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Forord 
I samarbejde med D.s.i. Frøslevlejren, 
museer, institutioner og udstillinger i 
Frøslevlejren er det også i 2019 blevet 
muligt at udgive ”Nyt fra Frøslevlejren”. 
Ved at samle informationer (se det fire 
siders indstik, midtersiderne) vedrørende 
4. maj arrangementet i Frøslevlejren
samt indkaldelse til den årlige, ordinære
generalforsamling samme dag kan der
ydes en fælles indsats for bevarelsen af
Frøslevlejrens kulturelle værdi, også set i
lyset af udviklingsplanen for Frøslevlej-
ren.
Foreningens årsberetning 2018 fremgår
af Frihedsmuseets Venners Årsskrift, der
blev udsendt til samtlige medlemmer i
slutningen af december 2018. For-
eningen Frøslevlejrens Venners besty-
relse ser frem til en fortsat god dialog og
godt samarbejde med alle i og omkring
Frøslevlejren samt ikke mindst med for-
eningens medlemmer, der udover dette
tidsskrift vil blive holdt orienteret via de
udsendte ”Orienteringer” samt forenin-
gens hjemmeside:
www.froeslevlejrensvenner.dk

Tak til alle, der har bistået og støttet be-
styrelsen med informationer, artikler samt 
donationer. 

På gensyn den 4. maj - 
med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Frøslevlejrens Venner 

http://www.froeslevlejrensvenner.dk/
http://www.froeslevlejrensvenner.dk/
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Nyt fra D.s.i. Frøslevlejren 

Kære læsere af Nyt fra Frøslevlej-
ren  

Det er mig en stor glæde at kunne 
orientere læserne af Nyt fra Frøs-
levlejren om nyt fra D.s.i. Frøslev-
lejrens bestyrelse. 
I bestyrelsen er vi meget bevidste 
om, at det nationale mindesmærke 
Frøslevlejren er et vigtigt stykke 
danmarkshistorie, som skal for-
midles til danske og udenlandske 
gæster i så autentiske rammer 
som muligt. 
Samtidig ønsker bestyrelsen også, 
at der i Frøslevlejren bliver plads 
til, at andre fortællinger om fred, 
sameksistens, samarbejder på 
tværs af landegrænser, mindre-
talsrettigheder, kulturudveksling 
og lignende kan udvikle sig.  
Helt overordnet står Frøslevlejren 
over for en række udfordringer 
blandt andet i forhold til at udleje 
ledige barakker og energirenove-
ring, hvis der skal bevares en for-
nuftig drift af den eksisterende lejr. 
Netop derfor at arbejdet med Ud-
viklingsplanen sat i værk, og på 
nuværende tidspunkt er vi i dialog 
med flere fonde. 
Men processen er lang, og mens 
vi venter på at få finansieringen på 
plads, så arbejder vi på at øge 
synligheden af Frøslevlejren - bå-
de på den danske og den tyske 
side af grænsen. 

Her er det blandt andet samarbej-
det med Fyrtårnsprojektet der gør, 
at vi allerede nu, men også i det 
kommende år og helt ind i 2020, 
vil opleve mange forskellige 
spændende aktiviteter i 
Frøslevlej-ren, som har til hensigt 
at tiltrække flere besøgende og 
samtidig af-prøve dele af tankerne 
bag udvik-lingsplanen. 
Men også andre tiltag er i gang:  

Markedsføring af Frøslevlejren 
I april 2018 modtog D.s.i. Frøslev-
lejren en donation fra Alex Bin-
nesballes Fond, som muliggjorde, 
at vi kunne begynde på arbejdet 
på at skabe en ny hjemmeside. 
Arbejdet med hjemmesiden sker i 
samarbejde med Fyrtårnsprojek-
tet, brugerne i Frøslevlejren og et 
lokalt reklamebureau Byro & Co. 
Den nye side skal præsentere 
Frøslevlejren og dens udstillere og 
kommer i langt højere grad end 
den tidligere side til at henvende 
sig mere til besøgende i Frøslev-
lejren. Derfor er siden også over-
sat til både tysk og engelsk. 
Siden bliver mere overskuelig og 
brugervenlig og kan informere bå-
de besøgende og øvrige interes-
serede om Frøslevlejren og dens 
aktiviteter herunder også udvik-
lingsplanen og status på projektet. 
Arbejdet med hjemmesiden har 
taget længere tid end forventet, 
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men resultatet er blevet flot. Den 
er nu næsten færdig og går i luften 
til 1. april 2019. 
Derudover arbejder D.s.i. Frøslev-
lejren i samarbejde med Kommu-
nikationsbureauet Kalb også på en 
ny folder til lejrens gæster samt et 
nyt oversigtskort og skilt, der op-
stilles ved lejrens indgang. Det 
skal gøre det nemmere for gæ-
sterne at navigere rundt i lejren og 
se alle de muligheder, man har 
som gæst. Begge dele forventes 
også færdige til 1. april 2019. 
Folderen vil derudover blive om-
delt til relevante steder i kommu-
nen og eventuelt omkringliggende 
kommuner som markedsføring. 
Hvis det i 2019 lykkedes at rejse 
yderligere midler til markedsføring, 
vil det næste skridt være udarbej-
delse af en landsdækkende mar-
kedsførings- og kommunikations-
strategi. Her vil vi få afdækket po-
tentielle målgrupper, hvilke medier 
der egner sig bedst til markedsfø-
ring af Frøslevlejren samt mulige 
samarbejdspartnere, der kan ska-
be øget fokus på Frøslevlejren. 
Forhåbentlig vil det betyde, at vi 
kan sætte mere massivt ind på 
markedsføringsdelen, og udbrede 
kendskabet i hele Danmark med 
det sigte at tiltrække flere besø-
gende til Frøslevlejren.  

Ombygning af opvisningssalen 
Byrådet besluttede i november 
2018 at give anlægstilskud til en 

opgradering af Barak K14, så den 
opfylder kravene i det nye byg-
ningsreglement. Barak K14 bruges 
af efterskolen som opvisnings- og 
teatersal.  
D.s.i. Frøslevlejren samarbejder
med brugerne og Aabenraa Kom-
mune om at realisere en Visions-
og handlingsplan for Frøslevlejren.
Visions- og handleplanen opererer
med at opgradere opvisnings- og
teatersalen, så den på den måde
fremtidssikres og samtidig styrke
lejrens øvrige brugeres mulighed
for at formidle lejrens historie og
visioner.
Projektet begynder umiddelbart ef-
ter efterskolens musicaluge i uge
11. Ifølge tidsplanen kan den nye
teatersal tages i brug, når det nye
skoleår begynder i august 2019.

