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Forord 
I samarbejde med D.s.i. Frøslevlejren 
samt museer, institutioner og ud-
stillinger i Frøslevlejren er det også i 
2016 blevet muligt at udgive ”Nyt fra 
Frøslevlejren”. Men ved at samle infor-
mationer(se det fire siders indstik, mid-
tersiderne) vedrørende 4. maj arrange-
mentet i Frøslevlejren samt indkaldelse 
til den årlige, ordinære generalforsam-
ling samme dag kan der ydes en fælles 
indsats for Frøslevlejrens kulturelle 
værdi. 
Oversigten over aktiviteter i Frøslevlej-
ren samt adresser i Frøslevlejren er i år 
blevet udvidet med omtale af  ”Vete-
ranstøtten – Camp Frøslev” og ”Café 
Antons”. 
Foreningens årsberetning 2015 frem-
går af Frihedsmuseets Venners Års-
skrift, der blev udsendt til samtlige 
medlemmer den 2. februar i år. For-
eningen Frøslevlejrens Venners besty-
relse ser frem til en fortsat god dialog 
og godt samarbejde med alle i og om-
kring Frøslevlejren samt ikke mindst 
med foreningens medlemmer, der ud-
over dette tidsskrift vil blive holdt ori-
enteret via de udsendte ”Orienteringer” 
samt foreningens hjemmeside: 
www.froeslevlejrensvenner.dk  
Tak til alle, der har bistået med infor-
mationer og artikler. 
 

På gensyn den 4. maj - 
med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen for Frøslevlejrens Venner



 

3 
 

 
Mindeord 

ved H.A.J. Larsen, 
formand for foreningen Frøslevlejrens Venner 

 
Den sidste fra ”celle 29” i Vestre Alles Fængsel i Aarhus, Erling Nielsen, Vi-
debæk også kendt som ”frisøren” fra Frøslevlejren, er ikke blandt os læn-
gere. I en alder af 95 år døde han den 30. oktober 2015.  

 
 

 

 

 

 

Sådan begyndte det, oplyser hans 
datter Margrethe B. Jensen: 

Far var taget i biografen i Videbæk 
sammen med Sigfred Bugge, min 
mor var hjemme og passede min 
bror Jakob, og så kom tyskerne og 

lagde hatte på nogle stole, så de var 
sikker på at få en plads i biografen, 
men det var de andre i Videbæk 
trætte af, og så var der nogle, der 
råbte at de bare skulle tage hatte-
ne væk og sætte sig på stolene.  

Far fandt ud af, at der var en mand 
i Videbæk som havde angivet både 
min far og Sigfred Bugge, så det 
var derfor far blev arresteret den 
28. september 1944. 

Erling Nielsens erindringer, der 
velvilligt er stillet til rådighed af 
familien, kan læses på Frøslevlej-
rens Venners hjemmeside:  
 
www. froeslevlejrensvenner.dk 
under ”Erling Nielsens Erindrin-
ger”. 

 
 

Æret være Erling Nielsens minde 
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Nyt fra D.s.i. Frøslevlejren 

af borgmester Thomas Andresen, formand for D.s.i. Frøslevlejren 

Kære læsere af Nyt fra Frøslevlejren  

Udviklingsplan skal fremtidssikre Frøslevlejren 

En ny udviklingsplan skal sikre 
fremtiden for Frøslevlejren, der var 
fangelejr under 2. Verdenskrig og 
udvikle det nationale mindesmærke 
som turistdestination. Planen blev 
godkendt af bestyrelsen for Den 
selvejende institution Frøslevlejren i 
efteråret 2015.   

Visionen er at udvikle Frøslevlejren 
til en rummelig og autentisk læ-
ringsdestination, som bliver en 
uomgængelig attraktion for kultur- 
og historieinteresserede gæster i 
grænselandet. Udviklingsplanen skal 
bidrage til en samlet udvikling af lej-
ren med afsæt i lejrens historie, ud-
fordringer, styrker og potentialer. 

Udviklingsplanen er blevet til i sam-
arbejde mellem Den Selvejende in-
stitution Frøslevlejren, Nationalmu-
seet og Aabenraa Kommune med 
Dansk Bygningsarv som tovholder 
på projektet, ligesom lejrens brugere 
og interessenter i området har været 
inddraget i arbejdet.   

Frøslevlejren er Aabenraa Kommu-
nes største turistattraktion og med 

udviklingen af lejren vil der være en 
række afledte effekter til glæde for 
turismen i hele kommunen og Søn-
derjylland.  

I bestyrelsen er vi meget bevidste 
om, at Frøslevlejren med sin place-
ring i Aabenraa Kommune rummer 
et stort udviklingspotentiale i for-
hold til at formidle et vigtigt stykke 
Danmarkshistorie til danske og 
udenlandske gæster. Der venter os 
alle et stort arbejde, for at det lykkes 
at realisere udviklingsplanen. Besty-
relsen ser frem til at realisere pla-
nen sammen med lejrens brugere. 

Helt overordnet står vi over for en 
række udfordringer i forhold til ud-
lejning af ledige barakker og energi-
renovering, hvis der skal bevares en 
fornuftig drift af lejren. Derfor vil vi i 
forbindelse med realisering af ud-
viklingsplanen se på muligheden for 
at etablere en udviklingsorganisa-
tion, der får som ansvar at udvikle 
de fysiske forhold i lejren, så den 
bliver en god ramme for nuværende 
og kommende lejere. 
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Udviklingsprojektet har 2020 og 75-
året for Danmarks befrielse som pej-
lemærke.  

Udviklingsplanen er bl.a. blevet støt-
tet med tilskud fra Det Sønderjyske 
Koordinationsudvalg, som består af 

Haderslev, Sønderborg, Tønder og 
Aabenraa Kommune.   

