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De vil bygge videre på historien
Jan Nielsen fra JN Arkitektur i Vejen og Edvard Berg fra Vejen Miniby er gået sammen om at skabe et
forslag til en ombygning af den gamle Vejen Hal. Et projekt, der er blevet et hjertebarn for makkerparret

Sådan bunne Vejen Hallen bom-

me til at se ud indefra. Det erJN
Arb.itebtur og Søbye Arbiteleterne,

der har lavet forslaget. Foto: Susie

Jessen.



Af Susie Jessen

Edvard Berg fra Vejen Mi-
niby og Jan Nielsen fra JN
Arkitektur i Vejen har fået
en id6, som de selv betegner

som et hjertebarn.
De vil renovere den gamle

Vejen hal og puste et helt nyt
liv fra især byens foreninger
ind i den gamle bygning, der

blev bygget i 1953.

Alt imens der bliver snak-

ket om transparente vinduer,
lysindfqld, [oreningsliv og en

stor miniby udenfor hallen
på denne onsdag formiddag
over kaffen, er det tydeligt,
at arkitekt Jan Nielsen og Ed-

vard Berg er meget engage-

rede i det projekt, de har på

tegnebrættet i disse tider.
De to har udformet et

forslag til fremtiden for
den gamle Vejen Hal, som i
f.ølge deres egne planer skal

være et samlingssted for en

stor gruppe foreninger, med
folkene bag Vejen Miniby i
centrum.

Projektet er blevet præ-

senteret for både borgmester

og kommunaldirektør og nu
mangler de to nogle ildsjæle,

der vil være med til at bringe

projektet ind i næste fase,

hvor der skal gives tillad-
delser, laves lokalplaner og

søges om penge fra personer

Jan Nieke:n og Edvard Berg

håber, at andre interesserede vil

bomme Vå banen i forhold til en

totalrenovering af den gamle hal.

Foto: SusieJessen.

og fonde. Dog med folkene
bag Vejen Miniby som pri-
mus motor.

Behov for et sted at være
Det var Edvard Berg, der
oprindeligt fik ideen til at

genskabe den gamle Vejen

hal, der er ejet af Vejen Kom-
mune.
Hallen bruges blandt andet i
øieblikket til at huse diverse

sportsforeninger.
- Vi vil jo gerne have ryk-

ket minibyen længere ind
mod centrum, da vi så ville
blive mere synlige og forhå-
bentlig også kunne få flere
medlemmer. Men jeg synes

også, at der er et behov for et

sted, hvor byens foreninger



kan samles. Vi mangler et
socialt hus for foreninger i
Vejen, fortæller Edvard Berg.

Interessant for Vejen
lan Nielsen blev inddraget

i ideen, at da han besøgte
minibyen i forbindelse med
et privat arrangement.

Han blev hurtigt meget
interesseret i tanken om at
give nyt liv til Veien Hallen.

Ikke mindst på grund af
hallens arkitektoniske look.
Han præsenterede derfor
ideen for kollegaerne Sophus

, Søbye Arkitekter fra Køben-
havn og sammen udformede

i de et forslag til hvordan
den gamle Vejen hal kunne
komme til at se ud.

Arkitekterne har også

arbef det sammen før, blandt
andet i Vejen Idrætscenter.

- Det forslag, som vi har
lagtpå bordetnu, erjo ud-
formet med den tanke, at vi
ville have masser a[ penge

atgørc med. Vi ville måske
kunne hugge en hæl og
klippe en tå, men jeg synes

det er interessant, at forny
hallen. Det ville være en for-
del for hele Vejen, fortæller

|an Nielsen

En speciel hal
Arkitekten ville blive

glad for en fornyelse af hal-
len.

- Vejen hallen er en rund-
buehal og det er noget helt
specielt. Jeg tror kun, at der
eksisterer to andre af samme
slags i Danmark. Hallen er
en del afVejens historie, da

det var her, at indeidrætten
fik sin spæde start. Derfor er

det i mine øjne en flot id6, at
forny lidt af Vejens Historie
og ikke bare lade den gå i
forfald.

Edvard Berg supplerer.
- Og derfor ville det også

være [int, hvis VejenMiniby
kunne komme derned og

være på det grønne område
ved hallen. Her bliver man
præsenteret for Veiens hi-
storie. På den måde, ville vii
bygge historie på et historisk

I sted.