Mindesten for udsendte danske sol-
dater og hjemmeværnsfolk 

Aabenraaafdelingen af De Danske 
Forsvarsbrødre har ønsket en 
plads i Aabenraa kommune til op-
sætning af en mindesten for ud-
sendte danske soldater og hjem-
meværnsfolk. 
Aabenraa Kommune har anmodet 
D.s.i. Frøslevlejren om at stenen
placeres i Frøslevlejren, og der vil
i den kommende tid blive arbejdet
konkret med nedlæggelsen af en
mindesten.

Thomas Andresen 
Formand for D.s.i. Frøslevlejren 
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GENFÆRD 
En slægtning er iGEN på FÆrDe 

Enhver familiehistorie rummer 
personer med forunderlige skæb-
ner; historier som bare venter på 
at blive hentet frem og fortalt.  
Fra december 2018 til april 2019 
arbejder 102 børn fra 4 skoler i 
Aabenraa kommune sammen med 
scenekunstnerne Sarah Ceder-
strand og Anette Asp Christensen  
fra WunderVerk på et større hus-
kunstnerprojekt.  
Eleverne er dykket ned i deres 
egen familiehistorie og har valgt 
en slægtning, hvis historie gør 
dem nysgerrige. Baseret på denne 
slægtning bygger de en teaterduk-
ke, som de animerer i en fælles fo-
restilling i Frøslevlejren d. 5.april.  
I processen får børene tid til at 
fordybe sig i en undersøgende, 
skabende og kunstnerisk proces, 
og de får lejlighed til at reflektere 
over, hvordan vi alle som individer 
er en del af, og med til at skabe 
historien. 
Det at dykke ned i sin egen fami-
liehistorie er en nøgle til at forstå 
og fatte interesse for historien. At 
se de historiske begivenheder og 
sammenhænge gennem en 
slægtnings liv gør det vedkom-
mende og spændende for børne-
ne: Hvad skete der i 
min slægtnings liv? I byen? Lan-
det? Verden?  

Lige nu bygger vi dukker, og 
slægtningene bliver bragt til live,  
så de kan fortælle deres historier. 
Sideløbende dyrker vi slægts-
forskning, og vi kommer langt om-
kring både i tid og sted. Vi er i 
Hokkerup, Wales, Syrien, Rus-
land, Kliplev, Holbøl og på Færø-
erne. Tidsmæssigt spænder vi vel 
over et par hundrede år fra Ham-
rum i midten af 1700-tallet og til 
Bedstefar der døde sidste år. Nog-
le levede hele deres liv her på eg-
nen, nogle kom hertil langvejs fra, 
og nogle kom her aldrig.  
Næste skridt er, at vi sammen 
med børnene skaber små situatio-
ner og scener der viser det, de sy-
nes er den poetiske kerne i slægt-
ningens personlige historie.  
De sidste to uger skal alle disse 
små fortællinger samles til en fo-
restilling, der udfolder sig forskelli-
ge steder i Frøslevlejren.  
Gæsterne, der kommer den 5. 
april, kan opleve lejren befolket af 
børnenes slægtninge. Mennesker 
der har levet før os og kan fortælle 
den lille historie i den store historie 
– den personlige historie, som den
er indlejret i de historiske begiven-
heder, der gennem tiden har rullet
hen over landet.
Man kan møde:
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Et par damer der sidder og strik-
ker, byder publikum ind på kaffe 
og fortæller historier om, da de var 
unge under krigen. En ældre herre 
står og vander en enlig potteplan-
te. Et ægtepar sidder sammen i 
stuen og lytter til tiden. En kvinde 
leder efter sit bortadopterede barn. 
Veteranklubben mødes og ud-
veksler minder om krige på tværs 
af tid og geografi: Den tyske soldat 
fra 2. Verdenskrig, den danske 
soldat der var udstationeret på de 
vestindiske øer, soldaten der måt-
te cykle hele vejen hjem fra øst-
fronten, den sidste Russiske Zar, 
soldaten der var krigsfange i USA 
efter 2. Verdenskrig, mens konen 
derhjemme havde en affære med 
en engelsk soldat. 
Og mange, mange flere. Kom og 
oplev dem, når 102 genfærd 
kommer til live i Frøslevlejren.  
Det bliver sjovt, og vi regner med 
at mange pårørende vil dukke op 
– forældre, søskende, alle de bo-
nusbørn og -voksne, der hører til,
bedsteforældre, gode venner. Vi
inviterer dem til at gøre en dag ud
af det og gå på opdagelse i lejrens
mange udstillinger, såvel som i fo-
restillingen.

Facts:  
Forestilling i Frøslevlejren d. 5. 
april 2019 kl. 16-17 
Prøver i Frøslevlejren d. 22. marts 
og 4. april kl 9-14. D. 5. april kl 12-
15 
Projektet forløber fra 1. december 
2018 til 5. april 2019 
Kunstnerne er sammen med hver 
klasse over 10 skoledage fordelt 
over perioden. 
102 børn fra 4 skoler i Aabenraa 
kommune i alderen 9-14 år delta-
ger 102 afdøde slægtninge. 

Støttet af Statens Kunstfonds Hu-
skunstnerordning og Aabenraa 
kommune. 

Produceret af WunderVerk 
www.wunderverk.dk  

Deltagende kunstnere: Anette Asp 
Christensen og Sarah Piyannah 
Cederstrand. 

