1800-tallet og omtaltes i 
begyndelsen som Hejnsvig Vesterhede. Den etableredes som rural by af hedeopdyrkere i den vestlige del af 
Hejnsvig Sogn. Rural by betyder, at der er tale om bymæssig bebyggelse inden i et landområde, men at den 
ikke har en gammel historie som landsby bag sig og dermed heller intet ejerlav.

Vesterhede har således ingen lang historie. I den vestlige del af Hejnsvig Sogn var der ingen bebyggelse i 
1688. Hjortlundgård var den første bebyggelse, men siden kom flere i det vidtstrakte lanskab, hvor der var 
langt mellem de nye opdyrkere. I Hjortlundgård undervistes hedeopdyrkernes børn før 1871. Dette år opfør-
tes den første skolebygning i det, der nu er Vesterhede. Mere tidsvarende skoler opførtes i 1901 og 1924. 

Efterhånden blev antallet af hedeopdyrkere så stort, at der opstod grundlag for andre oplandsfunktioner. I 
løbet af få år opbyggedes en lille by med dagligvareforretning, kirke i 1910, mejeri 1912, missionshus i 1919,
mejeri, hotel, smed og andre håndværkere til betjening af de mange nye hedebønder. 

Folkeskolen lukkede i 1984. I 2010 blev Vesterhede et selvstændigt kirkedistrikt. 

Vesterhede indeholder nu omkring 90 huse. Indbyggertallet i Vesterhede Sogn var 355 i 2021. Antallet af 
indbyggere inden for byskiltet i Vesterhede by er ikke registreret af Danmarks Statistik.

Løvlund
Løvlund var en stationsby i Grene Sogn. Stationen var opført i ejerlavet Silkeborg ved landevejen mellem Bil-
lund og Grindsted, men den lå samtidig ved Grindsted Å og grænsen til ejerlavet Løvlund. Den ny jernbane-
station fik navnet Løvlund, da navnet Silkeborg allerede var anvendt på en anden jernbanestation i Jylland. 

De to ejerlav var oprindelig bebygget med hver sin enkeltgård. Med jernbanen blev Løvlund og Silkeborg 
knyttet tættere sammen. Jernbanelinjen mellem Vejle og Grindsted blev nedlagt allerede i 1957 og er derfor
ikke vist på hosstående kort. 

Navnet Løvlund kendes siden 1610, hvor det blev skrevet Løfflund. Løvlund var i 1651 bopæl for herreds-
fogeden i Slaugs Herred. I såvel 1651 som 1688 var der i Løvlund en enkeltgård. 
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I 1785 havde Løvlund to gårde. De to ejerlav Løvlund og Silkeborg anvendte engene og dyrkede lidt ager i 
deres nærhed. Heden var en udmark, som blev solgt fra til opdyrkning.

Ved Grindsted Å blev Løvlund Mølle bygget før 1785, an-
tagelig allerede i 1600-tallet. Vandmøllen var et møde-
sted for bønder i fortidens landskab, da bønderne ikke
fik egne kværne før i 1900-tallet. Før 1917 drev mølleren
også købmandsforretning, men den blev solgt fra. Da
bønderne ikke længere havde behov for så meget mølle-
ri, installerede mølleren udstyr til elproduktion i 1924.
Frem til omkring 1950 forsynede vandmøllen de nærme-
ste gårde med elektricitet. I 1950’erne anlagdes dam-
brug. 

Ved møllesøen groede for hundrede år siden store og
frodige løvtræer i et miljø, der lå langt fra den gængse
opfattelse af heden som et træløst landskab. Det blev
opfattet som egnens smukkeste sted.

Løvlund station blev anlagt i 1914 ved den første jernbanelinje til Grindsted. Fra Vejle kom den via Vejle Ådal
og Vandel til Løvlund og Grindsted. Nord for Grindsted Å lå stationen i skellet mellem Grene og Grindsted 
sogne mellem åen og landevejen mellem Billund og Grindsted. Fra landevejen fører en vej over åen til 
Løvlund Vandmølle. Ved opførelsen af stationen var der ingen landsbybebyggelse. Allerede i 1914 opførtes 
et missionshus. I banens levetid mellem 1914 og 1957 opstod bebyggelse på begge sider af åen, men antal-
let af huse var lille. De 10-15 huse ligger spredt i landskabet med færrest nord for åen og flest huse syd for 
åen.

Fra kornmølleri udvikledes en foderstofforretning på sydsiden af åen. Nu anvendes bygningerne som sæson-
filial af en større virksomhed. Nord for landevejen opstod en smedeforretning, der udviklede sig til at blive 
en stor maskinforretning. Den lukkede for et par år siden.

Grene, Sønder Elkær og og Billund

Grene Sogn har navn efter landsbyen Grene, der ligger ved Grene Å. Her lå sognets oprindelige kirke. Nav-
net Grenæ kendes fra omkring år 1300. Grene Å har høje brinker, så ved landsbyen Grene opstod der ikke 
enge i så stort et omfang som ved andre vandløb. Grene havde tre gårde i 1688. 

Grene var Slaugs Herreds mindste sogn. Det havde 225 indbyggere i 1801. I 1901 var tallet steget til 638 og i
1960 til 1.683 indbyggere. 

Landsbyen Billund opstod ved Grindsted Å, hvor engene var nemmere tilgængelige end ved Grene Å. I 1688 
havde Billund to gårde, og de havde en væsentligt højere hartkornsværdi end gårdene i Grene. Navnet Bil-
lund kendes siden 1610.

Næringsloven af 1857 førte ikke til, at der opstod ny bebyggelse med handel, håndværk og boliger ved 
landsbyen Grene. Tværtimod. Grene gamle kirke blev brudt ned i 1891, men kirkegården er bevaret.

I 1891 opførtes en ny kirke nær Grindsted Å lidt vest for Billund landsby i Sønder Elkær. Sønder Elkær havde 
i 1688 tre gårde. Ud over enkelte huse til boliger tiltrak den ny kirke heller ikke bymæssig bebyggelse efter 
1891. Sognet nye centrum blev landsbyen Billund, der havde en bedre beliggenhed i landskabet.
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Forsvundne landsbyer
Igennem de sidste cirka 1.000 år har landskabet været geografisk opdelt i sogne og landsbyer. Det ældste 
gode overblik over sogne og bebyggelse findes i 1688-matriklen, hvor til det første oplæg udarbejdedes i 
1664. Områdernes inddeling i sogne og landsbyer gælder stadig, da den er videreført i matrikelsystemet, 
som indførtes for godt 200 år siden og fik fuld virkning fra 1844. I matrikelsystemet blev hver landsby som 
udgangspunkt gjort til et ejerlav. 

Siden 1688 har landsbyerne gennemlevet mange forandringer. Et mindretal af landsbyerne i nutidens Bil-
lund Kommune har været stationsbyer, medens flertallet ikke opnåede denne rolle. De landsbyer, der blev 
stationsbyer, havde kun denne særlige fordel i en forholdsvis kort periode på cirka 50 år.

I dette kapitel er 16 landsbyer blevet beskrevet ovenfor. Enkelte andre er også kommenteret. 1688-matrik-
len indeholder imidlertid 37 landsbyer og 76 bosættelser, når enkeltgårdene medregnes. Forskellen mellem 
det største og det mindste tal betyder ikke nødvendigvis, at 60 bosættelser skal være forsvundet. 

1688-matriklen

Sogne i 1688

Antal 
bosættelser

(landsbyer og
enkeltgårde)

Antal
bosættelser

med mere end 
én enhed

Antal
bosættelser 

med kun 
én enhed

Samlet antal
gårde

Samlet antal
huse med jord 

Grindsted 20 12 8 42 7

Grene 9 6 3 19 0

Hejnsvig 10 2 8 18 2

Vorbasse 18 7 11 38 4

Sønder Omme 15 8 7 43 11

Ansager, 
kun Stenderup, 
Krogager og Mølgård 

3 1 2 9 0

Randbøl, 
kun Store Almstok 

1 1 0 6 0

Sum: 76 37 39 194 28

De cirka 60 forsvundne landsbyer er udtryk for, at bosættelsesstrukturen er ændret siden 1688. Det er der 
mindst tre årsager til. Under udskiftningen af landsbyernes jord omkring 1800 flyttedes gårde ud af landsby-
erne. Under opdyrkningen af heder og moser opstod mange nye bosættelser uden for de gamle landsbyer. 
Et lille antal landsbyer blev opslugt af centerbyernes udvikling.

De historiske enkeltgårde var ikke landsbyer i 1688, men nogle af dem blev det senere. De havde alle mulig-
heden for at huse mere end én gård, når der med optimerede driftsmetoder var fremskaffet livsgrundlag til 
det, men det lykkedes ikke for alle. Enkeltgårdene er en vigtig del af historien om landsbyerne. 

I landskabet kan de historiske enkeltgårde være vanskelige at skelne fra de solitært beliggende gårde. De hi-
storiske enkeltgårde kan kendes på, at de har deres eget ejerlav. 
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På hosstående kort vises ejerlavene i Billund Kommune samt en række ejerlav udenfor kommunegrænsen.

Landskabet er nøglen til turisme
Landsbyerne i Billund Kommune har en fælles historie, der bygger på brugen af landskabet som et fælles 
grundvilkår i gennem flere årtusinder. I hele området var jorden sandet og næringsfattig. Landbrug skulle 
derfor foregå på måder, der respekterede dette grundvilkår. Det lærte indbyggerne i alle landsbyer. 
Landsbyerne udviklede sig derfor nogenlunde ens. 

Der var imidlertid forskelle i naturgrundlaget. Landsbyer med åer og enge havde de bedste kort på hånden 
fra naturens side. Landsbyer med sandjord, hvori der var en vis mængde ler, kunne også klare sig, da de i 
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reglen samtidig havde adgang til enge. Landsbyer med begrænset adgang til rindende vandløb eller lerjord 
lærte sig at få det bedste ud af de naturværdier, som var til rådighed. 

Mange steder indeholdt jorden mergel, som er kalkholdigt ler med en kraftig gødende effekt. Når den blev 
anvendt rigtigt sammen med naturgødning, var det muligt at hæve agrenes indhold af næringsstoffer. Mer-
gel er en central del af historien om hedeopdyrkning. Efterhånden anvendte alle bønder mergel. Dermed 
blev åernes vand mindre vigtigt til sikring af godt høstudbytte.

I stationsbyernes tid udviklede landsbyernes sig efter, om de var blevet stationsbyer eller ej. Stationsbyerne 
blev oplandsbyer og gennemlevede derfor en mere markant udvikling med andre erhverv end landbrug, 
men en række landsbyer uden jernbane fik også oplandsfunktioner. 

Efter stationsbyernes tid fik alle landsbyer truslen om stagnation eller måske affolkning. Igennem de føl-
gende cirka 50 år har landsbyerne arbejdet på at genskabe social kapital, der kan træde ind og arbejde for 
landsbyernes udvikling i stedet for indbyggere, der havde landbrug som primært erhverv. Sådan måtte det 
blive, når der kun er få landmænd tilbage i landdistrikterne. Landsbyerne vil ikke kun være sovebyer. 

Landsbyerne vil have et aktivt erhvervsliv, der giver dem liv og økonomisk omsætning i hverdagen. Turisme 
bør være et af midlerne. Det må gerne begynde med småskalaturisme. 

Lovgivningen favoriserer igen visse byer frem for andre. Før 1857 var det købstæderne, der var begunstiget 
gennem lovgivningen. Nu er det centerbyerne og til en vis grad landsbyer med mere end 200 indbyggere, 
der har de bedste muligheder for udvikling. 

Uanset forskelle i indbyggertal og byskiltenes placering, så har landsbyerne både en fælles historie på tværs 
af sognegrænserne og samtidig deres egne lokale historier at bygge fremtiden på. 
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11. Status i de otte landdistrikter 

Dette kapitel og de to følgende indeholder en undersøgelse af forhold for turister i de otte landdistrikter in-
den for Billund Kommune. Status i dag beskrives i dette kapitel. I næste kapitel beskrives de idéer og mulig-
heder for udvikling, som landdistrikterne ser. Kapitlet derefter indeholder svar på spørgsmål om vision, vur-
dering af ressourcer og evaluering. 

Undersøgelse og metode

Oplysningerne er indsamlet gennem interviews med repræsentanter for de otte distrikter i perioden fra ja-
nuar til april 2022. Før interviewene modtog lokalrådenes repræsentanter i BLDR tre grundlæggende 
spørgsmål om fortælling, aktiver og behov i deres landdistrikt. Lokalrådene blev samtidig anmodet om at 
vælge samtalepartnere til interview og et mødested i deres eget distrikt. 

Lokalrådene mødte intervieweren med mellem én og fire deltagere. De interviewede blev indledningsvis 
bedt om at gengive den fortælling, som de fortæller om deres distrikt, når de skal oplyse om, hvorfor deres 
distrikt er en rejse værd. Derpå blev turisternes muligheder for at finde oplevelser og overnatning inden for 
distriktet gennemgået. Under overskriften infrastrukturelle behov blev de interviewede derpå spurgt, om de
ønsker konkrete tiltag eller rammebetingelser, som kan gøre deres landdistrikt mere attraktivt at holde ferie 
i. Interviewene omfattede også lokale idéer og overvejelser til fremme af turisme. Til slut blev de inter-
viewede spurgt, om de havde en overordnet vision for deres landdistrikt. 

Resultatet er otte sæt data. Fra konsulentens side er en række faktuelle oplysninger blevet præciseret eller i 
enkelte tilfælde tilføjet, lige som der i hvert datasæt er tilføjet swot-analyse og en kortfattet evaluering. 

Kampråb
Fortællinger om en turistdestination er information, markedsføring og kundepleje. Den første opgave er at fange 
opmærksomheden hos potentielle turister. Den næste opgave er at give turisterne en god oplevelse. Gode og 
sandfærdige fortællinger kan sammen med gode oplevelser føre til, at opholdet forlænges og, at turisterne ven-
der tilbage. 

Fortællinger kan være så korte, at de er et slogan eller motto. Syv af de otte landdistrikter har et slogan. Enkelte 
landsbyer skilter med det ved siden af byskiltet. Ordet slogan kommer af det gæliske ord for kampråb. I vor tid er 
slogans snarere udtryk for et synspunkt, en holdning eller et mål, hvor indholdet ofte er politisk eller kommerci-
elt. Formålet med slogans er for landdistrikter – især for den centrale landsby – at trække mennesker til som turi-
ster, bosættere eller handlende. Det gælder også for hovedparten af landdistrikterne i Billund Kommune. Her fo-
kuseres derfor på, om de valgte slogans giver så megen mening for turister, at de har en tiltrækkende effekt. 

Hejnsvig på toppen er et lunt, originalt og nærmest genialt slogan, der rigtigt anvendt kan tiltrække nysgerrige. 
Landsbyen ligger uomtvisteligt på det højeste punkt i Billund Kommune, hvor det er kommunens bedste eksem-
pel på en bakkeø, der blev formet i næstsidste istid for cirka 140.000 år siden. Overfor Hejnsvigs egne indbyggere
rummer sloganet samtidig et opmuntrende incitament til handling. 

En art intern opmuntring er der også i Vi holder gryden i kog, der benyttes af Stenderup-Krogager, men hos turi-
ster har dette slogan ingen virkning. Urup på kortet er et originalt kampråb til hjemligt brug inden for kommu-
nens grænser. Turister med blik for humor vil læse det med et medlidende smil, hvilket giver sloganet en positiv 
værdi. Vesterhedes slogan er Et godt sted at bo, hvilket ikke taler til turister. De interviewede så straks udfordrin-
gen og fandt hurtigt et udmærket alternativ: Et godt sted at være. 

77



Kommunens sydligste beliggende landdistrikt oplyser fyndigt, at I Vorbasse handler vi, hvilket i landsbyen med 
det meget store marked er velvalgt over for såvel turister som lokale indbyggere. Dobbeltrettet slogan anvendes 
også af Sønder Omme, som er Den aktive by ved åen, og af Filskov, som er Den selvejende landsby. Sidstnævnte
har en underspillet vinkling, der er henvendt til nysgerrige. Filskov har også det ældre slogan Landsbyen med Det
gode Sammenhold, som nok taler til tilflyttere men ikke til turister. Slogan anvendes ikke i Skjoldbjerg-Almstok.

Formålet med et slogan er at fortælle noget sigende om lokalsamfundet. Virkningsfulde slogans har et originalt 
indhold eller en original vinkel, der taler direkte til en defineret målgruppe eller i det mindste skaber nysgerrig-
hed. Ingen af de nævnte slogans taler entydigt til turister, hvilket heller ikke er en nødvendighed, men som mini-
mum skal de have et indhold, der også har appeal til turister. Med andre ord: Forfatterne bør have styr på, hvem 
der skal høre kampråbet, og hvilken kamp, der skal kæmpes for, at det lykkes. 

Grundlag for fortælling
De otte landdistrikter er opstået med den grundlæggende udfordring, at fortidens indbyggere måtte indrette sig 
med barske og karrige livsvilkår i et usædvanligt næringsfattigt hedelandskab. Danmarks ringeste landbrugsjord lå
i Slaugs Herred, Horne Herred, de vestligste dele af Nørvang Herred og tilstødende herreder, hvor lynghede og 
moser dominerede landskabet, hvor der også var arealer af agerjord, enge og åer. For indbyggerne var det van-
skeligt at skabe et livsgrundlag i et så næringsfattigt landskab. Kun med en lav befolkningstæthed kunne indbyg-
gerne skabe sig en tilværelse her. 

Siden midten af 1800-tallet er samfundet og dermed kulturlandskabet imidlertid forandret radikalt. Landbruger-
ne kan nu tilføre agrene rigelige mængder af næring, men samtidig har samfundets erhvervsstruktur oplevet en 
revolution. Nu lever højst et par procent af indbyggerne af landbrug. Håndværk, industri og service er nu befolk-
ningens store indtægtskilder. Om service kan det her tilføjes, at turisme har været et traditionelt serviceerhverv, 
som nu er under forandring til at blive et videnstungt og internationalt orienteret erhverv for oplevelser. 

Trods mange ligheder i naturgrundlaget var fortidens vilkår ikke helt ens for landsbyerne i Billund Kommune. De 
udviklede sig derfor ikke ens. Nutidens landsbyer kan derfor fordeles i tre kategorier. 

• Bedst stillede var Eg, Filskov, Stenderup-Krogager og Sønder Omme. De havde gode placeringer ved van-
drige åer med friskt og næringsholdigt vand til ofte brede enge. Langs engene lå enggårde. Deres indbyg-
gere kunne sikre balance mellem naturressourcer i eng, ager (indmark) og hede (udmark). 

• Bøvl, Hejnsvig, Nollund, Skjoldbjerg og Vorbasse havde ikke vandrige åer, men de havde mindre vandløb.
Desuden var de begunstigede med lidt lerjord i undergrunden, hvilket gav jordens kulturlag lidt mere 
næring og væde. Ler binder næringsstoffer og holder som bekendt på vand, hvilket sand kun gør, når 
vandet ikke kan løbe bort.

• Størst udfordring fra landskabets side havde Urup og Vesterhede. Her var landskabet domineret af næ-
ringsfattig sandjord. Adgangen til friskt vand var ringe eller begrænset af landskabsforhold på de steder, 
hvor enge ikke var opstået langs vandløb med friskt rindende vand. Mosevand var ikke noget attraktivt 
alternativ, da det ikke indeholder ret megen næring. Hø fra moser blev kaldt ondt hø.

I dag afspejler landsbyernes fortællinger til en vis grad det naturgrundlag, som de opstod på, selv om opdyrknin-
gen af hedelandskabet og årene med jernbanens fordele mange steder er gået mere eller mindre i glemme-
bogen. Hos nutidens indbyggere er nye udfordringer og stimuli kommet ind i billedet. De har ført til nye for-
tællinger, der ofte handler om noget helt andet end naturgrundlaget og livet med det. 

Otte fortællinger
Her følger korte gengivelser af landdistrikternes fortællinger. 
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1. Filskov ligger ved Omme Å men fortæller ikke om livet ved den vidt forgrenede Skjern Ås landskab, som 
landsbyen er en del af. Filskov fokuserer på social kapital og ser sig selv som den intakte landsby med Vi-
adukthallen som egenfinansieret, fælles samlingssted. Indbyggerne lægger vægt på at benytte sig af 
retten til initiativ og udfoldelse i et demokratisk samfund. Den intakte landsby har alle de grundlæg-
gende funktioner, der er nødvendige i livet fra vugge til grav. Filskov er velfungerende med en stærk soci-
al kapital og en tydelig profil inden for kommunen. For de fleste af indbyggerne er Filskovs historie uty-
delig, selv den rummer stof til god markedsføring. Den sociale kapital bæres af sammenholdet. 

2. Hejnsvig har en særlig placering på toppen af en bakkeø fra istiden, hvilket benyttes elegant i landsby-
ens slogan, men dette til trods optræder Hejnsvig med nogen forsigtighed. Sognet er også hjemsted for 
et sandflugtslandskab i særklasse og en række gravhøje, der som så mange andre gravhøje blev plyndret 
af Vorbassedrengene. Fra andelstiden har Hejnsvig historien om mejeriet, brugsforeningen og idrætsfor-
eningen. Opdyrkningen af det vidtstrakte hedelandskab og historierne om københavnerplantagerne og 
Troldhedebanen er også velkendt stof. Den nedlagte herregård Donslund spiller en begrænset rolle i for-
tællingen om Hejnsvig, hvilket også gælder udskillelsen af Vesterhede ude ved grænsen til Vestjylland.

3. Nollund-Urup-Eg har ingen samlet fortælling. Landdistriktet er udstrakt mellem to ålandskaber uden et 
geografisk centrum. Landskabet er usædvanligt tyndt befolket og dermed præget af fred og ro. Nollund-
Urup-Eg har imidlertid et udmærket grundlag for fortælling om den forsvundne herregård Urup og den 
lille landsby Eg, der opstod omkring herregårdens vandmølle ved den meget vandrige Grindsted Å ,samt 
det ligeledes forsvundne kloster i Nollund. Eg var en meget lille stationsby med oplandsfunktioner. Hede-
opdyrkningen sluttede så sent som 1961, hvor samfundet ikke længere havde behov for opdyrkning af 
mere hede. 

4. Skjoldbjerg har en unik historie, som kun ganske få områder i Danmark har. Kartoffeltyskerne har alle 
danskere hørt, men kun de særligt interesserede ved, at to af kartoffeltyskernes landsbyer lå i den del af 
Vorbasse sogn, som nu er Skjoldbjerg Sogn. Sporene af Frederiksnåde er fredede. En dagligvareforret-
ning har Skjoldbjerg ikke længere, men den har et hotel i købmandsbygningen. Landdistriktets samlings-
sted er medborgerhuset, som er indrettet i den nedlagte skole. Medborgerhuset tilbyder af og til små 
koncerter, der tiltrækker gæster udefra. Medborgerhuset kan anvendes til markedsføring af området. Til 
Skjoldbjerg hører også Almstok, som i middelalderen var hjemsted for en kirke, der blev nedlagt i vanske-
lige tider. 

5. Stenderup-Krogager byder på fred og ro, hvilket overnattende gæster værdsætter. Den offentlige trans-
port er usædvanlig god. Landsbyen har ikke udviklet en virkningsfuld fortælling om sig selv, men med be-
liggenheden ved flere sammenfaldende vandløb vest for grænsen mellem Østjylland og Vestjylland har 
den gode muligheder for profilering. Vandløbene samles i Ansager Å, der løber til Varde Å. Da jernbane-
linjen blev anlagt gennem landsbyen Stenderup, blev stationen placeret et par kilometer mod nord, hvor
den fik navnet Krogager. Omkring stationen opstod et nyt lille bysamfund på den bare mark. De to by-
samfund udviklede et indbyrdes konkurrenceforhold, som ikke anvendes i landsbyens egen fortælling, 
selv om der kan fortælles en interessant historie om to, der er vokset op med hinanden, og som stadig 
har brug for hinanden til at skabe et godt sted at være. 

