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Kunstmuseet iVelen
tår sig en lillebror

I

På fredag er der rejsegilde'
når Vejen Minibys første-
fødte - en kopi af museet -
er klar til at blive præsen-
teret.

Af Jørgen Schultz

VEJEN: Efter to års arbejde
er foreningen Vejen Miniby

I

parat til at præsentere sit fØr-
ste store arbejde.
Det er Vejen Kunstmuseum,
der kan glæde sig til at få en

Lillebror. I godt 2 år har for-
eningens 40 medlemmer på

skift arbejdet med opbygnin-
gen af en tro kopi af Kunst-
museet. 18-20 personer har
været beskæftiget med frem-

stilling af mursten, spær, dø-
re, vinduer og bygning af
museet.
Og på fredag den24. februar
holdes der rejsegilde på Ve-
jen Minibys førstefødte.
Museumsinspektør Teresa
Nielsen glæder sig over mi-
nibyens arbejde:
"For Vejen Kunstmuseum

har det været en stor oplevel-
se sammen med l-okalhisto-
risk Arkiv at indlede et nært

samarbejde med Vejen Mini-
by.
Som optakt til kunstmuseets
efterårsudstilling om Bedre
Byggeskik, arkitektur i Vejen
omkring 1920, har forenin-
gen sagt ja til at opfpre en

præcis model af museet i
1:10. Her kommer huset til at

stå, som det så ud ved indvi-
elsen i 1924.
Museet har mærket en del til
arbejdet. Minibyens dygtige
håndværkere har målt og fo-
tograferet helt ned i detaljen.
Og der er kommet vedkom-
mende spØrgsmål til origi-
nalfarver i træværk, dgrgreb
og meget mere. Det er et for-
billedligt grundigt arbejde,
der er giort", fastslår Teresa

Nielsen.

ilW§
\

Omkring 40 frivillige har arbejdet på at få giort kopien af
kunstruuseet klar
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T
I næsten to år har de frivilli-
ge arbejdet på projektet i
foreningens loknler ved Bil-
lingland.
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I VEJEN I BRøRUP I HOLSTED I RøDDING

Minibyen klar til at
fej re sin førstefødte
FESTDAG: Efter to års slid
af en lang række frivillige er
Vejen Miniby på fredag klar
til at præsentere det første
bygningsværk. Det sker
med rejsegilde på modelaf
kunstmuseet.

Af Jørqen Schultz
tlf. 7211 4260, je§@jydI

\TEJEN: I henved to år har de frivilli-
ge i Vejen Miniby knoklet på skift -
nærmest morgen, middag og aften.

Der er blevet støbt, der er muret
med de små miniature-mursten fra
eget teglværk i lokalerne i Billind-
land, og der er blevet lagt tag på
samt isat små vinduer,

Minibyens første bygningsværk -
en eksakt model af Vejen Kunstmu-
seum i størrelsesforhold 1:10 står
klar. På fredag er der inviteret til rej-
segilde i lokalerne på Ifuudevejen,
og der bliver festtaler af både borg-
mester, sognerådsformand og byg-
herren.

Sognerådsformand
Det er Egon Fræhr, der på sammen-
lægningsudvalgets vegne har sagt ja
til at medvirke, og minibyens for-
mand - i denne sammenhæng kal-
det sognerådsformand - Edvard
Berg vil fortælle lidt om byggeriet,
og endelig vil museumsinspektør
Teresa Nielsen også tage ordet.

- For kunstmuseet har det været

I 
en stor oplevelse sammen med ln-

På fredag står minibyens førstefødte klar, nå
lokaler på Knudevejen ved Billingland.

kalhistorisk Arkiv at indlede samar-
bejdet med minibyen. Modellen af
kunstmuseet, som den tog sig ud
ved indvielsen il924,har minibyen
sagt ja til at fremstille, så den kan
bruges ved vores eft erårsudstilling,
fortæller Teresa Nielsen.

Efterårsudstillingen skal handle
om Bedre Byggeskik - arkitekturen
iVejen omkring 1920.

I forbindelse med arbejdet har de

r kopien af Vejen Kunstmuseum præsenteres ved et rejsegilde iminibyens

frivillige fra minibyen ofte været på
besøg på kunstrnuseet i Vejens by-
midte for at tage måI.

Desuden er alle tænkeligt forhold
omkring orginalfarver i træværk,
dørgreb og meget andet blevet un-
dersøgt.

