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Visby Lokalråd 

 

 

26. januar 2021 

Input til udviklingsplan for Visby 

Jeg vil hermed give et lille bidrag til Lokalrådets arbejde med en udviklingsplan for Visby. Jeg 

er (endnu) ikke på Facebook, så derfor bliver det på denne gammeldags måde. 

Overskriften for mine overvejelser er 

Visby – et landsbyfællesskab med stærke rødder 

De foreslåede aktiviteter har to formål. Det ene er at give os, der bor i Visby, og de kommende 

generationer større viden om vores lille samfund og om vore rødder – at øge sammenhængs-

kraften. Det andet er at gøre Visbys fortid og nutid synlig og interessant for dem, der kommer 

udefra, som turister, besøgende eller potentielle tilflyttere.  

Dette notat omhandler følgende aktivitetsforslag: 

1. Pastor Møller og fru Christines hus Trosalta som formidlingssted 

2. Gadeskilte med historiske navne 

3. Visby Fortæller 

4. Pastor Møllers Have 

Hvis Lokalrådet kan se en mening i at arbejde videre med et eller flere af forslagene, vil jeg 

gerne arbejde videre med beskrivelsen. Som I kan se, er dette bare en helt ufærdig skitse. 

1. Pastor Møller og fru Christines hus ”Trosalta” som formidlingssted 

”Trosalta” er værd at bevare, og det forudsætter, at huset renoveres. Hvis en renovering skal 

give mening, skal huset anvendes til andet end opbevaring. Huset er med sin placering i Pastor 

Møllers Have, byens seværdighed, et naturligt udgangspunkt for fortællingen om Visby. Der vil 

skulle skaffes midler til renovering og indretning, men huset må nødvendigvis skulle have en 

funktion, som herefter har yderst begrænsede omkostninger i den daglige brug. Behovet for 

pasning, opsyn, rengøring og vedligehold skal begrænses, selvom huset anvendes. 

Jeg foreslår, at ”Trosalta” indrettes til formidling af fortællingen om ”Visby – et landsbyfælles-

skab med stærke rødder”.  

Formidlingen sker gennem plancher, der med brug af QR-koder kan kobles med ”det levende-

ord” og ”levende billeder”. Stort set alle besøgende vil have en smartphone med mulighed for 

at scanne QR-koder. Dermed er formidlingen ikke afhængig af personer til at åbne, lukke og 

fortælle, og der er ikke behov for elektroniske skærme eller andre teknologier, som kan være 

genstand for tyveri.  

Huset skal som udgangspunkt være åbent for besøgende altid, så gæster i Pastor Møllers Have 

kan orientere sig i fortællingen om Visby i forbindelse med en gåtur i haven. Er der brug for at 
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sikre huset dele af døgnet, kan det overvejes at etablere et tidsstyret elektronisk låsesystem 

og/eller overvågningskamera ved indgangen.  

”Trosalta” renoveres, så huset er pænt, tæt og tørt. Oprindelige detaljer i huset bibeholdes, 

hvor det er muligt. Gulvbelægningen skal være slidstærk og nem at rengøre, da besøgende 

kommer ind i huset med udendørs fodtøj. Plancher skal kunne ophænges på vægge eller kroge 

i loftet. Belysning i huset og ved plancher styres af bevægelsessensorer. 

Besøgende skal kunne indtage medbragt forplejning i huset, når det er for koldt eller vådt at 

sidde i haven, så indretningen skal indbefatte et bord med siddepladser. Det kan være et bord-

bænkesæt eller gamle genbrugsmøbler, der nemt og billigt/gratis kan udskiftes. 

Plancher med fortællinger 

Plancherne laves ud fra en fælles skabelon, der kan tilpasses de enkelte temaer. Formidlingen 

skal tage højde for, at de fleste besøgende tilbringer kort tid i huset og hverken har interesse i 

eller tid til at læse længere tekster.  

Plancherne skal være indbydende at se på, god kvalitet, teksten skal være letlæselig, overfla-

den skal være stærk og kunne aftørres. 