6. Sønder Omme gennemstrømmes af den vandrige Omme Å, som er den største sideå i Skjern Ås land-
skab. Sønder Omme er en kombination af de to gamle landsbyer Østerby og Kirkeby, der mødes ved den 
fra nord tilløbende Sigbæk. Sigengen er landsbyens mødested. Landskabet indeholder spor af mange 
gravhøje fra Jamnakulturens tid. Vest for byen lå herregården Juellingsholm. Det tydeligste spor af hede-
opdyrkningen findes i engvandingskanalen fra Lundager, som med stemmeværk og akvædukt er fredet. 
Sønder Omme var den allervestligste del af Vejle Vesteregn, hvor den ligger ved Omme Å, som er den 
største sideå i Skjern Ås landskab. Sønder Omme var sidste landsby i Østjylland for rejsende, der var på 
vej til grænsen mod Vestjylland. I jernbaneårene havde byen også nem forbindelse til Kolding. Sønder 
Omme har også omfattet Filskov og Blåhøj (nu i Ikast-Brande).
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7. Vesterhede er lille af størrelse og har en meget kort historie som samlingssted for hedeopdyrkere. Sidst 
i 1800-tallet opstod den på den bare og vidtstrakte hede ved Hjortlundgård i den vestlige del af Hejnsvig 
Sogn som rural by, men nu opfattes Vesterhede som landsby. Hjortlundgård var heller ikke en gammel 
enkeltgård. Under opdyrkningen af hedelandskabet oplevedes afstanden til kirken i Hejnsvig som for 
lang, så i løbet af få år opstod en lille by med dagligvareforretning, kirke, skole, mejeri, hotel og hånd-
værkere til betjening af de mange nye hedebønder. Vesterhede har i dag stadig en enkel og overskuelig 
landsbystruktur med et tydeligt centrum ved Mikrohallen og kirken, som er naboer. Vesterhede var det 
første bysamfund, som modtog en af Billund Kommunes nye legepladser. 

8. Vorbasse tiltrækker besøgende til spektakulære markeder og har dermed en tydelig profil overfor turi-
ster. Det nuværende marked har udgangspunkt i et hestemarked. Der har tidligere været velbesøgte 
markeder ved en helligkilde, som løb ved middelalderkirken. Vorbasse har en veldokumenteret historie 
om landsbyen, der gennem 1.100 år vandrede fra sted til sted, indtil opførelsen af kirken låste landsbyen
til området, hvor den ligger i dag. Søgning efter næring i jorden var ekstra vigtig, da Vorbasse ikke ligger 
ved en livgivende å. Før opdyrkningen af heden var landskabet præget af hede og store moser ved Fit-
ting og Nebel. Mest udfordrende var Randbøl Hede, som nu er et godt aktiv til formidling af fortidens 
landbrug og miljøforhold. Vorbasse huskes også som stedet, hvor en træfning mellem Danmark og 
Preussen blev udkæmpet i 1864 med dansk sejr som resultat. 

Alle otte landdistrikter har en historie om sig selv i nutid og fortid, men kun i få landdistrikter er opgaven løst så 
grundigt, at der er benyttet viden om landskab, natur og kulturhistorie. De fleste mangler en gennemarbejdet og 
tiltrækkende fortælling. Selvforståelsen har ikke naturen og kulturhistorien i centrum. Denne mangel er forståelig
af mindst to grunde. Ganske vist findes der om de fleste sogne bøger eller artikler om lokalhistorie, men bøger-
nes kvalitet og brugsværdi er stærkt varierende. Nye publikationer udgives sjældent. Yngre generationer er ikke 
vant til at håndtere viden om historie, da de i skolen kun modtager yderst sparsom undervisning i lokalhistorie.

Landdistrikterne har behov for en samlet undersøgelse og formidling af deres lokalhistorie. Markedsføring kan 
skabes ved hjælp af lokalhistorie, lige som social kapital kan vedligeholdes ved hjælp af lokalhistorie. Det giver 
styrke og tiltro til egne evner at se tilbage på, hvorledes fortidens indbyggere greb tilværelsen an. 

Oplevelser til turister
Turister tiltrækkes af muligheder for at opleve noget, som de kan mindes med en eller anden form for ud-
bytte – for eksempel glæde, energi eller ny viden. 

Begrebet oplevelse har en meget stor spændvidde. Det strækker sig fra konkrete begivenheder til uhåndgri-
belige følelser og fornemmelser. Oplevelser kan være meget forskellige og de kan blive oplevet så forskelligt,
at de ikke kan beskrives som helt sammenlignelige fænomener. Det gør almindelig turismemarketing derfor 
sjældent heller noget nærmere forsøg på. 

En særlig gruppe af oplevelser kan beskrives som attraktioner. Her er tale om landskaber, genstande og ar-
rangementer, som tiltrækker mennesker i en sådan grad, at der er tale om seværdigheder. Attraktioner kan 
indebære betaling for adgang til et område, en bygning eller en ydelse, hvilket i mindre grad er tilfældet for 
oplevelser. Denne skelnen mellem oplevelser og attraktioner er i praksis ikke helt skarp. 

Landdistrikterne har behov for nye attraktioner, der normalt ikke kan skabes af lokalråd. Attraktioner skabes 
af i værksættere. Lokalrådene kan derimod arbejde med optimering af faktorer, der højner turisternes sam-
lede oplevelse i deres område. Et godt oplevelsesmiljø er et grundlag for iværksættere, der udvikler attrak-
tioner.

Landdistrikterne har kun få attraktioner. De må derfor især bestræbe sig på at fange opmærksomheden hos 
de mange turister, som selv skaber deres oplevelser på destinationen. Mange andre turister foretrækker op-
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levelser, som er udarbejdet af andre, hvilket de gerne betaler for, og dem kan landdistrikterne gradvis udvik-
le tilbud til. 

I denne undersøgelse peger de interviewede på muligheder for oplevelser, hvor turisten som udgangspunkt 
selv planlægger og gennemfører oplevelsen. Mulighederne for oplevelser beskrives i 10 afsnit. Udbuddet in-
den for overnatning er også beskrevet.

A. Vandrestier og cykelstier.
B. Opholdssteder i naturen. 
C. Vand. 
D. Sport og leg. 
E. Kulturhistorie – Fortidsminder.
F. Kulturhistorie – Nyere tid.
G. Mindesmærker.
H. Mødesteder og spisesteder. 
I. Sociale begivenheder.
J. Andre ressourcer.
K. Overnatning.

A. Vandrestier og cykelstier 
Billund Kommune er udstyret med stier i forskellige kvaliteter. Nye cykelstier er asfalterede og dobbelt-
rettede. Andre stier er anlagt på grus, der i de første år er løse og ustabile for cyklister, men efter nogle års 
brug bliver de mere stabile. Der findes også afmærkede trampestier direkte på naturunderlaget. I vækstsæ-
sonen bliver trampestiernes vegetation holdt nede ved hjælp af en brakpudser eller andet udstyr.

På kommunens webside billund.dk er desværre ikke fundet et kort over eksisterende cykelstier. Derimod in-
deholder websiden et kort over eksisterende vandrestier. En del af disse vandrestiers forløb kan benyttes af 
cyklister, men de er ikke hele vejen igennem egnede til færdsel på cykel. 

Afmærkning af stier i landskabet indebærer, at de er nemme at finde ved hjælp information i brochurer eller
på internettet. Det gælder eksempelvis udinaturen.dk, AllTrails og Outdooractive. 

Vandreruter kan være anlagt efter et koncept. Dette er tilfældet med Hjertestier, Kløverstier og Natursty-
relsens stier. 

• Hjertestier er oftest en eller flere sammenhængende stier i længden 2-5 km eller lidt længere. Van-
drere uden erfaring kan gradvis udvide deres aktionsradius. Stierne er afmærkede ,og der er udgivet
informationsmateriale om deres beliggenhed.

• Kløverstier er et sæt af fire stier i længderne 3, 5, 8 og 10 km med et fælles udgangspunkt. De kan 
have kortere fællesforløb, men grundidéen er, at de skal forløbe i fire forskellige retninger. Vandrere,
der vil gå langt, kan naturligvis kombinere ruterne. Stierne er afmærkede, og der er udgivet infor-
mationsmateriale om deres beliggenhed.

• Naturstyrelsens stier er anlagt i natur, som ejes af Naturstyrelsen. Der er tale om skove, plantager, 
heder, indsande, moser og enge. Stierne er afmærkede og der er udgivet informationsmateriale, 
som efter en ofte høj standard beskriver stiens beliggenhed, naturforhold og visse kulturhistoriske 
forhold.

Mange vandrestier i Billund Kommune er vist på kommunens webside: https://billund.dk/oplevelser/natur-
og-friluftsliv/oplev-naturen/find-ruter-du-kan-gaa-og-vandre/.
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For turismeplanlæggere og politikere er det vigtigt at være opmærksom på, at vandrere og cykelturister slet ikke 
interesserer sig for grænser mellem kommuner, sogne eller landdistrikter. Turisterne kommer for at få en hel-
hedsoplevelse, der er grænseløs. Ud fra en samlet strategi til sikring af bevægelsesmuligheder i det åbne land er 
det derfor inden for Billund Kommune vigtigt at skabe et overordnet net af stier for cyklister og vandrere, der ikke
kun binder landdistrikterne sammen indbyrdes og med centerbyerne. – Stinettet skal også forbindes med na-
bokommuner på alle sider, således at de rejsende let kan komme ind i vort område. Billund Kommune har græn-
ser til Herning, Ikast-Brande, Vejle, Vejen, Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner. Der er behov for stier til alle 
seks nabokommuner.

Anlagte cykelstier:

• Mellem Grindsted og Filskov findes cykelstien Den Skæve Bane, som fører videre til Blåhøj og Brande i 
Brande-Ikast Kommune. Underlaget er grus og den er derfor også egnet som vandresti.

• Mellem Filskov og Sønder Omme findes en ny asfaltsti mellem Filskov og Simmelvej. Vest for Simmelvej 
er der tale om en trampesti, som i 2023 vil blive opgraderet til asfalt.

• Fra Filskov fører en ny asfaltsti mod øst til grusvejen, som fører ned til Fiskesøen. Fra grusvejen er der 
kun få hundrede meter til Vejle Kommune, hvor Langelund er nærmeste landsby. 

• Mellem Grindsted og Hejnsvig findes Troldhedestien, som er en asfaltsti gennem Utoft Plantage.

• Mellem Billund og Hejnsvig er anlagt en asfaltsti, som passerer Grene Sande og golfbanen på Gyttegård. 

• Mellem Grindsted og Eg er anlagt en dobbeltrettet cykelsti. 

• Mellem Skjoldbjerg og Vorbasse er anlagt en ny asfaltsti. 
Mellem Skjoldbjerg og Koldingvej og dermed den eksisterende sti mellem Vestre Rullebane og Billund by 
har politikerne truffet beslutning om anlæggelse af en asfaltsti, men i praksis har det vist sig vanskeligt at
placere ruten. Resultat afventes.

• Mellem Sønder Omme og Grindsted findes en asfalteret cykelsti på Troldhedebanens tracé. 

• Fra Sønder Omme fører en trampesti langs Stakrogevej mod nordvest til Stakroge i Herning Kommune. 

• Vesterhede afventer anlæggelse af cykelsti til Hejnsvig i 2023.

Ved siden af anlagte cykelstier kan afmærkede stiforløb på eksisterende sogneveje også være nyttige. En cykelru-
te er i 2021 blevet afmærket på sogneveje mellem nordre Skovsende og Nollund via Sønder Omme. Resultatet er 
en del af pilotprojektet Knudepunkter i landskabet.

Vandrestier:

• Afmærkede Hjertestier findes i Filskov, Hejnsvig, Sønder Omme og Vorbasse.

• Et afmærket sæt Kløverstier findes i Filskov.

• Den afmærkede Rundtur i Filskov er en kort kulturhistorisk rute, der giver besøgende mulighed for at læ-
re landsbyen at kende uden at fare vild.

• I Hejnsvig har Naturstyrelsen afmærkede vandrestier i Grene Sande og Gyttegårds Plantage.

• Hejnsvig har også afmærkede vandrestier i københavnerplantagerne Baldersbæk og Lundgård.

• Vorbasse er i færd med at udarbejde afmærkede vandreruter med kulturhistorisk tilsnit. De har udgangs-
punkt i både Infohuset i Krigshavnen og Vorbasse Kirke. Det gælder Udgravnings- og helligkildeturen, 
Markedsturen og Troldhedebanestien.
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• I Vorbasse Sogn ligger Holme Å med en del af Kyst-til-Kyststien mellem Vesterhavet og Lillebælt.

Afmærkede stier findes ikke i Nollund-Urup-Eg, Skjoldbjerg, Stenderup-Krogager eller Vesterhede. 

Manglen på afmærkede stier betyder selvsagt ikke, at indbyggerne ikke går ture. På grundlag af viden om lokale 
forhold går de ad selvvalgte ruter og (efterhånden) uofficielle trampestier langs skel og hegn eller på mark- og 
skovveje, der ikke er afmærkede som stier. Der er i visse tilfælde tale om rundture, medens der i andre tilfælde er
tale om frem-og-tilbage ruteforløb. Muligheden for at vælge rundture har høj prioritet. 

Lokale borgeres private engagement i at finde vandremuligheder nær deres bolig viser, at der i alle landdistrikter 
er udmærkede muligheder for afmærkning af stiforløb, der kan findes og benyttes af alle til vandreture, herunder
af turister. Indbyggere er ofte gode til at finde lokale muligheder for at gå ture, men da deres ruter ikke er afmær-
kede, finder besøgende dem normalt ikke. 

I projekter til afmærkning af stier er kommunen en god samarbejdspartner. Det kommunale personale undersø-
ger juridiske forhold og indgår efter bedste evne aftaler med lodsejere om afmærkning af stier. Lodsejere kan sige
nej tak til afmærkning, men jævnfør gældende lovgivning de kan ikke forbyde borgere at gå i naturen.

Vandrere møder flere steder i naturen inden for Billund Kommune udfordringer fra lodsejere, der trodser lovgiv-
ningen og på ulovlig vis vanskeliggør eller spærrer for adgang til deres matrikler. Dette er en efterhånden vel-
kendt udfordring, hvilket har ført til, at Friluftsrådet har oprettet en webside, hvor borgere kan oprette klage-
sager. Friluftsrådet retter derpå henvendelse til den kommune, som den afspærrede natur er beliggende i.

B. Opholdssteder i naturen
Turister er på farten, men de holder også pauser, hvor de opholder sig på et sted i naturen. Opholdenes varighed 
er stærkt varierende fra få minutters varighed til flere timer – afhængigt af sted og behov. 

Erfarne vandrere medbringer et siddeunderlag, der værner mod fugt og kulde. Med et siddeunderlag er det mu-
ligt at sidde på jord eller græs, medens der indtages medbragt mad og drikke. Siddeunderlaget kan også være 
nyttigt på en regnvåd bænk. Naturligvis er erfarne vandrere lige så glade for bænke og borde, som alle andre, der
gør ophold i naturen. Bænken er det foretrukne valg, når muligheden findes, men vandrere kan også klare sig 
uden. Så godt forberedte er langt fra alle gæster i naturen. 

Alle turister er – lige som de lokale indbyggere –  glade for at finde opholdssteder, hvor de kan nyde en pause. 
Opholdsstederne må gerne byde på udsigt, læ, sol, ro, bænke og borde eller andre goder i varierende kombina-
tioner. Hængekøjer er et moderne fænomen, som meget sjældent ses, men de forekommer. Langt de fleste 
steder er en bænk tilstrækkeligt til en hvilepause. Et bord er nyttigt ved indtagelse af et måltid med flere deltage-
re. Opholdet er en oplevelse i sig selv.

Pointen med at fokusere på opholdssteder i naturen er, at turisters besøg varer længere og stimulerer deres lyst 
til at vende tilbage, når de synes, at et naturområde er interessant at opleve, spændende at færdes i, nemt at be-
gå sig i og udstyret med passende opholdssteder. Fra lokalrådenes og kommunens side må udvælgelsen af op-
holdssteder bygge på en vurdering af naturområdet og målsætninger for benyttelse af det. Brugernes behov kan 
være meget forskellige, lige som naturforhold kan være meget forskellige. 

Alt i alt er det nyttigt at fokusere på udvikling af opholdssteder i naturen. Opholdssteder i naturen er et redskab, 
der gør naturen tilgængelig for flere mennesker. Tilgængelig og interessant natur vender mennesker tilbage til. 
Det gælder for såvel turister som kommunens egne indbyggere.

Nedenfor gengives oplysninger om opholdssteder, som de interviewede gav oplysning om. 

1. Filskov har bænke placeret enkelte steder ved stier i naturen uden for landsbyen og flere steder i lands-
byen. Sæt af borde og bænke er opstillet ved Vildkærvej og mergelgravene samt i byens anlæg og på Pe-
terspladsen ved købmanden. Sammen med Kløverstierne indrettedes opholdssteder. På det fredede are-
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al ved Hjortlund Sø er opstillet en udsigtsplatform med fastmonteret kikkert, der kan benyttes til iagt-
tagelse af fuglelivet. Til minde om et nedstyrtet engelsk fly er skabt en skulptur ved Vildkærvej. Kraftigt 
egetømmer til brug som siddepladser er placeret ved mergelsøerne og ved Omme Å (laksebrædderne). I 
en lille skov ved Den Skæve bane syd for Filskov findes et antal hængekøjer i vejrbestandigt og kraftigt 
materiale. Langs Kløverstierne er opstillet kraftige egetræsstolper, der er forsynet med sætningsfragmen-
ter (af i reglen tvivlsom litterær kvalitet). 

2. Hejnsvig er hjemsted for et stort naturområde med Gyttegård Plantage og Grene Sande, hvor der er flere
opholdssteder. Her er primært tale om borde og bænke, men et shelter kan også benyttes under en pau-
se på vandreturen. På vestsiden af Hejnsvig by findes ved Højene et lille naturområde ved en tidligere 
mergelgrav, der er omdannet til en sø uden navn. Området er omkranset af skov og udstyret med stisy-
stem, bord-bænkesæt på græsarealer og bålhytte ved en platform på kanten af søen.

3. Nollund-Urup-Eg er udstyret med et sæt bord og bænke, som er placeret ved en vindmølle, der er opstil-
let sammen med to andre møller. Ved opholdsstedet er der information om vindmøllen. 

4. Skjoldbjerg har to rastepladser med borde og bænke. De er placeret ved Bogholdervej og ved Skjoldb-
jergvej mellem Lille Almstok og Skjoldbjerg.

5. Stenderup-Krogager har ikke bænke opstillet i landskabet uden for landsbyen, og der er ingen anlægs-
plads ved Ansager Å, men kanosejlere har med håndfast ophaling i stedet udpeget et egnet sted til at 
holde pause nedenfor Teglgårdshallen. Indenfor byen er der opholdssteder i Øparken, som er et åbent 
område med legeplads ved Nørrebæk mellem Stenderup og Krogager, og på den tidligere hotelgrund ved
købmanden.

6. Sønder Omme har sæt af borde og bænke placeret ved kondistien mellem Holdgårdsvej og Vejlevej, ved 
kondistien over Simmelbæk og i skoleskoven nord for Sønder Omme Skole. Inden for byen er der ved 
Omme Å skabt to opholdssteder til henholdsvis lystfiskere og kanobrugere. I byen findes desuden Natur-
rum Sønder Omme, der er et opholdssted med bålplads, to klatrevægge, scene, udendørs ovn og toilet 
med mere. Naturrum er beliggende 150 meter fra Omme Å, hvor den er base for natur- og friluftsaktivi-
teter udenfor og indenfor Sønder Omme by. Naturrum indeholder et lille lokale med plancheudstilling til 
formidling af landskabet omkring Sønder Omme. 

7. Vesterhede er udstyret med bord-bænkesæt, som er opstillet på græsplænen midt i Vesterhede by mel-
lem Egebjerg Landevej, kirken og Mikrohallen. På Refshøjvej 49 er opstillet et bord-bænkesæt. I Lund-
gård Plantage findes også et opholdssted.

8. Vorbasse har opholdssteder ved oldtidsmindet Ålflasker, som er beliggende syd for Bækkevej 34, og i en 
række københavnerplantager, hvor af de større plantager er Dalagergård Plantage, Fromseier Plantage, 
Høllund Søgård Plantage og Slauggård Plantage. Bord-bænksæt er desuden opstillet ved Rundesø i Søn-
dersøgård Plantage, ved Kyst-til-Kyststien langs Holme Å og på et grønt område i landsbyen Fitting. Op-
holdssteder findes også på Randbøl Hede. På østsiden af Randbøl Hede findes Naturstyrelsens Naturrum
Kirstinelyst i nabokommunen Vejle. Kirstinelyst indeholder bænke, borde, udekøkken, fugletårn og udstil-
ling med mere. 

Listen over udendørs opholdssteder er næppe fuldstændig. Rekognoscering i landsskabet vil formentlig give en 
mere dækkende beskrivelse. Oplysningerne bør derfor ikke mindst opfattes som en indikator, der viser, hvor me-
get fokus det enkelte landdistrikt og Billund Kommune indtil nu har haft på dette udviklingsområde. Økonomiske 
midler til afgrænsede projekter for opstilling af eksempelvis borde og bænke kan ansøges fra kommunens Borger-
og Idékasse. 
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C. Vand
Opholdssteder ved vand har en særligt dragende effekt på mennesker. Vand er en naturressource, der som miljø 
bliver nydt af såvel turister som indbyggere. 

Jylland er rig på vand i åer, bække, kanaler, drængrøfter, søer, moser og i undergrunden. Det gælder også i Billund
Kommune. På vestsiden af Højderyggen løber alle områdets vandløb mod vest som en del af de to store åsyste-
mer Varde Å og Skjern Å. Under jordoverfladen findes desuden grundvandsmagasiner, der er store og så højt be-
liggende, at vand om vinteren kan have svært ved at trænge ned igennem sandjorden. Om vand, landskabsfor-
hold, flora, fauna og ikke mindst menneskers brug af vand kan der fortælles historie til såvel turister som indbyg-
gere.

Fortællinger er ikke nok. Der bør også være god adgang til vand for kanobrugere, lystfiskere og andre, der vil op-
leve landskabet med dets flora og fauna. Landdistrikterne peger på en række lokaliteter, hvor der enten allerede 
er adgang til vand, eller hvor der kan skabes adgang til vand. Meget ofte savnes stier langs vandløb og til søer. 

Her følger en kortfattet gennemgang af vand i landdistrikterne.

• Filskov by er beliggende ved den vandrige Omme Å, hvor Filskov Fiskesø også er beliggende. Til fiskeri i 
åen kan fiskekort købes på nettet. Unge mennesker bader i åen, selv om badeanlæg ikke findes. Kano-
sejlads ses sjældent men kan fremmes. Broen på Den Skæve Bane er et opholdssted med en enkelt 
bænk. Opholdssted findes også ved Kløverstien nedenfor pumpestationen ved Engdraget. Ved Hjortlund 
Sø er der udsigt til fugleliv. Mod Grindsted afgrænses sognet af Simmelbæk, der adskilte Nørvang og 
Slaugs herreder.

• Hejnsvig by ligger på en bakketop og indeholder fra naturens side ikke vand, der kan tiltrække menne-
sker, men indbyggerne har ved Højene omdannet en mergelsø, der nu blot mangler et navn til markeds-
føring. Mest oplagt forekommer Højsøen at være. I syd afgrænses Hejnsvig Sogn af Ansager Å, der besej-
les med kano. Ved nordgrænsen og langs Grene Sande flyder Grene Å. Begge åer falder i Varde Å. Vest 
for bakkeøen ligger Fugdal Mose, som er stor og har en interessant historie om brug af kulturlandskabet 
gennem blandt andet gravning af tørv.

• Nollund-Urup-Eg er afgrænset af flere åer. Langs sydgrænsen flyder Grindsted Å, som tiltrækker mange 
lystfiskere. Et vandskel lige nord for Eg sørger for, at alle andre vandløb løber mod nordvest til Omme Å. I
nord flyder Simmelbæk og Engmosebæk. I vest findes Hoven Å. Mellem flere moser er Urup den største 
og mest interessante, men adgangsforholdene har længe været vanskelige.

• Skjoldbjerg og Lille Almstok adskilles af Vesterbæk, der fra Vorbasse Østermose (tidligere kaldet Ves-
termose) flyder mod nord forbi Slauggård til Skjoldbjerg og videre til Grene Å. Umiddelbart syd for 
Skjoldbjerg by ligger et attraktivt naturområde med to mindre søer, som lokalbefolkningen gerne opsø-
ger, hvilket navnlig gælder Fladsø. En ny ejer har imidlertid vanskeliggjort adgang til søområdet. På mar-
kerne nord for byen findes flere småsøer, der antages at være mergelgrave. 

• Stenderup-Krogager er meget rig på vandløb. Krogager opstod, fordi mængden af vand umuliggjorde an-
læg af en jernbanestation i Stenderup. Hovedåen er Ansager Å, som flyder langs Stenderup bys sydside 
og besejles med kanoer. Her kan et uofficielt anlægssted blive et væsentligt aktiv for udvikling turisme. 
Nørrebæk løber fra nordøst gennem landsbyen, hvor den danner grænse mellem byens to dele. Sønder-
bæk løber fra syd i Nørrebæk. 500 meter vest for Tingvejen løber Nørrebæk i Ansager Å. Cirka 1.300 me-
ter Vest for Tingvejen falder Ballebæk i Ansager Å. Fra Stenderup Nørremark løber Mejlsbæk og Hestkær 
Bæk mod vest til Grindsted Å. Nørremark var før opdyrkning helt domineret af Mejlsbæk Mose. Fiske-
kort til Ansager Å og de tilstødende åer kan købes på internettet. Mellem Ansager Å og Sønderbæk ligger
fiskesøen Østergård Put and Take. 

