
J/ &s 2no ?
w
&

Miniby fylder år
VEJEN: Når Vejen Miniby
på torsdag afvikler sin år-
lige generalf orsamling,
fylder foreningen samti-
dig fem år.

Efter en lang og sej

start er der nu rigtig
gang i byggeriet, således
at der i dag er ti huse,
som enten er sat ud i ter-
rænet eller er ved at væ-
re klar til det. Men der fo-
regår også andet arbejde
- lidt mere i det skjulte,
Historiegruppen mødes
jævnligt i lokalarkivet fol
at finde frem til de perso-

ne[ der har beboet de
huse, der bygges.

Generalforsamlingen
på torsdag foregår klok-
ken 14 i den gamle Vejen-

Vejen Miniby er
et besøg værd

Når man går en tur i Vejen
By er der ikke meget, der
ser ud som det gjorde for ba-
re 20 åtr siden. Huse er revet
ned, gader er omlagt og me-
get nyt er kommet til.

Men det kan være sjovt at
lege med erindringen om
gamle dage.

Og det er der nogle, der

har sat i flot system.
Vejen Miniby er en sam-

ling gamle Vejen-borgere,
der har sat sig for atgenska-
be Vejen By som den så ud i
1900 til 1930. Så nøjagtigt
som muligt og med så me-
gen historie som muligt og
med huse i forholdet 1:10.
Skulle du selv få lyst til at
være med, så er det bare at
møde op på Knudevej 17B,
for eksempel i dag mellem 9

og12.



V.jen Miniby - en oyerset perle
l\ 7fed skam at melde, var
M det furst forleden lør-
dag, jeg fik mig taget sam-
men til atbesøge Vejen Mi-
niby, der har til huse i Bil-
lingland. Jeg havde bl.a.
Svend Aage Johansen (snart
84 år) med, og fik en aftale
med "hovedmanden", ark.
Eclvard Berg, der velvilligt
ville vise os rundt og fortæl-
le.

OS jeg skal love for, at vi
blev overraskede. Dels den
nlille" miniby, som terræn-
bord i L/I00, hovedsagelig
lavet af Alf Hyldig (næsten
90) og Harald Aude, der vi-
ste Vejen fra Nørregades
vestside ned til jernbanen,
med den for længst for-
svundne Jernbanegade, som
jegkunharhørtom (eg
kom furst til Vejen 1981.

Trods størrelsesforholdet
var der så utroligt rnange de-
taljer, at man tror', det er
løgn. Mine gæster og Ed-
vard havde mange gode dis-
kusioner, om rigtigheden af
beliggenheden og hvem, der
nu boede hvor. Husene laves
så vidt muligt efter originale
tegninger mv. eller efter fo-
tografier.

Herefter så vi værkstedet,
hvor de laver træ- og metal-
arbejde, og hvor de "store"

Tom Tønnies Morbærvej,Ve-
jen, skriver

udendørs huse i 1/10 bliver
bygget og samlet.

I modsætning til mange
andre minibyer går man i Ve
jen Miniby efter 100 procent
originalitet, lige fra dobbelt
hul-væg i datidens murstens-
mål og skiftegang, tagkon-
struktion af tømmer, med

"svalehaler, kister" og natur-
ligvrs samlet med hænagler,
gamle danske tagtegl - også
glaserede, flot tilpassede
zink-inddækninger og ned-
løb, håndfremstillede h-ævin-
duer, nogle endda rned buet
glas, uoriginale" vindues- og
dørhængsler, dørhandtag
mv. i en fantastisk detaljerig-
dom. En velfortjent hyldest
til de gode, gamle håndvæk-
straditioner.

oTeglværket< var en ople-
velse for sig. FIer presser
man tegl- og tagsten ud af en
slags bollesprøjte med for-
skellige indsatser, tørrer og
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Rosende brd -l ''

til minibyen
EIla Jeppesen Banegårdsplad-

sen 16, Vejen, skriver:

Nu tog jeg mig sammen og
besøge Vejen Miniby.

Jeg er dybt imponeret. Det
er en fantastisk oplevelse,
når man har boet i Vejen by i
50 år og ser de bygninger
genskabt. Også gaderne
Nørregade og Jernbanegade
samt andre gader kan gen-
kendes - eksempelvis Villes
Konditori, hvor Vejen Gym-
nastildorening holdt general-
forsamlinger. Det var blandt
andet i Freddy lauridsens
formandsperiode.

Af andre bygninger kan se
Vejen Kunstmuseun.

Det er perfekt byggeri i
minibyen, og det er en stor
oplevelse at se byggeriet
med de små, fine byggesten,
tagsten.

Minibyen er virkelig et be
søg værd.

Mini'byggernes arbejde aftvinger respekt og Vejen Miniby er et besøg værd, skriver Tom Tønni-
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brænder dem og evt. glase-
rer dem. Kære Vejen-borge-
re.

I må ikke snyde jer selv
for denne enestående ople-
velse", og gå nu ind i jeres
gamle arkiver og fotoalbums
fra fars og bedstefars tid og
find tegninger og udendørs-

billeder af det gamle Vejen -
gerne helt almindelige fami-
liebilleder, for der er der ofte
huse på, og udlån dern til Ve-
jen Miniby til scanning. Der
er nemlig desvæne fortsat
store ,huller", der mangler
at blive ordenfligt afdækket.

