
Velkommen til Frøstrup Minilandsby. 

På vores hjemmeside kan du læse om byens historie og 

om Minilandsbyens tilblivelse.  

www.frostrupminilandsby.dk 

 

Igangværende byggerier: 

 

Kirkevej 45 

Frøstrup Mølle                                                               

TFJ 1 (lokomotiv) 

 

 

Når du er i området, så se også:  

Lokalhistorisk arkiv for Frøstrup og omegn        

Kirkevej 13       -        Tlf. 9799 1715 (Else Svanborg) 

Energipunkt Frøstrup                                                 

Storkevej 11   -   Tlf. 2343 3955 (Poul Erik Kjærgaard) 

Vejlernes Naturområde og fuglehuse  -  Fjordvej 

Vikingegravpladsen - Tømmerbyvej 105 

Vindmølle - testcenter Østerild   -  Testcentervej 

 
 
 

Åbningstider: 
 
 

1. maj til 30. juni: 
 
Onsdage: kl. 10.00 - 12.00 
Torsdage:  kl. 10.00 - 12.00 

 

1. juli til 31 august 

 
Mandage:  kl. 13.30 - 16.30 
Tirsdage:  kl. 13.30 - 16.30 

Onsdage:  kl. 10.00 - 12.00 
                      og kl. 13.30 - 16.30 

Torsdage:  kl. 10.00 - 12.00 
                         og kl. 13.30 - 16.30 

Fredage:    kl. 13.30 - 16.30         
Lørdage:    kl. 13.30 - 16.30 
Søndage:   kl. 13.30 - 16.30 
 

1. september til 15. september: 
 

Onsdage: kl. 10.00 - 12.00 
Torsdage:  kl. 10.00 - 12.00 
 

       Entre:  Voksne:  kr. 25 

 Børn  kr. 10  (10 - 14 år)  
 
Der kan i, og udenfor, åbningstiden arrangeres 
rundvisning af grupper og selskaber ved henvendelse 
til et af følgende telefonnumre: 2986 7741 eller 2337 
5030 
Pris og tidspunkt efter aftale. 

www.frostrupminilandsby.dk 
Bankforbindelse: SPARTHY 

Reg. nr. 9114     konto 1090041777 

 

FRØSTRUP 
MINILANDSBY 

 

 
 

 

FRØSTRUP ANNO: 
1904 - 1930 

 

 

 

SØNDERGADE 36 
7741 FRØSTRUP 

http://www.frostrupminilandsby.dk/


 
I Frøstrup Minilandsby bygges der I forholdet 1:10 
Der kan man opleve hvordan Frøstrup så ud i perioden 
1900 - 1930. Da Frøstrup i 1904 blev stationsby, bosatte 
mange håndværkere og handlende sig i byen. Det 
betød der blev bygget mange nye huse. Inden 1904 
bestod Frøstrup kun af en samling gårde og få huse.  
Bygningen af minihusene begyndte i 1999 og i dag kan 
godt 75 af de 80 planlagte minihuse ses på udstillings-
arealet. 
I vores værksted, hvor minihusene bygges, fremstiller 
vi også mur- og teglsten, vinduer og døre samt tegner 
husene. Værkstedet ligger på Kirkevej 13 og er åbent 
for publikum hver onsdag og torsdag fra kl. 10.00 - 
12.00 

 
Froestrup Mini-village has been constructed at a scale 
of 1:10. It shows how Froestrup looked from 1900 - 
1930. When the railway station came to Froestrup in 
1904, several craftesmen moved there and did 
business; this mean that many new houses were built. 
Before 1904 the village consisted only of some farms 
and a few houses.  
Construction of the mini-village began in 1999, and 75 
of the 80 planned mini-houses have now been 
completed. 
Our workshop at Kirkevej 13 is open to public every 
Wednesday and Thursday from 10.00 a.m. to 12.00 
m.d. Apart from designing and making the mini-houses 
there, we also make bricks, windows and doors, all of 
which can be seen. 
 

Frøstrup Minidorf - im Verhältnis 1:10 gebaut. Hier kan 
man sich vorstellen, wie Frøstrup in den Jahren 1900 
bis 1930 zu sehen war. Als Frøstrup 1904 ein Bahnhof-
stationsort wurde, haben sie viele Handwerker und 
Geshäftsleute im Ort niedergelassen. Das bedeutete 
dass viele neue Häuser gebaut wurden. Vor 1904 bes-
tand Frøstrup nu aus einer Reihe Bauernhöfe und ei-
nigen Häusern.  
Das Bauen der Minhäuser fing im 1999 an, und heute 
kan man 75 von den geplahnten 80 Minihäusern im 
Aus-stellungsgebiet sehen. 
In unserer Werkstatt, wo di Minihäuser gebaut 
warden, stellen wir auch die Mauer- und Ziegelsteine, 
fenster und Türen her und ebenfalls hier warden die 
Häuser gezeichnet. 
Die werkstatt liegt Kirkevej 13 und ist für Besucher 
jeden Mittwoch un Donnerstag von 10.00 bis 12.00 
Uhr geöffnet. 
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