• Sønder Omme er begunstiget af den vandrige Omme Å, som er landsbyens væsentligste aktiv inden for 
turisme. Åen flyder også forbi Lille Brande, Juellingsholm og Skovsende. Omme Å er den største gren in-
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denfor Skjernåsystemet, der nord for kommunegrænsen markedsføres som Ålandet. Omme Å anvendes 
til kanosejlads og især lystfiskeri. Gennem Sønder Omme by flyder Sigbæk. Ved dens side er i Sigengen 
anlagt et nyt torv med springvand. Simmelbæk danner sognegrænse mod syd. 

• Vesterhede har flere små bække og søer i landskabet men ikke nær selve byen Vesterhede. Vandløbene 
flyder alle mod Stenderup-Krogager. Størst er Ansager Å, der afgrænser sognet mod syd. Blandt flere små
søer fremhæves Knudsø.

• Vorbasse har ikke vandløb i byerne Vorbasse og Fitting. I Nørresø nord for Vorbasse by udspringer An-
sager Å med navnet Nebel Bæk, der allerede i landsbyen Nebel er blevet til en vandrig bæk, som giver 
Nebel karakter. Ud over Nørresø indeholder landskabet søerne Knoldsø, Søndersø og en række søer, hvis 
navne ikke fremgår af målebordsblade. Vorbasse Sogn afgrænses i nordvest af Nørrebæk (ikke samme å 
som i Stenderup-Krogager, her tidligere kaldet Søgårde Bæk) og i sydvest af Holme Å, som anvendes til 
kanosejlads. 

Listen over steder, hvor vand kan opleves, kan rimeligvis udvides og frem for alt gøres mere detaljeret på grund-
lag af mere viden om lokale forhold. 

D. Sport og leg
I Børnenes Hovedstad er legepladser – gerne placeret ved stier – populære blandt børnefamilier. Legepladserne 
bliver ikke kun benyttet af byens egne indbyggere men også af besøgende. 

Landsbyerne har også andre tilbud til turister, der i naturen søger muligheder for udfoldelse af fysisk aktivitet. I 
de fem største landsbyer har indbyggerne adgang til brug af idrætshaller og fitnesscentre. Måske kan der udvikles
en holdbar model, der giver turister adgang til brug. 

1. Filskov har legepladser i anlægget, ved kroen og i skolegården. I Baneskoven er der mountainbikebane. 
En fodboldgolfbane er anlagt ved kroen. Ved friskolen findes en multibane. 

2. Hejnsvig har legeplads ved stadion. Ved Gyttegård er der mountainbikebane og en golfbane med 18 hul-
ler. En bane til fodboldgolf er anlagt i Fugdal. En padelbane er på vej ved stadion. 

3. Nollund-Urup-Eg har ingen offentligt tilgængelige tilbud inden for sport og leg, næppe heller ved for-
samlingshuset. Der er ikke længere boldbaner ved de tidligere skoler i Nollund og Urup. 

4. Skjoldbjerg har en legeplads ved Medborgerhuset. Legepladsen ved hotellet er næppe alment tilgænge-
lig. Boldbanen ved Medborgerhuset kan benyttes af alle til fysisk udøvelse. 

5. Stenderup-Krogager har en ny legeplads i Øparken foruden en legeplads ved folkeskolen. Øparken inde-
holder også baner til petanque og krolf. Ved idrætscentret i Krogager er der baner til beachvolley og fod-
bold. Ved folkeskolen findes multibane og kælkebakke. En mountainbikebane er anlagt ved Møllebakken.

6. Sønder Omme har legepladser i anlægget ved Skovvej, Solbakken, Nørager, Lyngvang og skolen. En mul-
tibane er tilgængelig ved Naturrum. Fitness og tennis findes ved multicentret, hvor en bane til padelten-
nis nu er under anlæg.

7. Vesterhede har en ny legeplads ved Mikrohallen. En bane til beachvolley er på vej samme sted, hvor der 
også er adgang til at benytte boldbaner. 

8. Vorbasse har legepladser ved Rolighedsvej, Kirkevænget og Aksen og campingpladsen, der også har mi-
nigolf. Mellem fritidscentret og folkeskolen ligger Aksen, som er et område med outdoorfitness, 60 me-
ter bane med automatisk tidtagning, padeltennis, multibane, sandområde med tre faste volleyballbaner 
og en fast bane til andre boldspil – og bænke. 

Billund Kommune er ved at udstyre de større landsbyer med legepladser, hvilket er en naturlig understregning af 
den valgte markedsføring af kommunen som børnenes hovedstad og familiens bedste valg. Kommunen vil imid-

Slaugs Herred. Turisme i landdistrikterne. 2022  – 86



lertid ikke påtage sig ansvar for vedligehold af mere end én legeplads i hver landsby, hvilket kan være et fejlgreb 
ud fra et markedsføringsmæssigt synspunkt. En af landsbyerne arbejder med begrebet legepladsernes landsby. 

E. Kulturhistorie – Fortidsminder 
Kulturhistorie omhandler alle spor af menneskelig aktivitet fra de ældste spor af menneskeligt liv til syvradioavi-
sen i morges. Arkæologer søger efter kogegruber, huse, gårdanlæg (stolpehuller og brandspor), forsvarsanlæg, 
gravhøje, redskaber, mønter og meget andet, der kan overleve mange hundrede års ophold i jord. 

Fortidsminder er fund fra forhistorisk tid eller vikingetid og middelalder. Forhistorisk tid er stenalder, bronzeal-
der, jernalder og vikingetid, som ud over tekst på runesten ikke kan udforskes gennem skriftlige kilder. Skrift på 
andre materialer kom sent til Danmark. Et begrænset antal kilder til danske forhold findes i lande, hvor skriftkul-
turen var tidligere udviklet. Middelalderen er en overgangsperiode til historisk tid, hvor der kommer flere beva-
rede skriftlige kilder ind i billedet. 

Fra forhistorisk tid er der registeret mange fortidsminder i Billund Kommune. Der er primært tale om kogegruber 
og gravhøje. Mange er synlige og kan besigtiges, medens mange andre ikke længere er synlige i landskabet. Et 
stort antal gravhøje er registreret uden nærmere datering. De vil blive nærmere undersøgt, når arbejdet kan fi-
nansieres en gang i fremtiden. En del gravhøje er fredede, men mange var allerede blevet tømt for gravgaver og 
andet indhold inden fortidsminderne i 1937 blev beskyttet ved lov. 

Billund Kommune var hjemsted for Vorbassedrengene. I nogle årtier omkring 1880-1900 tømte de mange grav-
høje for oldsager. Fundene blev solgt til private samlere. Uden for nutidens Billund Kommune var Vorbassedren-
gene også aktive. Deres fremfærd var dengang ikke ulovlig, men megen viden gik tabt for eftertiden, forskerne og
museerne. Denne ødelæggende form for omgang med oldsager er også kulturhistorie.

Alle landdistrikter i Billund Kommune har fredede fortidsminder, men mængden er stærkt varierende. Et ringe 
antal arkæologiske fund i et område indikerer, at landskabet i forhistorisk tid ikke var tilstrækkeligt attraktivt for 
bosættere. Landskabet var særdeles tyndt befolket. Indbyggerne bosatte sig de steder, hvor adgangen til føde var
bedst eller nemmest. Rydning af urskov på sandjord for at give plads til agerdyrkning var nem, men dyrkningen 
udpinte meget hurtigt sandjorden. Færrest fund er gjort i Filskov, Nollund-Urup-Eg, Skjoldbjerg, Stenderup-Kro-
gager og Vesterhede. 

Flere gravhøje er blevet fundet i Hejnsvig, medens flest er fundet i Sønder Omme, hvor der har været 120 grav-
høje. Halvdelen af disse er bevarede. De anlagdes primært i en halvcirkel nord for Omme Å og rundt om nutidens
Sønder Omme by. Tættest lå højene mellem Møbjerg og Bøvl. 

Hovedparten af gravhøjene var små rundhøje, der blev anlagt af hyrde- og nomadefolket Jamna i bronzealderen 
for henad 5.000 år siden. Med jamnaerne fulgte kvægavl. Agerdyrkning fandtes allerede her. Ved hjælp af DNA-
teknologi blev Jamnafolket identificeret i 2015. Sporene af dets aktiviteter var tidligere kendt under en række an-
dre navne: grubegravskulturen, okkergravskulturen, stridsøksefolket, snorekeramikkulturen og enkeltgravskultu-
ren. Jamna betyder grube på ukrainsk og russisk. Jamnafolket indvandrede, fordi det var blevet fortrængt fra den 
pontiske slette i Ukraine og nord for Det Kaspiske Hav. Fra hjemstedet vandrede det mod nordvest til nutidens 
Polen og andre dele af Europa. Fra Jylland vandrede jamnaerne over til øerne. Jamnaernes gravhøje er så små, at 
de kan anlægges af en enkelt familie, medens de ældre storstensgrave var store projekter, der krævede mange 
flere menneskers arbejde. En del gravhøje er siden blevet overpløjet eller ødelagt af fx gravrøvere, der søgte efter
guld. Jagten på guld i disse små høje var imidlertid forgæves, da jamnaernes gravhøje blev bygget før, guldet kom
til vor del af Europa for cirka 4.000 år siden.

Vorbasse er hjemsted for tre markante storstensgrave, der blev bygget før jamnaernes ankomst. Størst er Ålfla-
sker på Sønderhede med et format på 65 meters gange 8-10 meter. Den er fra ca. 3.500 fvt i bondestenalderen.  
Ved en skovvej i Fromseier Plantage findes en anden langdysse. På Tingsted bakke i Rankenbjerg blev en 31 me-
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ter gange 7 meter stor langdysse genfundet i 2018. Efter den fornødne pleje af arealet omtales dyssen nu som 
Den genfundne Langdysse.

Vorbasse er også hjemsted for den vandrende landsby gennem 1100 år. Otte forskellige steder var landsbyen pla-
ceret i årene cirka år 0 og 1100. Alle landsbyer lå nordøst for kirken. Ved hver flytning blev størrelsesforholdet 
mellem gårdene videreført. Formålet med flytningerne var at nyttiggøre jorden under husene, som med den tids 
enkle metoder til bortskaffelse af organisk affald blev særlig rig på næring. Siden bygningen af kirken er landsby-
en ikke blevet flyttet. Vorbasse blev i 1970’erne kendt som Danmarks første eksempel på en vandrende landsby, 
men der er siden fundet andre.

Med denne beskrivelse er der givet en meget kortfattet introduktion til forhistorien i Billund Kommune. 

Fra middelalderen er der fundet spor af nedlagte kirker og kirkegårde i Almstok og Filskov. Tomten af kirkegården 
og kirken i Almstok, der blev kaldt Røde Kirke, er på stedet markeret med en plantet hæk. 

Arkæologer gør også jordfund i nyere tid, som er tiden efter reformationen. I Filskov blev der fundet spor af høj-
ryggede agre, som blev benyttet før 1789. De er vidner om den dyrkningsteknik, der blev anvendt fra middelal-
deren til udskiftningen af landsbyjorden.

Mange fortællinger om fortidsminder kan ikke dokumenteres i dag med påvisning i naturen, men i Billund Kom-
mune er der gode undtagelser med gravhøje og nedlagte kirker. Fortællingen om forhistorisk brug af landskabet 
er nært knyttet til historien om hedelandskabets opståen, udbredelse og genopdyrkning.

F. Kulturhistorie – Nyere tid
De cirka 500 år fra reformationen i 1536 til vor egen tid betegnes nyere tid inden for faghistorien. Mængden af 
spørgsmål og svar om landsbyernes forhold og samfundet i nyere tid er enorm, hvilket da også afspejles i inter-
viewene. Her pegedes på forsvundne herregårde, møller, et kloster, kartoffeltyskere, hedelandskab, engvandings-
kanaler, københavnerplantager (som er mere synlige end andre dele af de opdyrkede heder og moser), arbejds-
hus, nye landsbyer (Vesterhede og flytningerne af Nollund og Bøvl), kroer, kirker, skoler, missionshuse, butikker, 
håndværkere, industrier og mejerier samt en række gårde og andre bygninger. 

Til sikring af en fortælling med overblik og overskuelige røde tråde igennem fortiden skal der omhyggeligt udvæl-
ges måder at anskue samfundet på. Nemmest er historien at fortælle med fokus på magtforhold. Der kan lige så 
vel fokuseres på indbyggernes livsgrundlag og dermed på brugen af landskabet samt på resultaterne af den me-
get hurtige og radikale forvandling af samfundet, der er sket gennem de seneste cirka 170 år. Her opstod mange 
nyheder inden for håndværk, industri, transportteknologi, velfærdsstat, arkitektur, sociale omgangsformer og 
meget andet. Alt dette ses også i landdistrikterne inden for Billund Kommune, hvor landsbyerne var små centre i 
det store samfunds periferi.

Spor efter magt og standsforskelle 

Standsforskellene mellem fortidens indbyggere inden for Billund Kommunes grænser i nutiden har historisk set 
ikke været særlig store. Mængden af spor efter indbyggere med magt er derfor ret lille.

Siden grundloven af 1915 har danske borgere haft lige rettigheder i samfundet. Årene mellem den første grund-
lov af 1849 og grundloven af 1915 var en overgangsperiode, hvor indbyggerne fik større frihed, men de fik ikke li-
ge rettigheder. Demokrati var i begyndelsen et skældsord og blev opfattet som den lige vej til kaos, men opfat-
telsen ændrede sig gennem tiden og især efter indførelsen af parlamentarisk demokrati i 1901.

Før 1849 var kongen enevældig. Kongen var staten. Resten af befolkningen var adskilt i fire stænder, nemlig gejst-
lighed, adel, borgere og bønder. Antallet af indbyggere var størst i bøndernes stand.

Omsat til lokale forhold i Billund Kommune kan der søges efter spor af kongen og de fire stænder.
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1. Kongen. 
De fleste af kongens borge og slotte var placeret på strategisk vigtige steder, hvilket normalt var ved ky-
sten, hvor der samme sted opstod en købstad. Med sit følge rejste kongen rundt i landet for at indkasse-
re skat eller spise sig igennem naturalieydelserne. Undervejs boede han i sine borge. Efter reformationen
og navnlig efter indførelsen af enevælde i 1660 var borgene overflødige. De blev enten nedrevet eller 
omdannet til slotte, der var bedre egnede til repræsentation og som boliger. Koldinghus var blandt de 
sidste slotte i Jylland. 

I Billund Kommune har kongemagten aldrig haft hverken borg eller slot. Områdets strategiske betydning 
har aldrig været tilstrækkeligt stor for kongen eller staten.

2. Gejstligheden.
Denne stand bestod af biskopper, provster og præsterne. De var alle ansat af kongen og havde ud over 
de kirkelige opgaver også visse administrative pligter, hvilket de stadig har. Præster har der siden mid-
delalderen været i hvert eneste sogn. I tyndt befolkede egne kunne en præst blive betroet driften af flere
sogne.

Præstestanden var naturligvis indbyggere i det område, som nu er Billund Kommune. Syv oprindelige 
sogne er repræsenteret i kommunen, nemlig Grene, Grindsted, Hejnsvig, Vorbasse, Sønder Omme og 
dele af Ansager og Randbøl sogne, men der var ikke altid tale om syv præster. Navnlig i det oprindelige 
Slaugs Herreds fire sogne er der flere eksempler på præster, som tog sig af to sogne. Præsten skulle selv 
kunne drive en gård for at få mad på bordet. 

I 1900-tallet udskiltes en række nye sogne fra de nævnte sogne, hvilket imidlertid er uden betydning i 
spørgsmålet om præstestanden som magtfaktor under enevælden. 

3. Adelen.
Hovedgårde og herregårde var bopæl for adelen. Her er tale om en befolkningsgruppe med særlige 
rettigheder af social, økonomisk og politisk karakter. Særrettighederne var opnået gennem afstamning 
eller militære ydelser til kongen. Desuden var godsejeren kongens repræsentant i lokalområdet, hvor 
han løste en række administrative opgaver. Siden 1919 har adelen været ligestillet med andre indbyggere
i kongeriget. Adelsslægter findes stadig. Eksempler på ufaglærte adelige arbejdsmænd forekommer.

I Billund Kommune findes igen herregårde nu, men der har der været tre herregårde, nemlig Donslund i 
Hejnsvig Sogn, Juellingsholm i Sønder Omme Sogn og Urup i Grindsted Sogn. Alle tre herregårde blev 
opgivet af adelen i de sidste årtier af 1600-tallet, hvor de ikke længere kunne betale det nødvendige til 
kongen. Efter krigene mod Sverige var det ikke muligt for dem at komme økonomisk på fode igen. Byg-
ningerne, som på det svage naturgrundlag ikke havde været store, blev nedgraderet til almindelige gårde
og solgt til medlemmer af borgerstanden, som efter 1660 fik friere råderum uden for købstæderne.

4. Borgerne.
I købstæderne boede borgerne, som var handlende, håndværkere og embedsmænd. 

Billund Kommune har ikke været hjemsted for en købstad. Med andre ord har der ikke boet med-
lemmer af borgerstanden i Billund Kommune. 

5. Bønderne.
Langt hovedparten af befolkningen var bønder. Oprindelig var de fleste bønder fæstere af jord, der al-
mindeligvis var ejet eller forvaltet af adelen på kongens vegne. Efter udskiftning af landsbyjorden fik bøn-
derne fra slutningen af 1700-tallet mulighed for at blive selvejere. Oprindelig boede bønderne i landsog-
nene. Dog indeholdt visse købstæder gårde, hvor fra jord tilhørende købstaden blev dyrket. 

I Billund Kommune var alle indbyggere oprindelig medlemmer af bondestanden. Den eneste undtagelse 
herfra var præsterne – og adelen, så længe den var her. Bondestanden efterlod sig mange spor i landska-
bet, men her er der ikke tale om spor af magt. Der er tale om spor af søgen efter bedre livsgrundlag.
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Denne gennemgang viser, at Billund Kommune var et perifert område inden for kongeriget. Her var ingen køb-
stæder eller kongelige bygninger. Adelen har været her, men den forsvandt for over 300 år siden og bygningerne 
er der kun sparsomme spor tilbage af. Under enevælden var her en lille gruppe præster, og kirker fra middelal-
deren findes stadig. Resten af indbyggerne i fortidens Billund Kommune var bønder. De udgjorde det store flertal.

Opdelingen af befolkningen i stænder opløstes efter 1849. I landsognene kunne enhver indbygger efter 1857 
etablere sig med et borgerligt erhverv. – Borger blev efterhånden synonymt med indbygger, som vi jo alle er.

Spor efter livsgrundlag

Bønderne fandt deres livsgrundlag i landskabet, hvor de siden oldtiden havde boet i fællesskaber, der blev til 
landsbyer. På jord med meget svagt næringsgrundlag var der kun plads til enkeltgårde eller dobbeltgårde. I Bil-
lund Kommune var der mange enkeltgårde. Dem kan vi se i en fortegnelse fra 1688, hvorfra der her nævnes føl-
gende eksempler: Baggesgård, Bolding, Dyvelsrække, Løvlund, Mølgård, Slauggård og Hjortlund (i Filskov. Hjort-
lund i Vesterhede er yngre).

Brugen af landskabet som livsgrundlag i fortidens Billund Kommune er langt mere rigt på fortællestof end histo-
rien om stænderne. Hovedemnet er hedelandskabet, der mere eller mindre uforvarende blev skabt af menne-
sker i oldtiden og nåede dets største udbredelse i 1600-tallet, hvor der stort ingen skov var tilbage. I dag dækker 
Randbøl Hede et stort og stadig træløst landskab, men for 150 år siden havde hovedparten af Jylland vest for 
højderyggen stadig det samme eller et lignende udseende med lyng som dominerende vegetation. Dele af land-
skabet var helt uden vegetation, heller ikke hedelyng, hvilket stadig er tilfældet i Grene Sande, hvor intet holder 
på sandet. Åbne sandflader var et resultat af for intensiv afskrælning af hedetørv. 

I 1600-, 1700- og 1800-tallet blev der gjort flere forsøg på at vende udviklingen. I 1760 ankom kartoffeltyskerne 
for at opdyrke Randbøl Hede. Der blev anlagt nye landsbyer efter tysk mønster, hvilket kan ses i de fredede spor 
efter kolonien Frederiksnåde, i kolonien Moltkenberg som siden fik navnet Skjoldbjerg, og i Frederikshåb (Rand-
bøl sogn). Hedeopdyrkningen blev mere effektiv i løbet af 1800-tallet og især efter 1866, hvor Det Danske Hede-
selskab blev etableret. Omkring 1960 blev opdyrkningen af hede indstillet. De tilbageværende hedearealer er nu i
fare for at forsvinde som håndgribelige minder om fortiden, da de er vanskelige at vedligeholde.

I fortiden var materielt livsgrundlag og åndeligt livsgrundlag i højere grad to sider af samme sag end tilfældet er i 
dag. Lidt nord for den gamle Nollund landsby ligger gården Nollund Kloster, som der kun er bevaret sparsom vi-
den om. Før reformationen i 1536 var den antagelig et mindre munkekloster. Efter reformationen blev den om-
dannet til en enkeltgård.

Kirker har der siden middelalderen været i de seks gamle sogne, men inden for Billund Kommune er der kun be-
varet to hele og to halve middelalderkirker. De halve kirker er nu kor i udvidede kirker, hvilket gælder Grindsted 
Kirke (1923) og Hejnsvig Kirke (1919). De hele kirker ligger i Sønder Omme og Vorbasse. Almstok, Filskov og Fit-
ting havde kirker i middelalderen, men efter en periode med nedgang i befolkningstallet blev de nedlagt. Grene 
kirkebygning blev nedbrudt i 1891, og en ny blev opført nærmere landsbyen Billund. I katolsk tid før 1536 tillag-
des hellige kilder stor betydning, og ved Vorbasse Kirke findes stadig spor af en helligkilde. 

1800-tallets religiøse vækkelse førte til opførelse af nye kirker. Filskov Kirke opførtes 1877. Mellem 1909 og 1921 
opførtes nye kirker i Nollund, Skjoldbjerg, Stenderup, Urup og Vesterhede. Alle nye kirker fik siden deres egne 
sogne. I vækkelsesårene opførtes en lang række folkelige missionshuse. Det første opførtes 1868 og der bygge-
des flest i 1890’erne. De blev placeret enten i landsbyerne eller ude i det åbne land. Som eksempler kan nævnes 
Hejnsvig og Lamborg i Urup. 

Vandmøller kunne være opført i middelalderen eller omkring reformationen. Donslund Vandmølle blev opført af 
herregården Donslund. Eg Vandmølle blev opført af herregården Urup. Juellingsholm Vandmølle var opført af 
herregården Juellingsholm. Der var også vandmølle i Løvlund, hvor miljøet omkring vandmøllesøen for godt 
hundrede år siden blev opfattet som det frodigste og smukkeste på egnen omkring Grindsted. 
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Engbøndernes almindelige vej til kontante indtægter var salg af levende kvæg. Ad drivveje blev det drevet ned til 
markedet i Wedel lige uden for Hamborg eller til marsken ud for Ribe, hvor fra det blev sejlet til Holland. Her var 
tale om store byer med et stort behov for kød. Undervejs blev kvæget om natten værnet mod ulve og andre ulyk-
ker i særlige indhegninger, der var opbygget af lyngtørv. Rester af dyrefolde findes ved Hjortlund Sø i Filskov. Juel-
lingsholm med flere lokaliteter lå også ved en drivvej. Efter anlæg af jernbaner var der ikke længere behov for 
drivvejene.

Engvanding var en nyttig nøgle til opdyrkning af hedelandskabet. Hedeselskabet benyttede metoden i stor stil og 
landsbyen Grindsted var blandt de første, der fik hjælp til såvel papirarbejde som anlægsarbejde. Fra den den-
gang stadig lille landsby førtes kanaler ud forbi Eg. Allerede i 1850’erne havde bønderne i Filskov og Sønder Om-
me imidlertid fundet ud af at løse opgaverne selv. Spor af engvandingskanaler findes stadig. Kanalen fra Lundager
til Sønder Omme fungerer stadig og er fredet. Kanaler har der også været fra Sønder Omme til Ørbæk og Hoven.

Hedeopdyrkningen indebar ikke kun, at hede blev forvandlet til ager. Den allerringeste hedejord kunne ikke 
anvendes til dyrkning af korn. På den anlagdes i stedet plantager. De blev kaldt københavnerplantager, da de blev
anlagt af københavnske grosserere med ledig kapital. De forandrede ikke kun landskabet, men øgede samtidig 
omsætningen i det lokale erhvervsliv og gav personalet kontante penge mellem hænderne. Eksempelvis findes 
københavnerplantagerne Baldersbæk, Lundgård og Gyttegård (oprindeligt Siam) i Hejnsvig Sogn og Fromseier i 
Vorbasse Sogn. Andre steder tog lokale indbyggere selv affære med etablering af aktieplantager, hvilket var tilfæl-
det i Sønder Omme. 