Deltagende skoler: Aabenraa Fri-
skole, Deutsche Privatschule 
Apenrade, Grænseegnens Frisko-
le og Kliplev Skole. 

http://www.wunderverk.dk/
http://www.wunderverk.dk/
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Status på fyrtårnsprojekt Frøslevlejren 

Fyrtårnsprojekt Frøslevlejren er 
rigtig godt i gang. Fyrtårnsprojek-
tet løber i perioden 2017-2020 og 
gennemføres som pilotprojektet 
for Udviklingsplanen for Frøslevlej-
ren for med Frøslevlejrens historie 
som prisme at skabe oplevelser 
og aktiviteter af relevans for et nu-
tidigt publikum, at udvikle og af-
prøve nye formidlings- og under-
visningsgreb, der evt. kan videre-
føres i forhold til den forventede 
udvikling af Frøslevlejrens indhold. 
(fra fyrtårnsprojektets kommissori-
um) 

Fyrtårnsprojektet afprøver såle-
des nye former for formidling - 
med det formål at få nye publi-
kumsgrupper til at interessere sig 
for Frøslevlejren og den fortæl-
ling, som udviklingsplanen læg-
ger op til -nemlig om udviklingen 
fra krig og totalitarisme til fred og 
demokrati. 
Frøslevlejren er et nationalt min-
desmærke, og mindesmærker er 
med til at give form til vores kol-
lektive og individuelle erindringer. 
Det er derfor følsomt, hvad og 
hvordan der formidles i forbindel-
se med mindesmærker. Det er 
vigtigt at forholde sig respektfuldt 
til de begivenheder, der har fun-
det sted i lejren. Men i takt med 
at samfundet forandrer sig, æn-
dres også den  

måde, vi bruger og forstår min-
desmærkerne, og det kalder på 
nye typer af formidling. 
Der er ingen tvivl om, at Frøslev-
lejren skal bevares, så vi fortsat 
har et sted, et konkret vidnes-
byrd, der minder os om en tid og 
en styreform, som vi ikke ønsker 
skal gentage sig. Frøslevlejrens 
arkitektoniske udformning udtryk-
ker meget tydeligt diktaturets sty-
reform og den form for magtud-
øvelse, som diktaturer benytter sig 
af: En række barakker placeret i 
vifteform med et vagttårn i mid-
ten, hvorfra en enkelt person med 
et maskingevær kan kontrollere 
hele området og sørge for, at alle 
makker ret. 
Det er ikke den form for samfund, 
vi ønsker os i dag. Derfor skal 
Frøslevlejrens historie fortælles 
igen og igen. Vi ønsker ikke en 
gentagelse af en så magtasym-
metrisk form, hvor en central 
magthavers perspektiv (blikket fra 
tårnet) skal bestemme, hvordan 
folk opfører sig. Vi ønsker ikke at 
folk ”makker ret”. Vi ønsker os 
tværtimod et demokratisk sam-
fund, hvor alle borgere har mulig-
hed for at udtrykke sig; hvor der 
er en mangfoldighed af stemmer 
og perspektiver, der tilsammen 
danner et samfund af selvstæn 
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skabe nye formidlingsformer, der 
er tilpasset samtidens samfunds-
form, hvor individet er i fokus. 
Derfor afprøver vi nogle formid-
lingsformer, som inddrager og ak-
tiverer de besøgende i Frøslevlej-
ren. 
I det følgende vil jeg orientere om 
nogle af delene i fyrtårnsprojek-
terne: 

Ny hjemmeside for Frøslevlej-
ren 

Grafikerne Byro & Co laver ny, 
fælles hjemmeside for Frøslevlej-
ren. 

Hjemmesiden forventes klar 1. 
april 2019. 

Tekster på hjemmesiden over-
sættes til tysk og engelsk.

dige, engagerede, kreative og 
empatiske borgere. 

Med fyrtårnsprojektet vil vi gerne 
skabe et formidlingsmæssigt 
modstykke til den samfundsform, 
som er udtrykt i Frøslevlejrens 
arkitektur. Vi vil gerne både i det 
formidlede indhold og i selve for-
midlingsformen skabe et alterna-
tiv til ”magtens perspektiv”. Den 
historie – eller rettere de historier 
- som Frøslevlejren ifølge udvik-
lingsplanen skal fortælle, skal 
være en mangfoldighed af fortæl-
linger og fortælleformer, som de 
besøgende kan spejle sig i.
Det er en balancegang, hvor vi 
både skal formidle Frøslevlejren 
som erindringssted, men samtidig
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Teaterstykket ”Udsigter fra min bedstemors køkken” 

Hvad betyder det at høre til? 
Hvordan har man rødder? Hvad 
er nationalitet?  

Teaterstykket ”Udsigter fra min 
bedstemors køkken” blev vist i 
Veteranstøttens køkken den 14. 
november, og fire andre steder i 
kommunen. Skuespiller og duk-
kefører Anette Asp Christensen 
bringer i forestillingen en life-size 
dukke af sin sønderjyske bed-
stemor til live. Publikum inviteres 
ind i bedstemorens køkken, hvor 
de bænkes omkring køkkenbor-
det, hvor der er dækket op med 
det blåblomstrede kaffestel. Mens 
der serveres kaffe og kage taler 
bedstemor og barnebarn om hi-
storien og om det at have både 
danske og tyske rødder i et 
grænseland med forskellige sin-
delag og nationale tilhørsforhold. 

Foto: Henning Sjøstrøm 

Publikum tog rigtig godt imod fo-
restillingen, kunstneren var me-
get glad for at spille her, og der 
har været rigtig meget medieom-
tale af forestillingen. Tusind tak til 
Ole Stokholm og Veteranstøtten 
for stor imødekommenhed og 
hjælp. 

I projektet Kulturakademi,  
hvor i alt 18 museer nord og syd 
for grænsen er gået sammen i 
par, har Frøslevlejrens Museum 
og KZ-Gedenkstätte Husum-
Schwesing fået udviklet fælles 
undervisningsmateriale. Skole-
børn og deres lærere fra dansk 
og tysk side har afprøvet materia-
let og givet deres kommentarer til 
det, og materialet  

https://www.nordfriesland.de/Kultur-Bildung/Kulturarbeit-des-Kreises/KZ-Gedenkst%C3%A4tte-Husum-Schwesing
https://www.nordfriesland.de/Kultur-Bildung/Kulturarbeit-des-Kreises/KZ-Gedenkst%C3%A4tte-Husum-Schwesing
https://www.nordfriesland.de/Kultur-Bildung/Kulturarbeit-des-Kreises/KZ-Gedenkst%C3%A4tte-Husum-Schwesing
https://www.nordfriesland.de/Kultur-Bildung/Kulturarbeit-des-Kreises/KZ-Gedenkst%C3%A4tte-Husum-Schwesing
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blevet rettet til, inden det snart 
bliver trykt og sendt ud til skoler i 
hele Region Sønderjylland-
Schleswig.  
Pressen var inviteret den 23. ok-
tober til at overvære et undervis 

ningsforløb i Frøslevlejren og ud-
viste stor interesse: JydskeVest-
kysten, Flensborg Avis, TV Syd 
lavede artikler og bragte indslag 
om Kulturakademi.  