- Der har simpelthen været tale
om edorbilledligt, grundigt arbejde
fra de mange frivillige, fastslårTere-
sa Nielsen.

rilItil
r FRIVILLIGE

lkke færre end 40 frivillige har lagt
kræfter i det enorme arbejde med
at få skabt kopien af Vejen Kunst-
museum.
Der er tale om en præcis kopi i

størrelsesforholdet lI0.
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DE FØRSTE 1O.OOO MURSTEN ER LAGT

De engagerede og kompe-
tente frivillige, der vil opfø-
re fortidens Vejen i forhol-
det 1I0, har lagt omkring
10.000 små, røde mursten -

en for en. Byggeriet af kopi-
en af Vejen Kunstmuseum
var i går så langt, at Vejen
Miniby holdt sit første rej-
segilde. Omkring 70 gæster
var mødt op, blandt dem

Egon Fræhr, Ny Vejen Kom-
munes første borgmester.

- Jeg vil gerne være den
første, der roser jer. I har
virkelyst og den skal roses.

Han nævnte, at der for ti-
den er mange rejsegilder i

området.
- Et rejsegilde er et sted

med håb og forventninger.
Det her er et ganske særligt

af slagsen og fortjener eks-
tra bevågenhed. Der er altid
megen fokus på fremtiden,
men det er også vigtigt, at
nogen er med til at skrive
historien, slog førsteman-
den fast.

Traditionen tro stod me-
nuen på pølser.

Minibyens sognerådsf or-
mand Edvard Berg var en

F0T0: 0Lt J0ERN

glad mand.
- Vi gik igang med at

bygge modellen af kunst"-
museet 3. januar sidste år.
Hver dag mellem 9 og12
har ti mand været i gang,
og vi har ikke hold ferie,
fortæller han.

Der er lagt mange timer
og faglig stolthed i byggeri-
et.
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Historien bag husene i Vejen halter r':lllt:I
HJERTESUK: Vejen
Miniby mangler med-
lemmer; der vil grave i

den lokale historie. Det
er en spændende ud-

fordring, lover forman-
den.

Af Lena Juu!
tll. 7 211 4263, !j utQjv.dk

VEJEN: Der er blevet holdt
rejsegilde på kopien afVejen
Kunstmuseum, og håndvær-

kerne i Vejen Miniby er i gang
med yderligere fire bygnin-
ger. Det er huse, der lå i Nør-
regade og på Skowej. Så der
er for alvor kommet gang i
foreningen Vejen Miniby.

- Vi har fået flere medlem-
mer, og dermed er forenin-
gen blevet styrket. Ja, jeg me-
ner ligefrem, at vi har fået
»muskler«, så vi er ret stærke
på stort set alle områder, som
vi beskæftiger os med, sagde
formand Edvard Berg på
generalforsamlingen. Her
deltog en snes afforeningens
32 medlemmer.

Bag hoveddøren
Foreningen har dog et svagt
punkt.

- Historiegruppen halter
bagefter. Findes der ikke no-
gen, som vil gå ind i arbejdet
med at finde historien om Ve
jen by. Vi må ogsåkunne mar-
kere os på dette felt. Kom ba-
re frem, lad minibyen optage
en del af din tid, du vil ikke
fortryde det, lover forman-
den.

Historiegruppen skal dyk-
ke ned i detaljerne fra tiden
mellem 1900 og 1940. De skal

finde ud af, hvem, der ejede
det hus, der skal bygges. De
skal se på, hvornår det er byg-
get, hvad det har været brugt
til, og om der har boet borge
re med pudsige historier bag
hoveddøren.

De kan finde fakta ved at
kigge i papirer på lokalhisto-
risk arkiv. De kan også inter-
viewet pensionister med en
god hukommelse.

Borgere, der har lyst til at
dykke ned i historien eller til
at bygge huse, kan kontakte
formand Edvard Berg.

Foreningen er selv ved at få

I ENE GENVALG
På generalforsamlingen var
formand Edvard Berg, kas-

serer Alf Hyldig, bestyrel-
sesmedlem Karl Nielsen,
suppleant Louis Timmer-
mann og revisor Ove Jør-
gensen på valg. Alle blev
genvalgt.
Elly Høy Sørensen ønskede
at stoppe som revisorsup-
pleant. Den post overtager
Hugo Østergaard.

-

en historie, forstået på den
måde, at den netop har holdt
sin anden generalforsamling.
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Formand efterlyser
medlemmer, der vil grave
i Vejens historie.

Af Lena Juul

VEJEN: Vejen Miniby har
holdt sin anden generalfor-
samling, og det går godt for
foreningen, men formand,
Edvard Berg, har dog et en-
kelt hjertesuk.

- Vi har fået flere medlem-
mer, og dermed er forenin-

gen blevet styrket. Ja, jeg
mener ligefrem, at vi har fået
muskler, så vi er ret stærke
på stort set alle de områder,
som vi beskæftiger os med.
Eneste undtagelse er histori-
egruppen, der halter lidt bag-
efter, fortæller formanden.
Han opfordrer interesserede
til at gå ind i arbejdet med at
grave i Vejens historie. Det
kan måske lyde @rt, men det
bliver det ikke.