Borgmester: En spændende id6 med udfordringer
Vejen Kommunes borgmester, Egon Fræhr, roser at der er borgere, der viser initiativ til at udvikle byen
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FACADE VE$T

Med indskudte etoger, mosser oI glos og tysindlotd er Vejen Hallen nærmest æNret tit ukendetighed. Men bygningens k/ossiske rundbuede udseende er intokt,
(lllustrotioner: JN Arkitekt ApS og Sophus Søbye Ark, ApS)

Unikt proj ekt:



Vejen Hallen omdannes til Byens Hus
IN Arkitektur ApS i Vejen
har sammen med Vejen
Miniby udarbejdet et unikt
projekt, der skal omdanne
Vejen Hallen til et for-
eningshus. Byens hus skal
være tilgængeligt for
f remtidens generationer.

Af lørgen Schultz
Foto: Chresten Bergh
lllustrotioner:

JN Arkitektur ApS

& Sophus Søbye Ark. ApS

WVEJEN

Det er noget af et projekt,
som JN Arkitektur ApS i Vejen

er klar til at lancere i samar-
bejde med Vejen Miniby,
Projektet går ud på at om-
danne Vejen Hallen, som den
dag i dag ikke ligefrem kan
kaldes for en af byens skøn-
heder, til et slags Byens Hus
med plads til foreninger, hvor
hovedbrugerne er seniorer.
Det er indehaveren af jN Arki-

tektur ApS i Rosengade, Jan
Nielsen, og formanden for
Vejen Miniby, Edvard Berg,
der står bag præsentation og
ide.

Minibyens drøm
I en årrække har Vejen Miniby
haft en drøm om ad åre at
kunne få de huse, der frem-
stilles, placeret i Anlægget
tæt ved Vejen Hallen.
"Der er en hel del foreninger,
der lever i lokaler, som kunne
fortjene et bedre sted. Det
kunne Vejen Hallen være cen-
trum omkring, lndtil minibyen
virkelig kan tage form. ville
det være en ide at udstille
vort arbejde i hallen, og også
Lokalhistorisk Arkiv ville være
oplagt at få på plads i hallen",
mener Edvard Berg.
Hvad projektet vil koste i kro-
ner og ører, kan endnu ikke
opgøres,
- Det er ikke relevant lige nu.

Nu skal vi have fundet ud af,
hvilke foreninger eller andre
der kan have interesse i at
være med til at videreudvikle
projektet. Det er først nu, at
projektet skal slibes til, og der
kan sagtens komme f lere
ideer, der kan være med til at
ændre projektet.
Men det er klart, at det ikke er
et projekt på fem millioner,
siger Jan Nielsen,

- Projektet vil være med til at
udvikle Vejen som hovedby.
Det er vigtigt, at der sker en
udvikliqg for at fremme bo-
sætning til tiltrækning af nye
virksomheder, mener Jan Niel-
sen.

Moderne arkitektur
I projektforslaget omdannes
Vejen Hallen arkitektonisk til
en langt mere moderne byg-
ning. Men hallens rundbuede
udseende er bevaret. I projek-

tet er der arbejdet med mas-

ser af lysindfald og glas, så

Vejen Hallen bliver langt mere
transparent, end det egentlig
synes muligt.
- lnde i bygningen arbejdes
der med nogle indskudte eta-
ger, som betyder, at hele byg-
ningen kan anvendes til
møde- og foreningslokaler,

mulighed for afvikling af fore-
drag, caf6område s'amt med
plads til skiftende udstillinger,
fortsætter Jan Nielsen.
Vejen Hallen hører i dag ind
under Vejen ldrætscenter.

Arkitekt lon Nielsen og lormonden for Vejen Miniby med det unikke projekt, der skol omdonne

Vejen Hollen til Byens Hus. (Foto: Chresten Bergh)



Planer forVejen Hallen
begq strer borgmesteren
PROJEKT: Borgmester Egon Fræhr er blevet præsenteret for planerne om at forvandle Vejen Hallen til By-
ens'Hus.

ÆJørgen Schultz
Tlf . 7 2l I 4260, jos@jv.dk

VEJEN: De storstilede planer
om at forvandle den gamle
Vejen hal til Byens Hus - et
samlingspunkt for forenin-
ger - er allerede blevet præ-
senteret på borgmesterkon-
toret.

Egon Fræhr har fået pro-
jektet gennemgået af arki-
tekt Jan Nielsen og forman-
den for Vejen Miniby, Ed-
vard Berg.

Og borgmesteren er svært
begejstret for det, han har

- Lige netop i en tid, hvor
forskellige gør sig tanker
om Vision Vejen, hvordan
hovedbyen skal udvikle,
sig, så er det befriende, at
der er nogle, der virkelig er
kravlet op i helikopteren og
tænke stort og nyt, lyder det
fra Egon Fræhr.