I projektet GenFærd kommer 
der 102 børn til Frøslevlejren for 
at opføre en fælles forestilling, 
som de har arbejdet på i 3½ må-
ned. Eleverne, der går på 4.-7. 
klassetrin, har arbejdet sammen 
med to scenekunstnere om fami-
liehistorie 
og dukkete-
ater. Børne-
ne dykker 
ned i deres 
aner, støver 
slægtshisto-
rier og fami-
lieportrætter 
af, og ud-
vælger en 
afdød 
slægtning, 
hvis historie 
interesserer 
dem. Hver 
elev skaber 
en life-size teaterdukke, som de 
skal lære at animere, og igennem 
teaterdukken fortæller eleverne 
slægtningens historie. 

Børnene lærer noget om historien 
ved at sætte sig ind i en afdød 
slægtnings liv og den periode, 
som personen levede i, og de har 
uddraget en kernefortælling om 
dette menneskes liv. Den person-
lige forbindelse er med til at gøre 

stoffet relevant. 
Elevernes kunstneriske 
fortolkninger af deres 
familiehistorier iscene-
sættes til sidst i en fæl-
les, stedspecifik van-
dreforestilling i Frøslev-
lejren 5. april 2019. Her 
fortæller børnenes fa-
miliehistorie den lille hi-
storie i den store histo-
rie – den personlige hi-
storie som den er ind-
lejret i de historiske be-
givenheder, der har rul-
let henover landsdelen. 
Vi forventer, at der 

kommer op mod 450-500 besø-
gende i lejren til forestillingen. 
Børnenes familier er inviteret, og 
i invitationen lægges der lægt på, 
at familierne kan gøre en familie-
dag ud af det – at de for eksem-
pel også kan tage bedstemor og 
bedstefar med på udflugt og se 
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Frøslevlejrens udstillinger, når du 
nu er der. På de måde bringer 
projektet en ret stor flok besø-
gende til Frøslevlejren, som må-
ske ikke ville være kommet, hvis 
ikke det var for denne forestilling. 
Desuden bliver pressen inviteret, 
hvilket forhåbentlig vil give en 
masse medieomtale til fordel for 
Frøslevlejren. 
Kunstnerne vil i den kommende 
tid være i kontakt med lejerne i 
Frøselvlejren for at finde steder, 
hvor børnene må opføre deres lil-
le forestilling eller tableau. For-
ældrene er inviteret til at komme 
den 5. april 2019 kl. 15, og hilse 
på deres børn og se lejren. Fore-
stillingen spilles fra kl. 16-17 og 
er åben for alle, pårørende såvel 
som almindelige besøgende.  

Udstillingen ”100% fremmed?” 

Den udendørs udstilling ”100% 
fremmed?” bliver vist i Frøslevlej-
ren i perioden 2. – 18 september 
2019. Udstillingen består af 100 
portrætfotos og tekster, der hand-
ler om, hvad der gør, at man føler 
sig hjemme eller fremmed. Udstil-
lingen vender danskhedsdebat-
ten på hovedet og spørger 100 af 
de flygtninge, der er kommet til 
Danmark de seneste 60 år, hvor 
fremmede eller danske de føler 
sig. 
Hvilken kultur kommer de fra? 
Hvad drømmer de om? Hvad la-

ver de om søndagen? Hvad læ-
ser de for deres børn? Hvad gør 
dem bange? Udstillingen sætter 
spot på, hvad det vil sige at være 

menneske – på tværs af græn-
ser, sprog og kultur. 

Nuuradiin S. Hussein, 2. viceborgmester i 
Aalborg Kommune, byder velkommen til ud-
stillingen 

Se udstillingens hjemmeside 

http://www.100pctfremmed.dk/ 

http://www.100pctfremmed.dk/
http://www.100pctfremmed.dk/
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Årsagen til, at udstillingen vises i 
Frøslevlejren er, at den historie, 
som udviklingsplanen lægger op 
til skal fortælles i Frøslevlejren – 
Fra krig til fred og demokrati - 
også rummer grænselandets fre-
delige sameksistens mellem to 
nationaliteter og kulturer. Det ty-
ske mindretal, der nu er en natur-
lig del af Sønderjylland, blev en-
gang opfattet som ”de fremmede” 
i det danske grænseland. Udstil-
lingen er relevant ved det, at den 
kan stille spørgsmålet: Hvordan 
er grænselandets forhold til nuti-
dens ”fremmede”? Med udstillin-
gen vil vi gerne udforske selvfor-
ståelsen i grænselandet og skabe 
muligheder for møder og øget 
forståelse mellem mennesker.

Bestyrelsen for DSI Frøslevlejren 
har fundet en placering i lejren til 
udstillingen. Udstillingen kommer 
til at stå på det sydlige græsareal 
i Ring 2 bag W6 og W5.  
Hvis I har ideer til arrangementer, 
der knytter sig til dette tema, og 
som kan finde sted i udstillings-
perioden, er der mulighed for at 
kontakte projektleder Lotte Urfe 
om det. Ring eller skriv til Lotte 
på mail: llu@aabenraa.dk og tele-
fon: 40 47 66 33. 

Nye udstillinger i Hjemmeværnsmuseet 

Hjemmeværnsmuseet i 
Barak H 2 åbnede i 2018 

sæsonen med en helt ny særudstilling, 
om Hjemmeværnets indsats til støtte 
for Politiet i forbindelse med den mid-
lertidige grænsekontrol 

Udstillingen, som fortsat kan besøges i 
hele 2019, fortæller i tekst og billeder, 
ligesom den rummer genstande fra 
Hjemmeværnets to grænsekontrolen-
heder ved ”den grønne grænse” og 
”den blå grænse”. En helt ny Hjemme-
værnsopgave med specialuddannede 

Hjemmeværnssoldater, der er ansat 
ved Forsvaret på en særlig kontrakt. 
Sæson 2019 byder ligeledes på en ny 
udstilling i anledning af Hjemmevær-
nets 70-års jubilæum. Det er en mindre 
særudstilling, som beskriver historien 
fra oprettelsen og lidt om, hvad der for 
Hjemmeværnet kendetegnede hvert 
årti. Det er tanken, at særudstillingen 
skal stå et par år, og derefter skal dele 
af den nok integreres i museets faste 
udstilling. 