Så der{or: Hjælp folkene

bag Vejen Miniby med at
skabe og færdiggøre et helt
enestående monument og en
attraktion, der vil blive til
glæde for mange kommende
besøgende og generationer,
og gør jer selv den tjeneste,
at se det. I vil ikke fortryde.
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Minibyen tager mere og mere form
VEJEN: De frivillige i Vejen Miniby knokler på livet
løs i lokalerne i Billingland.

Nogle er aktive på tegnestuen, andre fremstiller
materialer som mursten og tagsten, mens nogle

tredje er i fuld sving med opførelsen af de bygnin-
ger, som skal udgøre minibyen.

Det er Vejens midtby fra 1930erne, som skal ud-
gøre minibyen. Husene bygges ned i den mindste

detalje. Udgangspunktet er terrænbordet (bille-
det), hvor områdetfra Skowej, Nørregade, den tid-
ligere Jernbanegade og op til stationen er opførti
modelform.
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Det såkaldteterrænbord erfremstillet ned iden mindste detalje. Højre side af Jernbanegade - dengang tilbage i 3Oerne.

nerende sli
Et kig op ad Tømrergangen med brugsen i baggrunden.
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tffiKALå-{l5T*Rl[: En

lang række frivillige er

med et imponerende

slid ved at skabe en ny

turistattraktion i Ve-

Af Jørgen Schultz
T lf . 7 211 4260, j os@jv.d k
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VEJEN: Til januar er det
seks år siden, at det første
offentlige møde omkring
etableringen af Vejen Miniby
blev holdt.

Siden har ideen med et
genskabe Vejens bymidte fra
årene 1900-1930 i størrelses-
ordenen 1:10 udviklet sig på
nærmest imponerende vis.

Vejen Miniby er blevet en
forening, og ude i lokalerne
ved Billingland er der gang i
aktiviteterne.

Der er etableret tegne-
stue, så bygningerne kan
genopføres fuldstændig præ-
cis som dengang.

Der er eget teglværk for at
fremstille mursten og tegl-
sten til de bygninger, som
opføres. Også naturskifer er

besøqt sted i Nørreqade.



Tømmeret ligger klar, og
ude syd for profuktionsloka-
lerne er minibyen stille og
roligt ved at tage form. Det
bliver området ved Nørrega-
de og Skowej, den tidligere
Jernbanegade og op mod
stationen med jernbanen,
som genskabes.

Kunstmuseet er for længst
opført, og lige nu arbejdes
der på blandt andet på Wil-
les Konditori. Med tiden
kommer også stationsbyg-
ningen, Hansens Hotel, den
tidligere brugsbygning og
mange andre af de ejendom-
me, som satte sit præg på
downtown Vejen fra omkring
30'erne.

Mindre industriby
- Vi har masser af frivillige,
og vi har masser af historier
fra dengang. Lige nu holder
vi til her ved Billingland,
men det er vores store øn-
ske, at vi med tiden måske
kunne flytte ind i den gamle
Vejen-hal. Så kunne der ska-
bes et aktiv omkring hallen
og Anlægget, siger Edvard
Berg, formand for forenin-
gen Vejen Miniby.

Inde i det ene lokale slår
det såkaldte terrænbord. Det
er ud fra dette bord - denne

ffi ffi Lige nu holder ui
& 8 til her ued Bitling-

land, men det er uores sto-
re ønske, at ui med tiden
måske kunne flytte ind i
den gamle Vejen-hal.

Edvard Berg,
formand for Vejen Miniby

skitse, at husene opføres.
Hele ideen med minibyen er
atfå opført både bygninger -
såvel forhuse som baghuse -
så autentisk som muligt.
Samtidig er der en historisk
gmppe, som finder frem til
så mange oplysninger om
husene som muligt.

- Vi har brug for økonomi-
ske midler, så vi kan komme
videre, der{or er der mulig-
hed for at blive støttemed-
lem, tilføjer Edvard Berg.

Selv om det handler om at
skue tilbage i tiden, så er for-
eningen Vejen Miniby også
med på på den teknologiske
udvikling. Så foreningen har
også en hjemmeside, der er
opdateret med alskens viden
omkring foreningens vi.rke.

Hjemmesiden har adres-
sen:

www.vejenminiby.dk
Elon Sejr er vejmand med kunstmuseet i baggrunden. Han sørger for, at vejarealer foran bygninger i minibyen ligger som de skal.
Som alle andre er han frivillig.
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Glæde iminibyen
g VUEN

Vejen Miniby har haftet af de
bes6g. maR gr meget glade
for. Det var nemlig d.irektøren
for Vejen Trælast, Ole
Stubbe, til venstre, der kom
med en dejlig check, som lu-
nede meget i den slunkne
kasse. Trælasten har altid
været en gavmild sponsor,
hvilket Minibyen er meget
taknemlig for. Der skal jo
hele tiden materialer til for at

holde byggeriet i gang. Så

takket være flere sponsorer
har Minibyen ikke mærket til
den globale finanskrise! Til
højre på billedet er det for-
manden for Vejen Miniby,
Edvard Berg.