Du kan læse om udviklingsplanen på 
Frøslevlejrens Venners hjemmeside: 
www.froeslevlejrensvenner.dk 

 

Modernisering af elevbarakker 

Aabenraa Kommune har i budget 
2016 bevilget 2,0 mio. kr. til renove-
ring af elevbarakkerne i Frøslevlej-
ren. 

Det har længe været et ønske fra 
Frøslevlejrens Efterskole og besty-
relsen for D.s.i. Frøslevlejren at mo-
dernisere de nuværende elevbarak-
ker. For Efterskolen er det vigtigt 
også at kunne byde på gode værel-

ser i forhold til at tiltrække kom-
mende elever på skolen. Derfor går 
vi nu i gang med at modernisere Ba-
rak K2, der indeholder de største 
værelser og ligger optimalt placeret i 
forhold til de ønsker, vi har i forhold 
til realiseringen af udviklingsplanen. 

Renoveringen af elevværelserne 
forventes afsluttet inden sommerfe-
rien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.froeslevlejrensvenner.dk/
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Livet i kz-lejren 
Af overinspektør Henrik Skov Kristensen, Frøslevlejrens Museum 

 
For langt de fleste deporterede dan-
skere var den store kz-lejr 
Neuengamme syd for Hamburg ind-
gangen til kz-universet. Om sit møde 
med denne lejr i oktober 1944 for-
tæller David Hejgaard, der var blevet 
deporteret fra Frøslevlejren i Søn-
derjylland: 
 
”Vi svingede snart efter til højre 
gennem en stor gitterport og igen til 
højre langs en stauderabat, der løb 
indvendigt langs det elektriske hegn. 
Vi kunne stadig ikke se andet end de 
pæne barakgavle. Alt andet lå i et 
buldrende mørke. Da tændtes plud-
selig en projektør mellem barak-
kerne, og i denne lysstråle så jeg et 
syn, der fik alle drømme om en ny 
Frøslevlejr til at forsvinde for altid. I 
lyskeglen så jeg 6-8 mennesker be-
skæftiget med et eller andet. Deres 
påklædning var så grotesk, at man 
fristedes til at trække på smilebån-
det. Bukserne stumpede lige under 
knæene. De var påsyet brogede lap-
per fra andre klædningsstykker. De 
havde ingen strømper på, men kun 
nogle mærkelige træsko, som de 
vaklede af sted på. Jakken var åben 
og påsyet eller bemalet med lapper i 
alle farver og former. På hovedet 
havde de lige så mange forskellige 
hatte, som der var personer – spæn-
dende lige fra filthatte uden skygge, 

som dem malerne herhjemme bru-
ger, til noget, det mest af alt lignede 
gamle damehatte. 
Skikkelserne, som vi så lidt på af-
stand, var magre og sammensunkne, 
og i det skarpe lys så de mærkelig 
grå ud i ansigterne, og deres bevæ-
gelser var døde og uvirkelige. Plud-
selig opdagede jeg, hvad skikkelser-
ne var beskæftiget med. De slæbte 
lig! Jeg så kun sceneriet i det øjeblik, 
vi passerede mellemrummene mel-
lem barakkerne, men det var nok til, 
at det løb mig koldt ned ad ryggen. 
Jeg var ankommet til den berygtede 
koncentrationslejr Neuengamme 
syd for Hamburg.” 
 
Fangekategorier og lejrhierarki 
Andre nyankomne fanger har hæftet 
sig ved den karakteristiske, gennem-
trængende og allestedsnærværende 
stank, som hang over lejren – en 
stank, der stammede fra rådne roer, 
som var hovedingrediens i den 
uhumske og næringsfattige lejr-
suppe, menneskelige ekskrementer 
og uddunstninger som følge af dårlig 
hygiejne, underernæring og sygdom 
og røgen fra lejrens krematorium, 
som døgnet rundt arbejdede på høj-
tryk for at bortskaffe ligene af de 
mange døde fanger. 
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Neuengamme-lejren var blot én af 
mange kz-lejre i det nazistiske Tysk-
land. Da lejren blev oprettet i 1938 
var den en såkaldt udekommando 
under hovedlejren Sachsenhausen, 
som lå ved Berlin.  Neuengamme 
blev oprettet i tilknytning til et tegl-
værk, som skulle levere mursten til 
en ombygning af floden Elbens 
bredder, og SS, under hvem kz-
lejrene sorterede, var ansvarlig for 
at levere arbejdskraften til denne 
ombygning. Det blev kz-fanger, og 
før 2. verdenskrig ville det sige tyske 
borgere, som var blevet spærret in-
de, som regel på ubestemt tid. De 
fleste fanger var enten ’politiske’, 
dvs. politiske modstandere af nazi-
regimet (primært kommunister og 
socialdemokrater) og ’kriminelle’, 
dvs. personer, som havde begået al-
mindelig kriminalitet. Men dertil 
kom andre kategorier af fanger, fx 
’asociale”, homoseksuelle, ’bibelfor-
skere’ (Jehovas Vidner), jøder og 
romaer. De sidste to kategorier til-
hørte, hvad det nazistiske styre be-
tragtede som ’mindreværdige racer’. 
Hvilken kategori af fanger, man til-
hørte, blev markeret med en farvet 
stof-trekant på fangedragten. De ’po-
litiske’ fanger bar en rød trekant, de 
’kriminelle’ en grøn trekant, de ’aso-
ciale’ en sort og så fremdeles. Med 
disse markeringer ønskede SS at 
fremelske en intern magtkamp mel-
lem fangerne.  Fælles for fangerne 
var imidlertid, at det nazistiske styre 
betragtede dem alle som ’folkefjen-

der’, og som sådan skulle de udskil-
les af det tyske ’folkelegeme’. 
 