- Vi må også kunne markere

os på det felt. Kom bare
frem, lad minibyen optage en
del af din tid, du vil ikke
fortryde det, lover Edvard
Berg.
Han og de 6vrige medlem-
mer af bestyrelsen, der var
på valgt, blev genvalgt med
akklamation. Foruden for-
manden drejer det sig om
kasserer Alf Hyldig, besty-
relsesmedlem Karl Nielsen,
suppleant Louis Timmer-
mann og revisor Ove J6rgen-

Vejen Miniby bygger kopier
af lokale ejendomme - her er
det kunstmuseet.

sen på valg. Alle blev gen-
valgt.
Minibyen har 32 medlem-
mer, flere er velkomne. Med-
lemmerne bygger kopier af
lokale huse, som de så ud
omkring 1 920. Interesserede
kan henvende sig til Edvard
Berg.

I

Miniby vokser sig stor og stærk
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Vejen Miniby
Formålet med en forening
"Vejen Miniby" er at bygge
en kopi afVejen fta 1900 til
omlcing 1930, så man kan
opleve, hvordan Vejen har
udviklet sig ta at være stati-
onsby til at blive mindre in-
dustriby. Til at vise derure
udvikling, arbejder Vejen
Miniby på at opføre så man-
ge af ejendommene i mini
format i miå,.Iestoksformat ca.
I: I0.
Husene opføres så autenti-
ske som mulig, d.v.s. med så
megen dokumentation som
mr:lig, både oml«ing forhu-

se og baghuse, samt "histo-
rien" der lorytter sig til huse-
ne. Der lægges samtidig
vægrt på de garnle hånd-
værkstraditioner, så intet er
overladt til tilfældigheder.

VeienMiniby
u Billingland
Knudevejen l?b
6600Vejen

tibningstider:
mån. - fre. kl. 9.00 - f2.00
eller efter aftale.
Tlf. ?996 5660 eller Edvard
Berg:7536 1400
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§I}ilGlÅl-TffiÅruSi}*ruT I MINIBYENS FØRSTE BARN ER FLYTTET

Vejen Minibys førstefødte -
en fantastisk kopi af kunst-
museet - flyttede hjemme-
fra i går.

Straks fra morgenstun'

den var flere af de frivillige
mødt op for at følge flytnin-
gen. Vejret blev holdt i nog-
le sekunder, da medarbe.i-
dere fra Vamdrup Special-

transport f ik bygningsvær-
ket hejst op på lastvognen.

Minibyens arbejde kan nu
iagttages i forbindelse med
kunstmuseets udstilling

FOTO: JØRGIN SCHULTZ

omkring Bedre Byggeskik.
Omkring 10O.0OO mur-

sten og 13.000 tagsten er
brugt -til opførelsen.
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De sidste forberedelser er ved at blive gennemfØrt i minibyens lokaler ved Billingland inden
afgangen til Vejen. Omking fem timer tog hele flyuearbejdet.

Minibyens første store
værk er afsluttet
Vejen Minibys kopi af Ve-
jen Kunstmuseum flyttede
hjemmefra i sidste uge. Nu
kan værket ses på sin rette
plads; på kunstmuseet.

Tekst og fotos:
Jørgen Schultz

VEJEN: Det var en storstilet
flytteaktion, da Vejen Mini-
bys fgrste store værk i sidste
uge flyttede hjemmefra.
I omkring halvandet år har
godt en halv snes frivillige
arbejdet på at få bygget en

kopi af Vejen Kunstmuseum

- i stØrrelsesordenen 1:10.
I sidste uge var tiden så kom-
met, da minibyens første
bam skulle flytte hjemmefra.
Værket er flyttet til det rigti-
ge kunstmuseum i Vejen,
hvor kopien indgår i udstil-
lingen om Bedre Byggeskik.
De frivillige i minibyen har

selv brændt murstene, og ik-
ke færre end 100.000 afslag-
sen er blevet brugt til opfP-
relsen af værket. Desuden er
der brugt omkring 13.000
tagsten.
Hele værket er skØnnet til at

veje omkring 1,8 ton, og der
var derfor sendt bud efter
Vamdrup Specialtransport
for at få værket transporteret
til Vejen, uden at der skulle
ske ulykker.
Næste fire timer tog forarbej-
det med at få værket op på
lastvognen, inden turen gik
til Vejen. Her blev den vel-
lykkede flytteaktion afslur
tet.

lnrs Jprgensen (stående) og Jesper Nielsen fra Vamdrup
Specialtransport i gang med bugseringen af minibyens værk
ved ankomsten til Vejen