Skabelon for plancher: 

 overskrift for fortællingen 

 fotos eller kort, der illustrerer ”før” og ”nu”. De valgte årstal kan variere. 

 tekst der belyser vigtige elementer i udviklingen fra ”før” til ”nu” og gerne med små 

anekdoter, der gør fortællingen levende 

 QR-kode til video på 1 – 3 minutter, hvor en nuværende eller tidligere Visbyer fortæller 

om emnet, eventuelt optaget på et relevant sted i forhold til emnet og/eller kombineret 

med virtuel rundvisning 

 evt. aktuel oplysning om besøgsmulighed, åbningstid 

Eksempel: 

Eksempel på skitse til planche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Arbejder-Forbrugsforening til Min Købmand 

Før (årstal)     Nu (årstal) 

   

Fællesskab om lokale indkøbsmuligheder 

Tekst om bl.a. foregangsmænd, oprettelse af Visby Arbejder Forbrugsforening, anekdoter fra brugsens histo-

rie (f.eks. om salg af alkohol), fusion med Kvickly, andelstankens genfødsel med etablering af Min Købmand. 

Hør x fortælle om tankerne bag oprettelsen af den første brugs i Visby, scan koden    

Hør y fortælle om hvordan Min Købmand blev etableret, scan koden  

Min Købmand har åbent alle dage kl. 7.30-20. Adresse: Høybergvej 1 
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Forslag til fortællinger under overskriften ”Visby – et landsbyfællesskab med stærke rødder” i 

tilfældig rækkefølge og helt ubearbejdet: 

 

a. Visby forbliver - mens verden omkring bliver omorganiseret  

Wisteby i 1200-tallet, Wiesby i de tyske tider, Visby sogn i Bredebro/Tønder kommuner, 

befolkningsudvikling 

Landsbyens udvikling illustreret med kort 

Videofortællinger: 

- hvorfor x har levet det meste af sit liv i Visby 

- hvorfor y har bygget nyt hus i Visby 

 

b. Fra køkkenhave til Pastor Møllers Have og Visby Park  

Parkens historie, hvordan parken er blevet og bliver brugt.  

Videofortællinger: 

- Pastor Møllers Have i dens blomstringstid 

- y guider en tur i parken og fortæller om parkens/Havens fremtid 

 

c. Fra Arbejder- Forbrugsforening til Min Købmand 

 

d. Landbrug i Visby 

Foto af en af de store gårde før og nu.  

Tekst om udvikling i antal, fra mange ansatte til automatisering, konventionelt og økologisk 

landbrug. 

Videofortællinger 

- x fortæller om arbejdet som karl/pige på en af gårdene ”i gamle dage” 

- yngre landmand fortæller om den nuværende bedrift 

Henvisning til mulighed for at træffe aftale om besøg på landbrug 

 

e. Visby Frivillige Brandværn 

Foto af gammel og ny brandstation eller brandsprøjte/brandbil og/eller af tidligere og nu-

værende medlemmer af brandværnet 

Tekst om brandstationer og materiel, frivillighed og brandmandshvervet som familietraditi-

on.  

Videofortælling 

- brandmand viser rundt og fortæller på brandstationen 

Henvisning til, hvor man henvender sig, hvis man er interesseret i at blive brandmand m/k 

 

f. Trøjborg – slotsruin og landbrug 

Tegning af renæssanceslottet og foto af ruinen 

Tekst om Trøjborgs historie, hvad man skal lægge mærke til ved besøg på ruinen. Land-

bruget og renoveringen af laden. 

Videofortælling 

- fotos fra egnsspillet Højt til Himlen på Trøjborg 

Henvisning til muligheden for at leje laden til arrangementer. 

 

g. Den Nordiske Kvindehøjskole – en af de første kvindehøjskoler i verden 

Fotos af den gamle kro og ”pavillonen” fra kvindehøjskoletiden. 

Tekst om bygningens skiftende anvendelse og især om tiden som Kvindehøjskole. 
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Videofortællinger 

- tidligere elev/lærer på Kvindehøjskolen fortæller om livet på højskolen 

- en Visbyer fortæller om byens forhold til Kvindehøjskolen 

 

h. Visby Kirke 

Tegning af Peter Rantzaus kirketårn og foto af kirken 

Tekst om tårnet, kirkens interiør, mindestenen fra 1. Verdenskrig, gravsteder der fortæller 

en særlig historie 

 

i. Visby Forsamlingshus 

 

j. Erhverv i Visby 

 

k. Visby Skole 

 

l. Genforeningen i 1920 

 

m. Barn i Visby 

Videofortællinger 

- børn fortæller om dagligdagen i Visby Børnehus 

- spejdere giver eksempler på aktiviteter 

 

n. Gemte eller glemte steder i Visby 

Læsseperron ved stationen, De Blå Bjerge, Møllen…. 

 

o. Huse og byggestile i Visby 

Gamle og nye huse. 