I foråret 1940 fik Neuengamme sta-
tus som selvstændig hovedlejr, og i 
takt med at Tyskland underlagde sig 
store dele af Europa, kom en stadig 
større del af fangerne fra de tysk-
besatte lande. De tilbageværende 
rigstyske fanger, først og fremmest 
de ’kriminelle’ og de ’politiske’, fik 
nu i vid udstrækning funktioner in-
den for de såkaldte fangeselvfor-
valtninger, som var så karakteri-
stiske for kz-lejrene. Fangeselvfor-
valtningerne bestod af en lang ræk-
ke ’overfanger’ udpeget af SS-
kommandantskabet, og disse skulle 
holde deres medfanger til ilden i alle 
forhold. Overfangerne rangerede li-
ge under SS i det bizarre kz-
lejrhierarki, og for den almindelige 
fange var den nærmeste plageånd 
som regel en overfange. Overfangen 
kunne kun bevare sin høje position i 
hierarkiet (og dermed øge sin egen 
chance for overlevelse) ved at udvi-
se tjenesteiver overfor SS. Og det be-
tød som regel hårdhed, ja, endog 
grusomhed, overfor medfangerne. 
Ønskede man som almindelig fange 
at overleve i kz-lejren, måtte man 
stå på god fod med overfangerne. 
Kz-lejren var gennemsyret af råhed, 
sult, sygdomme, fornedrelser og 
grænseløs egoisme. Kun én lov, nem-
lig jungleloven, herskede.  
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Tilintetgørelse gennem arbejde 
Det er en almindelig opfattelse, at 
kz-lejrene var steder, hvor fangerne 
blev systematisk ombragt, fx ved 
gasning. Men tilintetgørelseslejre i 
egentlig forstand var der kun ganske 
få af, og de var alle placeret i Polen. 
Det drejede sig om Auschwitz-
Birkenau, Chelmo, Belzec, Sobibor, 
Treblinka og Majdanek. Fra 1942 
blev hundredtusindvis ombragt i 
disse seks lejre. Først og fremmest 
jøder fra Tyskland og det tysk-
besatte Europa, men også romaer. I 
de almindelige kz-lejre, og dem var 
der mere end 1000 af, var det ikke et 
principielt mål at ombringe fangerne 
– selv om det ofte var resultatet. 
Fangerne var først og fremmest bil-
lig arbejdskraft, og når de som følge 
af hårdt arbejde, sygdom og mangel-
fuld ernæring var udmattede og op-
brugte, blev de kort og godt kasse-
ret. Derved blev lejre som 
Neuengamme i realiteten en slags 
udryddelseslejr. Man regner med, at 
ca. 110.000 fanger passerede 
Neuengamme, og halvdelen overle-
vede det ikke. 
 
Fra omkring årsskiftet 1942-43 
rummede Neuengamme flere SS-
ejede rustningsvirksomheder, såle-
des at op mod tre fjerdedele af det 
omfattende lejrkompleks faktisk be-
stod af industrivirksomheder og 
værksteder. Desuden var der i løbet 
af 1944 oprettet mere end 80 ude-
kommandoer under Neuengamme i 

det nordtyske område – alle i til-
knytning til en produktion eller en 
arbejdsindsats. Af Neuengammes ca. 
52.000 fanger ved årsskiftet 1944-
45 var ikke mindre end 40.000 an-
bragt i udekommandoer, som alle 
var en tro kopi af hovedlejren, dvs. 
med hver sit  SS-kommandantskab 
og hver sin fangeselvforvaltning. 
Et hudløst indtryk af de ubarmhjer-
tige forhold i en af disse udekom-
mandoer giver den sønderjyske kz-
fange Hans Mørup. Han var i sep-
tember 1944 blevet deporteret fra 
Frøslevlejren til Neuengamme, hvor-
fra han sammen med 78 andre dan-
ske fanger blev sendt videre til ude-
kommandoen Husum-Schwesing 
blot 30 km syd for den dansk-tyske 
grænse: 
 
”Det nye forsvarsværk hedder Fri-
servolden, den skal efter planen væ-
re færdig i løbet af seks uger. Vi gra-
ver og graver i Slesvigs jord. Havgus, 
regn, blæst og kulde byder os hver 
dag velkommen på vor arbejdsplads. 
Nu er gaderne i Husum menneske-
tomme, når arbejdskolonnen nær-
mer sig. Bag gardinerne ser vi æng-
stelige og medlidende øjne følge os. 
Vi bærer hver dag på døde og halv-
døde kammerater. Det er især de af-
kræftede hollandske fanger, der i 
første omgang bukker under. Så at 
sige hver dag er der afstraffelser i 
forbindelse med aftenappellen. 25 
slag ’auf den Arsch’ [i bagdelen]. 
Bukserne ned, halebenene står 
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skarpt over den blottede legemsdel. 
Vilde skrig af smerte, indtil bevidst-
løsheden udløser den torterede fan-
ge fra hans lidelser. Den sadistiske 
brunst står i Kapoens [overfangens} 
øjne, og et sadistisk smil kruser hans 
læber, mens stokken hamrer i det 
blodige menneskekød. Vi græder af 
raseri, vi knytter vore hænder, men 
vi er magtesløse […]. SS ´erne er ikke 
bedre. De svinger pisken med sam-
me vellyst, mens de grinende kom-
menterer fangernes udtømmelser af 
urin og ekskrementer, der går fra 
dem under afstraffelserne […]. Vi gør 
alt for at holde os nogenlunde rene, 
men dysenterien tager til og plager 
os alle. Afføringen er det bare vand 
og syre, der løber ned ad benene og 
sætter sig i tøjet. Vi vasker bukserne 
under vandhanen, men vandet er is-
koldt, og vi får kun det værste skyl-
let af. At tøjet er vådt, må vi se at le-
ve med. Mange af hollænderne har 
helt opgivet at vaske sig, afføringen 
sidder i kager på deres tøj, og det 
stinker ganske forfærdeligt. 
Mange af os har en frygtelig hoste, vi 
har alle til stadighed en dråbe hæn-
gende på næsetippen. Bryst og hals 
er sat til af slim, vi hoster, harker og 
spytter store klatter hæslig, gul slim 
op. Som alle andre har jeg store hul-
ler på hæle og fødder. De få klude af 
ubestemmelig art, vi organiserer, 
vikler vi om fødderne. Strømperne 
er for længst gået til. På skinnebenet 
er der store åbne sår, der er betæn-

delse i det hele, og det lugter ikke 
godt […].” 
 