Rammer noget centralt
Og i følge borgmesteren så
rammer bagmændene bag
projektet med Vejen Hallen
faktisk præcist ned i noget
centralt:

- Der er jo en del forenin-
ger, som har måttet forlade

Bakkely, efter at der er æn-
dret på indretningen der.
Nogle af de foreninger er nu
at finde på det tidligere ple-
jehjem Egely. Men Egely er
jo lidt på lånt tid, så der er
virkelig et behov for at finde
et godt og velegnet sted til
foreninger. Egentlig er detjo
også tankevækkende, at de
fleste byer rundt i kommu-
nen har foreningslokaler.
Men sådant et samlingssted
findesjo ikke i Vejen. Lad os
nu få drøftet pro.jektet, fast-
slår Egon Fræhr.

Ud over at proiektet kom-
mer i en tid, hvor der arbej-

des på Vision Vejen, så fal-
der det i følge borgmesteren
også meget passende sam-
men.med, at Vejen Kommu-
ne er i gang med at se på en

renovering af Anlægget.
Arkitekt Jan Nielsen for-

tæller, at der arbejdes på at
få projektforslaget udstillet
med opstilling af plancher.

II=
DRTVES AF VEJEN IDRÆTSCENTER
I Vejen Hallen drives i dag af Vejen ldrætscenter, og der fo-
regår en lang række aktiviteter i den gamle Vejen hal, som
der skal findes andre placeringer til, hvis projektet skal rea-
liseres. Det hørerifølge borgmester Egon Fræhr med i

overvejelserne, hvordan de nuværende aktiviteter kan flyt-
tes andre steder hen



ArkitektJan Nielsen og miniby-
ens formand Edvard Berg vil
gøre Vejen Hallen til et
samlingssted for foreninger.

VEJEN / SIDE I (}6 5

FOTO: CHRESTEN BERC



Med indskudte etager, masseraf gtas og lysindfald erVejen Hallen nærmestændrettil ukendelighed. Men bygningens klassiske, rundbuede udseendeer
intakt. lllustrationer:JN ArkitektAps og Sophus SøbyeArk. ApS

Vision: Vejen Hallen
.J

som byens foreningshus
PROffiKT: JN Arkitektur ApS har sammen med Vejen Miniby udarbejdet et unikt projekt, der skal
omdanne Vejen Hallen til foreningshus. Byens hus skal være tilgængeligt for fremtidens generationer.



AfJørgen Schultz
TIt. 7211 4260, jos@jv.dk

VUEN: Netop i en tid, hvor
Vejen Kommune har sat
gang i arbejdet med titlen
Vision Vejen, der skal foku-
sere på, hvordan Vejen by
kan udvikle sig sorn vækst-
driver, præsenteres et unikt
projekt: rned den gamle
Vejen-hal i centrum.

Projektet går ud på at om-
danne Vejen Hallen, sorn'i
dag ikke ligefrem kan kal-
des for en af byens skønhe-
der, til et slags Byens Hus
med plads til foreninger,
hvor hovedbrugeine er se-
niorer.

Det er indehaveren af JN
Arkitektur ApS i Rosengade,
Jan Nielsen, og formanden
for Vejen Miniby, Edvard
Berg, der står bag præsenta-
tion og id6.

I en årrække har Vejen Mi-
niby haft en drøm om ad åre
at kunne få de huse, der
fremstilles, placeret i An-
lægget tæt ved Vejen Hallen.

- Der er en hel del forenin-
ger, der lever i lokaler, som
kunne fortjene et bedre
sted. Det kunne Vejen Hal-
len være centrum omkring.
Indtil minibyen virkelig kan
tage form, ville det'være en
id6 at udstille vores arbejde
i hallen, og også Lokalhisto-
risk Arkiv ville være oplagt
at få på plads i hallen, siger
Edvard Berg. .

Hvad projektet vil koste i
kroner og øre, kan endnu ik-
ke opgøres.

- Det er ikke relevant lige

nu. Nu skal vi have fundet
ud af hvilke foreninger eller
andre, der kan have interes-
se i at være med til at vide-

reudvikle projektet. Det er
fØrst nu, projektet skal sli-
bes til, og der kan sagtens
komme flere ideer, der kan
være med til at ændre det.
Men det er klart, at det ikke
er et projekt til fem millio-
ner, siger Jan Nielsen.