Moser har en særlig andel af historien om hedeopdyrkning. De blev afvandet, tørv blev afgravet og solgt som 
brændsel, og hvis der ikke opstod søer med blank vand, kunne mosen drænes med grøfter og dannelse af nye 
åer, før de blev opdyrket som nye agre. I dag kan disse gamle moser være vanskelige at genkende. Det gælder for 
eksempel den store Mejlsbæk Mose, der var afgrænset af Morsbøl Bæk, Kærbæk og Ansager Å. Her opførtes 
Mejlsbækgård som den første gård i 1901. I dag er området kendt som Stenderup Nørremark. Blandt mange an-
dre eksempler kan nævnes Fugdal Mose og Vorbasse Østermose.

Statsfængslet ved Sønder Omme er en særlig del af historien om hedeopdyrkning. Fængslet blev anlagt som et 
arbejdshus, hvis opgave var at lade de indsatte udføre opgaver, der var til nytte for samfundet. Arbejdshusets for-
mål var at opdyrke hede. 

De gamle landsbyer er forandret radikalt gennem tiden. Den ældste systematiske opgørelse over landsbyernes 
størrelse og agrare ydeevne kan læses i matriklen fra 1688, der inden for nutidens Billund Kommune indeholdt 
knap 40 landsbyer og godt 30 enestegårde. Størst var Bøvl med hele 12 gårde, fordi der var lerjord i undergrun-
den, medens eksempelvis Krogager og Lille Almstok dengang var enestegårde. I hele Billund Kommune var der 
desuden 16 huse med lidt jord og ingen huse uden jord. Fem landsbyer var hjemsted for en sognekirke. For-
tællingen om befolkningstilvækst og udstykninger til flere gårde og huse samt skoler og fattighuse igennem de 
næste 300 år springer vi over her. 

Fra slutningen af 1800-tallet opførtes huse uden jord til indbyggere, som var for eksempel butiksejere eller hånd-
værkere og dermed levede af andet end dyrkning af deres egen jord. 

På vej til velfærdssamfundet

Med de mange nye bygninger til handel, håndværk og service blev de gamle landsbyer udvidet radikalt. Fra deres
oprindelige centrum bredte de fleste sig, men der er et par undtagelser. I Nollund opstod der ingen landsby ved 
de gamle gårde. Ganske vist fik området en ny kirke og skole, men de blev opført på bar hede to kilometer mod 
vest, hvor der også kom enkelte villaer ved siden af, men mere landsby fik Nollund ikke. I Urup var den nye be-
byggelse så spredt, at der ikke var noget tilløb til at skabe en landsby. Interessant er også Vesterhede, der ved en 
nyere enkeltgård (Hjortlund) opstod som en helt ny landsby med kirke, skole, butik, hotel og meget andet. Her er 
tale om en rural by, hvilket er helt ny landsby, der opstod, fordi ny lovgivning efter 1849 rummede mulighed for 
det. Vesterhede har ikke sit eget ejerlav, og dermed har der heller ikke været nogen gammel landsby at udvide.
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Drivkraften i landsbyernes udvikling var ikke mindst butikslivet. Dagligvarebutikker var en væsentlig faktor i 
udviklingen. I de seneste årtier har flere landsbyer imidlertid måttet sige farvel til disse. Det gælder Eg, Skjoldb-
jerg og Vesterhede. Stenderup-Krogager var på vej i samme retning, men fandt i tide en kreativ løsning med et 
nyt og bredere ejerskab. Derimod nyder de fem store landsbyer godt af velfungerende dagligvarebutikker.

Jernbanen og dermed stationsbyen er en meget afgørende faktor i fortællingen om landdistrikterne. De sidste 
jernbaneskinner forventes at forsvinde inden for kort tid. De fleste banetracéer er omdannet til cykelstier eller er 
på vej til at blive det. De er fremragende aktiver for udvikling af turisme. Jernbanestationernes bygninger anven-
des som private boliger eller til erhverv. De kan derfor ikke opleves indefra af turister. Udefra kan interesserede 
betragte disse fine bygningsværker, da ingen af dem er revet ned. De fleste banelinjer krydsede vejtrafikken i plan
med denne, men viadukter anvendtes også. I Filskov er bevaret en viadukt til vejtrafik over Birkemosevej. 

Forandringen af landdistrikterne i navnlig 1900-tallet var omfattende. Fra et økonomisk set meget fattigt ud-
gangspunkt nåede befolkningen inden for nutidens Billund Kommune i løbet af århundredet frem til at få om-
trent samme standard i levevilkår og behov som i resten af landet. På tværs af sognene inden for Billund Kommu-
ne var forskellene i indbyggernes livevilkår sidst i 1900-tallet blevet reduceret væsentligt, efter som naturgrund-
laget gennem brug af moderne teknik og metoder efterhånden kun bød på små variationer. På den anden side 
betød de mange nye erhverv, at der kom en nye årsager til forskelle i befolkningens levevilkår. 

Der er mange eksempler på fortællinger om, hvorledes indbyggerne indrettede sig under forvandlingen af sam-
fundet og opbygningen af velfærdssamfundet. Her opstod mange nyheder inden for håndværk, industri, trans-
portteknologi, arkitektur, sociale omgangsformer, kultur, sport, sundhed og meget andet. Ganske vist var eksem-
pelvis virksomheder i samme branche i princippet ens, men opgaverne kunne løses på forskellige måder og med 
forskellige resultater. Der opstod specialiseringer, og de ledende personligheder var forskellige. Inden for by-
erhvervene var der med andre ord en udvikling fra by til by, som der kan fortælles forskellige historier om. 

Mange gamle erhvervsbygninger giver stadig landsbyerne karakter. Det gælder eksempelvis det nedlagte mejeri 
Fælleslykke i Stenderup-Krogager. Med nyt indhold og ny aktivitet, som der er et marked for i nutiden, kan det 
anvendes til fortælling om fortiden og dermed blive et aktiv for turisme. I Vorbasse peges på Gadehuset, Vorbas-
segård og Nørregård som værd at berette om til besøgende. 

Kendisser 

Bysbørn kan være et stort emne, når en by eller egn skal beskrives. Her er tale om voksne og i offentligheden 
kendte mennesker, der er født et givet sted og uden for hjemstavnen har gjort sig bemærkede i en større offent-
lighed. Fænomenet er i almindelighed ret overset i Danmark, inden for turisme vel at mærke. 

Landdistrikterne i Billund Kommune har mindst én person, som skabte et produkt, der er kendt over hele verden,
nemlig Legos grundlægger, Ole Kirk Christiansen (1891-1958). Han blev født på Omvrå Søndermark i Filskov kirke-
distrikt og døbt i Filskov Kirke. Kirkedistriktet var dengang en del af Sønder Omme sogn, som dermed også har 
andel i historien om Legos oprindelse. 

Kunstmaleren Loui Michael (1933) er født i Vorbasse. Han har siden 1965 været medlem af Grønningen.

Musikeren, sangeren og skuespilleren Otto Brandenburg (1934-2007) var født i Rishøj ved Hejnsvig, hvor han i 
kun få måneder boede som spæd. 

Blandt nyere eksempler er forfatteren Morten Kirkskov (1963), som er bysbarn fra Sønder Omme. 

Personer og foreninger, der lokalt har spillet en rolle i landdistrikternes udvikling er naturligvis også relevant stof i
fortællingerne om livet her. Denne indfaldsvinkel kan åbne døren til mange flere fortællinger om personalia.

G. Mindesmærker
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Mindesmærker er interessante, fordi de fortæller historie på en kortfattet måde, der virker mere ægte end en 
fyldig forklaring på en planche. Effekten og respekten for budskabet forstærkes, når det er tydeligt, at mindes-
mærket har stået på stedet i mange år.

Med mindesmærker menes her primært et monument, en statue, en sten med inskription eller lignende, der er 
rejst eller opført til ære eller minde om en afdød person eller en bestemt historisk begivenhed. Billund Kommu-
nes landdistrikter er ikke rige på mindesmærker i denne kategori, men de findes. Der kunne lægges en strategi 
for udvikling af flere mindesmærker på tilstrækkeligt betydningsfulde steder, men dette virkemiddel skal anven-
des med stor varsomhed. Skal det være, så skal det kunstneriske element have et vist niveau. 

Mindesmærker er også andre genstande eller bygninger, der står tilbage som minde om en svunden, betydnings-
fuld eller mindeværdig tid. Til udvikling af turisme i landdistrikterne vil det være meget nyttigt at udarbejde over-
sigter over navnlig bygninger, der har spillet en særlig rolle i samfundets udvikling. Jernbanestationerne er det 
mest oplagte eksempel. Kirkerne er allerede udpegede og tilmed fredede. Fredninger er ikke en betingelse for 
udpegning af bygninger som interessant historiefortælling til turister – og lokale indbyggere – men der er større 
sikkerhed for, at de bevares i genkendelig form. Alternativet til fredning er udpegning som bevaringsværdig, hvil-
ket kan ske i forskellige grader, men bevaringsværdige bygninger lever ofte i en farlig verden.

1. Filskov har flere mindesmærker. Ved Østergård er opsat en stor mindesten med reference til en kirke, 
der blev nedlagt i middelalderen og stadig ikke er genfundet. Kirkegården blev genfundet i 1860’erne, 
hvor den var inspiration til bygning af en ny kirke, som indviedes i 1877. Under Den 2. Verdenskrig faldt 
engelske flyvemaskiner ned, hvilket der er opstillet minder for ved Brunbjergvej og Vildkjærvej. På kirke-
gården er opsat en mindeplade for et bysbarn, der som allieret soldat døde under landgangen i Norman-
diet 1944. 

2. Hejnsvig har i Klink en mindesten for et missionshus, der blev nedlagt og nedrevet i 1920 efter kun 20 
års brug. Samtidig indviedes nye missionshuse i Donslund, Hejnsvig og Vesterhede.

3. Nollund-Urup-Eg har en mindesten for Herregården Urup, der opstod som en borg og siden ændredes til
en herregård. Stenen står på stedet, hvor bygningerne var beliggende.

4. Skjoldbjerg har i Lille Almstok en mindesten for Røde Kirke, som nedlagdes omkring 1340. Området var 
plaget af flyvesand fra Randbøl Hede.

5. Stenderup-Krogager har ingen mindesmærker.

6. Sønder Omme har Holdgaardstenen til minde om husmand og rigsdagsmedlem Jens Holdgaard, der 
overbeviste Folketinget om placering af Statens Arbejdshus i Sønder Omme. Holdgaard var ikke et bys-
barn, og han boede ikke i Sønder Omme, men han huskes med glæde i byen. Ved byens campingplads 
står en flot mindesten, hvis betydning ikke er gennemskuelig for den uindviede, men der skulle være tale
om en lokal erhvervsmand. – I Sigengen står Spirerne, som ikke er et mindesmærke men et kunstværk af 
granit som symbol på Byen, hvor det spirer og gror. Anskuet som mindesten har byen dermed sat et 
smukt minde over sig selv. Kunst i landsbyerne taler til såvel indbyggere som turister. 

7. Vesterhede har ingen mindesmærker.

8. Vorbasse har flere mindesmærker. Øst for byen erindrer en mindesten om en for Danmark succesfuld 
militær træfning mellem Preussen og Danmark den 29. februar 1864. Ved byparken Vorbasse Krigshavn 
står Dalgasstenen til minde om Enrico Dalgas (1828-1894), der var blandt grundlæggerne af Hedeselska-
bet og dets første administrative leder. Han ejede Høllund Søgård i Vorbasse sogn, hvor der på privat om-
råde er opstillet en statue af ham. På markedspladsen i Vorbasse er placeret en statue af Professor Labri 
(1863-1935), der var en af Vorbasse markeds farverige og landskendte gøglere. 

Smukt udformede mindesmærker kan opfattes som kunstværker. Kunst i landsbyerne taler til såvel indbyggere 
som turister.
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H. Mødesteder og spisesteder
På turene gennem landdistrikterne søger turister steder, hvor de kan gøre holdt, holde pause, benytte et toilet, 
indtage et måltid, iagttage omgivelserne og måske møde andre mennesker. Disse behov kan imødekommes såvel 
udendørs som indendørs – men ikke på samme måde i alle landsbyer. 

Landsbyernes åbne miljøer er lige som steder i naturen uden for landsbyerne velegnede til pauser på bænke med
eller uden borde. I dagligvareforretninger eller hos bagere og takeawaybutikker kan der ofte købes forplejning og 
drikkevarer til indtagelse udendørs. Nogle af disse steder er mødesteder for landsbyens egne indbyggere. I lands-
byer uden offentlige spisesteder er mødestederne landsbyens eneste og dermed bedste opholdssted i en pause. 

De fleste landsbyer har opholdssteder i en eller anden form, men ikke alle landsbyer byder på mulighed for køb 
af forplejning. Ingen af de nævnte indkøbssteder findes i Nollund-Urup-Eg, Skjoldbjerg og Vesterhede, så her skal 
turisterne være så forudseende, at de selv medbringer det nødvendige til en pause. I Stenderup-Krogager er køb-
manden den eneste kilde til mad og drikke. I disse fire landsbyer er udendørs ophold den eneste mulighed for 
spontant at finde et sted til indtagelse af mad og drikke. Kun efter forudbestilling kan selskaber af en vis størrelse 
modtage servering indendørs i Stenderup-Krogager, hvilket sker i Teglgårdshallen. 

I Filskov, Hejnsvig, Stenderup-Krogager Sønder Omme og Vorbasse vil turisten altid kunne finde mad og drikke. 
De har alle dagligvareforretninger, og de to sidst nævnte har bagerforretninger.

I Filskov, Hejnsvig, Sønder Omme og Vorbasse har turisten mulighed for at købe et måltid og nyde det indendørs i
restauranter eller andre indendørs tilbud med siddepladser.

Oversigt:

1. Filskov har borde og bænke på Peterspladsen ved købmanden, som tilbyder varme pølser og drikkevarer.
Bænke findes flere steder i byen, eksempelvis i anlægget. Viadukthallens café er under udvikling, så den 
formentlig får regelmæssige åbningstider i nogle af dagens timer. Filskov Kro er landsbyens stabile og go-
de spisested.

2. Hejnsvig har pizzeriaet Bella Italia. Et par kilometer nord for byen ligger Gyttegård Golfklubs café. 

3. Nollund-Urup-Eg har små bysamfund i Nollund og Eg, hvor turister dog ikke finder egnede opholdsteder 
til en pause. Servering til rejsende tilbydes ikke.

4. Skjoldbjerg har ved kirken et område, der af turister benyttes til pauseophold. Servering til rejsende til-
bydes ikke.

5. Stenderup-Krogager har på den tidligere hotelgrund overfor købmanden et område med bænke og bor-
de, hvor rejsende kan indtage medbragt mad og drikke eller hos købmanden indkøbt is, kaffe fra auto-
mat eller måske en sandwich. I Øparken er der et madpakkehus ved den nye legeplads. Hjemmelavet is 
kan købes i Nygårds ismejeri, Tingvejen 304. 

6. Sønder Omme har borde og bænke ved kroen, i Sigengen og på 4Hs areal ved Holdgårdsvej. Her kan ind-
tages egen forplejning, der i byen kan suppleres fra to lokale dagligvareforretninger, bageren og to tank-
stationer. Indendørs kan bespisning købes på Sønder Omme Kro, i Café Sønder Omme Multicenter, i 
Milano Pizza og Grill samt i Pizza og Kebabhouse.

7. Vesterhede har ved kirken opstillet bænke og borde, der af turister benyttes til pauseophold. Servering 
til rejsende tilbydes ikke.

8. Vorbasse har udendørs opholdssteder i Vorbasse Krigshavn, der også er kendt som Byparken med info- 
& madpakkehus, på bænke ved Sognehuset, Parkvej og i vestkanten af Markedspladsen samt på Aksen 
mellem Vorbasse Fritidscenter og Vorbasse Skole. Forplejning kan købes i en dagligvareforretning og hos 
en bager. Indendørs kan bespisning købes på Vorbasse Kro, Mes Pizzaria, Vorbasse Pizzeria og i Vorbasse 
Fritidscenter.
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I. Sociale begivenheder
Byfester og andre sociale begivenheder er virkemidler, der vedligeholder landdistrikternes sociale kapital. Begi-
venhederne planlægges og gennemføres af frivillige, der hovedsagelig er lokale indbyggere, som også finder tid 
til selv at deltage i festen. 

I de fleste tilfælde har byfesterne karakter af at være landsbyens egen fest. Her mødes indbyggerne gennem flere
dage om et udvalg af mad og drikke, boder, aktiviteter, revy, underholdning og socialt samvær. Byfesterne foregår
almindeligvis i fri luft og i telte opstillet til lejligheden. Økonomiske overskud anvendes til lokale projekter.

Blandt gæsterne er ofte bysbørn med bopæl uden for hjembyen. Under byfesten vender de tilbage til gensyn og 
festligt samvær med familie og venner samt ikke mindst til udveksling af lokalt nyhedsstof. Turister er alle steder 
velkomne – ikke kun i Vorbasse, hvor byfesten har et format, der overgår de fleste andre byfester i hele landet. 
Her er mængden af gæster udefra stor.

1. Filskov afholder Viaduktfest, som er den lokale hovedbegivenhed over fire dage i maj eller juni. Som en 
nyhed afholdtes i 2021 Sommerfest i Krohaven med musikalsk optræden, hvilket gentages i juli 2022. 
Sammen med Kræftens Bekæmpelse gennemføres Stafet for Livet i et døgn i september måned. Lalan-
dia Cup er et indendørs fodboldstævne, som årligt afholdes i marts måned med over 3.000 deltagere.

2. Hejnsvig afholder over to dage i maj måned Markedsfest med loppemarked og andre aktiviteter.

3. Nollund-Urup-Eg har ikke længere en byfest, men har haft en høstfest. Nu afholdes hver tirsdag banko-
spil, som tiltrækker deltagere fra nær og fjern, da bankospil efterhånden kun afholdes få steder. 

4. Skjoldbjerg arrangerer ikke en byfest. Den sociale kapital vedligeholdes med spis-sammen- og andre ar-
rangementer i Medborgerhuset, der ejes og drives af landsbyens borgere. Lejlighedsvis arrangeres intim-
koncerter, som tiltrækker gæster udefra.

5. Stenderup-Krogager gennemfører i maj måned en ugelang byfest med mange aktiviteter. 

6. Sønder Omme har siden 1972 haft De Glade Jyders Fest, som gennemføres over fem dage i Kristi Him-
melfartsferien med et logo, der også har været anvendt som logo for landsbyen. Den Glade Jyde er teg-
net med en lokal gårdejer som model af en bladtegner med rødder i Sønder Omme. På baggrund af teg-
ningen er desuden skabt en lervarefigur, der uddeles til modtagere af den lokale pris Æresjyden. 

7. Vesterhede arrangerer byfest med overskriften Sportsfest. Varigheden er fem dage i uge 24 med mange 
aktiviteter. 

8. Vorbasse har gennem flere hundrede år arrangeret markeder, der tiltrækker besøgende fra nær og fjern.
I den nuværende form har Vorbasse Marked været afholdt siden 1971 på den store Markedsplads med 
boder og flere tivolier. I løbet af tre dage i uge 29 tiltrækkes cirka 250.000 gæster. 

Ud over de nævnte begivenheder gennemfører landdistrikterne mange andre arrangementer, hvor målgruppen 
primært er lokale indbyggere. De beskrives ikke her. Ved en nærmere vurdering kan udvalgte arrangementer an-
tagelig udvikles til at få tiltrækningskraft på turister.

J. Andre ressourcer
Under dette punkt er placeret modtagne oplysninger, som kan have relevans for turisme i landdistrikterne.

1. Filskov har en flyveplads. Den har tidligere været et stort aktiv for Filskov Kro, som ikke længere ejer 
pladsen. Den vedligeholdes og kan stadig modtage små etmotores fly, men trafik ses sjældent. Filskov I 
stedet anvendes banen til flyvning med modelfly. Lokalt opfattes den ikke som et aktiv til turismeudvik-
ling. Filskov har også det lille zoo Dyrenes Verden, der lokalt vist heller opfattes som en attraktion.
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2. Hejnsvig er centralt beliggende i kommunen med veje fra alle fire verdenshjørner. Offentlig transport fin-
des, men ikke i alle retninger. Det er nemmest at komme til Hejnsvig med bus på linjerne Grindsted-Hol-
sted og Grindsted-Vejen. 
Hejnsvig Idrætsforening planlægger etablering af en padelbane ved siden af den ny kommuneskole, som 
bygges 2023-2024.
Hejnsvigs overnatningssted Bolding Appartment har bemærket to tendenser hos gæsterne. De søger 
muligheder for fiskeri i åer eller i put and takesøer. Sådanne søer findes ikke længere i Hejnsvig, men gæ-
sterne kører gerne ud til dem og vender tilbage for at overnatte. Turister vil gerne have viden om forti-
dens leveforhold, men Museumsgården Karensminde er ikke i høj kurs, da den ikke tilbyder personlig gu-
idning uden forudbestilling og ekstra betaling. 
Hejnsvig ser en indhegning med vildsvin som et interessant sted at besøge for turister, der vil opleve na-
tur og dyr. Indhegningen er beliggende i Utoft Plantage nær Troldhedestien i Grindsted ved sognegræn-
sen til Hejnsvig.

3. Skjoldbjerg har flere udlændinge som indbyggere, hvor af mange arbejder på Lego. Til disse udlændinge 
uddeles information på engelsk. Med udlændinge kommer nye impulser til byen.
Idé til arrangement, som endnu ikke er afprøvet: Kom, spis hos os og lær nye mennesker i en lille landsby
at kende.
Fred, ro og natur er Skjoldbjergs kendetegn. De ellers meget sky traner kan ofte iagttages fra privatboli-
gen hos en af aftenens fortællere.

4. Stenderup-Krogager har Kroghs Design, Hestkærvej 36. Her er tale om en kunst- og håndværksbutik, 
som også har åbent værksted med tilbud om brug af keramik, metalkunst og billedkunst.

5. Vesterhede har Vesterhede Bisonfarm på Daugårdvej. Det kan være et interessant sted at besøge for 
turister, der vil opleve dyr. Her er tale om en mellemting mellem vilde og domesticerede dyr, da bison 
egentlig er vildt kvæg, der er større og har mere temperament end tamkvæg. Farmen har amerikansk bi-
son, der er beslægtet med yakoksen og har været i Danmark siden 1993. I Amerika var racen nær udryd-
delse omkring 1890, men den er nu reddet og talrig. Den amerikanske bison er forskellig fra den lidt min-
dre europæisk bison (også betegnet wisent), der mere direkte stammer fra uroksen. Den kom i 2012 til 
Danmark (Almindingen) fra Polen, hvor en meget lille population overlevede Den 2. Verdenskrig i skov-
området langs grænsen til Belarus. De to typer bison kan formere sig med hinanden og med tamkvæg. 

6. Vorbasse har også tilbud til besøgende med interesse for dyr, men dyrene skal de selv medbringe. Vor-
basse har en indhegnet hundeskov, der er beliggende på venstre side af Bækkevej. Steder er værdifuldt 
for hundeejere, der søger et sted, hvor dyrene kan løbe frit rundt.
Hestevognskørsel tilbydes af Vorbasse Camping.
Markedspladsen kan og bør anvendes til mere end til det årlige Vorbasse Marked og en havedag. 

K. Overnatning
I landdistrikterne benytter turister indkvartering på kro, i Bed&Breakfast, på campingpladser og i shelters. Kro 
med overnatningsmulighed findes i Filskov og Sønder Omme. Ingen af landdistrikterne tilbyder autocamperplads.

Nedenfor følger en kortfattet oversigt over de otte landdistrikters tilbud på overnatning.

1. Filskov: 
• Filskov Kro, Amtsvejen 34. 

• Haugstedgård, Søvangvej 28 og Fiskerivej 1 (begge udlejes kun samlet til selskaber).

• Shelters, fire steder: ved Filskov Kro på Amtsvejen 34, ved mergelsøerne bag Engdragets yderste bo-
liger, ved FDF på Industrikrogen 2 og hos Ernst Bang Jensen, Fiskerivej 12.

Slaugs Herred. Turisme i landdistrikterne. 2022  – 96



2. Hejnsvig.

• Bolding Appartments. Boldingvej 11.

• Shelters i Gyttegård Plantage og Trøllundvej 5.

• Teltplads på Trøllundvej 5.

3. Nollund-Urup-Eg.
• Uruphytten, Dyvelsrækkevej 15 (udlejes kun samlet, plads til knap 60 personer).

4. Skjoldbjerg.
• Skjoldbjerg GarniHotel, Skjoldbjergvej 45.

• Brunbjerg B&B, Almstokvej 20.

5. Stenderup-Krogager.
• B&B: Hestkær Family Rooms, Hestkærvej 20.

• B&B: Tingvejen 353.

• B&B: Ansager Landevej 27 (ved Ansager Å, mulighed for lystfiskeri).

