
I minibyen er kun engagementet stort
sMÅtAND: Ær skal
være nøjagttgt, når
Vejen Miniby bygger.
Derfor tager det læn-
gere tid at bygge en
kopi end at bygge
originalen. Det gør
ikke noget, for tiden
bliver brugt på hyg-
op
bL.

Af Kim Jensen,
tlf . 7 211 4263, $e@jv.d k

VEJEN: De er flittige, men
omhyggelige i Vejen Miniby.
Derfor står der heller ikke et
eneste hus klar, når de kan
fejre deres fødselsdag i dag.

De mange små mure og
vinduer er kun prøvesten for
den virkelige udfordring. En
kopi af det gamle Vejen.

Kopi af kunsmuseet
Den seneste udfordring for
foreningen kommer fra by-
ens kunstmuseum, der gerne
ser en kopi af museumsbyg-
ningen i størrelsesforholdet
en til ti.

Bevæbnet med de oprinde-
lige byggetegninger og detal-
jer fra egne besøg, er man nu
ved at lave en plan for bygnin-
gen.

Kopien skal sta klar i sen-
sommeren 2006, men intet er
overladt til tilfældighederne,
så ikke en eneste sten er lagt
endnu.

- En millimeter på model-
len svarerjotil en centimeteri
virkeligheden, så vi skal være
nøjagtige, siger formand Ed-
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vard Berg og studerertegnin-
gerne.

Plads til lægfolk
Æt bliver skrevet ned og teg-
net op, men selv om de ihær-
dige mænd sværger til godt
håndværk og både har gang i

at snøre profiler op og bore
fortræk op, så er der også
plads til lægfolk i minibyen.

Foreningen har opfundet
en muremaskine, som hjæl-
per med at lægge stenene.

På den måde kan man lære
at mure i miniformat. hvisl

En millimeter på model-
len svarer jo til en centi-
meter i virkeligheden, så

vi skal være nøiagtige.
Eduard Berg, Vejen Miniby

man kan finde ud af at lægge
et puslespil.

Og ifølge formanden er der
plads til mange flere hænder
ved muremaskinen.

Der bliver brugt meget tid i
værkstedet, men modsat alt
andet, vil Edvard Berg ikke

F0T0: OLE J0ERN

lægge en plan for tiden. Man
skal komme der af egen fri vil-
je, og bare lade arbejdet skri-
de frem. Så skal museet nok
sLå klar næste år.

- Ellers tager vi overarbej-
de, men det skalvære en glæ-
de at komme her, siger han.





For de frivillige i foreningen Vejen Miniby var det Iidt lige som den rige onkel fra Amerika,
da filialdirektør Henrik Jeppesen, i midten, i går var på besøg med et kærkommen check
fra Nordea Danmark Fonden. Her fortæller formanden, Edvard Berg, til venstr€, 09
kasserer Alf Hyldig om arbejdet med kopien af kunstmuseet. FOTO: JØRGEN SCHULTZ

Vi skal bruge mange pen-

ge til materiale[ og kas-

sebeholdningen er eks-

trem lav.
Eduard Berg,

formand, Vejen Miniby
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Byggeriet i minibyen skrider frem
fr:åfliFg{}fii4,; l}.r Der arbejdes i hærdigt med projekt Vejen Miniby i værkstedet i det tidligere
Billingland. Nordea Danmark Fonden har støttet med 25.000 kroner.

Af Jørgen Schultz,
tlf . 7 211 4260, jos@jv.d k

VEJEN: Ambitionerne har de
i rigt omfang. En lang række
frivillige hænder trækker de
også på i foreningen Vejen
Miniby.

Men pengene; det kniber
det mere med.

Indtil i går - hvor den første
store pengegave kom i hus,

da direktøren for Nordea iVe-
jen, HenrikJeppesen, kom på
besøg i værkstedet - eller
skal det mere præcist kaldes
en byggeplads - i det tidligere
Billingland.

Luner i kassen
25.000 kroner fra Nordea
Danmark Fonden luner i kas-
sen hos minibyen.

-Vi er simpelthen såglade
for den check.