-Projektet vil være med til
at udvikle Vejen som hoveid-
by. Det er vigtigt, at der sker
en udvikling for at fremme
bosætning og tiltrækning af
nye virksomheder, mener
Jan Nielsen.

Vejen Hallen hører i dag
ind under Vejen Idrætscen-
ter.

KUNFANIASIEN
SÆTTERGR.ENSER
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FAKTA rrr
DE HAR TEGNET
I Projektet - Vejen Hallen Byens Hus - er ikke tegnet alene
afJN Arkitektur ApS.
I lndehaveren,Jan Nielsen, har samarbejdet med Sophus
Søbye Ark. i København, og der har også været inddraget
arkitektstuderende blandt andet fra Polen og Spanien.
I De to drkitektfirmaer har tidligere samarbejdet om
Vejen ldrætscente6 Rødding Centret og udvidelsen af
Vejen Cymnasium.

Projektmagerne forestiller sig, at Byens Hus kan blive ramrnen om skiftende udstillinger.
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skal omdanne Vejen Hallen fra
dens nuværende noget nedslidte
udseende til en opgraderet byg-
ning, der kan huse en stribe for-
eninger og andre aktiviteter.

Byens hus
Vejen Hallen har gennem årtier
været omdrejningspunkt for
idræts- og kulturarrangementer i
byen.

Men i takt med udviklingen ved
Vejen Idrætscenter og Troldesa-
Ien har Vejen Hallen efterhånden
kommet til at få en mere tilbage-

trukket funktion.
Men hverken Jan Nielsen eller

Edvard Berg er i tvivl; Vejen Hal-
len er blev sit klassiske rundbue-
de udseende på en måde blevet
synonym med Vejen. Det vil efter
deres mening derfor være fuldt
berettiget, hvis den gamle hal
sikres som bygiiing og dermed
kan være offentligt. tilgængeligt
for fremtidige generationer. i
Ingen begrænsninger
Minibyens aktiviteter skal være
blandt de centrale i den ombyg-

gede hal. Men det kan ikke gøre
det alene.

- Nu skal vi have en debat om-
kring oplægget og ideerne. Så kan
projektet blive pudset yderligere
af, og det er kun fantasien, der
sætter grænserne, siger Jan Niel-
sen.

I projektforslaget omdannes
Vejen Hallen arkitektonisk til en
langt mere moderne bygning.
Men hallens rundbuede udseen-
de er bevaret.

I projektet er der arbejdet med
masser af lysindfald og glas, så

Vejen Hallen bliver langt mere
transparent, end det egentlig sy-
nes muligt.

- Inde i bygningen arbejdes der
med nogle indskudte etager, som
betyder, at hele bygningen kan
anvendes til møde- og forenings-
lokaler, mulighed for afvikling af
foredrag, caf6område samt med ::

plads til skiftende udstillinger,
fortsætter Jan Nielsen.

Promenade
Også udvendigt sker der i projekt
nærmest revolutioner; Når en-
gang omfartsvejen sender den
massive trafik, der i dag er på
Fuglesangsall6, uden om byen,
vil der kunne anlægges en slags
promenade. Fuglesangsall6 skal
være en stillevej, der skal være et
stort torv ved indgangen i den
sydlige side af Vejen Hallen.

Tæt ved skal minibyen have en
bygning - naturligvis med en
rund bue - til værksteder, hvor
miniaturehusene fremstilles. Med
tiden skal en kopi af bymidæn
vokse op øst for Vejen Hallen i
Anlægget.

Edvard Berg, som nogle kalder
for minibyehs borgmester eller

' sognerådsformand, brænder lige
så meget for ideen som arkitek-
ten.

De kan knap vente på reaktio-
nerne.

VEJEN HALLEN SOM BYENS HUS

Ktm fantasien kan sætte gænser
VI§IONER: Et omdrej-
ningspunkt for forenin-
ger med masser af akti-
viteter. Det er et af mårle-
ne med projektet med
Vejen Hallen. Men den
rundbuede bygning er
samtidig berettiget
til at blive bevaret.

ÆJørgen Schultz
Tlt. 72ll 4260, jos@jv.dk

VEJEN: De frivillige ude i Vejen
Miniby nuværende lokaler ved
Billingland har haft.drømmen
længe; Når miniature-husene af
Vejens midtby virkelig begyndte
at blive øget i antal, skulle "kopi-
erne" opstilles i Anlægget ved
Vejen Hallen.

Formanden for Vejen Miniby,
Edvard Berg,.er en mand, for
hvem byens historie og arkitek-
tur har stor prioritet.