Jens Peter Rasmussen 

mailto:llu@aabenraa.dk
mailto:llu@aabenraa.dk
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4.maj 2019

Generalforsamling, Frøslevlejrens Venner 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, fredag den 4. 
maj 2019, kl. 1600 i foreningslokalerne i Barak K7 i Frøslevlej-
ren. Inden mødet er der fra kl. 1500 mulighed for at få kaffe og ka-
ge (foreningen er vært).  
OBS! Kl. 15.40 lægges blomster ved Prebens sten. 

Dagsorden ifølge vedtægternes § 7 

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Bestyrelsens forslag til foreningens aktiviteter for det kommen-

de år
5. Indkomne forslag og eventuelle forslag til vedtægter, ændrin-

ger*)

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

På valg er:
H.A.J. Larsen, Bredebro (modtager genvalg)
Annemette Rosevelt Hess, Frøslevlejrens Efterskole (modtager
ikke genvalg)
Bjarne Hansen, Tønder (modtager genvalg)
Valg af suppleant (nuværende er Jens Peter Rasmussen, Søn-
derborg – modtager genvalg)
Valg af statsautoriseret revisor (nuværende er Sønderjysk Re-
vision, Padborg)

8. Eventuelt
*) Forslag skal være formanden i hænde senest fredag den 26. april 2019. 

Bestyrelsen 





4.maj 2019

Altid frejdig, når du går 
Tekst: Chr. Richardt, 1867. Melodi: C. E. F. Weyse, 1838 

Altid frejdig, når du går 
veje, Gud tør kende, 
selv om du til målet når 
først ved verdens ende. 

Aldrig ræd for mørkets magt! 
stjernerne vil lyse; 
med et fadervor i pagt 
skal du aldrig gyse. 

Kæmp for alt, hvad du har kært; 
dø, om så det gælder, 
da er livet ej så svært, 
døden ikke heller

En Lærke letted 
 Tekst: Mads Nielsen 1945. Melodi: Math. Christensen, 1945

En lærke letted, og tusind fulgte,  
og straks var luften et væld af sang. 
De tusind tårne tog til at tone, 
så landet fyldtes af klokkers klang,  
og byer blomstred i rødt og hvidt,  
og det var forår og Danmark frit,  
ja, Danmark frit. 

Det var en morgen som tusind andre  
og ingen morgen i tusind år, 
da Danmark vågned med klare øjne  
til glædestimer og frimandskår, 
og landet lyste fra sund til klit, 
for det var forår og Danmark frit,  
og Danmark frit. 

Vi mindes stille de tapre døde, 
hvis navne lever i Danmarks navn,  
og takken søger til dem, der segned,  
og dem, der sidder med tunge savn.  
Gud trøste dem, der har lidt og stridt, 
til det blev forår og Danmark frit,  
og Danmark frit. 

Men du, som styrter de stoltes riger 
og løser fangne af bolt og bånd, 
dig flyver hjerternes tak i møde,  
vor skæbne er i din stærke hånd.  
Nu er det forår og Danmark frit,  
Velsign det, Herre, fra sund til klit, 
fra sund til klit.
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Brev vedrørende ophør af protektion 



14 

Efterskolens teatersal i barak 
K14 skal nu endelig renoveres. 
Det har i mange år været besty-
relsens ønske at opgradere K14. 
Efterskolens flagskib er den årli-
ge musical som er kendt for sit 
meget høje niveau, og derfor vil 
en flot teatersal som fremstår 
indbydende og funktionel være 
et naturligt sted at være på for-
kant og sikre tiltrækning af kom-
mende elever.  
Igennem årene hvor efterskolen 
har været i lejren er barak K14 
gået fra at være en uopvarmet 
lagerhal, til stille og roligt at blive 
indrettet som en teatersal. 
Aabenraa kommune har i forbin-
delse med en byggeansøgning 
fra skolen stillet krav om at byg-
ningen skal leve op til nuværen-
de krav til energihensyn og 
brandsikkerhed.  
Aabenraa Kommune og Frøslev-
lejrens Efterskole indgår nu et 
samarbejde, hvor alles ønsker 
tilgodeset, og det er Aabenraa 

Kommune, der er bygherre på 
projektet. Barakken bliver gen-
nemisoleret og opført med 
brandhæmmende materialer, 
tidssvarende udluftning, samtidig 
med at der opføres nye publi-
kumspodier, nye undervisnings-
lokaler, flere toiletter og nye mul-
tifunktionelle teknik rum. 
Håndværkerne går i gang i marts 
måned og efterskolen glæder sig 
over at kunne byde et nyt elev-
hold klar i en fuldstændig nyre-
noveret teatersal i midten af au-
gust 2019.  
Vi håber at lejrens andre brugere 
vil følge med i arbejdet, og da 
der primært vil være byggerod 
ved nordporten, håber vi at det 
ikke bliver forstyrrende for resten 
af lejren.  

Annemette Rosevelt Hess, forstan-
der 
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Aktiviteter i Frøslevlejren 

Frøslevlejrens Museum (Nationalmuseet) 
Barak H4, H6 og Hovedvagttårnet 

Åbningstider: 

Tirsdag-fredag: 9-16. 
Weekender i februar, marts og 
november: 10-15. 
Øvrige weekender samt hellig-
dage: 10-17. 
18.juni-10.august. Alle ugens
dage: 10-17.
Lukket i december og januar.

Entre:  
Dagsbillet voksne DKK 60 
1 barn + 1 voksen DKK 50 
Børn under 18 år er gratis  
Årskort + 1 ledsager DKK 175 

Museets permanente udstilling 
om Frøslevlejren 1944-1945 er 
indrettet i den tidligere fangeba-
rak H4 og i lejrens tidligere ho-
vedvagttårn. 
En del af rummene fremtræder 
som de så ud i 1944-1945, 
mens der i andre er indrettet ud-
stillinger om lejrens historie, 
herunder deportationerne til 
koncentrationslejre. 