-Vi skal bruge mange pen-
ge til materialer, og kassebe-
holdningen er ekstrem lav,
fastslog Edvard Berg, for-
mand for foreningen Vejen
Miniby, som netop er fyldt et
år.

Bestilling
Vejen Kunstmuseum har afgi-
vet en pæn stor ordre til for-
eningens omkring 40 frivilli-
ge: Nemlig bestillingen af en

kopi af kunstmuseet, som
den tog sig ud i 1925.I måle-
stoksforholdet 1:10.

- Kopien skal bruges i for-
bindelse med en udstilling
om "Bedre byggeskiko, som
kunstmuseet vil afuikle næste
år, tilløjer forman den.

Foreningen Vejen Miniby
har planer om at opføre en ko-
pi af Vejen, som den tog sig ud
i årene fra 1900 og 3G40 år
frem.



skrider

Byggeri
at miniby

frem
Side 24

Af Jørgen Schultz

Foreningen Vejen Miniby har god gang i planerne om at
bygge en miniby, som Vejen tog sig ud i begyndelsen af
forrige århundrede.
Omkring 40 frivillige medlemmer tæll r foreningen, som
netop i denne tid runder et års-dagen.
Mens ambitionerne er høje, og en lagementet blandt

største lokale ugeavis.

medlemmerne ligeledes er helt itop, har der også været
arbejdet heftigt på at skaffe økonomi. Nu har Nordea
Danmark Fonden bevilget 25.000 kroner til planerne.
Vejen Avis har været på besøg i det travle værksted ved
det tidligere Billingland.



Nordea-fonden kl ar
med 25.000 kr.
Det var en kærkommen
check, som formand og
kasserer i Vejen Miniby i
sidste uge fik overrakt af
Nordea Danmark Fonden.

FilialdirektQr Henrik J eppe -

sen (nn 2 fra venstre) fik en

grundig rundvisning af nogle
af foreningens medlemmer i
sidste uge. Fra venstre ses

formanden Edvard Berg,
Knud Petersen og kasserer
Atf Hyldig.

Af Jørgen Schultz

VEJEN: "Vi er meget, meget
glade for pengegaven. Kas-
sebeholdningen er lav, og vi
har brug for en bedre økono-
mi for at komme videre med
vort arbejde".
Sådan lød det fra formanden
for foreningen Vejen Miniby,
Edvard Berg, og kassereren
Alf Hyldig i sidste uge.
FilialdirektØr i Nordea i Ve-
jen, Henrik Jeppesen, var en
kærkommen gæst, da han
troppede op med en check på

intet mindre end 25.000 kro-
ner fra Nordea Danmark
Fonden.
"Nordea Fonden vil meget
gerne stØtte op om gode, 1o-

kale initiativer. For vi ved, at

det frivillige kan brænde ud.
Derfor bakkes der op om-
kring dette projekt", sagde

direktøren.
Inden han fik en grundig
rundvisning i værkstedsloka-
lerne, hvor der samtidig blev
arbejdet flittigt.

Karl Knudsen er 6n af de fingersnilde, somforstår murerfaget.



Omkring 40 frivillige tæl-
ler foreningen Vejen Mini-
by. I værkstedet i Billing
brændes der tegl, der mu-
res, og der tegnes i stor
stil.

Tekst & foto:
Jggen Schultz

VEJEN: For lige præcis
næsten et år siden blev den
frivillige forening Vejen Mi-
niby stiftet.

Målet er, at der i løbet af en
årrække opf6res en kopi - en
slags miniby - af Vejen, som
den tog sig ud fra 1900 frem
til omkring 1940. Det var
dengang, bymidten slet ikke
så ud som i dag. Og det var
dengang udviklingen i byen
for alvor tog fart.

Minutiøst
Hver formiddag på alle hver-
dage er en række af de frivil-
lige i gang med arbejdet med
minibyen.
Værkstedet er beliggende i
det tidligere Billingland, og
med et imponerende engage-
ment og akkuratesse tages
der hånd om opgaven, som
var det et byggeri i den rigti-
ge verden.
Og sådan skal det også være.
Formanden for foreningen,
Edvard Berg, slår fast, at al
skal ske ud, så det mest mu-
ligt ligner byen fra begyndel-
sen af fonige århundrede.
Her overlades ikke noget til
tilfætdighederne.
Der er indrettet tegnestue,
hvor der hele planlægges.
Der er et værksted, hvor de
frivillige murer vægge og
huse op - minutiøst og med
handværksmæssig snilde.

