FORSLAG TIL VANDRETUR I VEJEN
FR. D. 7’S GADE - NØRREGADE - MUSEUMSPLADSEN
Fra Østerbyskolen - til Øster Allé og Frederik d. 7’s Gade - med ”Vejengaard” / ”Krogaarden” i nr. 26 - og med en mordhistorie fra 1738 - og Vejen Gæstgivergaard i nr. 15 - med selskabelighed og dans siden 1768 - og om gæstgiverens gæster og familie.
I 1880 rejste vejenserne en mindesten - for kong Frederik VII (1808-63) - som afgav enevoldsmagt - der resulterede i grundlov 1849 - og begyndelsen til folkestyre.
Fortsæt ned til Vejen kirkegård og kirke - med efterladte munkesten fra gamle kirke - og mindesten for Hansen-Jacobsen og Lauridsen.
Videre forbi Nørregade 98 A - hvor malermester Nielsen - kan fortælle om barndom i Malt - læretid og rejser i udlandet.
I nr. 86 kan vi stifte bekendtskab med - H. C. Schlünssen og hans ”træskoviolin”
Og slægtsforskeren kan finde mere om - Schlünssen-familien i nr. 73.
Hvordan en modebutik så ud i 1914 - fremgår af interiør i tidligere nr. 70 AB.
Den nu store transportvirksomhed K. Hansen - begyndte med hestevogne i 1896 - i Nørregade 56.
En anden driftig vognmand - og rebslager - Klaus Henrik Schlünssen - havde sine aktiviteter i nr. 41.
I nr. 36 var engang en slagterforretning.
En søn emigrerede til Amerika.
Og i juni 2018 var der slægtstræf i Minibyen.
I nr. 34 var der varehus, KFUM og apotek.
I nr. 28 lå og ligger ”Veienhus” - der har huset apotek og lægekonsultationer - konditori, tobaksfabrik, mode o.m.a.
Vi slutter på Museumspladsen - med Troldespringvandet - der blev anlagt som kølebassin for Elværket.

Blå markeringer på pdf-versionen af denne vejledning - er links til relevante sider på - Vejen Minibys hjemmeside.
Forbered turen med læsning af disse links.
På turen kan også linkes til hjemmeside med smartphone.
Men tag print af dette A4-ark med.