Røde Kors pakkerne 
Udekommandoen i Husum-
Schwesing eksisterede kun et par 
måneder, før de overlevende fanger 
blev ført tilbage til Neuengamme-
hovedlejren. Tilsyneladende nåede 
Røde Kors pakkerne aldrig ud til 
denne geografiske afkrog, men ge-
nerelt fik pakkerne kolossal betyd-
ning for de danske kz-fanger. De ud-
gjorde en ufattelig rigdom i kz-
universet og var livreddende. Også 
fordi de danske fanger ved hjælp af 
pakkeindholdet, ikke mindst tobak-
ken, kunne tiltuske sig fordele og 
begunstigelser hos både SS og over-
fanger. Der er således utallige ek-
sempler på, at en cigaret, eller lidt 
spegepølse har betydet forskellen på 
liv og død for en fange. Pakkerne 
gjorde generelt de danske fanger til 
kz-lejrenes overklasse – ombejlede, 
stærkt misundte og ikke så sjældent 
forhadte! 
Kz-fangen Jens Martin Sørensen, 
som i oktober 1944 blev deporteret 
fra Frøslevlejren til Neuengamme og 
herfra sendt til udekommandoen 
Versen i Emsland ved den tysk-
hollandske grænse fortæller om 
pakkerne: 
 
”Men endelig kom det store øjeblik, 
hvor vi blev kaldt sammen og fik 
hver sin pakke. Det var med en vis 
andagt, at hver mand satte sig på 
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gulvet inde i barakken og åbnede for 
den længselsfuldt ventede pakke. Vi 
havde jo en enkelt gang før i 
Neuengamme fået en sådan pakke, 
så vi kendte dens dejlige indhold 
[…], de fleste gik om bord i det hele 
med det samme, og snakken gik liv-
ligt mellem alle danskerne, men det 
var, som man næsten ikke nænnede 
at tage for sig af retterne – det skulle 
helst gemmes til at supplere den 
daglige kost. 
Det var heller ikke rart at se vore 
medfanger fra de andre nationers 
øjne. De stirrede grådige og misun-
delige på os, og det var jo ret forståe-
ligt. Man kunne næsten få dårlig 
samvittighed af at synes så rig midt i 
al elendigheden – men man måtte 
gøre sig hård. Det var intet at dele 
ud af, hvis man selv skulle have gavn 
af det.  
Nu blev problemet, hvor vi skulle 
gøre af pakkerne, når vi var på ar-
bejde. De var ikke til at slæbe med, 
og vi kunne jo heller ikke passe på 
dem derude. Men så viste vores ba-
rakformand [overfange] sig fra den 
venlige side og anviste os et rum ved 
indgangen hvor vi måtte stille dem 
ind, og vi fik endda nøglen til låsen, 
så vi var sikre på, at ingen andre 
kunne komme til dem. Det var fint 
gjort af ham - men efterhånden op-
dagede vi, at vi nemt fik mange ven-
ner, efter at vores Røde Kors pakker 
ankom! […]. 
Røde Kors pakkerne gav os også no-
get andet: Vi blev en slags bedrestil-

lede fanger, som kunne købe os for-
dele hos overfanger og Kapoer – 
fordele som vi ellers ikke havde fået. 
Særligt var cigaretterne meget efter-
tragtede, og med dem i lommen var 
man, i hvert fald under disse forhold, 
at betragte som en rigmand i lejren. 
De første, vi fik, røg man jo ret hur-
tigt, men efterhånden som man op-
dagede, hvad de var værd, blev man 
mere og mere sparsommelig med 
dem og nænnede ikke selv at ryge 
dem. Sådan havde jeg det i hvert 
fald. Jeg kom til den slutning, at en 
cigaret kunne undværes, men ikke 
brød, så jeg købte brød for mine ci-
garetter hos de andre fanger. Prisen 
var gerne et til to stykker for en ski-
ve rugbrød, som den nu var tyk til. 
Ja, en god endeskive kostede gerne 
tre cigaretter. Det var ikke rigtigt at 
lokke brødet fra de andre fanger, 
men hvad – der gælder en anden 
moral i en kz-lejr! 
Jeg ved ikke, om det var fra barak-
formanden eller det var højere oppe 
fra, at der kom ordre til, at dansker-
ne nu skulle samles noget mere. Vi 
skulle have den ene halvdel af ba-
rakken for os selv, altså ned ad den 
ene langside, så at alle fanger fra an-
dre nationer blev flyttet over til den 
anden side, og vi fik det mere for os 
selv. Der blev sagt, at det var for at vi 
kunne sidde i fred med vore Røde 
Kors pakker. Det var jo ikke så nemt, 
når vi sad mellem de andre, og de 
fulgte hver mundfuld, vi tog, med øj-
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nene og strakte hænderne frem for 
at tigge”. 
 
