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JELLING -
BYPROFIL
Jelling er en turistby med flere besøgende 

end nogen anden centerbyer.

Jelling er en kulturby, med festival og et 

stærkt lokalt kulturliv, et stærkt foreningsliv 

og flere større events end i de andre 

centerbyer. Jelling borgerne har overskud 

og deltager og engagerer sig meget lokalt, 

og en knivspids ekstra lokal stolthed. 

Borgerne er også økonomisk ressource-

stærke og byen har med flere fonde et 

stærkt lokalt økonomiske supplement. 

En relativ dårlig lokal infrastruktur præger 

oplevelse af transport og 

fremkommelighed. 

 Jelling har to ting som rager op. Jelling Festivallen og Monumentområdet. Begge 
dele skaber stor omtale af byen og besøgende i en helt anden grad end de andre 
centerbyer. Festivallen påvirker hele byen; den skaber et enormt sammenhold 
mellem de frivillige omkring festivallen. Festival fonden mm. støtter både lokal 
kultur og andre lokale tiltag i byen.

 Jelling er altså turistbyen. Med kommunens, måske Jyllands, mest kendte og 
velbesøgte turistattraktion Jelling monumenterne. 

 Jelling er også kulturbyen. Det er ikke bare Jelling festivallen. Jelling borgerne 
vurderer den lokale kultur højere end i de andre centerbyer og de bruger den 
også i høj grad. 

 Jelling er karakteriseret ved at stå stærkt inden for de menneskelige ressourcer 
med et stærkt foreningsliv med mange borgere, der er personligt engageret i 
udviklingen af byen. 

 Jelling rummer to lokale bryggerier og tre caféer. Det er langt over de andre 
centerbyer.
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Borgerne i Jelling er generelt rigtigt glade for at bo i Jelling, og fortæller også gerne andre om byen. 

Faktisk så meget at man kan sige at Jelling er lidt selvfed, på den gode måde. 

Jelling vurderes positivt som bosætningsby og som et sted, hvor der er tilflytning. 

Jelling vurderer at den offentlige service er god, og giver en mindre god vurdering af den private 

service. 

Inden for erhvervsliv, arbejdspladser og handel ligger Jelling i bund af de fire centerbyer. 

Erhvervslivets engagement i den lokale udvikling vurderes som lavere end i Give og Egtved.

Jelling er en velhaver by. Den gennemsnitlige husstandsindkomst er blandt de højeste i kommunen.

Jelling vurderes positivt, når det handler om udbuddet af natur.

I Jelling spiller man golf. Golfklubben er langt den største forening i byen med 800 medlemmer. 

Jelling vurderer deres fremkommelighed lavere end nogen andre. Byen har udviklet sig til en snørklet 

oplevelse at komme rundt i. Både i bil og til fods.

- Jelling er en by med lokalt engagement, stærkt foreningsliv og lokal stolthed

SKAL VÆRE ET BILLEDE AF 

JELLLING
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JELLING I OVER-
SKRIFTER
Jelling er turistby. 

Jelling er kulturby. 

Festival, monument-

område og et stærkt 

lokalt kulturliv.

Jelling borgerne har 

overskud. De deltager og 

engagerer sig. 

Borgerne er velhav-ende

og  de har en festivalfond.

Dårligste oplevelse af 

transport og fremkom-

melighed (midtbyen). 



JELLING – EGEN VURDERET KAPACITET
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JELLING – KENDETEGN OG POTENTIALE

Hvis du skulle pege på en ting, som især kendetegner det særlige ved Jelling, hvad ville du så pege på?

Hvis du skulle pege på det vigtigste potentiale, som kan give Jelling en positiv udvikling 

fremadrettet, hvad ville du så pege på?



SAMMENLIGNING AF BYERNE PÅ DE NI DIMENSIONER
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Egtved Børkop Jelling Give

Alle spørgsmål er lagt sammen i ni indeks fra 0-10. Her vises gennemsnit. Aksen er 5-10. 

I figuren til højre ses det samlede resultat for alle fire byer 

vist med hver sin farve. Som det fremgår, er der både en 

række dimensioner, hvor byerne er forskellige, og en række 

dimensioner, hvor de er mere ens. Forskellene er med til at 

give hver by sin unikke byprofil. Lighederne udgør et fælles 

udgangspunkt for udviklingen

• Alle byerne har både parametre, hvor de scorer højt og 

lavt – der er ingen af byerne som scorer højere eller 

lavere end de andre på alle parametre. Dette 

underbygger, at byerne har forskellige styrker og 

potentialer. 

• Byerne ligger alle på et højt niveau på dimensionen 

omdømme: De er glade for at bo i byen og fortæller med 

stolthed andre om deres by. 

• Også ift. fremtidsscenarierne ligger byerne relativt ens: De 

fleste forventer altså at blive boende og har en tro på en 

positiv udvikling for byen i de kommende år. 