• Krogen, Egebjerg Landevej 12. Outdoorsted med primitiv campingplads, tre shelters, bålplads, én 
hytte og et fælleshus med køkken og toilet.

6. Sønder Omme.
• Sønder Omme Kro, Hovedgaden 1.

• Sønder Omme B&B, Grindstedvej 13.

• Omme Å Camping, Sønderbro 10.

• Kroggaard Camping, Tarm Landevej 55.

• Shelters, tre steder: I anlægget, i byskoven ved Skovvej og ved kondistien langs Holdgårdsparken.
Ved to shelters er der muldtoilet.

7. Vesterhede.
• Loasen Vesterhede (B&B Vesterhede), Vesterhedevej 3. 

• Shelters: Refshøjvej 49.

8. Vorbasse.
• Vibereden B&B, Okslundvej 82, Høllund.

• Vorbasse Ferielejligheder B&B , Østergade 4 (tidligere en del af kroen).

• Fitting Landsbyferie, Frederikshåbvej 2.

• Nebelgård. Nebelvej 47 (udlejes som en helhed med 32 sengepladser).

• Shelters: Jægerlund, over for Bækkevej 14.

• Vorbasse Camping, Drivvejen 28.

Landdistrikterne har flere større overnatningssteder, der kun kan lejes som en helhed. 
Der er et marked for flere B&B’er med udlejning af dobbeltværelser og enkeltværelser. 
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Status
På de foregående sider har de otte landdistrikter redegjort for deres bidrag til en grundfortælling og de mu-
ligheder, som turister har for at finde oplevelser i landdistrikterne inden for Billund Kommune. 

Bidragene til en fælles grundfortælling viser, at landskabet og kulturhistorien ikke er en stærk del af landdi-
strikternes egen fortælling. Vanskeligheder med adgang til landskabet kan være blandt årsagerne. Dette em-
ne er en del af næste kapitel. 

Stort set alle muligheder for at finde oplevelser henvender sig til turister med evne til at planlægge og gen-
nemføre oplevelser på egen hånd. Denne mulighed værdsættes af mange gæster. Landdistrikterne rummer 
imidlertid muligheder for udvikling af oplevelser til mange flere.
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12. Idéer og ressourcer

Efter statusopgørelsen følger i dette kapitel de interviewedes idéer og tanker om muligheder for udvikling af
turisme. Allerede her kan det konstateres, at landdistrikterne har gode muligheder for at skabe udvikling af 
turisme. Dette gælder såvel i de enkelte landdistrikter som gennem alle ottes samarbejde om fælles opga-
ver. 

Landdistrikterne har imidlertid forskellige størrelser, organisationsformer og ressourcer til rådighed. Til koor-
dineret udvikling af turisme inden for BLDR vil hjemmeopgaverne derfor være af forskellig størrelse. De skal 
naturligvis matche det lokale engagement, ressourcerne og ambitionsniveauet. 

Ud over overnatningsstederne har landdistrikterne stort set ingen erfarne virksomheder eller anden form 
for tradition, der kan bygges på gennem drift og udvikling af turisme. Derfor begynder dette kapitel med et 
blik på de otte landdistrikters organisation. 

Otte lokalråd
Alle otte lokalråd arbejder med udvikling af lokale forhold inklusive turisme og sender to valgte repræsen-
tanter til samarbejdet i BLDR. Lokalrådene drives alle af frivillige med interesse for lokal aktivitet, udvikling 
og vedligehold af social kapital. De otte landdistrikter løser opgaverne med stor variation i organiseringen, 
da lokalrådene er sammensat efter forskellige principper. 

• Foreningsprincippet anvendes i Stenderup-Krogager, som ved siden af lokalrådet har omkring 20 
andre foreninger. 

• Sendemandsprincippet anvendes i tre lokalråd, som dermed er baseret på en særlig type forening. 
I Filskov er lokalrådet forum for henad 20 lokale foreninger og ad hoc-fora, der hver sender én del-
tager til lokalrådet. I Hejnsvig kommer sendemændene fra udvalgte institutioner og to repræsentan-
ter for henholdsvis ældre og unge. I Vesterhede er lokalrådet forum for byens 11 foreninger. 

• Græsrodsprincippet anvendes i tre andre lokalråd, som dermed ikke har vedtægter. Disse lokalråd 
sammensættes af frivillige på et forud annonceret møde. Ved siden af lokalrådet har Nollund-Urup-
Eg kun én forening, nemlig Urup Forsamlingshus. Sønder Omme har derimod 40 foreninger. Det 
samme antal har Vorbasse, som desuden har et ukendt antal klubber. 

• Uden lokalråd er Skjoldbjerg, som kun har én lokal forening, nemlig Skjoldbjerg-Almstok Kulturhus, 
der også er kendt som Medborgerhuset. Denne forening udpeger to repræsentanter til BLDR. 

Evne til at træffe beslutninger og føre dem ud i livet har alle otte landdistrikter. Derimod har de ikke alle 
vedtægter, der sikrer dem såvel et juridisk grundlag for virksomhed som stabil styring og ansvarsplacering i 
eventuelle krisesituationer. Nogle af lokalrådene har registreret sig i virksomhedsregistret og er dermed syn-
lige for alverden som juridisk identificerbare samarbejdspartnere. 

Uanset omfanget af aktiviteter, så bliver selv den mindste forening synlig og dermed mere troværdig gen-
nem registrering i den offentlige database virk.dk, hvilket er gratis. 

De otte lokalråd:

• Filskov Sogns Kontaktudvalg. – www.filskov.infoland.dk.
CVR 37305162. 
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• Hejnsvig på toppen. – www.hejnsvigbynet.dk.
CVR 30756673. 

• Nollund-Urup-Eg Lokalråd. – uden webside.
Uden CVR-nummer.

• Skjoldbjerg-Almstok Lokalråd. – www.skjoldbjergmedborgerhus.dk/18627092.
CVR 25056949 benyttes, tilhører Skjoldbjerg-Almstok Medborgerhus. 

• Fællesrådet for Stenderup-Krogager. – www.stenderupkrogager.com.
CVR 33130090. 

• Sønder Omme Landsbyråd. – www.sdr-omme.dk/sdr-omme-landsbyraad/.
Uden CVR-nummer. 

• Vesterhede Koordinationsråd. – www.vesterhedeby.dk.
CVR 33691998 benyttes, tilhører Vesterhede Borgerforening.

• Vorbasse Lokalråd. – www.vorbasse.dk.
CVR 37055824. 

Erhvervsforeninger

Udvikling af omsætning baseret på turisme er en opgave for erhvervsvirksomheder. Til løsning af denne op-
gave kan lokale erhvervsforeninger være nyttige. Erhvervsforeninger findes i fem af de otte landdistrikter, 
nemlig Filskovs Fremtid, Hejnsvig Erhvervsforening, Stenderup-Krogager Invest, Sønder Omme Borger og 
Erhverv samt Vorbasse Erhvervsforening. De nævnte foreninger har alle fokus på traditionelle virksomheder.
Ingen af dem arbejder med udvikling af turisme, og på kort sigt forventes de heller ikke at gøre det. 

Ved siden af lokalrådene kan det være hensigtsmæssigt at benytte lokale udviklingsråd til fremme af turis-
me. Her er bestyrelsesmedlemmerne som udgangspunkt lokale indbyggere. De kan fra ekstern side supple-
res med personer, der er udvalgt efter deres kvalifikationer inden for et specifikt fagområde eller til løsning 
af en konkret opgave. Her er Vorbasse længst fremme med mulighed for at afprøve denne fremgangsmåde i
det relativt nye Udviklingsrådet Kilden, som er et muligt aktiv for udvikling af turisme. Dets opgave er at in-
spirere og støtte personer med en god idé. Kilden må beskæftige sig med alt, også turisme. 

Andre lokalråd har overvejet en lignende model. Dog hælder alle indtil videre mere til det velkendte. De på-
tænker enten direkte håndtering i lokalrådet eller nedsættelse af et udvalg med konkrete opgaver til udvik-
ling af turisme og reference til lokalrådet. 

Lokalhistoriske arkiver 

Til udarbejdelse af fortællinger om lokale forhold kan lokalrådene finde nyttig viden om fortiden i lokalhisto-
riske arkiver. De er alle oprettet som lokale foreninger, der drives af frivillige i lokalsamfundene. Deres virke 
er ikke reguleret af lovgivning, men deres håndtering af data følger arkivloven og datalovgivningen.  

Lokalarkiver findes i fem landdistrikter, nemlig i Filskov, Hejnsvig, Stenderup-Krogager, Sønder Omme og 
Vorbasse. De øvrige tre landdistrikter er knyttet til et lokalarkiv i en naboby. Nollund-Urup-Eg er knyttet til 
GrindstedArkivet. Skjoldbjerg er knyttet til lokalarkivet i Vorbasse. Vesterhede er knyttet til lokalarkivet i 
Hejnsvig. Foruden de nævnte arkiver findes også et lokalhistorisk arkiv i Billund, Grene Sogn. 
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Udviklingsplaner 

Til formulering af strategiske og taktiske mål er lokalrådenes udviklingsplaner velegnede grundlag. 
Seks af de otte landdistrikter har erfaring med brug af udviklingsplaner.

1. Filskovs udviklingsplan er fra 2018. 
Visionen er at gøre Filskov til et attraktivt sted for turister ligesom for indbyggere og tilflyttere. 
Der ønskes ny aktivitet i Filskovs Fremtid, et nyt iværksætterhus og udvikling af turisme baseret på 
en helhedsstrategi med udvikling af camping og anden overnatning, attraktioner og andre oplevel-
ser inden for naturoplevelser og kulturhistorie, det vil sige fortællingen om Filskov. 

2. Hejnsvigs udviklingsplan er ny, fra 2022. 
Inden for turisme er der fokus på kultur og natur som aktiver og mulig dannelse af en turismegrup-
pe med henblik på udvikling af småskalaturisme. Som konkrete mål nævnes flere Bed&Breakfast, 
vandreture navnlig i Grene Sande samt afmærkede cykelture med indlagte attraktioner, hestevogns-
ture, fodboldgolf og rappelling i det gamle foderstoftårn.

3. Nollund-Urup-Eg har ikke udviklingsplan.

4. Skjoldbjerg har ikke en udviklingsplan. 
De interviewede oplyste, at Skjoldbjerg-Almstok egentlig er en del af Vorbasse og derfor uden pligt 
til at have egen udviklingsplan. Baggrunden for dette særarrangement kender de interviewede ikke. 

5. Stenderup-Krogagers udviklingsplan er fra 2020. 
Her omtales naturen som grønt guld, der bør være et aktiv indenfor småskalaturisme. Der er store 
forventninger til omdannelsen af banetracéet til cykelsti. Der ønskes et bedre stisystem til cykler i 
byen, hytter ved cykelstien på banetracéet, rastepladser og madpakkehuse, udekøkken, fitness lege-
plads, børneaktiviteter, tunnel under Tingvejen og samarbejde med nabobyer om markedsføring.

6. Sønder Ommes første udviklingsplan er netop udløbet. 
Et nyt hold har i marts 2022 indledt arbejdet med skabe en ny udviklingsplan. I udviklingsplanen fra 
2011 ønskedes vandreruter med afmærkning og foldere, stier rundt om hele byen og til andre byer, 
synliggørelse af åen, synliggørelse af muligheder i naturen og udvikling af aktiviteter for turister, 
eksempelvis lystfiskeri og shelters. Juellingsholm Vandmølle med turbine bør bevares og gøres til en
attraktion for turister.

7. Vesterhedes første udviklingsplan er netop udløbet. 
Arbejde med skabelse af en ny udviklingsplan er endnu ikke indledt. I udviklingsplanen fra 2011 op-
lyses, at Vesterhede samarbejder med kommunens øvrige lokalsamfund om turisme og udvikling af 
vandre- og cykelstier. Der ønskes kortlægning af attraktioner for turister og samarbejde med histori-
kere og naturvejledere om formidling. 

8. Vorbasses udviklingsplan gælder til 2023. 
Småskalaturisme er et iværksætterområde for faciliteter og services, som lokalrådet samarbejder 
med lokale aktører om. Som minimum forpligter Lokalrådet sig til at indkalde parterne til et sæson-
forberedende møde i marts-april og et evalueringsmøde i september-oktober. Shelterområdet mar-
kedsføres løbende på vorbasse.dk, apps og i en folder. 

Med målsætninger inden for turisme beskrevet i udviklingsplanen sikrer lokalrådet sig som minimum, at 
turisme er et indsatsområde, som landdistriktets befolkning gerne ser fremmet. Med mere detaljerede mål 
sikres samling om udviklingen. 

En udviklingsplan er en betingelse for, at der kan bevilges midler fra landdistriktspuljen. Dog kan puljen an-
søges om midler til udarbejdelse af en udviklingsplan. 
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Infrastrukturelle behov
Under overskriften Infrastrukturelle behov pegede landdistrikterne på tiltag og løsninger, der vil gøre ar-
bejdet med udvikling af turisme i deres eget område lettere. De fleste af behovene er udtryk for ønsker om 
skabelse af et fundament, som de andre initiativer til fremme af turisme i fremtiden skal bygges på. 

Naturen og kulturlandskabet er egnens største aktiver. Adgangen til naturen på cykelveje og ad afmærkede 
vandrestier skal derfor være så god, at turisterne oplever opholdet som nemt og problemfrit. Det fremmer 
deres lyst til at vende tilbage. 

Cykelstier

Et sammenhængende cykelstinet ønskes af alle landdistrikter. Det skal forbinde alle landsbyer og have for-
bindelser til alle nabokommuner. Landdistrikterne ser ikke frem til at få dobbeltrettede cykelstier på asfalt til
selv de mindste landsbyer, men afmærkede ruter vil være nyttige efter nærmere vurdering af trafiksikkerhed
og baseret på erfaringerne fra pilotprojektet i Sønder Omme. 

Med tilfredshed bemærker landdistrikterne, at Billund Kommune er i færd med planlægge og anlægge cy-
kelstier. Der savnes indsigt i en fuldstændig strategiplan for anlæg af såvel stier i kommunen som stier til 
destinationer i nabokommunerne. 

1. Filskov har to ønsker. Afhængigt af linjeføring kan de kombineres i ét fælles projekt eller være to ad-
skilte projekter. Der ønskes:
• En trafiksikker cykelsti fra Billund by til Filskov. 
• En cykelsti til Filskov fra kommunegrænsen mod Langelund i Vejle Kommune. 

2. Hejnsvig ønsker anlæg af en cykelsti til Vorbasse, hvilket forventes at ske delvis på Troldhedebanens
tracé. Desuden ser man frem til, at der i 2023 anlægges en cykelsti mellem Hejnsvig og Vesterhede.

3. Nollund-Urup-Eg ønsker en udvidelse af Nollundvejs vestlige del ud til Urupvej med henblik på tra-
fiksikring i forlængelse af den udvidelse af Nollundvejs østlige del, der gennemførtes for nogle år si-
den. Antallet af biler er ikke højt, men det er deres hastighed derimod.

4. Skjoldbjerg ønsker en cykelsti fra Koldingvej, hvor en cykelsti fra Billund by allerede er anlagt. Dette 
projekt arbejder Billund Kommuner allerede med at finde en linjeføring til. 

5. Stenderup-Krogager har tre ønsker:
• Fra Grindsted i nord og fra Bramming i syd ønskes en sti på banelinjen, som lukkedes for togtra-

fik i 2012. Der ses frem til, at de fire kommuner Billund, Varde, Vejen og Esbjerg indgår aftale 
om et fælles projekt i 2023-2024.

• Fra Vesterhede i øst ønskes en cykelsti, som sammen med en cykelsti Vesterhede-Hejnsvig vil 
forbinde Billund med Stenderup-Krogager. 

• På vestsiden af Stenderup-Krogager ønskes tiltag til sikring af tryg krydsning af Tingvejen for 
cyklister (og gående), der fra Ansager benytter bivejen Mølgårdvej langs sydsiden af Ansager Å. 
En tunnel anses for at være den sikreste løsning.

6. Sønder Omme har tre ønsker:
• Mod nord ønskes en sti langs Herningvej til Engebækgårdsvej. Antagelig er den på Billund Kom-

munes liste til sikring af skoleveje. 
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• Fra Engebækgårdsvej ønskes en fortsættelse af netop nævnte stiønske videre mod nord til kom-
munegrænsen mod Herning Kommune. Målet er en sikker forbindelse til attraktionen Deep Fo-
rest Art Land, der også er kendt som Skovsnogen. Den ligger tre km inde i nabokommunen.

• Fra kommunegrænsen ved Ørbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune ønskes en cykelsti langs Tarm 
Landevej. Stien skal forbinde Tarm og Skjern med Sønder Omme (en nedslidt trampesti findes 
på strækningen mellem Sønder Omme og Juellingsholm).

7. Vesterhede ønsker en cykelsti fra Stenderup-Kroager. Helst langs Egebjerg Landevej.

8. Vorbasse ønsker cykelsti på Troldhedebanens tidligere tracé. 
• Fra Hejnsvig i nord ønskes forbindelse til Vorbasse. 
• Fra Bække i syd ønskes anlagt en cykelsti, der forbinder Vejen Kommune (og Kolding Kommune) 

med Billund Kommune. 

Vandrestier

Et sammenhængende net af vandrestier ønskes af alle landdistrikter. Nettet skal forbinde alle landsbyer og 
have forbindelser til alle nabokommuner. 

Efter anmodning fra Billund Kommune afleverede de enkelte landdistrikter i 2021 ønsker til nye stier. 

Vandrestiernes forløb skal afmærkes i naturen – og på kort.

Vandrestier er bedst, når de ikke er på asfalt, som er et hårdt materiale. Stiforløb på asfalt bør være korte.
Til nye vandrestier er der normalt ikke behov for nyt underlag, men der kan være behov for broer over 
grøfter og vandløb eller fortove over blød jord eller stillestående vand. 

Lokale borgere kender ofte mange muligheder for vandreture. Der er hyppigt tale om uofficielle forløb, som 
kræver kendskab til mulighederne i lokalsamfundet på markveje, skovveje, hegn, hedearealer og andre ikke-
dyrkede områder. De samarbejder gerne med Billund Kommune om forslag til linjeføringer. 

I 2021 anmodede Billund Kommune lokalrådene om forslag til nye stier, hvilket mange lokalråd besvarede. 
BLDR er interesseret i dialog om en sammenhængende stiplan for vandrere.

Der er i flere landdistrikter behov for en kommunal indsats og dialog med lodsejere, som ignorerer lovgiv-
ningen og besværliggør eller spærrer for lovlig færdsel til fods. 

1. Filskov fremførte i 2021 overfor Billund Kommune flere ønsker til nye vandrestier. Flere af dem udvi-
der eksisterende ruter. 
• Det største projekt er en sti gennem Billund Kommune langs Omme Å fra Langelund i Vejle 

Kommune gennem Filskov og Sønder Omme til Ørbæk og Tarm i vest.
• Fra kløverstien på Hedagervej til Fiskesøen og landingspladsen til Laksebrædderne ved pumpe-

stationen.
• Fra Engesvang til Brunbjergvej og Mosegårdsvej og kløverstien.
• Fra kirken til Nørrebæk og gennem mosen sydvest for byen til Den Skæve Bane syd for byen.
• Fra kirken til Nørrebæk og langs denne til Moselund, ad Blåbjergvej til Filskov Sande og videre 

mod nord til Fiskerivej og ad Fiskerivej hjem (sidste del er allerede kløversti). 

2. Hejnsvig har fire ønsker om vandrestier:
• Udvidelse af Hjertestien mellem Hejnsvig by og det store gravhøjsområde vest for byen.
• Ny sti mellem Hejnsvig by og vindmøllerne ved Midtkjær Bæks udspring vest for byen (8 km).
• Ny vandresti til Billund, ikke på asfalt, og
• Ny sti gennem Fugdal Mose til Museumsgården Karensminde.
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3. Nollund-Urup-Eg ønsker to vandrestier:
• En vandresti gennem Urup Mose, som tidligere har været passabel, men nu er for våd.
• En vandresti, som er en rundtur mellem herregården Urup og kirkerne i Nollund og Urup. 

4. Skjoldbjerg ønsker et net af vandrestier, der muliggør rundture. 

5. Stenderup-Krogager ønsker hjertestier og længere vandrestier:
• Hjertesti, Møllebakken rundt på vel ca. 2,5 km, evt. via mountainbikebanen.
• Hjertesti, Krogagergård på vel 3-5 km.
• En vandrerute mellem Stenderup-Krogager og Kølskevad
• En vandrerute mellem Stenderup-Krogager og Lilleskov. 

6. Sønder Omme fremførte tre ønsker til stier.
• Det største projekt er en sti langs Omme Å mellem Langelund i Vejle Kommune gennem Filskov 

til Sønder Omme forbi herregården Juellingsholm til Ørbæk og videre mod vest. 
• Et net af vandrestier ved grusgraven Svollibjerg. 
• Sti langs fra Sigengen langs Sigbæk til akvædukten, der fører Lundagerkanalen over Sigbæk. 

7. Vesterhede har to ønsker. 
• Afmærket vandrerute på den gamle studevej mellem Hejnsvig og Vesterhede. En rute anvendes 

allerede, men uden afmærkning.
• Andre vandreruter anvendes i lokalområdet. De ønskes kortlagt og knyttet sammen med stier i 

naboområderne. 

8. Vorbasse har en række idéer til vandreruter, der skal beskrives og vises på kort under overskriften 
Gratis oplevelser i naturen.
• Til Rankenbjergvej, Langdyssen ved Hulkærgård, Fromseiervej til højre, Banestien og hjem til 

Vorbasse by.
• Til Slauggård, Randbøl Hede, Vorbasse Studevej, Staldbakkerne og hjem.
• Fra Vorbasse Kirke til Lillebavn, Storebavn, Slaugvej. En tværvej forbi Slaugvej nr. xx til cykelstien

langs Skjoldbjergvej og hjem.
• Fra Vorbasse til Slauggård, Randbøl Hede, Vorbasse Studevej, Kongehøjen, Staldbakkerne og 

hjem.
• Til Bækkevej og langdyssen ved Bækkevej 34.
• Skovvej, rød hjertesti, Æ Saan, campingpldsen, kælkebakken, søen ved Drivvejen og hjem.
• Skovvej, rød hjertesti, Rundsø og Søndersø – som tur frem og tilbage, eller rundtur tilbage via 

Rundsø og hjem.
• Sønderhedevej, Fiskeriets p-plads, langs Holme Å, lyngbakkerne, Okslund Bro og hjem.

Adgang til natur

Alle landdistrikter oplever udfordringer med sikring og bevaring af adgang til natur og benyttelse af lovlig 
adgang til brug af markveje og andre udyrkede arealer. De interviewede udtrykker sig lidt forskelligt, men 
deres erfaringer er grundlæggende ens. Der er behov for et større offentligt engagement fra Billund Kom-
munes side til sikring af adgang til natur. 

Muligheden for at benytte Friluftsrådets klagesystem er velkendt, men forholdene bør ikke udvikle sig til at 
være en række af sager mellem brugere af naturen i flere forskellige landdistrikter og – så vidt det kan be-
dømmes – enkelte lodsejere med ejendomme i flere lokalområder.

Ytringer fra de enkelte landdistrikter:
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1. Filskov mangler adgang til visse veje og natur samt til opholdssteder ved vand, sø, å. Såvel indbyg-
gere som turister bør nemmere kunne sejle og fiske.

2. Hejnsvig ønsker etablering af afmærkede rundture på vandrestier, hvilket indebærer behov for, at 
kommunen indgår aftaler med lodsejere om afmærkning af stier på markveje eller langs hegn.

3. Nollund-Urup-Eg ønsker genåbning af adgang på stier og markveje i Urup Mose. Området er blevet 
så fugtigt, at tidligere anvendte muligheder ikke længere kan benyttes.

4. Skjoldbjerg har en udfordring med en ny lodsejer, der besværliggør adgang til Fladdam og anden 
natur nær Skjoldbjerg by, som der tidligere har været uhindret adgang til. Kommunalt engagement 
ønskes.

5. Stenderup-Krogager har behov for en tydeliggørelse af mulighederne for adgang til vandløbene. 
Der er også behov for en beskrivelse af muligheder for oplevelser ved vand, som kan være stier 
langs åerne eller med åerne som en del af naturoplevelsen. Længderne må gerne være mere end 
fem kilometer. 

6. Sønder Omme konstaterer, at adgangen til veje og langs hegn er vanskelig visse steder i landskabet. 
Navnlig er der problemer på Sønderhede, hvor stier, som ikke er Hjertestier, for nylig er blevet 
afspærret. Det er begrænsning, som ikke tidligere har været der. I områder nord for Sønder Omme 
by opleves også adgangsproblemer.

