Vi havde fået Minibyen Sæby til at åbne porten uden for den normale åbningstid og give os en guidet rundvisning.
Vi blev modtaget af Jørgen, der engageret fortalte om foreningens opbygning og økonomi. Foreningens indtægter kommer fra et meget beskedent offentligt tilskud, men hovedsagaligt fra entreindtægter. Jørgen
fortalte, at Minibyen årligt besøges af omkring 3500 gæster.
Minibyen Sæby blev grundlagt i år 2000. Der er nu bygget ca. 150 huse. Foreningen har omkring 80 medlemmer, hvoraf 10-12 stykker er aktive på værkstedet.
Husene, som bygges i skala 1:10, bliver skabt i værkstedsbygningen, som er en 170 m2 stor bygning.
I starten holdt foreningen til i Pindborggade i kælderen til en transformatorstation. Der var småt med
plads, så man fik også lov til at låne et tidligere pumpehus, som havde været anvendt af Sæby vandværk.
Det var i en sørgelig forfatning, men foreningen fik det repareret efterhånden. Det gik nogenlunde med
værkstedsplads, selvom det var småt; men det mangledes mest var plads til at stille husene op udendørs.
Mål var at placere husene i rigtigt gademiljø.
Det fik man en chance for at realisere, da man i 2002 - med kommunal velvillighed - fik mulighed for at
flytte til Solsbækvej 39. Nu stilles husene ud efterhånden som de bliver færdigbygget.
I værkstedet er der god plads til alle gøremål. Her bliver fremstillet mursten, teglsten, rygningssten og
munkesten af ler fra Volstrup Teglværk, ind imellem en smule keramisk ler.
Vi så og fik forklaret, hvordan det store arbejde med at lave modellerne og ikke mindst det ligeså store
arbejde, der er med at vedligeholde dem.
Maskineriet er stadig det gode gamle, som er fremstillet af en gammel kødhakker med vinkelgear og en lille
el-motor. Stenene bliver brændt på Volstrup Teglværk.
På langt sigt er målet, at opføre hele Sæbys gamle bydel (Algade og Strandgade) incl. havnen med det gamle
værft.
I havnen skal ligge de gamle velkendte fiskekuttere, måske nogle af dem, der sejlede flygtninge til Sverige
under anden verdenskrig.
Af større bygninger kan nævnes Sæby Kirke (2009) og Sæbygaard slot (2016).
Næste større projekt bliver bygning af Sæby Vandmølle incl. etablering af åen der løber ud i Kattegat.
Dette projekt er godt i gang, men forventes først afsluttet i 2019.
Efter den indledende orientering i værkstedet, var det tid til at gå ud og se på herlighederne.

Jørgen fortalte levende om både husene og menneskene i det gamle Sæby