Gennem de bevarede barakker 
får man et godt indtryk af lejren 
som den var dengang. 
Som noget helt nyt er det muligt 
via Virtual Reality at følge fan-
gen Henning L. Jensens skæb-
ne i det tyske kz-helvede. 
Yderligere er der blevet imple-
menteret autentiske lydeffekter 
både i hovedvagttårnet såvel 
som i H4. 
I Barak H6 er der en permanent 
udstilling om tiden fra maj 1945 
til efteråret 1949, hvor lejren, 
under navnet Fårhuslejren, var 
internerings- og straffelejr under 
retsopgøret efter den 2. ver-
denskrig. 

Museumschef Henrik Skov Kristen-
sen 

Henvendelse på tlf.: 41 20 60 53 
E-post:
froeslevlejrensmuseum@natmus.dk
Hjemmeside:
https://natmus.dk/museer-og-
slotte/froeslevlejrens-museum/

mailto:froeslevlejrensmuseum@natmus.dk
mailto:froeslevlejrensmuseum@natmus.dk
https://natmus.dk/museer-og-slotte/froeslevlejrens-museum/
https://natmus.dk/museer-og-slotte/froeslevlejrens-museum/
https://natmus.dk/museer-og-slotte/froeslevlejrens-museum/
https://natmus.dk/museer-og-slotte/froeslevlejrens-museum/


16 

Veteranstøtten - Camp Frøslev 
 Barak H 15

Veteranstøtten blev oprettet i 
2001, under navnet Kammerat-
støtteordningen. Camp Frøslev 
er etableret for at understøtte det 
arbejde, Veteranstøtten udfører 
for at hjælpe veteraner og deres 
pårørende, der har udfordringer 
som følge af veteranens udsen-
delse i en international mission. 
Organisationer med relation til 
totalforsvaret kan, i det omfang 
Camp Frøslev er ledigt, låne 
plads til arrangementer som lige-
ledes har til formål at fremme 
kammeratskab og udvikle støt-
tende netværk for veteranerne. 
Der er i alt plads til 45 overnat-
tende, – overvejende i enkeltvæ-
relser m. bad. Der kan arrange-
res ekstra pladser ved oprednin-
ger. 
Camp Frøslevs faciliteter kan lå-
nes mod at låneren betaler til de 
med driften forbundne omkost-
ninger til vand, varme, el m.v. 
Prisen er kr. 100,- pr. person pr. 
overnatning. 
Veteraner der er i besiddelse af 
Veterankortet, får 50% rabat pr. 

overnatning når de arrangerer 
møder og træf i Camp Frøslev. 

• Sengelinned og håndklæder kan
lejes for kr. 50.-. (Ingen rabat)

• Opholdsstue og tekøkken er
fælles for alle.

Yderligere information om Camp 
Frøslev kan fås ved henvendelse til 
Ole Stokholm Pedersen: 
Mobil. 20626794 
Daglig leder Camp Frøslev 
Landskasserer Danmarks Veteraner 
Kasserer Veteranstøtten 
E-post:
campfroeslev@veteranstotten.dk
kasserer@danmarksveteraner.dk
kasserer@veteranstotten.dk
E-post mobil: hultet419@gmail.com

Veterans of Denmark 
Country Treasurer 

mailto:campfroeslev@veteranstotten.dk
mailto:campfroeslev@veteranstotten.dk
mailto:kasserer@danmarksveteraner.dk
mailto:kasserer@danmarksveteraner.dk
mailto:kasserer@veteranstotten.dk
mailto:kasserer@veteranstotten.dk
mailto:hultet419@gmail.com
mailto:hultet419@gmail.com
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Barak H1 - Redningsberedskabet 
Beredskabsforbundets informations- og udstillingsbarak 

Udstillingen viser redningsbe-
redskabets indsats og arbejde 
(CB, CBU, CF, Brandvæsen, 
Falck, Politi, Civilforsvars-
Forbund, DKB (Danske Kvinders 
Beredskab) og det nuværende 
Redningsberedskab mv.) opdelt 
i perioden før 1929 og derefter i 
10-års perioder frem til i dag –
en vandring gennem Red-
ningsberedskabets historie -
Udstillingen indeholder oplys-
ninger og illustrationer samt ma-
teriel fra alle perioder for at vise
beredskabets arbejde og udvik-
ling i Danmark samt det arbejde
beredskabet samtidig har delta-
get i uden for Danmark.
Informationerne understøttes
med illustrationer af samtidige
begivenheder i samfundet såvel
nationalt som internationalt.
Endvidere vises som temaerne:
Tyske flygtninge i Danmark
1945-1949 samt Danske Kvin-
ders Beredskabs historie.

Åbent hver dag kl. 9 - 17 i perioden 
30. marts – 3. november 2019.
Fri  entre
Kaffe, te og is kan købes hos ku-
stoderne.
Barak H1 - kustoderne, tlf.: 74 67
68 87 (30. marts – 3. november)

Formand for bestyrelsen bag Barak 
H1 er H. A. J. Larsen, tlf.: 51 51 52 
84, e-post: h1@bbsyd.dk  

Overnatning i Frøslevlejren 
Barak Hl rummer også en kursus-
afdeling med 18 gode senge fordelt 
på 4 værelser, gode køkken- og 
badefaciliteter og et møde- eller 
selskabslokale til 40 personer. Her 
er der mulighed for personer med 
tilknytning til Redningsberedskabet 
samt H1 (Barakkens Venner) at leje 
i kortere eller længere tid til en pris 
af kr. 100,00 pr. seng pr. nat og kr. 
400,00 for mødelokalet (uden over-
natning) pr. døgn ekskl. el. 