 

p. Fællesarrangementer 

- Byfest, Open Air, Ringridning, Traktortræk, Fællesspisninger, foreningsarrangementer 

- foreninger og klubber med kontaktoplysninger 

 

Hvis Trosalta ikke kan rumme alle fortællingerne, kan der opsættes en oversigtsplanche, der 

henviser til plancher placeret på de steder, fortællingen omhandler: under halvtaget ved Min 

købmand, ved Visby Kirke, på brandstationen eller Æ Sprøjthus, ved Visby Forsamlingshus, 

ved tidligere Visby Skole osv. 

 

2. Gadeskilte med historiske navne 

Flere gader i Visby har navne med en lokal historisk oprindelse: Trøjborgvej, Høybergvej, K. L. 

Knudsensvej, Rantzausvej, Catharinasvej, Enklavevej, Genforeningsvej, Madevej, Tingvej. 

Gadebetegnelserne fortæller i sig selv en historie, som man 

kun ser, hvis man kan relatere navnet til noget. Det bliver en 

større oplevelse at gå rundt i byen, når man kan fornemme 

historiens vingesus, som man kan ved at kigge på gadeskilte 

i det indre Aalborg, Aarhus og København.  

Gadeskilte fra Aalborg 
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Eksempler på undertekster til gadenavne i Visby: 

 Høybergvej 

Frederik Høyberg (1832-1919), forgangsmand og initiativtager til Brugs, Forsamlings-

hus, Mejeri m.m. 

 K. L. Knudsensvej 

Knud Lausten Knudsen (1806-1866), ejer af Trøjborg Gods og Visby Hedegård 

 Enklavevej 

Godset Trøjborg var en af de kongerigske enklaver som i tysk tid var under dansk ad-

ministration 

 Rantzausvej 

Peter Rantzau (1535-1602) ombyggede Trøjborg til renæssanceslot i 1570’erne 

Jeg foreslår, at vi anmoder kommunen om at få sat undertekster på gadeskiltene som supple-

ment til de nuværende skilte eller alternativt får opsat nye skilte med undertekster. 

 

3. Visby Fortæller 

Mange Visbyer har interesser og arbejde, de brænder for. Det gør deres fortællinger interes-

sante for andre, næsten uanset emnet. Måske vil de være en del af et ”Fortællekorps”, hvor 

det handler om at kunne og ville fortælle eller præsentere noget for borgere i byen og andre 

interesserede. Det er ikke en forudsætning, at man kan holde foredrag eller lave formfuldendte 

slideshows. 

Fortællingerne kan kombineres med virksomhedsbesøg, byvandringer, foreningsarrangementer 

eller placeres på særlige ”Visby Fortæller”- dage. De kan formidlingsmæssigt kobles op på 

formidlingen i Trosalta. 

Emnerne vil afhænge af dem, der melder sig som Fortæller, men de kunne eksempelvis være: 

- Min barndom i Visby 

- Hvordan jeg opbyggede min egen virksomhed 

- Sådan drejer man en trælysestage 

- Visby Frivillige Brandværn rykker ud 

- Vindmøller omkring Visby 

- Trøjborgs historie 

- Mit værksted 

- Vores besøgslandbrug 

- Præster i Visby 

- Dagligdagen i Visby Børnehus 

- En gang spejder altid spejder 

 

4. Pastor Møllers Have 

Lokalrådet og parkudvalget er i gang med at realisere den plan, der er udarbejdet for den 

fremtidige udvikling af Pastor Møllers Have. Jeg har et par små supplerende forslag. 
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Det kan være svært at se skoven for bare træer. Hvis man kender lidt til træer og planter bli-

ver havevandringen mere interessant. Derfor kunne man med skiltning svare på, hvad de me-

re sjældne træer og planter hedder, hvor gammel den store rhododendron ved scenen er, 

hvem der har lavet statuerne i Haven og hvad de forestiller osv. 

I tilknytning til de allerede opsatte motionsredskaber kunne der på bagsiden af ”Trosalta” op-

sættes en tavle med forslag til gamle børnelege, som kan leges med få remedier. Eventuelt 

kunne simple legeredskaber, som er billige at erstatte, blive stillet til rådighed, så børn og 

voksne kan lege de lege, der beskrives. 

 

Med venlig hilsen 

Alice 

Parkvej 7 

tlf. 74 78 35 58 / 25 21 35 58 

mail: alice.brun@bbsyd.dk 