7. Vesterhede har behov for afmærkede stier, der sikrer adgang til natur.

8. Vorbasse opfatter adgang til naturen som vanskelig, da der for cyklister og vandrere ikke er oplagte 
eller nemme veje til natur og landskab uden for byen. Der er behov for en god og nemt tilgængelig 
kortlægning af stier til alle typer transport på forskellige typer underlag, dvs. for vandrere, cyklende,
mountainbikere og ridende. 

Andre infrastrukturelle behov 

• Fra landdistrikternes side er der et bredt ønske om, at Billund Kommune indtager en anden hold-
ning til praktisk vedligehold i landdistrikterne og landsbyerne. Det er en kilde til irritation, at Billund 
Kommune forventer lokal og frivillig indsats til vedligehold af landsbyerne. Irritationen skyldes navn-
lig, at den samme forventning ikke udtrykkes overfor centerbyerne. Frivilligt arbejde til løsning af 
kommunale opgaver indebærer nedslidning af den sociale kapital, hvilket er uhensigtsmæssigt.

• Filskov har behov for kommunens medvirken til anlæg af en campingplads ved Fiskesøen. 

• Filskov, Hejnsvig, Skjoldbjerg og Vorbasse fremførte konkrete ønsker om en shuttlebus, der i en 
sommersæson kører rundt mellem landsbyerne og centerbyerne. I en sæson kunne gøres forsøg 
med fire daglige afgange. – De øvrige fire landdistrikter talte også om nytten af en shuttlebus, men 
de anså udsigterne til at finde en løsning for mindre realistiske og fremførte derfor mindre konkrete 
ønsker. Mange indbyggere har mistet troen på offentlig transport og køber derfor de nødvendige bi-
ler. Gæster på overnatningssteder i landdistrikterne skal tilsvarende kunne transportere sig selv. Fle-
xtrafik anses ikke for at være et brugbart tilbud til turister, da de ikke kan planlægge tiden tilstræk-
keligt effektivt. Ventetiderne er for lange, og der er for ringe plads til spontanitet. 

• Nollund-Urup-Eg ønsker på den smalle Klostervej mellem Birkeholtvej og Engmosevej (nær Engmo-
sebæk) en rastevig. Ordet rastevig er her opfundet til lejligheden, da der ønskes en rasteplads med 
bænke og borde, der er kombineret med en vigeplads for trafik med brede landbrugsmaskiner. 
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• Skjoldbjerg ønsker en fremtid uden støj fra den motorvej, som Folketinget har besluttet skal anlæg-
ges nær vestsiden af Skjoldbjerg by. Den forventes at medføre blokering af nuværende veje og stier 
gennem landskabet.

• Sønder Omme ønsker en mountainbikebane anlagt ved Svollibjerg grusgrav. 

• Sønder Omme konstaterer, at landsbymiljøet i Sønder Omme fortsat er præget af tung trafik på 
hovedgaden. Aflastning af bymidten med anlæggelse af en omfartsvej rundt om byens sydvestside 
har tidligere været et stort samtaleemne. I forbindelse med nedlæggelsen af Ribe Amt i 2007 blev 
vejsagen overført til Billund Kommune, der har kørt sagen ud på et sidespor med den usædvanlige 
begrundelse, at sagen ikke kan genfindes i kommunens eget arkiv. Som resultat heraf er aflastning 
af bymidten for tiden ikke et aktuelt emne. For få år siden udvidedes lyskrydset Hovedgaden-Grind-
stedvej-Vejlevej, hvilket førte trafikken lidt hurtigere gennem byen. Mængden af trafik på landevej-
en er imidlertid fortsat stigende, hvilket indebærer, at en omfartsvej bliver en nødvendighed, før el-
ler siden. Især er mængden af trafik fra øst stigende. Den er knyttet til rundkørslen i Karlskov. Med 
den planlagte motorvej vest for Karlskov forventes denne trafik at stige væsentligt.

Rækken af infrastrukturelle behov viser, at der er behov for en stærk, vedholdende og langvarig indsats fra 
Billund Kommunes side. Landdistrikterne værdsætter, at indsatsen for anlæg af cykelstier er blevet intensi-
veret. 

Samtidig ser landdistrikterne frem til, at kommunens konstruktive engagement fortsætter på andre områ-
der.

Om vedligehold

Spørgsmålet om praktisk vedligehold i landsbyer og landdistrikter bør gentænkes. 

Frivillighed fungerer godt i udviklings, etablerings- og andre engangsprojekter, hvor kommune og lokalsam-
fund ser hinanden i øjnene og skaber noget nyt sammen. Det er ingen god kommunal strategi at give et 
landdistrikt noget med den ene hånd og samtidig forlange frivillighed til løsning af driftsopgaver med den 
anden. – Til sammenligning: Kan man forestille sig en ny indretning af Torvet i Grindsted med vedligehold 
varetaget af borgerne? Nej, det kan man ikke.

Driftsopgaver løst på permanent basis af frivillige er af flere grunde problematiske. Arbejdslovgivning for an-
sat personale gælder i mange tilfælde også for frivillige, som dermed bevæger sig ind i en gråzone, hvor de 
ikke længere er kun frivillige. Frivillige kan ikke ledes på samme måde som ansatte, da de kan forlade ar-
bejdspladsen, når de møder uvelkomne vilkår, hvilket indebærer ustabilitet og mistillid. Af ansat personale 
ses frivillige af og til som konkurrenter til jobs (hvilket måske ikke er så akut længere). Alt i alt møder frivilli-
ge i hverdagen en vis modvilje hos kommunens praktiske personale. Frivillige forventer dialog om opgave-
løsning – hvilket på normale vilkår i landdistrikterne indebærer opbygning af social kapital.

Samtidig indebærer indsatsen som frivillig i kommunal tjeneste frem for i lokale foreninger og lokalt skabte 
projekter en risiko for at dræne lokalsamfund for social energi. 

Begrebet landsbypedel har gennem årene været til politisk debat flere gange, og der har fra politisk side tid-
ligere været en vis lydhørhed. Indtil nu er der dog ikke fundet en løsning, som både landdistrikter og politi-
kere fandt såvel økonomisk antagelig som praktisk gennemførlig. Grænsen mellem frivillighed, lokal indfly-
delse og kommunal styring er tydeligvis følsom. 

Problemet synes at være en ubalance mellem landsbypedelidéen og politisk holdning til landsbyerne med 
deraf følgende mindre mængde kommunalt ansat personale til løsning af opgaver i landdistrikterne. Forskel-
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len på levestandard i og uden for centerbyerne kunne være stor for nogle årtier siden, men sådan er det ik-
ke længere. Livsstilen i centerbyer og landsbyer er ret ens, hvad angår arbejde, fritid og fritidsinteresser. Den
store forskel er stadig, at landsbyerne er bedre til at udvikle social kapital og bruge den – navnlig i udvik-
lingsprojekter. 

Idéer til udvikling
Løsninger på de infrastrukturelle behov styrker grundlaget for udvikling af turisme i landdistrikterne. De er 
det fundament, som virksomheder og iværksættere vokser på. Turister vil gerne vende tilbage til flere eller 
andre oplevelser, når infrastrukturen gør opholdet tiltrækkende og nemt, da de dermed kan anvende ener-
gien på selve oplevelserne.

I landdistrikterne har de interviewede fremført en række idéer til projekter, der bygger videre på turismens 
infrastruktur. Temaerne er landliv, aktiviteter i naturen, mad og overnatning, information og kommunika-
tion. I disse ser landdistrikterne muligheder for udvikling.

Landliv

Naturforhold og kulturlandskab er et stort aktiv for landdistrikterne, og aktivet rummer mere end bare det 
fysiske landskab. Landliv taler i høj grad til følelser og behov. Kontrasterne mellem byliv og landliv kan ople-
ves som ret betydelige, når fokus er på ro, stilhed og tryghed. Turister fra større byer værdsætter derfor op-
hold i landdistrikterne, som rummer karakteristika, der enten ikke findes eller er vanskelige at finde i større 
bysamfund. Det gælder såvel ro, som nærheden til plante og dyreliv. Landlivet skal italesættes, og der bør 
gøres en indsats for tilgængelighed på steder, hvor adgang er vanskelig. Navnlig bør der gøres en indsats på 
steder, hvor lodsejere uberettiget vanskeliggør eller spærrer for adgang.

• Landlivets ro, stilhed og tryghed. 
De rolige omgivelser i landdistrikterne er et aktiv, som gæster fra de større byer sætter stor pris på. 
Overnattende turister siger, at her er så stille, at de sover længere om morgenen. Gæster fra især 
København sætter pris på, at her intet skyderi er. Dagturister tilbringer af samme grund i stigende 
grad tid på legepladser og stier, hvor de med deres børn kan bevæge sig frit i harmoniske omgivel-
ser. Denne udviklingstendens er et incitament til at værne om landsbyernes ro (se også emnet 
Børns veje nedenfor). Ro i by og landskab er så selvfølgelig for os, der allerede har landlivets ro i 
hverdagen, at vi kan glemme at nævne ro som et aktiv. I naturen er der højt til loftet, hvilket vi også 
ser som en selvfølgelig del af livet her.

Ingen roser uden torne. Ud fra et strategisk perspektiv må det
samtidig bemærkes, at landlivets særlige ro inden for de næste
10 år vil blive reduceret med anlæggelsen af den planlagte mo-
torvej mellem Give og Haderslev. Den er vedtaget af Folketin-
get, og strækningen Give-Billund forventes anlagt i årene 2026-
2032. Syd for Billund begynder anlægsarbejdet formentlig tid-
ligst efter 2035. Afkørslerne tiltrækker forhøjede mængder af
trafik. Mellem Grindstedvej vest for Billund og Ribe-Vejle lande-
vej nord for Bække er der ikke planlagt afkørsler, hvilket er et
gode, når fokus er værn af landlivets ro. Dette ændrer selvsagt
ikke ved, at landlivsprojekter med fokus på megen ro bør undgå
placering i en vis afstand fra motorvejen. 
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• Husdyr og kæledyr
Adgang til husdyr og kæledyr er populært hos gæster fra byer, hvilket navnlig gælder i børnefamilier.
Husdyrene kan være af gamle racer, der ikke længere anvendes i moderne landbrug. 
Adgang til dyr kan kombineres med mange andre tilbud til turister. Mest oplagt er en kombination 
med caféer, overnatningssteder og udvalgte steder i landskabet, men kun fantasien sætter grænser. 

• Sansesti med udvalgte og duftende planter ønskes på en del af hotelgrunden i Stenderup-Krogager. 
Området er byens nyere mødested. Det er nu besået med græs og udstyret med borde og bænke.

Oplevelser i landsbyerne

Grænsen mellem landsbyerne og det åbne land spiller ingen rolle for indbyggerne i hverdagen, hvor den so-
ciale kapital rummer værdier fra begge sider af byskiltene. Turister – navnlig fra større byer – kan opleve by-
skilte som en grænse mellem to verdener.

Den tilladte hastighed for kørende trafik er forskellig på de to sider af et byskilt, men der kan da også være 
andre grunde til at skelne mellem landsbyen og naturområderne mellem landsbyerne. Landsbyer er fiks-
punkter i landskabet, som er gode at orientere sig efter. I landsbyerne findes oplevelser, der som udgangs-
punkt er velkendte, men de konstrueres på andre måder end i større byer. 

• Legepladser som tema. Der er ved at være så mange legepladser i Filskov, at der er opstået tanker 
om et udviklingstema under overskriften Børnenes Landsby eller Legepladsernes Landsby. Kredsen 
af legepladsernes brugere er under udvidelse, således at ikke kun landsbyens egne indbyggere, der 
benytter dem. Det gør også besøgende eller turister, der samtidig også benytter stierne. Legeplad-
ser findes allerede i anlægget, ved kroen og i skolegården, og der påtænkes desuden nye legeplad-
ser på den gamle boldbane bag skolen og ved Viadukthallen. FDFs areal er ikke en legeplads, men 
det kan anvendes som friareal til leg. 

• Børns veje. CoC (Capital of Children) formidler med deres informationscontainer et tema om børns 
evne til at finde veje, smutveje og opholdssteder i landsbyer, hvor de kan færdes sikkert og frit. 
Dette matcher udenlandske turisters værdsættelse af stier og legepladser, der opleves som sikre at 
færdes frit og afslappet på. Dette er en værdi, som navnlig værdsættes af børn fra storbyer og mere 
konfliktfyldte samfund (fælles træk med tema landliv). 

• Børns sommer. Fritidscentret og campingpladsen i Vorbasse har i sommerferier tidligere været dy-
namo for aktiviteter eller kurser for børn med tilbud inden for gymnastik, spring, svømning, halløj i 
hallen, fællesspisning for forskellige idrætsaktiviteter, åbent bibliotek med fx brætspil, osv. 
Et tilsvarende arrangement kan måske gentænkes med invitation også til turisters bøn.

• Interaktiv motionsrute til brugere med app eller sportsure, der måler kroppens præstationer i sam-
spil med sensorer på banen. En sådan findes allerede som outdoor fitness med blandt andet 60 me-
ter løbebane på Aksen i Vorbasse. En klatrebane er i Filskov en del af planen for ombygning af Via-
dukthallen. I Filskov arbejdes også med idéer om legepladser for voksne, men nærmere idébeskri-
velse afventes. 

• Basketballspil. Udendørs på aktivitetsbane ved siden af den nye legeplads i Vesterhede.

• Skulpturer og anden kunst. I Vorbasse overvejes opstilling af en skulptur på torvet med et markeds-
relateret emne. Det kunne være ”noget karusselagtigt” af Morten Stræde.
Her kan samtidig bemærkes, at Sønder Omme har et nyere gavlmaleri ved Hovedgaden, hvilket også
er kunst.
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• Historisk mindespil. I Vorbasse planlægges et arrangement af et par dages varighed til markering af 
den militære træfning ved Vorbasse den 29. februar 1864 mellem Preussen og Danmark. Et mindes-
mærke er rejst på den oprindelige kampplads ved p-pladsen ca. 1 kilometer øst for Vorbasse, og år-
ligt afholdes en højtidelighed til minde om sejren, men der er også andre muligheder. Det påtænkte
nye arrangement skal foregå på markedspladsen, som dermed finder anvendelse til flere formål. 

Oplevelser i naturen

Det vilde dyreliv og planteliv er anderledes på landet end i byerne. Mange byboer er interesserede i eksem-
pelvis fugle, hvor af mange lever langt borte fra byerne. En hel del fugle kan ses i Billund Kommunes land-
skab. Landdistrikterne rummer også mulighed for at opleve store dyr, selv om de kan være meget sky. Det 
gælder eksempelvis traner, krondyr og – meget sjældent – ulv.

Ud over ture med henblik på motion og opdagelser med alle sanser er naturen velegnet som udfoldelses-
sted for mange typer aktiviteter. Her følger en række muligheder.

• Hundeskove. Ønskes eksempelvis i Sønder Omme. Hundeskove er ikke i sig selv natur, men behovet
for at lufte hund er for mange mennesker et behov, der fører dem ud i naturen. Løse hunde i den 
frie natur er ikke tilladt, men i en afgrænset hundeskov kan hunde løbe frit.

• Outdoor fitness. Opstilling af fitnessredskaber ved stier. Mængden tilpasses det enkelte sted. En ba-
lancebom eller et stativ til armgang byder på god afveksling.

• GPS-baserede spil i naturen. Her er tale om to typer spil. Det ene er Geocaching, som er en gps-
baseret soloaktivitet, hvor der søges efter små objekter gemt i landskabet. Den anden er Pokemon 
Go, som er en gps-baseret gruppeaktivitet, der kombinerer spil på smartphone med levende aktører
i landskabet.

• Cykeludlejning. 

• Elløbehjul med indbygget pop-up cykelhjelm. Udlejning til brug på stierne. Der må gerne være leje-
steder over hele kommunen med mulighed for aflevering på andet sted end lejested. Idé fra Filskov.

• Kanosejlads kan benyttes som anledning til at besøge landsbyerne langs åerne. Idéen er navnlig re-
levant i Stenderup-Krogager, hvor sejlende på Ansager Å allerede holder pause neden for Teglgårds-
hallen. Stedet bør indrettes som rekreativt område med information om muligheder for oplevelser i 
Stenderup-Krogager og omegn. Eksempelvis kan der vises kort over landsbyen med vandrestier og 
angivelse af købmandens beliggenhed. 
Ved Omme Å har Filskov lignende muligheder. 
Sønder Omme benytter allerede mulighederne ved Omme Å.

• Ridning. Denne aktivitet skal foregå på særskilte stier, da hestehove anretter stor skade på cykel- og 
vandrestier, navnlig på sandjord. Idé fra Vorbasse. 

• Sportstævner i landskabet. Orienteringsløb, marathonløb, fodslaw, osv. 
– Eksempelvis gennemfører Sønder Omme hvert år Sydvest Crossløb på afvekslende ruter i skove, 
på grus, græs og små stier med ca. 400 deltagere. 

• Spejderlejre og andre arrangementer for børn og unge. Spejdere er flittige brugere af natur, hvor 
børn lærer at færdes i landskabet (en stor international spejderlejr afholdtes på Sønderhede i Søn-
der Omme for få år siden). Noget lignende gælder 4H, Natur og Ungdom samt flere andre.

• Vand er et livgivende og meget dominerende landskabselement i Jylland. I det indre af Jylland bør 
vandløb, moser, naturlige søer, mergelsøer, grusgravssøer og andre kunstige søer kunne anvendes i 
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højere grad. De er det særlige landskabselement her. Åbent vand kan i højere grad blive udflugtsmål
og opholdssteder. Vand er elementer i fortællinger om landskabets form og brug gennem historien. 

Mad og overnatning

Overnatning, spisesteder og andre tilbud på optankning af menneskelig energi findes til turister i landdi-
strikterne, men tilbuddene kan gøres bedre. De følgende muligheder overvejes. 

• Café med servering ønskes i Stenderup-Krogager, som ingen serveringstilbud har til de spontant 
sultne. Stedet kunne være i Teglgårdshallen, hvor der netop nu opføres et ny loungeområde. An-
sager Å er nabo og kanosejlere vil have nem adgang til toiletter og forplejning – fra levende betje-
ning eller automat. 

• Pizzeria, ønskes i Filskov.

• Automater med varme og kolde drikke samt senere en sandwichautomat er måske relevante i 
landsbyer uden dagligvareforretning, eksempelvis Vesterhede og Skjoldbjerg. Begyndelsen vil være 
vanskelig, så de skal placeres således, at lokale indbyggere også benytter og bærer dem økonomisk i
begyndelsen. 

• Spis-sammen-arrangementer. Det er et velkendt tiltag blandt indbyggere til pleje af den sociale ka-
pital og som tilflytteres mulighed for at møde nye naboer med mere. Tilbud om spis-sammenarran-
gementer til turister kan anvendes for at vise flere sider af landliv – primært som kulturformidling.

• Kropas til Kongeligt Privilegerede Kroer. Her kan rejsende med interesse for kulturhistorie opsøge 
oplevelser og få besøget dokumenteret ved hjælp af en stempelbog á la Øpas. Kroerne arbejder 
med et projekt, hvor i kroerne i Filskov og Sønder Omme kan deltage sammen med cirka 40 andre 
kroer, der kan kalde sig kongeligt privilegerede. I fortiden gav privilegierne dem ret til at drive virk-
somhed med udskænkning af spiritus. De ældste kan pege på en 500 år lang historie, men de har ik-
ke længere særlige privilegier. 

• Tree top Hotel med løvtag – overvejes i Vorbasse med placering på Søndersøgård. Idéen er også re-
levant under overskriften Ud i naturen.

• Mindre B&B-overnatningstilbud. Flere B&B’er med dobbeltværelser og enkeltværelser savnes ved 
siden af B&B’er med store familierum eller familielejligheder.

• Shelters. Kan i Skjoldbjerg opstilles i den fjerneste ende af boldbanen ved Medborgerhuset. Opstil-
ling af shelter og bålhus er også diskuteret i Urup.

• Overnatning i togvogne placeret på et kort forløb af jernbaneskinner kan etableres på tracéet for vi-
gespor ved nedlagte stationer – med fokus på jernbanehistorie. Idéen overvejes i Stenderup-Kro-
gager.

Information og kommunikation

Fra de interviewede fremførtes desuden en række idéer og tanker om information og måden, den gives på. 
Disse idéer indeholder overvejelser, der er nyttige til strategisk planlægning og udvikling.

• Overblik over landskab. Fysiske oversigtskort placeret på centrale steder i landsbyerne – gerne ved 
opholdssteder med bænke og borde, hvilket kan være et godt incitament til at holde en pause og 
opdage stedet – selv om de fleste er i besiddelse af en smartphone. Kortet skal indeholde informa-
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tion om lokalområdet. Der kan med fordel også opsættes et kort over hele kommunen med tilgræn-
sende landskaber. Fokusér ikke på kommunegrænser. 

• It-støttede oplevelser i landskabet. Rundture kan støttes med it-teknologi. Eksempler fra Vorbasse:
◦ Podcasts med gps-styrede kort og fortællinger om natur, historie, folk eller som filosofiske ture. 
◦ QR-koder med links til tekst, kort og lyd om udvalgte emner. Midlet er afprøvet af museet, der i 

maj 2021 publicerede en rute i Vorbasse med titlen Ulvene kommer.
◦ Infoskærme opsat på udvalgte steder, dvs. infohytten i krigshavnen, fritidscentret og sognehu-

set.

• Væk turisternes interesse for landdistrikterne. I dag kommer de fleste turister for at opleve me-
gaattraktionerne i Billund by eller Vestkysten, som de besøger på heldagsture. Overnatningssteder-
ne konstaterer, at turisterne derefter vælger en dag med enten ro eller kun lidt aktivitet uden pla-
ner om kulturelle oplevelser. – Dermed er interessen for ro og lidt aktivitet en indirekte løftestang 
for udvikling af opmærksomhed til andet og mere end megaattraktionerne. Opmærksomhed kan 
opbygges gennem oplevelser, der hver især bør være små, og samlet set heller ikke må være over-
vældende, men samlet set skal de alligevel vække et behov hos turisten for at vende tilbage. Beho-
vet kan stimuleres med små og diskret placerede appetitvækkere i såvel landskab som landsbyrum. 
Det kan være skulpturer, QR-koder, informationstavler og meget andet. Formålet er at vække inter-
esse uden at servere en ufordøjeligt stor mængde information om kultur. Al menneskelig virksom-
hed er kultur, så verden omkring os har altid en eller anden form for kulturelt indhold, som fanger 
vor interesse i større eller mindre grad – selv om den enkelte turist måtte afvise interesse for kultur. 
Fysisk aktivitet er også kultur. 

• Branding. Ny branding af landdistrikterne kan udvikles. I Sønder Omme overvejes eksempelvis en 
holdbar og solid identitet inden for events eller begivenheder. Landsbyen har næppe behov for flere
byggede monumenter. – Kultur i landsdækkende medier kan sætte steder på landkortet. Det gælder
eksempelvis filmen Kapgang fra 2014, som er baseret på bysbarnet Morten Kirkskovs roman med 
samme titel. I bogen er hovedemnet ikke kapgang, hvilket Sønder Omme var landskendt for i 
1960’erne og 1970’erne, men handlingens tema er alment og kan udspilles alle steder. Om kapgang 
kan anvendes til profilering af Sønder Omme er også et spørgsmål til overvejelse.

• Turistsæsonens længde 
På etablerede turiststeder strækker feriesæsonen sig nu fra påsken til efterårsferien. Den er ikke kun
i de danske skolers sommerferie. Her skal tænkes i nye målgrupper, som eksempelvis kunne være 
vandrere, men der er mange andre måder at benytte naturen på. I landdistrikterne kan der med for-
del tænkes i projekter, som kan anvendes hele året.

Iværksætteri 
En række af de nævnte idéer kan eksisterende virksomheder benytte nu. Det gælder navnlig inden for mad 
og overnatning. Visse oplevelser i landdistrikterne kan udvikles som oplevelser og tilbydes turister mod be-
taling. Ikke alle turister arrangerer hele deres ferie selv. 

Ud over etablering af flere muligheder for overnatning, bespisning og oplevelser i naturen talte de inter-
viewede meget lidt om etablering af nye virksomheder, men der var gode undtagelser. I Stenderup-Krogager
pegedes på Nygårds Is og Kroghs Design. 
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Denne mangel på viden om mulige iværksættere kan være anledning til udvikling af fremtidige initiativer, 
der internt i organisationerne og i lokalsamfundene fokuserer på, hvad oplevelser er, og hvordan de udvikles
med tilhørende økonomisk omsætning. 

Her og nu konstateres blot, at turisme er et forretningsområde, der kræver en type social tankegang, der 
skal indpasses i lokalsamfundet som helhed. Turisme vedkommer ikke kun de mennesker, der er i besiddelse
af idé og kasseapparat. Med særlig viden er fagspecifikke rådgivere, myndigheder og pengeinstitutter ek-
sterne samarbejdspartnere for iværksætterne.