Henvendelse: Laila Sølvhøj, 
tlf.: 20 10 41 19. 
e-post: la.pe@mail.dk

mailto:h1@bbsyd.dk
mailto:h1@bbsyd.dk
mailto:h1@bbsyd.dk
mailto:la.pe@mail.dk
mailto:la.pe@mail.dk
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FN Museet i Frøslevlejren  
Museet for Danmarks Internationale Indsats 

På FN Museet i Barak 46 doku-
menteres Danmarks Internatio-
nale indsats gennem et væld af 
fotos, tekster og effekter fra de 
efterhånden over 65 missioner, 
hvor den danske soldat har væ-
ret synlig og bidraget til verdens-
freden, ved at gøre en forskel. 
Museet viser et bredt udsnit af 
de ting, der omgav soldaten og 
andre i dagligdagen. Og de ef-
terfølgende hjembragte - nu ud-
stillede souvenirs, er et kært 
minde om den oplevelse, som 
det var at være udsendt i inter-
national tjeneste.  
Museet er på en gang både en 
historisk fastholdelse af fortiden 
og samtidig en aktuel dokumen-
tation af nutiden. Museet spæn-
der lige fra udsendelsen af de 
første Observatører til Mellem-

østen i 1948 og til de netop 
hjemvendte Veteraner fra Liba-
non, Ukraine og Mali. 
Desuden orienteres der på en 
permanent stand, om Den Dan-
ske Brigade I Kommandos ind-
sats i Tyskland efter krigen. 
Præsentationen af de mange 
missioner, understøttes af dias-
show og film fra indsatsen. 

Åbningsperiode:  30. marts – 4. no-
vember 2019 

Fri  Entre 

Henvendelse kan rettes til: 
Formand Per Amnitsbøl Rasmus-
sen, tlf.: 54 13 52 52, Mob.: 40 35 
13 33 
e-post: formand@fnmuseet.dk
Hjemmeside: www.fnmuseet.dk

i Frøslevlejren
Barak W6

På trods af et ikke imponerende 
besøgstal var 2018 et år med store 
begivenheder og kampagner både 
for Amnesty Frøslev og for den sto-
re Amnesty bevægelse. Amnesty  

mailto:formand@fnmuseet.dk
mailto:formand@fnmuseet.dk
http://www.fnmuseet.dk/
http://www.fnmuseet.dk/
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Frøslev havde 30 års jubilæum med 
reception i W6. Efter receptionen 
kunne vi sammen med Frøslevlej-
rens Efterskole invitere til foredrag 
med kunstneren Jens Galschiøt, 
som i en årrække har udstillet flere 
skulpturer i Amnesty Frøslev. Kaffe, 
kage og sang var et god afslutning 
på en god jubilæumsfest. 10.12 
1948 blev FNs Mennskerettigheds-
erklæring underskrevet.  
70 året blev markeret rundt om i 
verdens mange Amnesty sektioner 
med fokus både på de gode resulta-
ter, der er opnået og også på de 
mange krænkelser af menneskeret-
tighederne, der stadig sker rundt i 
verden. 
Menneskerettighedskonventionens 
30 artikler ses som en permanent 
del af udstillingen dels i form af fo-
tografier og dels i form af en stor bil-
ledcollage, hvor en række kunstne-
re har givet deres tolkning af de 30 
artikler. 
I september ses i Frøslevlejren den 
store udstilling 100% Fremmed Med 
den som inspiration vil vi I sæson 
2019 tage dele af ”Flygtninge” em-
net op igen.  
Der er stadig behov for kampagner 
og debat om flygtningenes forhold  
-både internationalt og nationalt.
Amnesty Internationals danske af-
deling sætter fokus på
dansk lovgivning om voldtægt og på
holdningsændring.

under kampagneoverskriften er 
”Let`s talk about YES” 
Modig kampagnen om overgreb på 
menneskerettighedsaktivister vil 
fortsætte i Amnesty Frøslev. 
De emner, mange forbinder med 
Amnesty International 
er tortur, dødsstraf og samvittig-
hedsfanger. I begyndelsen af april 
måned offentliggøres den store 
rapport om dødsstraf, -hvilke lande 
har afskaffet dødsstraf og hvilke 
lande gør stadig brug af den. 
Den vil indgå i vores udstilling så 
snart den udkommer. 
Hvis vores gæster vil gøre en for-
skel, er der flere muligheder 
”Lifeline” –et sms-netværk giver en 
mulighed for at sende en sms, om 
en sag, hvor menneskerettigheder 
krænkes – det tager ganske få se-
kunder. 
På nogle minutter kan du underskri-
ve et brev og sende det til en fange 
eller en myndighed 
Og hvis du har en uge, kan du 
hjælpe os ved at melde dig som ku-
stode i W6. 
 Åben daglig 9 - 17 fra 30.marts – 
3. november.  Fri entre
Formand: Mariann Bille, tlf.: 0049
4622 1895 219, e-post:
mariannbille@gmail.com

Kustodekoordinator: Margit Biehl
Hansen tlf.: 74 67 85 05
e-post: margitbiehl@live.dk
Barak W6 tlf.: 74 67 61 77

mailto:mariannbille@gmail.com
mailto:mariannbille@gmail.com
mailto:margitbiehl@live.dk
mailto:margitbiehl@live.dk
mailto:margitbiehl@live.dk
mailto:margitbiehl@live.dk
mailto:margitbiehl@live.dk
mailto:margitbiehl@live.dk
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Hjemmeværnsmuseet i 
barak H2 og Den Danske 
Brigade i barak H3, der 
er gratis adgang. Hjem-
meværnets Historiske 
Udstilling er landsdæk-
kende og viser: Hjem-
meværnets baggrund, 
tilblivelse, udvikling samt 
nutidige opgaver, hvilke 
omfatter søredning, luft-
overvågning til støtte for efter-
søgningsopgaver og endelig ef-
tersøgning af efterlyste perso-
ner. En nyere udstilling beskriver 
Hjemmeværnets deltagelse i 
løsning af opgaver i udlandet. 
En særudstilling viser støtten til 
politiet i forbindelse med græn-
sebevogtningen. En helt ny ud-
stilling skildrer Hjemmeværnet 
gennem 70 år. Brigadesamlin-
gen, der omhandler Den Danske 

Brigade DANFORCE, hvis ca. 
5.000 frivillige blev opstillet og 
uddannet i Sverige 1943-45. 
Brigaden returnerede til Dan-
mark 5. maj 1945 og løste deref-
ter en lang række bevogtnings-
opgaver, bl.a. ved den dansk-
tyske grænse. 

