
Årsrapport for Jelling Lokalråd 2020 
 

Siden sidste årsrapport i 2019 og frem til maj 2021 har Jelling Lokalråd været involveret i følgende 

aktiviteter: 

 

Byvision 

Byvisionen for Jelling har været undervejs et stykke tid og blev således også nævnt i årsrapporten for 

2019: Den 18. maj 2020 var der 71 borgere fra Jelling, der ved et digitalt borgermøde, anvendte deres 

mobiltelefoner til at stemme sig frem til, at der skulle arbejdes videre med ”Vilde, vidunderlige Jelling” og 

”En by i bevægelse”, med henholdsvis 21% og 26% af stemmerne. 

 

Efterfølgende blev det endelige forslag udarbejdet og efter en hørringsperiode, med 10 indkomne 

hørringssvar, samt politisk behandling i Teknisk Udvalg samt Økonomiudvalget, kunne Vejle Byråd, den 

18. november 2020 godkende byvisionen for Jelling: ”Vilde Jelling – vi bevæger dig” 

 

Vejle Kommune skriver om formålet med byvisionen: 

 

”Byvisionen for Jelling skal styrke udviklingen og sammenhængen i byen og øge muligheden for at 

borgere, foreningsliv, erhvervsliv og kommune arbejder i samme retning. Med ”Vilde Jelling – vi bevæger 

dig” bygges der videre på nogle af Jellings store aktiver: Unesco verdensarv, musikfestival, et stærkt 

foreningsliv, børnekultur, naturoplevelser og Hærvejen.” 

 

Udvalgte ideer fra byvsionen 

 Færdiggør Monumentområdet med vestlige palisade og byrum 

 Skab nye vandrestier til dagsture og rutesløjfer i tilknytning til Hærvejen. Efterspurgte stier er bl.a. 

sti gennem Grejs Ådal og sti rundt om Fårup Sø 

 Udvikl et søbad ved Fårup Sø 

 Udvikl Gormshallen med nyt bevægelsescenter - med klatrevæg, motoriklandskab, springcenter, 

padeltennis, inde-/udefitness, atletik og et styrket ankomst/p-område, der øger tryghed for 

gående/ cyklende 

 Udvikl fremtidens svømmehal - med plads til vildskab og velvære 

 Skab de vildeste legepladser i bymidten - med plads til leg, hygge, ophold og mødested 

 Bind Jelling og Vejle sammen med tryg cykelforbindelse 

 

Med spændende nye visioner for Jelling er der noget at tage fat på! Først og fremmest for lokale ildsjæle 

samt lokale erhvervsdrivende og foreninger, men også Vejle Kommune. Det er her lokalrådet ser sin 

opgave i at knytte forbindelser mellem samarbejdspartnere, facilitere processer og komme i dialog med 

beslutningstagere.  

 

En smukkere by med mere leg 

Med færdiggørelsen af Stationsvej har Jelling fået endnu en flot og veludført overgang fra 

monumentområdet til den øvrige by. Dette gælder også Byens Torv, som sidste år fik en flot udsmykning i 

form af Midgaardsormen – en 7 meter bred ring af runer i granitbelægningen. Lokalrådet har arbejdet for 

at den kunne fremstå lidt tydeligere, men indtil videre er der ikke fundet frem til en holdbar løsning, så 

måske forbliver den et diskret kunstværk, som med jævne mellemrum står knivskarpt - nemlig når der 

kommer vand på området. Heldigvis ligger Midgaardsormen og vandlegepladsen lige op og ned af 



hinanden og tæt på det seneste tiltag - nye trappesider i cortenstål med runeudskæringer der lyser op når 

mørket falder på. Begge dele er udtænkt og tegnet af den lokale Jelling-kunstner Kristian F. Jørgensen. 

 

Apropos overgangen til monumentområdet, nu kan man igen gå og cykle sikkert på stierne i området efter 

at der er opsat nye lamper. Desværre var de længe i restordre og i mellemtiden har det været rigtig svært 

at orientere sig. Heldigvis blev stelerne ikke påkørt, og markeringer af dem med refleksbånd hjalp da også 

lidt. 

 

Dette blev også året hvor vi fik den gode nyhed, at Vejle Kommune har afsat midler til en genopstilling af 

skulpturen Vandsten, som blev fjernet i forbindelse med opførelsen af Jelling Sparekasse på Hovkjær 

Torv. Både lokale Jellingborgere og lokalrådet har arbejdet længe for en genopstilling, og nu er der bare 

tilbage at finde frem til den endelige placering i midtbyen i samarbejde med kommunale embedsfolk fra 

Teknik og Miljø. Vi glæder os til gensynet! 

 

En gruppe lokale borgere, heraf et par fra lokalrådet, har taget initiativ til at få udarbejdet planer for en 

legeplads i Jelling. I forbindelse med dette arbejde er man gået sammen med Kongernes Jelling og 

HistorieLab/UCL om at udvikle ideer. Tankerne går i retning af 3-4 forskellige legepladser med forskellige 

temaer og placeringer i midtbyen. Nogle ideer kan realiseres på den korte bane, måske allerede her i 

sommeren 2021, mens andre ta’r længere tid.  

 

Trafik og mobilitet i Jelling 

En anden sten der faldt fra lokalrådets hjerte var beslutningen i år om at udarbejde en trafikplan for Jelling! 