Lokalrådene arbejder derimod med rammebetingelser for turisme, lokalkendskab om tilgængelighed og 
sammenknytning af lokalområder gennem eksempelvis stisystemer. Lokalråd kan også hjælpe med formid-
ling af information om kontakter. Derudover har lokalråd generelt ikke den fornødne ekspertise til rådgiv-
ning om etablering af en ny virksomhed. 
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13. Overblik

Interviewene i de otte landdistrikter blev afsluttet med spørgsmålet: Hvilken vision har lokalrådet for udvik-
ling af turisme? 

De otte svar viste, at 

• ingen af landdistrikterne endnu har udviklet planer for udvikling af iværksættervirksomheder, men 
de har alle et varmt ønske om at se flere iværksættere. 

• alle kan arbejde med modning af grundlaget for udvikling af turisme med flere iværksættere. 

• alle landdistrikter har tanker, bestræbelser eller aktive initiativer til skabelse af det nødvendige 
grundlag for småskalaturisme. Flere steder er der allerede aktivitet. 

Evalueringer
På grundlag af interviewene er til hvert af de otte landdistrikter udarbejdet følgende:

• SWOT-analyse af egne styrker, svagheder og potentiale (muligheder) samt udfordringer fra ekstern 
side. Der anføres højst tre grupper af udsagn under hver af de fire SWOT-vinkler. 
I ovenstående afsnit om idéer til udvikling er flere potentialer gengivet.

• Evaluering, der viser det enkelte landdistrikts status nu og muligheder for udvikling af turisme. 

Disse resultater præsenteres nedenfor.

Lokalråd og eventuelle udvalg opfordres til at benytte materialet som diskussionsoplæg med henblik på ud-
arbejdelse af holdning til turisme – hvis det ikke allerede er gennmemført – samt planlægning af tiltag, stra-
tegi og projekter. 

1. Filskov

Vision

• Filskov vil gerne opdages af flere turister, som ikke kun kommer her til for at sove. 
Lokalrådet, eventuelt med brug af et udvalg, vil arbejde mere målrettet med turisme.

• Temaet for turismeudvikling må gerne passe til de markante slogans Børnenes Hovedstad og 
familiens bedste valg. Et tosidet tema med ro på den ene side og natur med aktiviteter og 
kulturhistorie på den anden side er imidlertid bredere og stærkere som rød tråd i udviklingen.
De nævnte temaer kan fint fungere sammen. 

SWOT

a) Styrker.

• Stier med varierende længde og indhold til vandring og cykling, herunder mountainbike.
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• Legepladser, fiskesø, fodboldgolf.

• Kro med restaurant og overnatning, dagligvareforretning.

b) Svagheder.

• Markveje er visse steder spærret eller oppløjet, hvilket forhindrer adgang til naturen. 

• Offentligt toilet savnes. Kan fx placeres ved anlæggets legeplads. 

• Filskov bys fremtræden kan gøres mere tiltalende.

c) Potentiale.

• Udvikling af såvel fortælling som oplevelser og indkvartering. 
Campingplads findes ved fiskesøen. Viadukthallens café bør kunne tiltrække turister.

• Adgang til naturen kan blive bedre, herunder adgang til vand, samarbejde med lodsejere 
om afmærkning af stier og genetablering af adgang til spærrede områder.

• Cykelsti fra Billund og Langelund vil gøre færdsel for bløde trafikanter mere sikker.
Flere vandrestier vil gøre Filskov til et endnu mere tiltrækkende sted for brugere af naturen.

d) Udfordringer fra ekstern side.

• Billund Kommunes forskelsbehandling af landsbyer og centerbyer slider på de frivilliges vel-
vilje overfor kommunen. 

• I Børnenes Hovedstad bør kommunen kunne se strategisk og brandingmæssig værdi i, at 
der er mere end én legeplads i en landsby. Nabohøringer bør gennemføres før anlæg af nye 
kommunale legepladser, hvilken vil kunne modvirke nedtagning af opsatte legeredskaber. 

• Fra Billund Kommunes side savnes engagement i sikring af adgang til naturen.

Evaluering

1. Status.

• Filskov har en gunstig placering i landskabet ved Omme Å, som kan besejles i kano. Adgang 
til naturen er de fleste steder nem, men der er også eksempler på, at mark- og skovveje er 
spærret eller oppløjet, måske uden at lovgivningen er fulgt. 

• Filskov har en god fortælling om vilje til sammenhold, engagement, aktivitet, handlekraft, 
selvstændighed og stationsby.

• Kroen tilbyder restaurant og overnatning. Området har opholdssteder med borde og bæn-
ke, legepladser, fodboldgolf, mountainbikebane, fiskesø og mange afmærkede stier i såvel 
byen som det åbne land. 

2. Muligheder.

• Filskov kan udvikle legepladser og stier til et tema med titlen Legepladsernes Landsby eller 
Børnenes Landsby. Landsbyens rolige miljø og børnenes gode muligheder for at bevæge sig 
frit rundt på stier mellem legepladserne er det bærende element.

• Natur- og kulturlandskabet uden for Filskov by kan gøres mere tilgængeligt på afmærkede 
trampestier. Aktiviteter i naturen kan udvikles. Spærring for adgang til markveje og skovveje
bør fjernes. Oppløjning af markveje bør ikke længere forekomme.

• Filskov Kro kan medvirke i et net af af kongeligt privilegeret kroer med kropas. Etablering af 
B&B’er med mindre lejemål, med eller uden fælleskøkken og fællesrum eller morgenmad. 
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2. Hejnsvig

Vision

• Hejnsvig skal være vellidt blandt turister og positivt kendt som et sted med tilgængelig natur, 
ro og tryghed. 

SWOT

a) Styrker.

• Naturen. Især Gyttegård Plantage og Grene Sande med afmærkede stier og shelter.

• Stilhed og tryghed. Golfklub. 

• Pizzeria, dagligvareforretning. God offentlig transport (Grindsted-Vejen og -Holsted).

b) Svagheder.

• Adgang til naturen er vanskelig visse steder. 

• Ud over det grønne område ved Højene og middelalderkirken har Hejnsvig by ingen attrak-
tioner eller oplevelser. Historien om den nedlagte herregård i Donslund omtales ikke.

• Det er lidt uklart, om der er interesse for turisme som løftestang for udvikling.

c) Potentiale.

• Mere adgang til naturen, navnlig Fugdal Mose.

• Afmærkede stier for vandrere kan anlægges i flere retninger. 

• Historien om herregården Donslund og vandmølle.

d) Udfordringer fra ekstern side.

• Billund Kommune er en del af Trekantområdets turismeindsats, hvilket rejser spørgsmålet, 
om politikerne lever i den samme verden som lokalsamfundenes små aktører, der i denne 
store organisation ikke føler sig set. 

• Hejnsvig er en god boligby med ejerboliger og projekter til forestående byggeri af ny skole 
og udstykning af nye parcelhusgrunde, men der er behov for flere lejeboliger. Der er en lille 
bekymring over byens evne til at klare sig.  

Evaluering

a) Status.

• Hejnsvig har et fint slogan, der taler til såvel turister som lokale indbyggere. Det fortæller 
om de store naturkræfter, der formede landskabet for hen ad 12.000 år siden. Bakkeøen og 
det åbne indsandeområde ved Grene Å er de mest unikke landskabselementer. Landsbyen 
Donslund var hjemsted for en herregård, der blev nedlagt. Sognets geografiske udstrækning
er stor. Hejnsvig har været stationsby. 

• Landskabet i Hejnsvig opleves ikke som nemt tilgængeligt for cyklister og vandrere uden 
kendskab til de lokale forhold, da der mangler skiltning og mærkning af navnlig vandrestier 
uden for asfalteret vej. Til cyklister er der en god asfalteret sti fra Grene Sande og Billund. 
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• Overnattende turister modtages i Bolding Appartment på en ombygget gård, hvor der også 
er livsstilsbutik. Servering findes i golfklubbens café og pizzeria i Hejnsvig by.

b) Muligheder.

• Hejnsvig har et godt grundlag for at fortælle historie om naturen og menneskers brug af 
landskabet i hele sognet samt om stationsbyen. 

• Natur- og kulturlandskabet uden for Hejnsvig by kan gøres tilgængeligt for gæster ved hjælp
af afmærkede stier og formidling af såvel natur som kultur og muligheder for aktiviteter. 

• Hejnsvig har behov for systematisk fokus på udvikling af turisme i landdistriktet som helhed.

3. Nollund-Urup-Eg

Vision

• Få Urup på kortet. Også turisternes landkort. 

• Udvikling ved hjælp af bedre intern dialog og organisation i lokalområdet. Fx ved hjælp af 
facebookside eller webside, forening med vedtægter og en udviklingsplan.

SWOT

a) Styrker.

• Fred og ro. Vi har ikke ret meget andet i et stort landskab med kun få indbyggere. 

b) Svagheder.

• Intet bymæssigt centrum. Ingen dagligvarebutikker.

• Begrænset kommunikation mellem indbyggerne. Der er behov for en facebookside eller 
måske en webside, og andre tiltag til socialt fællesskab. 

• Branding. Navnet Nollund-Urup-Eg er et lidt uhåndterligt navn i markedsføring, selv om det 
fint beskriver områdets udstrækning. Urup kan benyttes som minde om den forsvundne 
herregård, som en gang var et lokalt magtcentrum med visse øvrighedsfunktioner. Dog er 
Urup ikke et unikt navn, hvilket Eg heller ikke er i mængden af andre navne. Nollund er et 
unikt navn.

c) Potentiale.

• Shelters.

• Fortællingerne om herregården Urup, Nollund Kloster, Eg stationsby og hedeopdyrkningen, 
der gennemførtes så sent, at der i det meget tyndt befolkede område ikke nåede at opstå 
bysamfund med en vis volumen. 

• Tilgængeliggørelse af naturområdet Urup Mose med sti til området med den tidligere herre-
gård og kirkerne, mm.

d) Udfordringer fra ekstern side.

• Ingen.
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Evaluering

a) Status.

• Nollund-Urup-Eg har en unik historie om et hede- og moselandskab, der var så næringsfat-
tigt og vandlidende, at det var blandt de allersidste områder, der blev opdyrket, inden op-
dyrkning af hedelandskaber blev indstillet omkring 1960. De bymæssige bebyggelser Eg og 
Nollund nåede ikke at udvikle sig inden 1960’ernes store fraflytning til byerne.

• Landskabet er fredeligt. Gennemkørende trafik forekommer stort set kun på landevejen 
langs Grindsted Å og på Ølgodvej, men den ringe trafikmængde kan friste til høje hastighe-
der. 

• Skiltning med mærkning af stier og formidling af landskabet og dets historie savnes.

b) Muligheder.

• Nollund-Urup-Eg har en interessant og på sin vis overset placering i landskabet. Der er gode 
muligheder for at fortælle gæster om brugen af landskabet i fortid og nutid.

• Natur- og kulturlandskabet i Nollund-Urup-Eg kan gøres tilgængeligt ved hjælp af afmærke-
de stier og formidling af såvel natur som kultur. Her er god plads til aktiviteter i naturen. 

4. Skjoldbjerg

Vision

• Vedligehold af medborgerhuset som fælles mødested og omdrejningspunkt for udvikling af 
landdistriktet. Udvikling kan også omfatte småskalaturisme.

SWOT

a) Styrker.

• Fredeligt og roligt miljø.

• God natur med vandløb og søer. 

• Hotel. 

b) Svagheder.

• Butik eller café savnes. 

• Skjoldbjerg-Almstoks repræsentanter i BLDR mangler en organisation, der er lokalråd. 
En udviklingsplan vil også været nyttig. 

c) Potentiale.

• Afmærkning af stier til vandrere og cyklister.

• Historien om kartoffeltyskerne. Naturlandskabet. Grundlaget for en butik eller café ser svagt
ud, men et initiativ kan på sigt tænkes igangsat af medborgerhuset med opholdssted og en 
lille kaffeautomat.
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• Oprettelse af et lokalråd, enten som selvstændig forening eller alternativt gennem omdan-
nelse af medborgerhusforeningen til et lokalråd, som dermed ejer et medborgerhus. 

d) Udfordringer fra ekstern side.

• Anlæggelse af motorvej ved Skjoldbjerg.

Evaluering

a) Status.

• Skjoldbjerg-Almstok har en unik fortælling om kartoffeltyskerne på Randbøl Hede.

• Landskabet omkring Skjoldbjerg-Almstok opleves ikke som nemt tilgængeligt for cyklister og
vandrere uden kendskab til de lokale forhold, da der mangler skiltning og mærkning af stier.
En ny grundejer har besværliggjort adgang til dele af landskabet.

• Medborgerhuset er omdrejningspunktet i områdets liv, som ud over et hotel ikke handler 
om turisme. 

b) Muligheder.

• Skjoldbjerg-Almstok har en god placering i landskabet, som ligger ved en bæk og på kanten 
af en bakkeø. Brugen af landskabet i fortid og nutid kan formidles. 

• Brug af historien om kartoffeltyskerne. Byens slogan kunne være: Vi spiser stadig kartofler.

• Natur- og kulturlandskabet uden for Skjoldbjerg-Almstok kan gøres tilgængeligt for gæster 
ved hjælp af afmærkede stier og formidling af såvel natur som kultur og muligheder for akti-
viteter. 

5. Stenderup-Krogager

Vision

• I Udviklingsplanen 2020-2030 fremfører Stenderup-Krogager ønske om et sammenhængende
kommunalt stinet, inklusive forbindelse til Ansager i Varde Kommune. Sammen har landdi-
strikterne meget at byde på inden for småskalaturisme for natur- og cykelturister.

• Udviklingsplanen 2020-2030 udtrykker ikke tydelig selvtillid inden for turisme. På den ene si-
de ligger ”Det grønne Guld” lige foran hoveddøren, men samtidig udtrykkes en begrænset tro
på, om Stenderup-Krogager kan være et mål for turister, der vil ud i naturen. 

• Etablering af et multihus med tilbud til turister – og koordinering af aktiviteter i landdistriktet.

SWOT

a) Styrker.

• En pæn by med grønne opholdsområder på den tidligere hotelgrund og i Øparken. 
Dagligvareforretning, der efter lukning i 2013 blev genåbnet samme år af borgerne.
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• Overnatning tilbydes. Naturskønt landskab med usædvanligt mange åer – men uden afmær-
kede naturstier og kort over ruter. Fiskevand.

• God offentlig transport, takket være beliggenhed på ruten mellem Esbjerg og Grindsted.

b) Svagheder.

• Ingen cykelstier eller afmærkede vandrestier.

• Café mangler. Ud over de nævnte indkvarteringsmuligheder kunne Stenderup-Krogager ha-
ve nytte af et hotel, gerne med mulighed for at købe en middag. Trods pæn fremtoning in-
deholder byen også forladte og grimme huse. En gård ved Tingvejen og mejeriet midt i byen
fremhæves.

• Stenderup-Krogager er én landsby, men den har stadig ikke ét fælles vejskilt, der anvendes 
på alle sider af landsbyen. Fra nord viser vejskiltene ind til Krogager og fra syd viser skiltene 
ind til Stenderup. Landsbyen har ry for at understrege forskelle mellem den gamle landsby 
mellem åerne og stationsbyen på marken, men Stenderup-Krogager vil nok have mere glæ-
de af et sæt nye byskilte og en begivenhed, der på passende vis markerer fællesskab om dy-
namik og udadvendthed. Et multihus placeret ved Nørrebæk, måske med navnet Nørre-
bækhus, kunne være en løftestang.

c) Potentiale.

• Renovering og ny brug af tomme eller utidssvarende bygninger, fx mejeriet og det gamle 
slagtehus.

• Adgang til naturoplevelser i det åbne land og langs vandløb med rent fiskevand. Stisystemer
i såvel det åbne land som i landsbyen. 

• Jagtforeningens Lerdueskydebane på Egebjerg Landevej kunne være et aktiv.

d) Udfordringer fra ekstern side.

• Billund Kommunes forskelsbehandling af landsbyer og centerbyer. Landsbyen vil gerne have 
en landsbypedel, der løser de opgaver, som kommunen ikke løser i landsbyerne, men kun i 
centerbyerne. 

• Der udtryktes en svag usikkerhed overfor om købmanden ville overleve, men da butikken 
reelt klarer sig godt, bør der ikke være grund til bekymring. Tilsvarende forventes ikke re-
duktion eller lukning af folkeskolen i overskuelig fremtid. 

Evaluering

a) Status. 

• Café eller spisested har Stenderup-Krogager ikke, men der er er en købmand og flere over-
natningssteder. Opholdssteder med borde og bænke findes på hotelgrunden og i Øparken 
med madpakkehus og ny legeplads. Landsbyen fremtræder velholdt. 

• Landskabet omkring Stenderup-Krogager rummer mange vandløb, og der er kanosejlads på 
Ansager Å men der er ikke indrettet et opholdssted med information. Landdistriktet mang-
ler skiltning og mærkning af stier til vandrende og cyklister. Cykelstier mangler.

• Stenderup-Krogagers unikke placering ved grænsen mellem Vestjylland og Østjylland be-
nyttes ikke i fortællinger til turister. 
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b) Muligheder. 

• Landsbyen Stenderup-Krogager bør benytte sin unikke placering i landskabet til fortælling 
om brugen af landskabet i fortid og nutid – samt ikke mindst til markedsføring. 
Landsbyen er en del af Horne Herred i Vestjylland. Langs sognegrænserne mod Hejnsvig og 
Grindsted lå middelalderens sysselgrænse mellem Vestjylland og Østjylland. I Ansager Sogn 
lå den gamle landsby Stenderup ved sammenfletningen af flere vandløb og med gode enge. 
Stenderups gårde havde derfor et godt naturgrundlag før hedeopdyrkningen. Øst for Sten-
derup lå sysselgrænsen og Hejnsvig Vesterhede, som før slutningen af 1800-tallet var øde. 
Med forvandlingen af heder og moser til agre og plantager øst for Stenderup fik indbygger-
ne øje på nye muligheder og nye naboer øst for sysselgrænsen. I 1916 blev Stenderup udvi-
det med stationsbyen Krogager. Fra den var der nem adgang til Grindsted, som blev den sto-
re oplandsby i det indre af Sydjylland. Ved kommunalreformen i 1970 frigjorde Stenderup-
Krogager sig fra Ansager Sognekommune for at blive en del af den nye Grindsted Kommune,
som nu er den endnu større Billund Kommune. 

• Stenderup-Krogager har behov for en systematisk indsats til udvikling af turisme. 

• I navnlig Ansager Å er der gode muligheder for lystfiskeri og kanosejlads. Landskabet uden 
for Stenderup-Krogager by kan gøres tilgængeligt ved hjælp af afmærkede stier og formid-
ling af natur, kulturhistorie og muligheder for aktiviteter. 

6. Sønder Omme

Vision

• I udviklingsplanen fra 2011 var visionen, at skabe 1) en by med med respekt for historie og 
bygningskultur, og 2) markedsføring af omgivelser, natur og historie. Mange opgaver er løst. 
En ny udviklingsplan foreligger endnu ikke. 

• Drømmene peger i retning af en vision for skabelse af mere socialt liv. Det kan for eksempel 
foregå udendørs på Sigengen med koncerter, jydefesten og kromarked. 

SWOT

a) Styrker.

• Godt udvalg af muligheder for overnatning og bespisning. 

• Cykelstier og vandrestier. Opholdssteder ved Omme Å og i Sigengen. 

• Naturrum, som er et spændende byggeri og område midt i landsbyen.

b) Svagheder.

• Naturrums formidling af naturen kan blive et større aktiv for byen. Websiden oplyser ikke, 
hvad turisten kan forvente sig af viden om naturen ved et besøg i bygningen eller, hvad han 
kan blive inspireret til at foretage sig i naturen inden for og uden for byen. 

• Sønder Omme har for få offentlige trafikforbindelser. 

Slaugs Herred. Turisme i landdistrikterne. 2022  – 120



• Uklar profil på byens organisering. To parallelle foreninger opfattes begge som egnens cen-
trale forum for samvirke, drift og udvikling, hvilket er en forening for meget. 
Rollen som lokalråd har Sønder Omme Landsbyråd, som dermed er det centrale forum og 
fundamentet for det frivillige arbejde i Sønder Omme. Rådet varetager udarbejdelse af 
udviklingsplan og koordinerer løsningen af de i planen beskrevne opgaver samt andre opga-
ver ad hoc. Lokalrådet er byens fælles forum og repræsenterer Sønder Omme i BLDR, over-
for Billund Kommune og byens andre samarbejdspartnere. Foreningen Borger og Erhverv 
løser primært opgaver inden for drift, hvilket mere hensigtsmæssigt kan foregå i et udvalg 
under lokalrådet. De erhvervsvendte opgaver kan løses af enten et andet udvalg under lo-
kalrådet eller en selvstændig erhvervsforening. 

c) Potentiale.

• Anlæggelse af cykelstier vestpå til Ørbæk og Tarm samt nordpå mod Herning. 
Vandresti langs Omme Å igennem hele kommunen. Vandresti ved Svollibjerg.

• Bedre adgang til naturen. Synliggørelse af akvædukten og kanalen fra Lundager.

• Byen har ønsker om gennemførelse af projekter til forskønnelse af visse bygninger og der-
med byen som helhed. 

d) Udfordringer fra ekstern side.

• Tung trafik gennem hovedgaden ad landevej.

Evaluering

a) Status. 

• Sønder Omme har gode tilbud på overnatning og bespisning til turister. 

• Omme Å og den fredede engvandingskanal Lundager-Sønder Omme er gode aktiver til for-
tælling af historien om landbrug før og efter opdyrkningen af heden. Sønder Omme Plan-
tage og Statens Arbejdshus er begge en del af historien.

• Sønder Omme har stier til vandrere og cyklister. Naturrum er en rigtig god begyndelse til 
brug af naturen, men formidlingen af naturen er mangelfuld.

b) Muligheder. 

• Sønder Omme har behov for organisatorisk tydelighed og en ny udviklingsplan. Planen bør 
indeholde afsnit om turisme som et fokuseret indsatsområde. – Sønder Omme bør have et 
forum med målrettet fokus på udvikling af turisme, fx et udvalg under lokalrådet. 

• Tilgængeliggørelse og formidling af naturen, kulturlandskabet og muligheder for aktiviteter. 
Det gælder især Lundagerkanalen og landskabet langs Omme Å, navnlig til Juellingsholm. 
Der er behov for flere afmærkede stier. Naturrum fokusere bedre på formidling.

• I Sønder Omme by kan der skabes events og sociale begivenheder på den nye Sigeng.
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7. Vesterhede

Vision

• Udviklingsplanen 2011-2021 er udløbet. De fleste af målene er nået. 
Det er på tide at skrive en ny udviklingsplan.

SWOT

a) Styrker.

• Landsbyens struktur er meget enkel med et tydeligt centrum, hvor alt er samlet på ét sted. 
Det gælder legeplads, mikrohallen og kirken.

• Opholdssted med borde og bænke findes også i centrum af landsbyen.

• Overnatning i B&B tilbydes på et nedlagt landbrug lidt nord for byen.

b) Svagheder.

• En by med gennemkørsel. På Egebjerg Landevej mellem Krogager og Hejnsvig kører bilerne 
for hurtigt, også gennem Vesterhede.

• Dagligvarebutik haves ikke længere. Ingen café. 

c) Potentiale.

• Fortælling om en ung landsby (som egentlig er en rural by) på meget næringsfattig jord, der 
for 150 år siden var et perifert hedelandskab ved grænsen mellem Østjylland og Vestjylland.

• Ved opholdsstedet i landsbyens midte kan opsættes et overblikskort op over området, in-
klusive naturområder og vandremuligheder. Adgang kan gives til dele af Mikrohallen, toilet-
ter, vandhane og måske automat med varme drikke. Adgang til kirken.

• Anlæg af afmærkede stier i landskabet. Tilgængeliggørelse af landskabet langs fx Midtkær 
og Sønderkær.

d) Udfordringer fra ekstern side.

• Planloven er en spændetrøje for landsbyer med færre end 200 indbyggere inden for byskil-
tet. Det er meget vanskeligt at lægge planer for udvikling. Vesterhede vil være med i udvik-
lingen af landdistrikterne – herunder med stinet.

• Bankernes grænse på 500.000 kroner for belåning af huse i landdistrikterne vanskeliggør 
salg af ældre huse. Desuden fører denne begrænsning til frygt for destruktive opkøbere á la 
Låsbysvendsen.

Evaluering

a) Status. 

• Vesterhede er ung landsby med en kort historie, der bygger på opdyrkning af det vidtstrakte
hedeareal i den vestlige del af Hejnsvig Sogn. Her opstod en ny oplandsby med købmand, 
mejeri, kirke, skole med mere. Kun kirken er tilbage, men med bygning af Vesterhede Mi-
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krohal i 2011 vistes vilje til at bevare landsbyens sociale kapital. Mikrohallen er omdrej-
ningspunktet i landsbyens liv, der primært vil vedligeholde Vesterhede som en god boligby. 

