
En tro kopi af troldespringvandet er netop opført i

målestoksforholdet 1 JO.
Lander Olsens gamle ejendom og Willies Konditori i

miniatureformat.
Der arbejdes også på at skildre de gamle stationsby-
haver. t

skinner for



MIHIF9RMAT Stort
set hver eneste for-
middag knokler de løs

i Vejen Miniby i loka-

lerne ved Billingland.
Nu er Troldespring-
vandet også klar.

Af Jørgen Schultz
T lf . 7 211 4260, jes@jvd[

VEJEN: Ambitionerne er
store i foreningen Vejen Mi-
niby.

Målsætningen er at få op-
bygget en miniatureudgave
af, hvordan Vejen så ud i are-
ne fra'1900 og frem til 1930.

I for blev der sat punktum
for det første store byggeri -
nemlig opførelsen af Vejen
Kunstmuseum i størrelses-
formatet 1:100. I øwigt det
målestok, som hele miniby-
en skal opføres i.

Siden starten på forenin-
gen ei der opbygget en fast
styrke af friviilige, som har
vidt forskellige arb ej dsområ-
der. For de kan stort set det
hele ude i lokalerne i Bi[ing-
land. Vejen Banegård med Hansens Hotel i baggrunden. Hele området med jernbanen hører til 6n af de opgaver, der skal bygges af de
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Nænsomt arbejde
Folkene ved teglværket sør-
ger for, at der hele tiden er
mursten til murerne. Bitte-
små mursten, som nænsomt
og med håndværksmæssig
snilde bliver til huse og byg-
ninger.

Tømrere og snedkere sØr-
ger for fremstillingen af de
bittesmå vinduer samt spær
til tagkonstruktionerne.

Inde på tegnestuen sørger
andre for udarbejdelsen af
tegninger, som der bygges
efter.

Trolden
Efter at modellen af Vejen
Kunstmuseum blev fr emstil-
let i for, har arbejdet langt-
fra stået stille.

Flere af de typiske sta-
tionsbyhuse, som blev opført
i Vejen i begyndelsen af for-
rige århundrede, bygges der
på.

Og senest er der færdig-
giort et arbejde med Trolde-
springvandet. Og naturligvis
er trolden, selve bassinet og

,, Vi har brug for man-
ge kræfter, og ai smi-
der ingen ud. Det
ouerlader ui til Vor-
herre.

Edvard Berg,

formand for foreningen
Vejen Miniby

øglerne opført som en tro
kopi af det rigtige værk inde
på Museumspladsen.

- Det skal gå righgt til, og
vi lægger vægt på, at de
gamle håndværkstraditioner
holdes i hævd. lntet er over-
ladt til tilfældighederne, si-
ger Edvard Berg, formand
for foreningen Vejen Miniby.

Som de seneste nyskabel-
ser er der etableret en histo-
riegruppe. De frivi[ige i den-
ne gruppe er i fuld gang med
at indsamle flest mulige op-
lysninger omkring de huse
samt butiks- og erhvervs-
ejendomme, som fandtes i
det område, som forenin-
gens folk vil rekonstruere.

Intet overlades til tilfældighe-
derne, når minibyen bygger.

- Mange af oplysninger er
tilgængelige på Lokalhisto-
risk Arkiv, og det er et vig-
tigt arbejde. Vores intentio-
ner er, at vi kan fortælle en
historie om hver eneste af
husene og ejendommene,
som vi på sigt vil opføre.
Men vi har også brug for
hjælp, så hvis der er nogle,
der ved noget om disse hu-
ses historiehører vi gerne
fra dem, tilføjer han.

Hjemmeside
På en ny hjemmeside er der
mulighed for få oplysninger

Brug for frivillige
Men det er ikke kun histori-
ske oplysninger, der kan
bruges. Hele tiden kan der
også bruges nye frivi[ige.
Her bærer arbejdet lønnen i
sig selv, men til gengæld tru-
es ingen af ledighed:

-Vi har brug for mange
kræfter, og vi smider ingen
ud. Det overlader vi til Vor-
herre. Det er vigtigt, at mini-
byen er et fællesprojekt. Kun
ved at vi løfter i flok, kan vi
løse denne opgave, lyder det
fra Edvard Berg.

Omkring 40 frivi[ige tæl-
ler foreningen i øjeblikket.

Vejen Miniby slås ikke
kun med de håndværksmæs-
sige udfordringer. Også øko-
nomisk er det en kamp.