De danske fanger måtte døgnet 
rundt vogte over deres pakker. I 
Versen lejren, hvor forholdene min-
dede meget om dem i Husum-
Schwesing lejren, fik man altså pak-
kerne låst af vejen på barakforman-
dens foranledning (selvfølgelig mod 
at han fik del i pakkernes indhold), 
medens man i andre lejre konstant 
måtte bære pakkens indhold på sin 
person. Og selv da var de danske 
fanger hele tiden mål for behændige 
tyveriforsøg fra andre fanger. Det 
var ikke ualmindeligt at man be-
væbnede sig med knive for at for-
svare pakkerne, og fik man fat på en 
tyv, blev denne sædvanligvis kor-
porligt afstraffet uden nogen form 
for barmhjertighed.  
Også internt blandt de danske fanger 
forekom der tyveri af pakker. I det 
hele taget kunne solidariteten fan-
gerne imellem sjældent strækkes ud 
over sin egen nationale gruppe – og 
indenfor de nationale grupper sjæl-
dent ud over nogle ganske få fanger, 
som man følte et særligt fællesskab 
med, geografisk, politisk, socialt el-
ler blot temperamentsmæssigt. 
De danske fangers særstatus som 
følge af levnedsmiddelpakkerne blev 
yderligere forstærket, da man tilmed 
modtog pakker med beklædning. De 
solide, ensartede bukser, stortrøjer, 
skihuer og træskostøvler fik de dan-
ske fanger til at skille sig markant ud 

i en verden, hvor blot retten til at 
beholde sit hår eller til at bære en 
bestemt hovedbeklædning signale-
rede højstatus. 
 
Dødelighed 
En meget konkret målestok for de 
danske kz-fangers generelle for-
trinsstilling er deres dødelighed. 
Den var på ca. 10 % svarende til ca. 
600 personer. Til sammenligning 
var dødeligheden for de hollandske 
deporterede ca. 60 % svarende til ca. 
30.000 personer. Og det er vel at 
mærke uden at de hollandske jøder 
regnes med. Gør man det, stiger dø-
deligheden til over 80 %. Af de 
110.000 deporterede jøder fra Hol-
land, døde de 105.000.  
Det er også nærliggende at sammen-
ligne med nordmændene. De var 
nemlig som såkaldte ’arier’ race-
mæssigt ligestillet med danskerne 
og hollænderne, og hvad angår den 
tyske besættelsespolitik, var nord-
mændene ligestillet med hollænder-
ne. Både Norge og Holland var så-
kaldte ’Rigskommisiariater”, dvs. 
under direkte tysk styre, hvad Dan-
mark jo ikke var. Man kunne derfor 
forvente en lige så høj norsk døde-
lighed i kz-lejrene som den holland-
ske. Ikke desto mindre var den ’kun’ 
ca. 15.5 %. Dette skyldtes flere og 
komplekse faktorer, hvoraf to væ-
sentlige var, at også de norske fan-
ger i et vist omfang modtog danske 
pakker, dog ikke så regelmæssigt 
som de danske fanger. Den anden 
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var, at også de norske fanger var 
omfattet af evakueringen med De 
hvide Busser. 
 

Litteratur: 
Henrik Skov Kristensen: En station 
på vej til Helvede. 2010 (2. udgave) 
Henrik Skov Kristensen: ”En politik 
med rækkevidde. Samarbejdspoli-
tikken og de danske kz-fanger” i  

Magasin fra Det Kongelige Bibliotek 
nr. 3, 2005. 
(Red.: den bragte artikel er fra den antologi, 
der blev udgivet i forbindelse med særud-
stillingen i København om de hvide busser. I 
antologien indgår bl.a.  ”Erindringer om 
”Skandinavienslejren” – og de moralske di-
lemmaer” af Henrik Skov Kristensen samt  
”De Hvide Busser  i et sønderjysk perspek-
tiv” ligeledes af Henrik Skov Kristensen, 
bragt i ”Sønderjyske årbøger 2015”, side 
193 – 232).

 
 

250 skoleelever fulgte i sporet af  

”De Hvide Busser”
Onsdag den 9. december 2015 
besøgte eleverne fra Frøslev-
lejrens Efterskole National-
museets særudstilling ”De 
Hvide Busser” sammen med 
skoleklasser fra Lyreskovs-
skolen, Tinglev skole, Deut-
sche Schule og Deutsche 
Nachschule Tingleff. Pengene 
til turen var rejst af Rotary 
Klub Padborg-Kruså. 

 
Turen til særudstillingen ”De Hvide 
Busser” i Egmonthallerne på Natio-
nalmuseet i København var kulmi-
nationen på et undervisningsforløb 
om 2. Verdenskrig, besættelsesti-
den, Frøslevlejren og redningsakti-
onen ”De Hvide Busser”. Undervis-
ningsforløbet blevet på efterskolen 

indledt i uge 40 med at skolens 
FleX10-klasse blev vist rundt i Frøs-
levlejren af Nationalmuseets muse-
umsinspektør Dennis Larsen og 
skrev efterfølgende avisartikler om 
Frøslevlejren til en skoleavis. 

 
Besøg i Frøslevlejren – Efter-
skoleelever som rundvisere 
FleX10-klassens arbejde med Frøs-
levlejren i avisartikler var dog blot 
opvarmning til at eleverne selv 
skulle fungere som rundvisere for 
besøgende 8. og 9. klasser fra Lyre-
skovsskolen, Tinglev skole og Deut-
sche Schule og Deutsche Nachschu-
le Tingleff. Arrangementet var ble-
vet til i et samarbejde med Frøslev-
lejrens Efterskole, Rotary Klub 
Padborg-Kruså og de ovennævnte 
skoler. 



 

 4.maj 

  

 
4. 
 

i 
 

Frøslevlejren 
2016 



 

4.maj 
 

Generalforsamling i 
Frøslevlejrens Venner 

 

 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, onsdag den 4. 
maj 2016, kl. 1600 i foreningslokalerne i Barak K7 i Frøslevlejren. 

Inden mødet er der fra kl. 1500 mulighed for at få kaffe og ka-
ge(foreningen er vært).  
 

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 kommende 

år 
5. Indkomne forslag og eventuelle forslag til vedtægter, ændringer 
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg er:  
Anders Hygum Olsen, Hadsten (modtager genvalg) 
Oluf Jessen, Padborg, har p.t. orlov(modtager ikke genvalg) 

  Mariann Bille-Petersen, Taarstedt (suppleant) er indtrådt i besty-
relsen under Oluf Jessens orlov(modtager genvalg) 

8. Valg af statsautoriseret revisor 
9. Eventuelt 

 
Forslag skal være formanden i hænde senest onsdag den 27. april 
2016. Såfremt medlemskontingent er indbetalt senere end 28. 
april 2016 bedes dokumentation for indbetalingen medbragt. 
 