Da arkitekt Jan Nielsen - inde-
haver afJN Arkitektur ApS - på et
tidspunkt fik en rundvisning i
minibyen faldt snakken på Vejen
Hallen, og det blev startskuddet
til det enorme tankespind, der nu
har ført til et opsigtsvækkende
projektforslag. Et forslag, der

Hovedindgangen i Byens Hus vil blive placeret i den sydlige ende af bygningen, hvor der også indrettes caf6-
område.
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VEJEN HALLEN SOM BYENS HUS

i Byens hus-projekt
udstilling
Svdjysk

banede
veJen
for hallen
Af Jørgen Schultz
Tlf .7211 4260, jos@jv.dk

VUEN: Det var den såkaldte Sydjy§k Udstil-
ling i 1951, der reelt banede vejen forVejen
Hallen ved Fuglesangsall6.

Med deltagelse af daværende statsmini-
ster Erik Eriksen forandrede arrangemen-
tet, der i øvrigt blev transmitteret i radioen,
fuldstændig Vejen i første halvdel af juni i
1951.

Ideen med udstillingen var at markedsfø-
re Vejen i resten af landet, og udstillingen
blev et fællesprojekt for alle byens borgere,
som bidrog med såvel frivillig arbejdskraft
samt kapital.

Udstillingen blev en succes. Knap tre hun-
drede firmaer fra hele landet viste deres
produkter i seks store haller og på friland.
Det kulturelle blev ikke glemt. Der var såvel
friluftsscene som særudstillinger af maleri-
er og kunstskatte. Abningen blev transmit-
teret direkte i radioen og artikler om udstil-
lingen fandt vej til alle landets aviser.

I 2 5.000 gæster nåede at besøge udstillin-
gen i løbet af de første atten dage af 195I.
Aldrig før og heller ikke siden har så mange
mennesker på så kort tid besøgt Vejen.

Vejen Hallen blev indviet i I953.
ArkitektJan Nielsen og formanden forVejen Miniby kan knapvente påat høre reaktioner på planerne om atfåVejen Hallen omdannettil
Byens hus. Foto: Chresten Bergh





I lan,Lw - sibke et proj ekt
Målet er at skabe et samlingssted for foreninger. Men med til hele oplæg-

get hører også et ønske om at kume gøre den historiske Vejen hal tilgæn-

gelig for de kommende generationer.

ad os nu for en stund se

bort fra, hvad det kom-
mer til at koste at om-
danne Vejen Hallen fra

den beskedne idrætshal, som
bygningen udgør i dag, til et
fremtidigt Byens Hus. Et slags
samlingssted for foreninger.

JydskeVestkysten kan i dag
præsentere de storstilede pla-
ner og det ideoplæg, som arki-
tekt Jan Nielsen og minibyens
grand old man Edvard Berg har
tænkt sig, når det gælder en
fremtidig anvendelse af den
snart 60 år gamle hal.

Tænk stort. Sådan lyder det en
gang imellem, når der skal tæn-
kes nyt. Og stort, det har de san-
delig tænkt d'herrer.

Nu håber de to, at det ambitiØ-
se projektforslag kan blive be-
hørigt debatteret. Og det er for-
håbninger, som bør gå i opfyl-
delse. For ideerne med at for-
vandle den efterhånden noget
udtjente idrætshal til Byens
Hus er unikke. Intet mindre.

VI er nok ikke så få, som egent-
Iig ikke har kunnet se en frem-
tid for den gamle Vejen hal, ef-
terhånden som årene slider på
den rundbuede bygning.

Men med visioner og spæn-
dende ideer er det lykkedes JN
Aikitektur i samarbejde med de
københavnske kolleger i So-
phus Søbye Ark. at få sat stre-
gerne, så Vejen Hallen nærmest

gøres til en moderne, nutidig og
fremtidsrettet arkitektonisk
perle.

Målet er at skabe et samlings-
sted for foreninger. Men med til
hele oplægget hører også et øn-
ske om at kunne gøre den histo-
riske Vejen hal tilgængelig for de
kommende generationer.

Projektforslaget er ikke fær-
digtænkt, og meget kan endnu
modnes i den videre proces, når
der kommer gang i debatten.

Og naturligvis kommer der
også et tidspunkt, hvor det
uundgåeligt kommer til at hand-
le om økonomi, og hvad det vil
koste at realisere denne drøm.

Men indtil da;Wauw- sikke et
projekt. Sikke ideer.
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