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En'gruppe ældre i Vejen bruger tusindvis of timer på i fællesskob of skobe
en miniby. Arbejdet skrider plonmæssigt frem, men vejret er
en modspillen
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S
iden 2004 har en gruppe frivillige i
Vef en knoklet for at skabe en miniby
med en tro kopi af de gamle huse, for-
retninger med mere, derlå i Veiens by-

midte i perioden fra 1900 til cirka 1940.
Husene bygges i forholdet 1 til ti, og alt

laves fra bunden. Der bygges efter gamle
håndværksfaglige traditioner, og de frivilli-
ge, hvorafflere er pensionerede arkitekter
og håndværkere, kan deres kram.

Som udgangspunkt en succes-historie,
men mørke s§er truer horisonten.

- Vi bliver nødt til snart at flytte. Husene,
som vi bygger, kan ikke tåle at suå udenfor.
De forfalder. Fugt er et problem i alle mini-
byer, men da vi har valgt at bygge hvert hus
op fra grunden efter gamle håndværksfag-
lige principper, er det noget afen opgave at
holde minibyen ved lige og samtidig udvide
den, fortæller Anne Grete Schltinssen, for-
mandfor Vejen Miniby.

Hun drømmersammen medde andre cir-
ka 25 frivillige om, atVeien Minibyfårlov til
at flytte ind i den gamle Veien Hal på Fugle-

sangs All€.

Ole Honsen er her i gong med ot bygge en brændselsbygning til et tidligere bogeri i Vejen.
Koncsntrotionen er i top, og det galder om ot holde fokus, for moteriolerne, der bygges med, er of
minimol størrelse. Foto: Chresten Bergh
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llurstenwaggene er dobbelte, og intet overlodes til tihaldighederne. Pi billedet ses l(urt llissen
[tvJ og Johon Andrcssn. Foto: Ghrcsten Bergh

- En placeringi Vejen Hallen vil kunne sik-
re, at husene ikke forfalder, fordi de kan stå
indendøre. En sådan placeringvil også kun-
ne lokke flere besøgende til. Lokaleme ved
det tidligere Billingland, hvor vi har pro-
duktion og udstilling, er gode, men de lig-
ger langt fra bymidten, så det er svært at f;i
publikum herud- En placering i Veien Hal-
len, tætpåanlægget, vilvære ideel -bådefor
os, for minibyen og for selve Vejen, mener
Anne Grete Schltinssen, som drømmer om,
atman i hallenvill«rnne lave nogle vinduer,
hvor eksempler på alt deg man kan se i mi-
nibyen, vil kunne udstilles.

- Der er nok at vise frem. Veien har jo gen-
nemgået en enorm udvikling. Den begyndte
som en lille landsby, blev stationsby og er i
dag en indusniby, påpeger hun.

Åbent hus om stndogon
Denne sommer har folkene bag Vejen Mi-
niby valgt at holde åbent hus nogle sønda-
ge i iuni, juli og augusr

Det betyder, at man denne søndag står
klar til at modtage besøgende i tidsrummet
fra klokken 14nll7.

Minibyens formand visergeme rundt og
nyder at fortælle historien bag alt deg de fri-
villige hargang l, og lad det være sagt med
det samme: Veien Miniby imponerer i mere
end 6n forstand.

Husene er ffldt med historiske detalier, og
byggestilen er autentisk Derudover frr man
som besøgende hurtigt det indtryls at man
træder ind på en arbeidsplads.
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o Årbeidst mod ot skobe en miniby i Vejen
begyndte i 2004, og dettog to-tre år ot bygge
det første hus.

O Husene bygges efter gomle
håndværksfoglige principper og opføres i

forholdet l:10.

o Der bygges i kommunole lokoler ved det
tidligere Billindlond i Vejens sydlige udkont.

a Cirko 25 frivillige er involveret i
produktionen of huse. En del of dem er
tidligere orkitekterog håndværkere.

t llonge moskiner, som brugestil
fremstilling of husene, er skobt of de
frivillige.

o llinibyen hor indendørs en stor modelby i

forholdet 1:100, skobt of tidligere skolelærer
Horold Aude.
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En arbejdsplads, hvor "medarbeideme"
forlængst har forladt det etablerede arbejds-
marked og frivilligt - og ubetalt - møder ind
flere gange om ugen og arbefder koncentre-
ret med atbrænde små mursten af ler, frem-
stille små tagplader af skiffer, studere gamle
fotografier og fremstille historiske tegninger
afdatidens byggeri.

Der snakkes under arbejdeg men aldrigfor
meget

Her "arbeider" nemlig primært mænd, ikke
snakkende kvindfolk og det betyder, at der
ermulighedforatfordybe sigi deg man laver,
og at ting får lov til at tage den tid, ting tager.

llet gode kommemtskob
- |eg har hjulpet til i minibyen siden 2006
og kommer her næsten hver dag. Vi sam-
les om det gode kammeratskab, og det sæt-
ter ieg stor pris på, fortæller 79-årige Niels
Mortensen fra Vef en. Han har iVejen Mi-
niby anwaret for at fremstille murstensteg-
ninger på baggrund af gamle fotografier. En
funktion, der kan være forbundet med visse

udfordringer, for mange fotografier er ikke
taget af selve bygningeme men af personer,
der står eller sidder foran dem.

Nogle gange viser det sig umuligt at finde
frem til præcis, hvordan en bygning så ud, for
eksempel på bagsiden.

Så gætter de frivillige sig i fællesskab frem
til, hvordanbygningenkan have setud, ogde
gør sig umage - i respektforlokalhistorien og
i visheden om, at det derbygges, fortællerby-
ens historie fremadrettel

I minibyen hor de mottoet "Først hygge; så
bygge". På billedet ses minibyens formond

Anne Grete Schl0nssen omgivet of [fro venstre
mod højreJ Ole Honsen, i'liels llortensen og ftil

høire for hendel Kurt l{issen.
Foto: Ghresten Bergh
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