Umiddelbart efter generalforsamling lægges blomster ved Pre-
bens sten. 

Bestyrelsen 
 



 

 4. maj 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Der indbydes hermed til deltagelse ved 
 

mindehøjtideligheden  
den 4. maj om 

aftenen 
i 

Frøslevlejren. 
 

 
PROGRAM 

 
Kl. 20.00 Koncert ved Hovedtårnet midt i Frøslev-

lejren ved Padborg Jernbaneorkester.  
Fanebærere og blomsterbærere bedes 
møde ved tårnet.  

 
Kl. 20.15 Formanden for D.s.i. Frøslevlejren, borg-

mester Thomas Andresen, byder vel-
kommen. 

 



 

 4. maj 

Kl. 20.25 Der lægges blomster og kranse ved min-
destenen omgivet af faner og fakler, hvor-
efter der blæses ”Last Post”. 

 
Kl. 20.34  Frihedsbudskabet fra BBC den 4. maj 

1945 lyder over højtalere ud over lejren. 
Dannebrog hejses og vi synger: ”Altid 
frejdig, når du går”. 

 
Kl. 20.40 Sognepræst Kevin Ocksen Asmussen hol-

der mindeandagt 
 Vi synger: ”En lærke letted”. 
 
Kl. 20.50 Kaffebord og fællessang i W7 under ledel-

se af Frøslevlejrens Efterskole. 
 Pris 50,00 kr. 
 
Alle i Frøslevlejren anmodes om at tænde lys i vin-

duerne, der vender ud mod publikum. 
 

Alle er velkomne 
 

Den selvejende institution Frøslevlejren  
ved Bent Thomsen 73 76 71 47 
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Besøget fandt sted onsdag d. 21. ok-
tober og bestod ved en rundvisning 
på Frøslevlejrens udeområde ved 
elever fra efterskolens FleX10-
klasse, en rundvisning på Frøslev-
lejrens Museum ved klassernes hi-
storielærere og et foredrag om 
Frøslevlejrens historie ved muse-
umsoverinspektør Henrik Skov Kri-
stensen i efterskolens foredragssal. 

 
Turen til Nationalmuseet i 
København 
Frem mod turen til Nationalmuse-
ets særudstilling arbejdede skole-
klasserne hver for sig med et un-
dervisningsforløb om 2. Verdens-
krig, besættelsestiden, Frøslevlej-
ren og redningsaktionen ”De Hvide 
Busser”, der i år har fået et særligt 
fokus i forlængelse af 70-året for 
krigens afslutning og redningsakti-
onen ”De Hvide Busser”. Også for 
Nationalmuseet i København var 
besøget fra elever fra Frøslevlejrens 
Efterskole specielt, da Nationalmu-

seet har lånt 
”Den Hvide Bus” 
i deres særud-
stilling fra ud-
stillingen i Frøs-
levlejren. 
Særudstillingen 
”De Hvide Bus-
ser” var for både 
elever og lærere 
på Frøslevlej-
rens Efterskole 
en stor oplevel-
se, da udstillin-

gen på bedste vis kombinerer seriøs 
historieformidling med nye digitale 
og interaktive formidlingsformer, 
der også kan motivere unge menne-
sker til at interessere sig for tunge 
historiske emner. Særudstillingen 
”De Hvide Busser” var oprindelig 
planlagt til afslutning med udgan-
gen af 2015, men er pga. den store 
offentlige interesse blevet forlæn-
get til 1. marts 2016. Herefter vil 
Frøslevlejrens ”Hvide Bus” blive re-
turneret til Frøslevlejrens H4 – for-
håbentlig sammen med nogle af ud-
stillingens meget interessante in-
teraktive elementer. 

 
Demokratiske iværksættere 
For skolens FleX10-klasse er arbej-
det med Frøslevlejrens historie ikke 
slut, da FleX10-klassen i foråret skal 
arbejde med ideer til, hvordan nu-
værende og kommende efterskole-
elever fra deres unge-perspektiv på 
interaktiv historieformidling og 
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kreativ historiefortælling kan bi-
drage til at fortælle om Frøslevlej-
rens historie for specielt besøgende 
skoleklasser. Dette arbejde finder 
sted inden for rammerne af efter-
skolens deltagelse i et netværkspro-
jekt mellem Efterskoleforeningen 
og Landdistrikternes Fællesråd, 
hvor Frøslevlejrens Efterskole er én 
af 10 deltagende efterskoler. 

 
Inden for rammen af ”Demokratiske 
Iværksættere” vil efterskolen rigtig 
gerne fortsætte samarbejdet med 
Nationalmuseet om at gøre Frøslev-
lejren til et attraktivt kultursted 
med udgangspunkt i Frøslevlejrens 
Museums historieformidling af 
Frøslevlejrens historie i et samspil 
med det kulturliv som efterskolen 
bringer til Frøslevlejren i kraft af en 

profil med fokus på de performativt 
kreative linjefag dans, musik og tea-
ter, samt de teknisk kreative linje-
fag lyd & lys og film. 

 
Resultaterne af FleX10-klassens 
”demokratiske iværksætteri” og ar-
bejdet med ideer til historieformid-
ling af Frøslevlejrens Historie fra et 
unge-perspektiv vil blive præsente-
ret ved et kulturarrangement i K18 
torsdag d. 12. maj. Herefter skal 
FleX10-klassen have de bedste ele-
menter af deres ideer med til først 
Christiansborg og Vartov i Køben-
havn torsdag d. 26. maj og herefter 
med til Folkemødet på Bornholm, 
hvor FleX10-klassen i et ikke endnu 
defineret omfang også får mulighed 
for at præsentere deres ideer.  