F s\§3
l\ i/

,"{ai,
-

II

I'1

I

,1

II

Trælasten stØtter nyt projekt
Trælasten har givet tilsagn om 3o.ooo kr. i stotte til Teresa Nielsen og Linda Klitmøllers samar-
bejdsp§ekt på internettet: "Huse i den nye Vejen Kommune". Her ies fra venstre Poul Anker

!avn,ler5s1 Nielsen og Giinther Kohls. De ses på Vejen Kunstmuseum foran Vejen Minibys
'førstefødte', en model i r:ro af Vejen Kunstmuseum.
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Minibyen savner frivil
a

I lperee æhjq
ULøNNEI Efter fær-
diggørelsen af kunst-
museet er Vejen Mini-
by klar til at gå i krig
med nye byggerier
Det er nok ikke løn,

der lokken

Af Jorgen Schultz
Tlf. 7211 4260, ios@iv.dk

VEJEN: Efter af Vejen Miniby
har færdiggjort - og også af-
leveret - modellen af Vejen
Kunstrnuseum, er der nu
pludselig masser af plads i
værkstedslokalerne ved Bil-
lingland.

Modellen fyldte to gange
tre meter, og nu er der skabt
plads til at gå i gang med nye
byggerier af huse fra Vejen
midtby tilbage i 1920'erne.

- Det luksusproblem med
masser af plads har imidlertid
også en bagside. Vi mangler
nemlig arbejdskraft, så vi kan
komme i gang med flere byg-
gerier. Der kræves ingen for-
kundskaber, blot man har
håndelag og kan udføre et
pænt arbejde, fastslår Louis
Timmermann.

Opgaverne er vidt forskelli-

ge lige fra brænding af mur-
sten og tagsten, fremstilling
af døre, vinduer og andre byg-
gematerialer.

Og hvad giver arbejdet så i
løn:

- Man starter med nul kro-
ner i timen, og hvert år om-

kring den 1. majbliver denne
løn doblet - uanset inflation
eller ej. En anden løndel er så
fornøjelsen ved at være med

til at lave en flot modelby af
Vejen tilbage fra 20erne.

Lyder det fra Louis Tim-
mertnann.

Efter færdiggørelsen af kunstmuseet mangler Vejen Miniby frivillige hjælpere tilde kommende opgaver, hvor det gælder byggeri af
huse fra Vejen Midtby tilbage i 192o'erne. F0T0: JøRGEN scHUl-TZ
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lvl angel på håndværkere
Tirsdag den 14. november 2006 side 6
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Byggebranchen savner
folk - det samme er tilfæl-
det i Vejen Miniby.

VEJEN

Byggebranchen har travlt i
øjeblikket, og de fleste hånd-
værksmestre efterspØrger ar-
bejdskraft. Anderledes er
forholdene ikke omkring op-
førelsen af Vejen Miniby.
- Vi savner flere hjælpere, ly-
der det fra en afdem, der har
sin gang omkring Vejen Mi-
niby, Louis Timmermann.
Hver lormiddag er der gang i
byggeriet af de gamle Vejen-
huse i lokalerne i Billing-
land, og omkring 15 perso-
ner hjælper til en eller flere
gange om ugen, men de ser
gerne flere dukke op.
- Vi savner nogle »voksen-
lærlinge«, som Louis Tim-
mermann udtrykker det.
Kravene er reelt ikke så store

- det gælder primært interes-
sen, men lidt fingernem må
man da geme være, for stØr-
relsen på murstenene i mini-
byen er unægtelig noget an-
derledes end på virkelighe-
dens byggeplads.
- Lønnen her hos os er nul
kroner, men den stiger så til
det dobbelte efter nogle må-
neders indsats, lyder meldin-
gen fra Louis Timmernann.
Arbe.idet med modellen af
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T Murstenene er små, og Vejen
Miniby efterlyser flere, der
vil hjælpe med de små huse.
(Foto: LIN Press)

I

Bo godt ;o 2. sektion

Harry Christensen arbejder
med produktionen af mur-
sten. (Foto: LLN Press)
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Karl Knudsen og Knud Pe-
tersen er i gang med byggr-
riet af et af de små Vejenhu-
se. (Foto: LLN Press)

museumsbygningen tog
mange kræfter, så der må
gerne komme flere, for der er
ingen tvivl om, at de aktive i
minibyen gerne vil kunne
præsentere flere af de huse,
der prydede Vejen for mere
end 75 år siden.
Arbejdet med flere huse er i
gang, og der er nok at lave.
Et realistisk bud på, hvornår
alle huse fra dengang er på
plads lyder: Om 50 år.

-