Forud for det deltog repræsentanter fra lokalrådet sammen med repræsentanter fra ledelsen på 

Bredagerskolen og Jelling Friskole i møder med embedsfolk fra Teknik og Miljø. Den direkte anledning var 

at politikerne i Vejle i 2020 havde valgt at afsætte midler til to projekter i Jelling: Hastighedsdæmpning på 

Vejlevej og en cykelsti på Skovgade op mod Bredagerskolen. Da lokalrådet modtog tegninger på 

sidstnævnte, som indebar så mange trafikale kompromisser, at cykelstien ville introducere flere risici end 

den afhjalp, blev der sammen med skolerne sendt et ønske til kommunen om at mødes. Det blev til nogle 

indgående møder, hvor lokalrådet ikke forpassede lejligheden til, igen-igen, at fremsætte ønsket om, at 

Vejle Kommune fik skabt et overblik over de samlede mobilitetsforhold i Jelling, i stedet for at gennemføre 

lappeløsninger. Enden blev, at der afprøves hastighedsdæmpende foranstaltninger på Vejlevej, og at 

cykelstien på Skovgade ikke realiseres, men at der afsættes kr. 100.000,- til udarbejdelse af en trafikplan 

for Jelling. Vi kan næsten ikke vente med at komme i gang med arbejdet, som vil kunne komme til at få 

stor positiv betydning for vores by. 

 

I den forgangne periode har lokalrådet også indgået et samarbejde med lokalrådet i Givskud om at 

arbejde for etableringen af en cykelsti mellem de to byer, som passende kan indgå i forlængelse af de nye 

udstykninger langs Herningvej, og som også kan knytte borgerne i Givskud tættere til Jelling. 

 

Sidst men ikke mindst har vi forespurgt Vejle Kommune om, hvilke overvejelser der ligger bag flytningen 

af byskiltene i Jelling samt den deraf følgende hastighedsændringen på Fårupvej og den ekstra skiltning 

for at fastholde en hastighed på 50 km/t på Mølvangvej. Vi afventer et svar, men tager også dette med i 

det kommende trafikplansarbejde. 

 
  



Borgerhenvendelser 

I lokalrådet er vi glade for at vi modtager en del borgerhenvendelser. I år har de bl.a. omhandlet den lave 

perronhøjde på Jelling Station, forskønnelse af rundkørslerne, P-pladsen ved brugsen og stierne omkring, 

fodgængerfelter samt et ønske om flere bænke rundt i Jelling fx med henblik på ældre og 

gangbesværede, som har brug for et hvil på deres vej rundt i byen. En af de seneste henvendelser kom 

fra Benjamin Hjort, som ønskede lokalrådets opbakning til at opføre Danmarks første ”Miyawaki-skov” - en 

lille og meget tæt skov med høj biodiversitet og CO2 lagring. Gennem en ansøgning til ”Borgernes grønne 

omstillingspulje”, som bevilligede kr. 20.000,- til projektet, og lokalrådets kontakt til Vejle Spildevand, som 

har stillet jord til rådighed, kan Benjamins planer om en japansk miniskov i Jelling nu realiseres. 

 

Udvalg og grupper 

Som i de forgangne år er lokalrådet repræsenteret i forskellige udvalg og grupper tilknyttet Jelling: BID-

møderne og både samarbejdsudvalget og styregruppen for monumentområdet for at nævne nogle af de 

faste.  

 

I år er der etableret et udvalg der arbejder med anvendelse af bygningerne som fulgte med Vejle 

Kommunes opkøb af Anesminde. Udvalget har besluttet at etablere JVTC, Jelling Viking Test Center, som 

i halvandet år, sammen med lokale jellingborgere, skal afprøve forskellige anvendelsesformer af 

bygningerne og det tilknyttede område.  

 

Lokalrådet har også været indbudt til møde af Jelling Herritage, som gerne vil afholde en Verdensarvs-uge 

bestående af aktivitet med forskellige kulturspor. Det lyder som en spændende begivenhed, når 

situationen ellers tillader at sådan noget kan gennemføres. 

 

Bysyn 

I år havde lokalrådet opfordret byens borgere på Facebook til at komme med forslag til ting, der skulle 

bringes op på årets bysyn. Et bysyn gennemføres sammen men Vejle Kommune og handler om mindre 

reparationer, udskiftninger, forbedringer og forskønnelser i byen – noget som kommunen også kan gøres 

opmærksom på via app’en ”Giv et praj VK”. Vi fik rigtig mange tilbagemeldinger, som bl.a. handlede om 

belysning, råger, offentlig toiletter og som altid trafikale forhold. Det hele blev samlet og formidlet videre af 

lokalrådet ved et online-møde den 25. marts. 

 

Den kommende periode 

Tre af de garvede lokalrådsmedlemmer ønsker nu at stoppe, efter at have gjort et stort stykke 

bestyrelsesarbejde igennem mange år, og modtager derfor ikke genvalg ved generalforsamlingen. Det 

betyder at Jelling Lokalråd står foran en betydelig udskiftning af bestyrelsesmedlemmer, hvilket altid er en 

oplagt anledning til en grundlæggende drøftelse af lokalrådets funktion og arbejde. Men én opgave melder 

sig helt uundgåeligt - en trafikplan for Jelling. Det arbejde ser vi frem til, for det har været et stort ønske fra 

lokalrådets side i mange, mange år. Og mon ikke der kommer flere opgaver til…?! 

 

 

 