 

 
E-Sport – nyt linjefag på Frøslevlejrens Efterskole 
 
Fra næste skoleår tilbyder Frøslev-
lejrens Efterskole også som en af de 
første efterskoler i landet E-Sport. 
E-Sport kan lyde som et useriøst 
tilbud om, at unge kan bruge et år 
på efterskole på at spille computer 
med hinanden og leve i deres egen 
verden.  
Men E-Sport er et meget seriøst fo-
rehavende og fremadstormende 
sportsgren, der i høj grad handler  
om at arbejde seriøst med at navige-
re og samarbejde i en virtuel verden 
og om at overfører skills og kompe-
tencer mellem en digitaliseret  

virtuel verden på den ene side og en 
analog reel verden på den anden 
side. 
Computerspillenes virtuelle verden 
er kommet for at blive og har de se-
neste år udviklet sig til en kæmpe in-
dustri, som også efterskoleverden 
har noget ud af at forholde sig til. 
Frøslevlejrens Efterskole er ikke 
bange for at tage nye tendenser og 
udfordringer op i skolens linjefags-
profil, men vil stadig være værdi-
mæssigt forankret i en forståelse for 
og respekt for Frøslevlejrens histo-
rie. 
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Sidste nyt fra Frøslevlejrens Museum 
 

Det var planen, at Nationalmuseets 
store særudstilling om De Hvide 
Busser skulle tages ned ved årsskif-
tet 2015-16. Nationalmuseets direk-
tion har imidlertid besluttet at for-
længe udstillingen til og med påsken 
2016. Det betyder, at Frøslevlejrens 
Museums Hvide Bus først vender 

tilbage i slutningen af maj. I den for-
bindelse vil der ske en nyopstilling 
af Frøslevlejrens Museums udstilling 
om De Hvide Busser. Blandt andet 
vil vi forsøge at inkorporere nogle af 
elementerne fra særudstillingen i 
København - for så vidt de fysiske 
rammer tillader det.

 
Deportationstavlen 
Med støtte fra blandt andre Alex 
Binneballes Fond har Frøslevlejrens 
Museum fået fremstillet en ny de-

portationstavle, som blev etableret i 
forbindelse med museets åbning i 
februar måned. 
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Orientering fra Alex Binneballes Fond 
 

Alex Binneballes Fond er stiftet 
den 2. september 1983. Efter god-
kendelse 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 tidligere 
fanger i Neuengammelejren og til 
disses nærmere pårørende.  

Fonden skal desuden støtte Frøs-
levlejrens bevarelse og Frøslevlej-
rens Museum samt øvrige aktivite-
ter i lejren, som har rod i friheds-
kampen 1940- 1945. 

Fonden beslutter tildeling af støtte 
efter ansøgning ved et fast årligt 

møde i marts. Bestyrelsen har ind-
ført den praksis, at kun ansøgnin-
ger, der er bestyrelsen i hænde se-
nest den 1. marts kan komme i be-
tragtning. 

Årets uddelinger af støtte fremgår 
af Årbogen fra Frihedsmuseets 
Venners Forlag, som er udsendt til 
medlemmerne af Foreningen Frøs-
levlejrens Venner. 

Alex Binneballes Fonds bestyrelse: 

Formand:  Leif Hommel Nielsen 
Næstformand: Esben Kaagaard 
Kasserer:  Bent Hjortdal 
Sekretær:  Herle Lorenzen Nielsen 
Revisor:   Christian Sørensen, Søn-
derjyllands Revisionskontor A/S 

 

Nyt fra Hjemmeværnsmuseet
Hjemmeværnsmuseet har lagt et 
godt år 2015 bag sig. Vi nåede op på 
ca. 18.000 besøgende, herunder ca. 
50 skoleklasser. Vi fik skiftet alle vo-
res EL-radiatorer og al loftsbelys-
ning til mere energirigtige udgaver. 
Alle frivillige kræfter, herunder de 
trofaste kustoder, har fortsat arbej-
det ihærdigt og bidraget til at om-
sætte bestyrelsens strategier til ef-
fektive handlinger. Den nye udstil-
ling om Hjemmeværnets deltagelse i 
opgaver i udlandet er meget rost, og 
udstillingen har også været vist ved 

et stort arrangement i gågaden i 
Aabenraa. Kigger vi fremad, så kan 
vi glæde os over, at vi netop har fået 
fremstillet en ny folder om Hjemme-
værnets historie på tysk og engelsk, 
hvilket har været efterspurgt i læn-
gere tid af vores udenlandske besø-
gende. Vi er blevet inviteret til at bi-
drage med vores udstilling om 
Hjemmeværnets deltagelse i opga-
ver i udlandet ved en større Kultur-
dag i Varde den 28. maj samt ved det 
store Airshow på Flyvestation 
Skrydstrup den 19. juni.  
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Ved sidstnævnte får vi en større 
stand sammen med FN-museet, 
hvilket forventes at give en synergi 
effekt, da begge udstillinger natur-
ligvis handler om deltagelse i inter-
national tjeneste. Vi tror i det hele 

taget på, at vi blandt de forskellige 
brugere i Frøslevlejren kan opnå 
bedre resultater ved at samarbejde 
mere på tværs. Fælles markedsfø-
ring, ens åbningstider, fælles vilje til 
at støtte hinanden kunne helt sik-
kert være gavnligt for alle parter. 
En af de frivillige ved Hjemme-
værnsmuseet, Bent Sehested har la-
vet en info film om Hjemmeværns-
museet, som bl.a. er tilgængelig på 
vores hjemmeside 
www.hjemmeværnsmuseet.dk  Helt i 
ånden med ovennævnte omkring 
fælles markedsføring indledes fil-
men med en præsentation af de øv-
rige museer i Frøslevlejren. Vores 
motto er: ”Går det godt for de øvrige 
brugere i lejren, så går det også godt 
for os selv.” 

