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VEJEN Brørup Holsted

Den ældrebebyggelse
i Veign reg:istrere$
Bygningsgruppen starter en omfattend'e beskrivelse
VEJEN: Bygningsgruppen under
egnsmuseumsforeningen udar-
b€jdede for godt et år siden en
foreløbig registrering af husene i
den del af byen, hvor den ældste
bebyggelse er bedst bevåret i sin
oprindelige stil, og det er områ-
det, der afgrænses af gaderne
Nørregade, østeralle, Rosenga-
de og Frederik d.7.sgade.
; Denne foreløbige registrering,
der sammen med en redegørelse
for intentionerne blev fremsendt
til kommunen som et bidraB til
debatten om kommuneplanen,
vil nu blive fulgt op af en mere
grundig beskrivelse af de enkelte
huse i området med henblik på at
samle disse oplysninger i et
regisfer, der kan konsulteres, når
husejerne påtænker reparationer
eller ændringer på husetsydre.

Bygningsgruppens målsætning
med dette arbejde er, at bevare
iå maoge huse som mulig i deres
oprindelige stil og modvirke
irheldige stilforvanskninger ved
ombygninger, der virker forstyr-
rende på gadebilledet og dermed
på miljøet.

vejledning til områdets beboere
med nærmere retningslinier for
husets vedligeholdelse m.v. Det
er bygningsgruppens opfattelse,
at der bør udføres sadanne
Iokalplaner/veiledninger for fl ere
ældre kvarterer i Vejen by,
tilføjer Rudi Lynggaard.

Det er meningeo, at registret
skal indeholde en omfatte[de
beskrivelse af hus€ts ydre med
bemærkninger om vedligeholdel-
sestilstand og oprindelighed i
stilen samt en liste over ejerne
gennem tiden siden opførelsen.
Det oprindelige, til kommunen
fremsendte forslag indeholdt, at
registreringen skulle ske under
kommunens regi, men da dette
ønske af forskellige grunde ikke
kan imødekommes på nueærende
tidspunkt, vil bygningsgruppen
selv gå i gang med de indledende
arbejder for at hele sagen ikke
skalgå i stå. Derforerdet muligt,
at registret ikke i første omgång

bliver så komplet som ønsket,
meo senere må kompletteres,

Lokalhistorisk
arkiv er med

Registreringsarbejdet, der
også omfatter fotografering af
alle huse, gennenføres idvrigt i
snævert samarbejde med Veiens
Irkalhistorisk Arkiv og d€ns
leder J. Wilh. Rasmussen, et
foruden med fotoudstyr også til
tådighed med sit omfattende
arkivmateriale og viden iøvrigt
om byens ældste huse.
På et ton over det registrcrede
område har arkitekt Rudi Lyng-
gaard foretaget er markering af
samtlige huse, hvoraf hus€ts
stand i forhold til den oprindelige
stil fremgår, ligesom den viser, til
hvilket formål huset tjener eller
har tjent. S betyder Statioosby-

hus og B Bedre Byggeskik.
Anvendels€sfomeme er kende-
tegnet med tal. Således Darkeret
16 et rcdla8t snedkerværksted og
10 etr nedlagt »håndværkergård«
med vognmandsforetning,

Kommunens tekniske forvalt-
ning har endnu ikke fået rid ril at
se nærmere på de enkelte forslag,
der er indlommet til kommune-
planlægniog€n. -Vi e. endnu i
færd med at arbejde på hoved-
strukturen i kommun€planen,
der angiver de overcrdnede ret-
ningslinier for placerioger og
bebyggel§€sformer, siger bypla-
narkitekt Niels Fjord. Det er
først når vi kommer til fastlægg€l-
seD af rammeme for lokalplan.
lægllingeo, at vi kan dykk€ flcd i
de id€er, der er fremsendt som
forslaS, og der bliver der sands-
synligvis adskillige gode ting at
hente, Meo så vidt er vi endnu
ikke. .!vj.
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tig behandling af et hus er bl.a.,
at mao kender den oprindelige
b],ggestil og vcd, hvilke foran-
dringer der er sket siden opførel-
scn. Endvidere kræver dct. at
husejercn har forståelse forbeva-
rinSstålken og i princippet er
indstiliet på at følge intentionei-
nc, da der jo ikke er pålagt
e.ie ndommenc klausuler i så

henseende-
Desudcn kan det ofte blive

noget dyrcr€, at foretage husre-
parationer undcr hensyntagen til
stilch, cnd hvis mnn bare anlæg-
ger i'ndividuelle. praktiske syns-
vinkler. For at opnå dcnne
forståelse, er det nødvendigt at
yde 

, 
el !ist informations- og

oplysningaarbejde. Der er byg-
ninglgruppen indstillet på. og det
skalde planlagte registre lor hver
enkelt hus være et middel til.

'I o strlretnrnger
Vejens ældre bebyggelse er

kendetegnet af to stilretninger.
Det er murmesterstilen. det
finder udtryk i de såkaldte

"stationsbyhuse«. opført i pcrio-
den 1880-1915, og husene, der
opførtes i pcrioden 1915-1940
som eksempler på den arkitekto-
niske stilfornyelse "Bedrc Bygge-
skik..

-Regisireringen viser, at der er
mange ældre husc i kvarterct af
god kvalitet, siger formaflden for
bygningsgruppcn. arkitekt Rudi
Lynggaard. En væsentlig forud-
sætning for, at områdets særlige
karakter kan fasiholdes og even-
tue! forbedres er, at frcmtidige
ombygninger foretagcs under
hensyntagen til den oprindligc
byggeskik. Der tænkes her især
på tagformer og vinduesudform-
ning.

-Vi har derforogså foreslået en
lokalplan for området, der vil
kunne indeholde retningslinicr
for opførelse af ny beby8gclse,
principper for trafiksanering, be-
plantning o-s.v. En sådan lokal-
plan kan evenluel Iedsages af en
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Kortudsnittet med områdea Nørregade.østeralle.Grurnctsgde-Ihonrsensgrde viser en komentr.tior af
eldre huse, hvoraf mange vidtgåetde er bev.ret i oprindelig stil. lfuse m.d opri[dellg tag og vinduq er visa
med sort grundareal. Sortttvidt merkeret er huse med nye »forkcrte« vinducr, men med oprindelt8 t g,
medens huse med ryt "foakert« tag og nye »foikerle« vinduer er vi6l med skraverada grundllodtr. Tlllene er
kode for hus€nes tidligere anvendels€, således rnarkcrer ftollet et nedlsgt poatcm.gcri, &tsllet et ledtsgt
hjem for farende sv€nde, 08 g-tall€i en nedlagt maler. og farehandhdorretni[g. S siår fo. Såtionsbrh8€, B
for Bedre Byggeskik og L fo. lsndsbrens huse, der er meget ombyggede eller nedrcvel.
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