Anders Olsen, daglig leder, viser nye plancher 

Åbent 30 marts til 3. november 
2019. Alle dage 9 – 17 eller efter 
aftale. 

Fri entre 
Henvendelse: Museet tlf.:  74 67 68 
38 
e-post: museeth2@gmail.com
eller til Anders Hygum Olsen, tlf.:
41 74 68 29.
Hjemmeside:
www.hjemmeværnsmuseet.dk

mailto:museeth2@gmail.com
mailto:museeth2@gmail.com
http://www.hjemmeværnsmuseet.dk/
http://www.hjemmeværnsmuseet.dk/
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Alex Binneballes Fond 

Alex Binneballes Fond er stiftet 
den 2. september 1983. Efter 
godkendelse fra Civilstyrelsen 
indgår Frøslevlejrens Venners 
Fond i Alex Binneballes Fond 
med virkning fra 1. januar 2015. 
Fondens formål er at yde støtte 
til deltagere i frihedskampen fra 
1940 – 1945 med fortrin for tidli-
gere fanger i Neuengammelejren 
og til disses nærmere pårørende. 
Fonden skal desuden støtte 
Frøslevlejrens bevarelse og 
Frøslevlejrens Museum samt øv-
rige aktiviteter i lejren, som har 
rod i frihedskampen 1940- 1945. 
Fonden beslutter tildeling af støt-
te efter ansøgning ved et fast år-
ligt møde i marts. Bestyrelsen 
har indført den praksis, at kun 
ansøgninger, der er bestyrelsen i 

hænde senest den 1. marts, kan 
komme i betragtning. 
Årets uddelinger af støtte frem-
går af Årbogen fra Frihedsmuse-
ets Venners Forlag, som er ud-
sendt til medlemmerne af For-
eningen Frøslevlejrens Venner i 
januar 2019. 

Alex Binneballes Fonds bestyrel-
se: 

Formand: Herle Lorenzen Nielsen 

Næstformand og sekretær: Esben 

Kaagaard 

Kasserer:  Bent Hjortdal 

Revisor:   Christian Giørtz, Sønder-

jyllands Revisionskontor A/S 

E-mail: binneballe@gmail.com

mailto:binneballe@gmail.com
mailto:binneballe@gmail.com
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Frøslevlejrens Efterskole 

Frøslevlejrens Efterskole bygger 
på det Grundtvig-Koldske skole-, 
livs-, og menneskesyn. Skolen 
tilstræber at skabe et miljø, hvor 
eleven sammen med kammera-
ter og medarbejdere deltager i et 
fællesskab og en undervisning, 
baseret på værdier som frihed, 
ansvar og hensyn til hinanden 
og områdets natur, kultur og hi-
storie. Skolen har plads til 112 
elever fordelt pa en 8. klasse, to 

9. klasser og en projektoriente-
ret 10. klasse. Skolen sender
gerne informationsmateriale til
interesserede, ligesom vi gerne
byder disse på en rundvisning.

Information: Frøslevlejrens Efter-
skole, Forstander Annemette 
Rosevelt Hess,  
tlf. 74 67 66 44,  
e-post: post@fle-skole.dk

Cafe Antons i Barak W9 

Café Antons tilbyder alt fra 
friskbrygget kaffe, lækre kager, 
sandwichs, frokostbræt, økolo-
gisk saft, sodavand, is og meget 
mere! Nyd den hyggelige stem-
ning i Antons stue! 
Plads til mange gæster! 
Hos Antons har vi plads til man-
ge. Vi har Antons hyggelige stue 
med plads til cirka 16 personer, 
og derudover har vi også en 
hyggelig 

sal med plads til cirka 80 perso-
ner. Her tilbyder vi alt fra kaffe-
buffet til 3-retters menuer. 
Har du selskabet, så kan vi klare 
resten. Vi tilrettelægger efter 
netop dit ønske. 

Kontakt: Cafe Antons, Lejrvejen 
77, 6330 Padborg 

Telefon: 29 82 94 54 
E-post: cafeantons@gmail.com
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Adresser vedrørende Frøslevlejren

Alex Binneballes Fond 
Formand: Herle Lorenzen Nielsen, Byvej 14, Ballum, 6261 Bredebro, tlf.: 30 48 
65 20, e-post: binneballe@gmail.com  

Den selvejende institution D.s.i. Frøslevlejren 
Henvendelse: Kulturkonsulent Stine H. Ellesgaard, Kultur, Plan & Fritid, 
Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa, tlf.: 73 76 71 84   
e-post: shell@aabenraa.dk

Barak H1, Redningsberedskab 
Formand: H.A.J. Larsen, Hovedvejen 26, Vollum, 6261 Bredebro, tlf.: 51 51 52 84 
e-post: haj@vader.dk

Barak H2, Hjemmeværnsmuseet 
Henvendelse: Museet tlf.:  74 67 68 38 eller Anders Hygum Olsen tlf.: 41 74 68 
29, e-post: museeth2@gmail.com 

Barak 46, FN-museet 
Formand: Per Amnitsbøl Rasmussen, tlf.: 54 13 52 52/ 40 35 13 33 
e-post: formand@fnmuseet.dk

Barak W6, Amnesty International 
Formand: Mariann Bille, tlf.: 0049 4622 1895219, 
e-post: mariannbille@gmail.com

Barak W9, Café Antons 
Postadresse: Lejrvejen 77, DK-6330 Padborg, tlf.: 29 82 94 54 
e-post: cafeantons@gmail.com

Veteranstøtten - Camp Frøslev 
Daglig leder:  Ole Stokholm Pedersen – eller tlf.: 20 62 67 94 
e-post:  campfroeslev@veteranstotten.dk

Frøslevlejrens Efterskole 
Forstander: Annemette Hess, 6330 Padborg, tlf. 74 67 66 44 
e-post: post@fle-skole.dk

Frøslevlejrens Museum (Nationalmuseet) 
Museumschef: Henrik Skov Kristensen 
Lejrvejen 83 H6, 6330 Padborg, tlf.: 41 20 60 53 
E-post: froeslevlejrensmuseum@natmus.dk

Foreningen Frøslevlejrens Venner 
Formand: H.A.J. Larsen, Hovedvejen 26, Vollum, 6261 Bredebro, tlf.: 51 51 52 
84 e-post: haj@vader.dk  
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