- Vi har masser af udgifter

Den nye hjemmeside har
adressen:

www.vejenminibv.dk

: OM MINIBYEil
Formålet med foreningen
Vejen Miniby er at opføre en
kopi af Vejen, som byen så

ud fra 1900 og frem til om-
kring 1930.
På den måde kan det ople-
ves, hvordan Vejen har ud-
viklet sig fra at være sta-
tionsby til at blive en mindre
industriby.
Husene opføres så autenti-
ske som muligt og med så

megen dokumentation som
muligt.

om, hvad det præcist er for til materialer, til edb og man-
et område, som foreningen ge andre formål. Derfor er vi
arbejder med. Og der kan aftrængig af sponsorstøtte,
skrives direkte ind på hjem- så vi hele tiden kan holde
mesiden, så historiegruppen gang i arbejdet, siger Edvard
fåtr nlførtnye oplysninger. Berg.
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Miniby har vokseværk
Vejen Miniby vokser og vokser, og det samme gør

besøgstallet på byggeværkstedet. Nye generationer
må bygge færdigt.
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Mange pa besØgi miniby€n
grHN pÅ grmrur

Vejen Miniby har i år
haft 205 besøgende.

Ny generation skal
gøre arbejdet færdigt.

Af Hans Jørgen Ehrhardt
r ff . 7 211 4263, hje@jv.dk
Foto: Chresten Bergh

VEJEN:Vejen Kunstmu-
seum på størrelse med et
hundehus. Og Nørregade 1

med en tagrygning, som
man næsten kan skræve
over.

Sten for sten erVejen Mi-
niby ved at tage form, og det
er der mange, som gerne vil
føIge.

Faktisk har 205 personer
og grupper besøgt minibyen
i de seks sommennåneder.
Og flere besøgende er vel-
komne, understreger de fri-
villige, som dagligt nørkler
med at skabe noget, der på
sigt - måske om en genera-
tion - kan blive en unik at-
traktion for Vejen.

Museet som model
Første store projekt var en
model af Vejen Kunstmu-
seum i målestok 1:10. Mo-
del-museet er nu færdigt og
vejer 1,8 ton - det samme er
et par andre huse fra Vejen
før anden verdenskrig, og i
øjeblikket arbejder man
blandt andet på at genskabe
ejendommen Nørregade 1.

- Vi arbejder ud fra tegnin-
ger og fotografier, og ofte er
problemet at få genskabt
bagsiden af huset, for ejen-
dommene er så godt som al-
tid fotografe r et fr a gadesi-
den, siger en af modelbyg-

Pensionist Hilmar Baun Nielsen er en af de frivillige i Foreningen Vejen Miniby. Han tager sig blandt
andet af tagkonstruktionerne her på modellen af Nørregade l.

gerne, pensioneret skolein-
spektør Harry Christensen.

Målet er atfhskabt en mi-
niby, der viser, hvordan Ve-
jen så ud i årene 1920-1940.
Ælerede her til vinter vil for-
eningen planere et 300 gan-
ge 200 meter stort areal, og
næste sommer er det menin-
gen, at de første modelhuse
skal ud i den nye "by.,.

- Vi kan vel lave fem-seks
huse om året, så der vil gå
mange år,før vi er i måI. Vi
når nok ikke selv at se det,
men så må andre gøre arbej-
det færdigt, siger Harry
Christensen.

Gennemmures
I modsætning til andre mini-
byer, der blot bygges som
>'f4g4fls1,., så er husene i Ve-
jen Miniby gennemmurede

med små hjemmefremstille-
de murstetr, og tagene er af
rigtigt tegl.

- De bør være lige så hold-
bare som rigtrge huse, siger
Harry Christensen.

Inden man bygger i skala
1:10laves en model i model-
togsstørrelse - her kan man
hos minibyen se en model af
det centrale Vejen langs den

Vejen Banegård
er let genkende-
liq på den model
o modeltogs-
størrelse, som
danner bag-
grund for de
større modeller
til minibyen.

nu for længst nedlagte Jern-
banegade. Modellen rum-
mer blandt andet banegår-
den, som den også tager sig
ud i dag, men den nuværen-
de Phønix-bygning er erstat-
tet med den dengang store
brugsforening, og omtrent
hvor Kvickly ligger er der en
trælasthandel samt rutebil-
station.
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