• Vesterhede fremtræder som velholdt. Den modtager gæster på området i midten af byen, 
hvor der ved siden af Mikrohallen, legepladsen og kirken er opstillet borde og bænke til 
selvhjulpne rejsende, der selv medbringer forplejning. Butik eller café findes ikke. 
Overnattende turister modtages i Loasen, tidligere B&B Vesterhede. 

• Landskabet omkring Vesterhede opleves ikke som nemt tilgængeligt for cyklister og vandre-
re uden kendskab til de lokale forhold. Uden for asfalteret vej savnes skiltning og afmærk-
ning af stier.

b) Muligheder. 

• Vesterhede har behov for systematisk fokus på udvikling af turisme. Begyndelsen kan ske 
ved hjælp af en ny udviklingsplan. 

• Natur- og kulturlandskab uden for Vesterhede by kan gøres tilgængeligt ved hjælp af af-
mærkede stier og formidling af såvel natur som kultur og muligheder for aktiviteter. 

• Turister gør holdt for at se på kirken og for at benytte bord-bænkesæt ved Mikrohallen. En 
første indtægt på salg til turister kan måske udvikles med hallen som afsæt. Her kan place-
res en selvbetjeningsautomat til friskt vand og varme drikke, måske også sandwich. I den 
første fase vil byens egne borgere nok udgøre den største kundegruppe. 

8. Vorbasse

Vísion

• Forskønnelse af landsbyen Vorbasse og trafikal sikkerhed på hovedgaden. Bymidten bør bin-
des bedre sammen med Torvet og forbindelse til såvel Krigshavnen som Aksen mellem fritids-
centret og skolen. Blandt virkemidlerne er byfortætning med plads til grønne kiler. Sammen-
hæng mellem landsbyen og naturen uden om landsbyen Vorbasse skabes også ved hjælp af 
grønne kiler. Uden for bymidten planlægges områder til nye udstykninger hensigtsmæssigt i 
forhold til brug af grønne kiler og i forlængelse af bymidten. 

• Synligt liv i byen. Livløse pladser og overflødige steder skal anvendes til noget nyt. 

• Stier i et samlet netværk som grundlag for natur- og kulturhistoriske oplevelser med fortælle-
bænke på udvalgte steder.

SWOT

a) Styrker.

• Vorbasse har en tydelig profil med det store Vorbasse Marked og historien om marked ved 
kilden siden 1730.
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• Historien om den vandrende landsby gennem 1100 år og landbrug gennem 2000 år trods 
mangel på et centralt beliggende vandløb med tilhørende eng. Historien om stationsbyen 
og sammenlægningen med Billund i 1970.

• Aksen. Aktivitetsmuligheder inden for landsbyen – findes og er under fortsat udvikling. 
Vorbasse har vilje og evne til at gennemføre projekter med dynamisk handlekraft. 

b) Svagheder.

• Adgangen til naturen omkring Vorbasse by opfattes som vanskelig for cyklister og vandrere. 

• Hovedgaden bærer megen trafik, da den er en del af landevej 469 mellem Kolding og Grind-
sted. Bymidten opleves som fragmenteret, da der er nedslidte huse. Brug og byliv savnes 
flere steder.

• For få iværksættere til nye erhverv, herunder turisme. Lønmodtagerkultur dominerer. 

c) Potentiale.

• Byg videre på historien om markeder gennem mere end 200 år. Særprægede, finurlige og 
gøglerinspirerede aktiviteter værdsættes og prioriteres i Vorbasse – og af turister.

• Helligkilden. Den vandrende landsby.

• Fokuser på muligheder for at opleve naturen – til fods, på cykel, til hest, i hestevogn, osv. 
Afmærk stier til de forskellige kategorier, så de ikke ødelægger oplevelserne for hinanden.

d) Udfordringer fra ekstern side.

• Nye entreprenører vælger ikke bosætning i Vorbasse. Fornyelse savnes i de gamle erhvervs-
bygninger eller områder. Butikker lukker. 

• Nye boligområder i Vorbasse placerer Billund Kommune langt fra bykernen, hvilket med-
fører, at bystrukturen bliver usammenhængende. 

• En forventet planlagte motorvej efter 2030 kommenteredes ikke.

Evaluering

a) Status. 

• Vorbasse har et stærkt brand, der er kendt i såvel Danmark som enkelte nabolande. Vorbas-
se Marked tiltrækker hvert år i uge 29 et bredt og stort publikum. Den vandrende landsby 
gennem 1100 år er en historie om fortidig bosætning, der sætter Vorbasse på landkortet 
over Nordeuropa. 

• Uden for markedsugen modtager Vorbasse også turister. De bor ofte på Vorbasse Camping. 
Med Aksen har Vorbasse nu iværksat en bredere indsats for at gøre landsbyen til et attrak-
tivt væreområde. Vorbasse har flere spisesteder og overnatningssteder.

• Landskabet omkring Vorbasse opleves ikke som nemt tilgængeligt af cyklister og vandrere, 
da der mangler skiltning og mærkning af stier uden for asfalteret vej.

b) Muligheder. 

• Vorbasse arbejder med udvikling, der skal gøre gæsterne så glade og tilpasse med opholdet,
at de bliver længere og kommer igen – også uden for uge 29. 
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• Der arbejdes med udvikling af attraktiv og harmonisk indretning af byen. Aksen mellem Vor-
basse Fritidscenter og Vorbasse Skole er anlagt som aktivitets- og opholdsområde, og der 
arbejdes med yderligere optimering.

• Natur- og kulturlandskab uden for Vorbasse by kan gøres nemmere tilgængelig ved hjælp af 
afmærkede stier og formidling af såvel natur som kultur og muligheder for aktiviteter. Skit-
ser til stiruter er udarbejdet. Landsbyerne Fitting og Nebel kan begge fremhæves med af-
mærkede stier og gennem formidling af kulturlandskab og natur. Nebel er en landsby ved 
vand, hvilket Fitting og Vorbasse ikke er.

Sammenfatning
Landdistrikterne i Billund Kommune har igennem årtier haft meget lidt bevågenhed fra politikere og tonean-
givende erhvervsfolk inden for turisme. Udviklingen af megaattraktioner i Billund by tager stort set al op-
mærksomhed. Siden omkring 1960 har landsbyen Billund udviklet sig til en centerby, der er hjemsted for et 
verdenskendt erhvervseventyr. Her er produktion af såvel industrivarer som oplevelser mod betaling ved 
indgangsdøren til et afgrænset areal. De mange besøgendes behov for overnatning kunne imidlertid ikke 
dækkes i Billund by. 

Rollen som buffer for overnatningsbranchen har landdistrikterne fået og ikke ret meget mere end det. Kro-
erne i Filskov, Sønder Omme og Vorbasse er de mest langlivede. De bygger på mange års erfaring og spiller 
stadig en konstruktiv rolle sammen med nye iværksættere inden for overnatning og andre initiativer.

I dag er der store variationer i landdistrikternes visioner, ressourcer og tiltag. Enhver begyndelse er vanske-
lig. Det er meget nemmere at bygge videre på erfaringer.

Blandt resultaterne af denne undersøgelse er visningen af, hvor tyndt vækstlaget for småskalaturisme i land-
distrikterne er ud over overnatningssteder og spisesteder. Uden for disse er der en påfaldende svag erfaring 
og tradition for at modtage turister, men – her er samtidig stor appetit på at skabe lokal udvikling, selv om 
bidragene til en fælles grundfortælling er sparsomme. Derimod viser alle landdistrikter tydelig interesse for 
medvirken i tiltag, der skaber et fælles fundament for iværksætteri. 

I alle otte landdistrikter er der behov for indsats til udvikling af cykelstier, afmærkede vandrestier, sikring af 
adgang til natur, indretning af opholdssteder med mere. De er grundlaget for udvikling af turisme. Med 
løsning af disse opgaver bliver det nemmere at være turist her. For iværksættere bliver det nemmere at fin-
de muligheder for at skabe levedygtige forretninger.

Skitse til fælles mål
Sammen giver de otte landdistrikters udsagn om udvikling af lokal turisme et fremragende billede af de cen-
trale elementer i BLDRs udviklingsprojekt:

• Flere turister ønskes i landdistrikterne inden for Billund Kommune. De skal ikke kun sove her.

• Vi har værdier (guld) i landskabet, som skal findes frem og gøres tilgængeligt, hvis det ikke allerede 
anvendes. Der er behov for stier, cykelveje og anlægssteder for kanosejlere samt opholdssteder i na-
turen.

• Vi vil være vellidte som værter og befolkning i et turistområde, hvor der ikke kun er natur, ro, og 
tryghed men også plads til udfoldelse.
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• Forskønnelse og bedre rammer for socialt liv er nødvendige i udslidte dele af landsbyerne og langs 
landskabets hovedstrøg.

• Vi skal værne om vore lokale samlingssteder, og vi skal udvikle mere socialt liv i dem. 
Mere socialt liv er et gode for såvel landsbyerne selv som for tiltrækning og fastholdelse af turister.

• Landdistrikterne vil og kan meget selv. Vore tiltag må gerne harmonere med kommunale tiltag, men
det er ikke et mål i sig selv. 

• På basis af tillidsfuld dialog vil vi gerne samarbejde med Billund Kommune om udvikling af turisme i 
landdistrikterne. 

• Billund Kommunes engagement i Trekantsområdets turismesamarbejde forekommer fjernt og uved-
kommende. Trekantsområdet har en anden historie bag sig, og vi er forskellige. På den anden side 
kan landdistrikternes historie på den opdyrkede hedeflade og nutidige virkelighed i Billund Kommu-
ne være en nyttig kontrast til de større bysamfund på østkysten. 

• På turisternes mentale landkort over interessante feriemål vil landdistrikterne i Billund Kommune 
have en fuldgyldig plads ved siden af andre feriemål.
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14. Vision for Slaugs Herred

Markedsføring af landdistrikterne i Billund Kommune som et turistmål ved siden af andre turistmål må tage ud-
gangspunkt i, at landskabet og mulighederne for oplevelser er utydelige eller ubekendte for mange turister. Turi-
ster uden kendskab til området forestiller sig formentlig landskabet i Billund Kommune som en mellemting mel-
lem det mørke Jylland og en hvid plet på landkortet. Virkeligheden er en anden. På denne baggrund må der gøres
en særlig grundig indsats til udvikling af turisme i landdistrikterne.

Uden for Billund by har landskabet intet selvstændigt navn, lige som det stort set heller ingen turisme har i 
dagtimerne. Brands, hvori ordet kommune indgår, har ingen tiltrækningskraft på turister. Tiltrækningskraft 
kan landskabet derimod få med en tydelig profil. Gennem fortællinger skal landskabet knyttes til et unikt og 
genkendeligt navn, et brand.

I dette kapitel samles den i rapporten fremlagte fortælling om landskab, identitet og brand i en vision for 
udvikling af turisme i Slaugs Herred – og omegn. Der fremføres også enkelte stikord og bemærkninger om 
udvikling af strategi og arbejdsplan. 

Landskabet
Danske landskaber markedsføres enten som smilende natur med bølgende kornmarker, lyse bøgeskove og 
lavvandede kyster eller som et modbillede hertil af rå natur med stærke og intense naturoplevelser. 

I gruppen af rå landskaber har Vestkysten en tydelig profil og det stærkeste brand. I kategorien smilende land-
skab har eksempelvis Søhøjlandet et omtrent lige så stærkt brand som Vestkysten. Søhøjlandet er beliggende på 
østsiden af Højderyggen, som er den vigtigste skillelinje i Danmark mellem smilende natur og rå natur.

Umiddelbart vest for Højderyggen ligger de nu opdyrkede hedesletter og bakkeøer med spor af fortidens virke-
lighed. Adskillige hede- og mosearealer er bevarede. I horisonten er der altid skov eller bebyggelse. 

I en forholdvis nær fortid var forholdene på sandjorden vest for Højderyggen anderledes. Da var det stadig tyde-
ligt, at der i en fjernere fortid havde været et nærmest endeløst hedelandskab med en natur, der var så rå og 
øde, at den kun indeholdt et begrænset livsgrundlag for mennesker. De barske forhold gjorde indtryk på alle, der 
var nødt til at rejse igennem landskabet. Det var træløst, domineret af dværgbuske og bød ikke på læ mod vin-
den. Vejene var sandede og ustabile. De mange moser skulle undgås. Ved siden af højmoserne var der også de 
mere lumske lavmoser og kær. Alligevel var landskabet beboet, navnlig langs åerne. Indbyggerne arbejdede hårdt
og klogt for at skabe stabile livsforhold på den næringsfattige jord, for med fortidens dyrkningsmetoder var der 
kun føde til et begrænset antal mennesker. 

Med moderne metoder blev fødevareproblemet omsider løst i 1900-tallet. Landskabet fik samtidig et mere smi-
lende udseende, men tag ikke fejl: Fra naturens side er landskabet vest for Højderyggen i dag stadig fattigt på na-
turligt indhold af næring. Sand indeholder ingen næring. Sand kan ikke holde på vand. Kun ler og til en vis grad 
kulturlagene kan holde på vand og næring. I fortiden var ålandskabernes friskt rindende vand den vigtigste kilde 
til stabilt liv. 

Aktuel
Historien om menneskers erfaringer med brug af landskabet vest for Højderyggen er nyttig og aktuel viden igen i 
vor tid, hvor forandringer i miljø og klima sætter grænserne for menneskets brug af naturen på dagsordenen. 
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Samtidig er interessen for naturnære oplevelser, god plads til aktiv bevægelse og bæredygtige ferieformer 
stigende blandt turister og andre borgere. Interessen har været der længe, men coronaepidemien har frem-
met den markant. 

Aktiv outdoor-ferie er godt for folkesundheden og livskvaliteten, men vi skal ikke kun bruge naturen. Vi skal 
også kende naturen og vide, hvordan vi tager vare på den. Det, som vi har et forhold til, passer vi bedre på. 
Dermed giver vi viden om landskab og spor af menneskers erfaringer videre til kommende generationer. 

På denne baggrund er der behov for strategisk, tværgående og langsigtet planlægning af bæredygtig 
turisme i landdistrikterne inden for Slaugs Herred – eller med andre ord: Billund Kommune. 

Identitet og brand
Slaugs Herred er beliggende på vestsiden af Højderyggen. Herredet blev oprettet i 1552. Det skete efter udskil-
lelse af hedesogne fra to herreder, der indeholdt sogne fra begge sider af Højderyggen. 

Det nye herreds grænse mod øst blev trukket langs Højderyggen, som er grænsen mellem lerjord og sandjord. 
Slaugs Herred fik næsten al sandjord, men dog ikke hele Randbøl Hede. Med delingen slap medlemmerne af her-
redstinget fra lerjorden i Tørrild og Jerlev herreder for at forholde sig til mange af udfordringerne i hedelandska-
bet. Slaugs Herred blev derimod en slags reservat med den mest næringsfattige del af fortidens hedelandskab i 
Danmark. Det var et råt landskab med rigelige muligheder for stærke og intense naturoplevelser.

Slaugs Herred er et velegnet og unikt navn til markedsføring af landdistrikterne i Billund Kommune. Områ-
det dækker ikke helt den nuværende Billund Kommune, men for overblikkets skyld og i den skarpe profils 
navn er det velegnet til markedsføring. I de 27 procent af arealet i nutidens kommune, som ikke var en del 
af Slaugs Herred, er naturforholdene grundlæggende de samme som i Slaugs Herred, men der er færre åb-
ne indsande. 

Til historisk interesserede turister kan der fortælles om fortidens skiftende grænser og administrative til-
hørsforhold, samt hvad deraf fulgte. Ikke kun blev Slaugs Herred dannet efter udskillelse af sogne fra to 
østjyske herreder i 1552. Adskillelsen fra landskaberne øst for Højderyggen blev fuldbyrdet i 1799, da Slaugs
Herred blev overført fra Vejle Amt til udkantsamtet Ribe. Inden for Ribe Amt havde købstaden Ribe i 300 år 
været på en langt større nedtur. Måske var Slaugs Herred en velment gave til Danmarks ældste og tidligere 
største by, som ikke havde det for godt. Måske var Ribe Amt en restgruppe af jyske herreder. Måske blev Ri-
be Amt efter udvidelsen med Slaugs Herred set som den tids nye udviklingsland inden for Danmarks græn-
ser. I København ledte kongens embedsmænd forgæves efter kunstgreb, der kunne forvandle hedelandska-
bet til agerlandskab.

Herredsnavnet Slaug er dannet af ordet slag, der betyder sænkning i terrænet eller vejspor. Vejsporenes 
Herred var et udmærket navn til et landskab, hvor vejspor opstod og udviskedes som vestenvinden blæste. 
Hvor er vejen egentlig i dag? Hvordan finder vi vort rejsemål? Der har altid været noget at tale om, men re-
sultat af indbyggernes indsats på heden i Slaugs Herred er tydeligt: Der var mangel på gårde, og indbyggerne
lærte sig at leve med de karrige naturforhold på Danmarks tyndeste naturgrundlag. De udviklede særlige me-
toder til landbrugsdrift, og dermed fandt de veje til overlevelse.

I dag er Slaugs Herred hjemsted for en interessant fortælling om, hvorfor naturen i Billund Kommune ser ud,
som den gør nu. Landskabet er bæredygtigt, når indbyggerne anvender enkle og intelligente metoder med 
omtanke.

Fortællingen indeholder også information om, hvordan landskabet så ud i fortiden, og hvordan naturen blev
forandret af menneskers indgreb. Engang var Slaugs Herred et vidtstrakt og træløst hedelandskab med inds-
ande, moser, ålandskab, enge og små agre. I 1900-tallet blev Slaugs Herred et lige så vidtstrakt agerland 
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med unge læhegn og mørke nåletræsplantager, som ikke var smilende men dystre og vindblæste. Agerland-
skabet er der stadig, men løvtræer er på vej til at fortrænge nåletræerne. 

Ålandskabet har hele vejen igennem historien været omdrejningspunktet for naturens liv. Hovedparten af 
vandet i Slaugs Herreds åer flyder gennem Varde Åsystemet til Ho Bugt. Den mindre part af åvandet finder 
fra Omme Å vej til Skjern Å og Ringkøbing Fjord. En gang var åernes vand bogstaveligt talt kilden til liv på 
gårdene. I dag er åernes vand mere en kilde til oplevelser og rekreativ udfoldelse, hvilket er en del af Det 
Gode Liv i nutiden.

Landskabet indeholder mange spor af menneskers brug i fortid og nutid. Kulturlandskabet og naturen i 
Slaugs Herred er et besøg værd. I Slaugs Herred er der noget at opleve. Der er meget mere at finde end for-
tællinger om fortiden. 

I Slaugs Herred har naturen god plads til afslapning, opdagelse og udfoldelse af energi i såvel ålandskabet 
som på bakkeøerne og hedesletten, der nu er opdyrket land. Her er et interessant dyre- og planteliv. Her er 
fred og ro. Her er også en dynamisk udvikling med mange nye tiltag inden for erhverv og kultur.

Vision
Med et unikt brand og en tydelig grundfortælling skal Slaugs Herred
sættes på det mentale landkort over Danmark. Slaugs Herred skal ha-
ve sin plads ved siden af allerede velkendte destinationer for turis-
me. 

Naturen og kulturlandskabet i Slaugs Herred skal være mere tilgæn-
geligt for turister. Det indebærer, at naturen og kulturlandskabet
samtidig bliver mere tilgængeligt for Billund Kommunes egne indbyg-
gere. 

Med udvikling af tilgængelighed og flere turister i landskabet styrkes 
grundlaget for iværksætteri inden for overnatning, spisesteder, akti-
viteter i naturen og attraktioner med eller uden betaling for adgang. 

Landskabet i Slaugs Herred skal være familiens bedste valg. Slaugs
Herred skal samtidig være et sted, hvor voksne får gode oplevelser.

Opgaver
Visionen for Slaugs Herred kan blive til virkelighed efter løsning af en række opgaver.

1. Adgangen til at opleve Slaugs Herreds natur- og kulturværdier skal gøres mere tilgængelig ved hjælp
af afmærkede stier, ruter og vandveje gennem landskabet for vandrere, cyklister og kanobrugere. 
Til lands skal landskabet være tilgængeligt i et sammenhængende net af stier, der også indeholder 
forbindelsesveje fra nabokommunerne. Langs åerne skal der være anløbspladser.

2. I landskabet skal der udvikles opholdssteder med tydelige fortællinger om relevante emner inden 
for natur, kulturlandskab og muligheder for såvel aktiv brug som hvil. På udvalgte steder skal der 
være borde og bænke med mere. 
Med gennemarbejdede opholdssteder sikres samtidig, at andre områder udsættes for mindre akti-
vitet. Såvel gæster som lokalbefolkning benytter dermed naturen på en nænsom måde. Turisterne 
får bedre oplevelser med sig hjem. 
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3. Naturforholdene og brugen af landskabet i Slaugs Herred er råstoffet i fortællingen om Slaugs Her-
reds natur, kulturhistorie og identitet. Med formidling på opholdsstederne og langs stier og ruter 
skal fortællingerne være nemt tilgængelig – både i naturen og på digitale medier. 

4. Gennem forskning skal der udvikles mere råstof til formidling af Slaugs Herred. Siden 1914 er der ik-
ke publiceret en bog om Slaugs Herred. En sammenhængende, detaljeret og dækkende historie om 
landskabet og landsbyerne i Billund Kommune findes ikke, men den bør skrives. Viden er råstoffet i 
såvel den fælles fortælling om Slaugs Herred som i de lokale og stedbundne fortællinger om de en-
kelte landdistrikter. 

Helheden af et unikt brand, tilgængelighed ad stier og ruter, opholdssteder i landskabet, formidling og forsk-
ning er grundlaget for udvikling af turisme i landdistrikterne inden for Billund Kommune. De er grundlaget 
for iværksætteri, som der skal udvikles for turisme i landdistrikterne.

Stikord til udvikling af strategi og arbejdsplan 
Strategisk planlægning er grundlaget for en bevidst og planlagt udvikling fra fortid til nutid og valgte mål i 
fremtiden. 

Såvel lokalrådene som BLDR skal have viden om, hvor de kommer fra, før de kan vælge nye mål. Deltagerne 
skal vide, hvorfor deres valg er meningsfulde for udviklingen.

Arbejdet skal udføres metodisk og bevidst. 

Til afslutning følger her en række stikord til, hvad der skal være bevidsthed om og metoder til at løse.

• Fundament og italesættelse: 
Denne rapport viser, at landdistrikterne har behov for et fundament, som kan anvendes til at bygge 
en strategi og arbejdsplan for udvikling af turisme på. Landdistrikter med gamle kroer har gennem 
tiden haft de bedste kort på hånden. Andre landdistrikter har nærmest ingen tradition at bygge på, 
tror de. Mulighederne findes, men de skal findes frem, og de skal italesættes. 

• Råstof: 
Landskabet og kulturhistorien er grundlaget for turisme. Landskabet og kulturhistorien er det vigtig-
ste råstof til udvikling af turisme. 

• WikiBillund: 
Natur- og kulturhistorien i Slaugs Herred skal i fornødent omfang være bekendt eller tilgængelig 
som litteratur eller i et opslagsværk på papir eller web. Opslagsværket skal pege på steder med byg-
ninger, installationer, spor efter indgreb i kulturlandskabet, fortidige begivenheder og naturforhold 
vedrørende landskabstyper, jordbund, flora og fauna. 
Den indsamlede viden danner grundlag for en sammenhængende og koordineret udviklingsstrategi.
Det statsanerkendte museum har megen viden, men den er ikke nemt tilgængelig. Museet kunne 
medvirke med en art leksikalsk webside, WikiBillund for eksempel. – En begyndelse er gjort med 
denne rapport, hvor det historiske indhold blot skal ses som en præliminær skitse. 

• Tålmodighed: 
Lokalrådene skal være med, og de skal have opbakning i lokalsamfundene. Udvikling af turisme i landdi-
strikterne uden tradition for turisme er en opgave, som kan tage tid og kræve tålmodighed.

• Helhed: 
Turisme i naturen og i landsbyerne skal foregå på en sådan måde, at konflikter mellem lodsejere og an-
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dre engagerede borgere undgås. Turisme er til gavn for mange. Stier, ruter, vandveje og opholdssteder er
til gavn for alle, også lokale indbyggere.

• Dialog i BLDR og lokalråd: 
Der skal være enighed om fælles strategi og arbejdsplaner til fremme af turismeudvikling. Dette gælder 
såvel i BLDR som i lokalrådene. Med en fælles plan sikres enighed, strategisk gennemslagskraft og mål-
rettet brug af energi. Gå ikke for hurtigt frem (genlæs eventuelt side 6-7), men tøv på den anden side 
heller ikke med at tage den nødvendige dialog. 

• Dialog med Billund Kommune: 
Samarbejd med Billund Kommune. Den tager samtalerne med lodsejerne. Kommunen har den nødven-
dige juridiske ekspertise til at sikre holdbare løsninger. 

Når I har skabt svar og løsninger på disse spørgsmål, er I nået langt.
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