Egne teglsten
Skulle nogen gå og tro, at de
bittesmå mursten, som helt
sikkert også ville fornØje
ganske mange børn, hvis de

ellers kunne omgås cement,
så kan de godt tro om igen.
Inde bag i værkstedslokaler-
ne er der eget teglværk, hvor
de små mursten brændes, og
hvor tagrygninger og tagste-
nene ligeledes fremstilles og
tØrres.
Herfra går de så ud til dem,
som forstår at bygge med
dem. \
Målestoksforholdet 1 : 10 skal
det hele fremstilles i. En af
de store opgaver er byggeriet
af en kopi af Vejen Kunst-
museum som den så ud i
1925.
Den skal være færdig næste

år, hvor kunstmuseet afvikler
en udstilling om Bedre Byg-
geskik. Og netop Bedre Byg-
geskik var den karakteristik,
som kunstmuseet selv blev
opfgrt som.
En årrække vil det gå, inden
minibyen er bygget færdig.
Men allerede nu gØr forenin-
gens medlemmer sig tanker
om, hvor de mange minihuse
kan placeres, for det kræver
sin plads. Omkring 300 me-
ter lang skal dette sted være,
hvis ellers stort set hele byen
fra dengang skal bygges.
Og det skal den.
I foreningen Vejen Miniby er
intet overladt til tilfældighe-
derne.

tt

Inden byggeriet indledes er de forskellige huse blevet opfPrt
i miniatureformat. Her er nogle af midtbyens bygninger fra
be gyndels en af forrig e århundre de.

Her er denyå - kunstmuseet - og bag ses fundamentet til den
kopi, som rlogle af medlemmerne i Vejen Miniby er i gang
med at opføry.

I

Så små er de, teglstenene som det hele skal bygges op i. Eget
teglværk har de også i minibyen.
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Tømrer Karl Nielsen og arkitekt Niels Jensen med modellen af Vejen Kunstmuseums tagkonstruk-
tion. Samlingen mellem spærret og hanebåndet er lavet som en såkaldt svalehale. F0T0:HELMUTH cHRTsTEN-

SEN

Stor interesse for miniby
KUNSTFÆRDIGT:
Håndværkerne viste
Vejen Miniby ved jule-

arrangementet på Vu-
seet på Sønderskov.

Af Steen Rasmussen
tlf . 7 211 4262, s ra@jv.d k

VEJEN: En svalehale - hvad
er det?

Det kan være noget, som
sidder bagerst på en fugl og
nederst på en herrejakke. Og
så er det betyde noget helt
tredje. Det var gæsterne, som
i weekenden besøgte Vejen

Minibys udstilling på Museet
på Sønderskov.

- Sådan en samling der i et
tagspær hedder en svalehale,
forklarer tømrer Karl Niel-
sen.

Det er ham, der har frem-
stillet modellen af spærrerne,
som bærer taget på Vejen
Kunstmuseum. Det er uhyre
solidt kram, som håndvær-
kerne i gamle dage mestrede.

- Da jeg havde savet træet
til, satte jeg modellen sam.
men for at se, om det passede.
Det skulle jeg ikke have gjort,
for det sad så fast, at jeg kom
til at ødelægge træet, da jeg
skulle skille det ad for at fit

samlingen limet, forlæller
Karl Nielsen.

En håndtuld frivillige fra
miniby-sjakket havde nok at
se til i skolestuen på museet.
Hundredvis af gæster lagde
vejen fordi, og ethvert spørgs-
mål blev indgående forklaret.
Edvard Berg koordinerer
byggeriet og var fast guide på
juleudstillingen.

Arkitekt Niels Jensen har
tegnet skitserne, som miniby-
en opføres efter i skala 10.
Der er i øvngt snart rejsegil-
de på den imponerende kopi
af Vejen Kunstmuseum.


