


Byggelauget for Faaborg MiniBy 
 
Byggelauget blev stiftet i februar 1992 og har til formål at opføre en naturtro model af Faaborg midtby 
anno 1890 i målestok 1:10. 
 
Med velvillig støtte fra det lokale erhvervsliv, fonde og Kommunen startede foreningen op i kommunale lo-
kaler i kælderen under Byskolen. Efter en indkøringsperiode, hvor man skulle lure processer af fra andre 
minibyer, stod de første to huse færdigbygget. 
 
Byggelaugets vigtigste formål er, at give byens pensionister en indholdsrig, interessant og hobbypræget  
beskæftigelse samtidig med, at der skabes en velfungerende turistattraktion. 
 
I de første år var tilstrømningen stor, og man behøver ikke at være pensionist for at deltage. I årenes løb 
har der været lidt mere frafald end tilgang, men det bølger op og ned. der er i øjeblikket ca. 30 medlem-
mer m/k med meget forskellig baggrund, så der er en stor erfaringsfond at trække på. Samtidig har man 
en meget fin kontakt til det rigtige erhvervsliv, kommunens forvaltninger og Byhistorisk Arkiv. 
 
Byggelaugets faste aktiviteter er i perioden primo september til medio juni med tirsdag og torsdag formid-
dag som faste aktivitetsdage, men der er ingen grænser for virkelysten herudover. 





Faaborg Miniby 
 
MiniByen er placeret på et kommunalt areal, og holder åben for offentligheden i sommerperioden. Man kan 
gå på egen byrundtur eller deltage i de arrangerede guidede ture og rundvisninger. 
 
MiniByen fik overdraget arealet i 2008, hvor kommunen havde grovtilrettet og indhegnet området. 
 
De første 120 huse blev i 2009 flyttet ud og opstillet på et hvævlvet plateau i nøjagtig højde og form som 
selve byen. Udflytningen blev foretaget af aktive frivillige sammen med en række venlige erhvervssponso-
rer over en travl weekend med over 50 aktive deltagere, ligeså mange tilskuere, samt en række effektive 
maskiner. 
 
I 2010 bevilgede Kommunen penge til udflytningen og det har betydet opførelsen af servicebygning med 
tilhørende udstilling og lagerrum. 
 
Husmodellerne er udført på baggrund af opmålinger af de originale huse af bl.a. arkitekt Aage Larsen, og de 
opbygges af samme materialer som originalerne. Der er altså brugt tegltagsten, mursten og døre/vinduer 
fremstillet i målestok 1:10. Alle byggematerialerne fremstilles på eget værksted og stenene brændes i egen 
ovn. Alle modellerne har behov for samme vedligehold og pasning, som deres storebrødre inde i byen. 







Faaborg MiniBy bygger Helligåndskirken 
 
Projekter går ud på at bygge Helligåndskirken, som efter Faaborg Klokketårn er Faaborgs andet vartegn. 
 
Byggetegninger der er meget detaljerede, nogle endda kolorerede, arkitekttegninger, der sikrer at man 
opnår en tro kopi af Helligåndskirken. 
 
Med sin grundplan på 52 x 23 m og med det højeste punkt på 21m (skaleret ned til 1:10) kan det ikke lade 
sig gøre at bygge Helligåndskirken i værkstedt – det må derfor bygges på den, af landmåleren, afsatte 
plads direkte i udstillingsarealet. 
 
Det betyder, at der skal graves og støbes sokkel på stedet, samt laves en rende rundt om soklen så man får 
en fornuftig arbejdshøjde. Renden bliver løbende fyldt op efterhånden som byggeriet skrider frem og se-
nere erstatte af et mindre byggestillads/platforme. 
 
Man forventer en byggetid på 3 – 5 år og hele byggepladsen er derfor overdækket med et arbejdstelt, hvor 
der også er plads til lidt byggematerialer. 



Byggeriet blev startet op i foråret 2015. Der er dannet et ”mini-menighedsråd”, der skal varetage byggeri-
et, de praktiske gøremål og kontakt til rådgivere. 
 
Et af de problemer der generelt er med vore huse, er kondens. Det vil man i dette byggeri undgå ved bl.a. 
ventilation, regnvandsfaskiner, isoleret gulv og dræn. 
 
Som noget nyt vil det blive muligt at kigge ind i den færdige bygning, hvor man så bl.a. vil kunne se et par 
lysekroner og et klinkebelagte gulv. 
 
Der er 10 blyindfattede vinduer og 2 udskårne døre, en enkelt og en dobbelt. Desuden en mængde udsmyk-
ningsmæssige detaljer.  
Der kommer kobbertagrender og nedløbsrør. 
Der skal bruges ca. 80.000 mursten og ca. 20.000 tagsten. 
 
Udover de rådgivere vi normalt kan trække på i givne tilfælde, har vi et dette projekt tilknyttet en ek-
spert inden for renovering og vedligeholdes af fredede og historiske bygninger. 





Eksisterende og kommende huse  
  
Faaborg MiniBy består ved åbningen d. 9. maj 2013 af ca. 150 huse på pladsen. Husene ser ud som de gjorde 
anno 1890 og ligger i øjeblikket hovedsageligt på: 
• Bøjestræde 
• Adelgade 
• Torvegade 
• Strandgade 
• Holkegade 
• Havnegade 
• Tårngade 
• Torvet 
• Kapellanstræde 
• Vesterport 
 
I april 2012 blev 10 huse flyttet ud, de ligger spredt ud over Torvegade, Torvet, Kapellanstræde samt Pa-
villonen ved Den Gamle Gaard. Man er naturligvis stolte af alle husene, men mellem de mest spændende er 
Pavillonen, som er blevet meget smuk. Der er målet at færdiggøre nye huse hvert eneste år, så der bliver en 
masse nye spændende huse, man kan komme og se på hvert år. 
 
Udover de huse der allerede er på pladsen, samt de huse der arbejdes på, er der sammenlagt over 300 arki-
tektegnede byggeplaner i forholdet 1:10, som man kaster sig over at bygge henover de kommende år. 
 
I øjeblikket arbejdes der på at bygge: 
• Torvet 8 
• Torvegade 23 
• Torvegade 25 
• Kirkestrædet 8 
• Pakhuset på havnen 
• Poul Kina Farers Gaard 
 
Alle er velkomne til at komme i Faaborg MiniBys værksteder og se hvordan der arbejdes. 