Hjemmeværnsmuseet ønsker alle i 
Frøslevlejren en rigtig god sæson 
2016. 

 

 
Sidste nyt fra Frøslevlejrens Efterskole 

Frøslevlejrens Efterskole har pr. 1. marts 2016 ansat Annemette Hess som ny 

forstander. Annemette Hess er uddannet musiklærer fra UC Syd i Haderslev i 

2005. Hun har siden 2009 været ansat på efterskolen og siden 1. december 

2015 fungeret som konstitueret afdelingsleder. (Red.: den hidtidige forstan-

der Jens Boddum blev den 1. december 2015 efter eget ønske ansat som leder 

af Bylderup Bov skole under Aabenraa Kommune) 

http://www.hjemmeværnsmuseet.dk/
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Aktiviteter i Frøslevlejren 
 

Frøslevlejrens Museum 

Barak H4, H6 og Hovedvagttårnet

Åbent alle hverdage undtagen man-
dag kl. 9-16. Lørdage, søn- og hellig-
dage kl. 10-17.  

Fra den 18/6 til 10/8 hver dag kl. 
10-17. December og januar lukket.  

Fri entre. 

Museets permanente udstilling om 
Frøslevlejren 1944-1945 er indret-
tet i den tidligere fangebarak H4 og 
i lejrens tidligere hovedvagttårn. 
En del af rummene fremtræder som 
de så ud i 1944-1945, mens der i 
andre er indrettet udstillinger om 
lejrens historie, herunder deporta-
tionerne til koncentrationslejre. 

Gennem de bevarede barakker får 
man et godt indtryk af lejren som 
den var dengang. 
I Barak H6 er der en permanent ud-
stilling om tiden fra maj 1945 til ef-
teråret 1949, hvor lejren, under 
navnet Fårhuslejren, var interne-
rings- og straffelejr under retsopgø-
ret efter den 2. verdenskrig. 

Museumsleder: 

Henrik Skov Kristensen, 
tlf. : 74 67 65 57, 
fax  74 67 60 77. 

 

 

Veteranstøtten  -  Camp Frøslev  

Barak H15 og H16 

Veteranstøtten blev oprettet i 2001, 
under navnet Kammeratstøtteord-
ningen. Camp Frøslev er etableret 
for at understøtte det arbej-
de, Veteranstøtten udfører for at 
hjælpe veteraner og deres pårøren-

de, der har udfordringer som følge af 
veteranens udsendelse i en interna-
tional mission. 
Organisationer med relation til total-
forsvaret kan, i det omfang Camp 
Frøslev er ledigt, låne plads til ar-
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rangementer som ligeledes har til 
formål at fremme kammeratskab og 
udvikle støttende netværk for vete-
ranerne. Der er i alt plads til 45 
overnattende, – overvejende i en-
keltværelser m. bad. Der kan arran-
geres ekstra pladser ved oprednin-
ger. 
Camp Frøslevs faciliteter kan lånes 
mod at låneren betaler til de med 
driften forbundne omkostninger til 
vand, varme, el m.v. 

 Prisen er kr. 100,- pr. person 
pr. overnatning. 

 Veteraner der er i besid-
delse 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 
Camp Frøslevs daglige leder, Ole 
Stokholm Pedersen – e-post:  vete-
ranhjem@80608030.dk eller tlf.: 20 
62 67 94. Hjemmeside: 
www.veteranstøtten.dk 

Barak H1 - Redningsberedskabet 
Beredskabsforbundets Informations- og udstillingsbarak  

Udstillingen viser redningsbered-
skabets indsats og arbejde (CB, 
CBU, CF, Brandvæsen, Falck, Politi, 
Civilforsvars-Forbund, DKB (Dan-
ske Kvinders Beredskab) og det nu-
værende Redningsberedskab mv.) 
opdelt i perioden før 1929 og deref-
ter i 10-års perioder frem til i dag – 
en vandring gennem Red-
ningsberedskabets historie 

Udstillingen indeholder oplysninger 
og illustrationer samt materiel fra 
alle perioder for at vise beredska-
bets arbejde og udvikling i Danmark 
samt det arbejde beredskabet sam-
tidig har deltaget i uden for Dan-
mark. 

Informationerne understøttes med 
illustrationer af samtidige begiven-
heder i samfundet såvel nationalt 
som internationalt. 
 
Endvidere vises som temaerne: Ty-
ske flygtninge i Danmark 1945-
1949 samt Danske Kvinders Bered-
skabs historie. 
 
Åbent hver dag kl. 9 - 17 i perioden 1. 
april - 31. oktober. -  Fri entre. 
Kaffe, te og is kan købes hos kusto-
derne. 
Barak H1 - kustoderne, tlf.: 74 67 68 
87 (1. april - 31. oktober) 

mailto:veteranhjem@80608030.dk
mailto:veteranhjem@80608030.dk
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Formand for bestyrelsen bag Barak 
H1 er H. A. J. Larsen, tlf.: 74 71 00 
84 / 51 51 52 84 
e-post: haj@vader.dk eller 
h1@bbsyd.dk  
 
Overnatning i Frøslevlejren 
Barak Hl rummer også en kursusaf-
deling med 22 gode senge fordelt på 
4 værelser, gode køkken- og badefa-
ciliteter og et møde/selskabslokale 

til 40 personer. Her er der mulighed 
for personer med tilknytning til Red-
ningsberedskabet samt H1 (Barak-
kens Venner) at leje i kortere eller 
længere tid til en pris af kr. 100,00 
pr. seng pr. nat og kr. 300,00 for mø-
delokalet pr. døgn ekskl. el. 
 
Henvendelse: Laila Sølvhøj, 
tlf. 20 10 41 19. 
e-post: la.pe@mail.dk 

 

Hjemmeværnsmuseet – Barak H2 

Hjemmeværnsmuseet i barak H2 og 
Den Danske Brigade i barak H3, der 
er gratis adgang. 
 
Hjemmeværnets Historiske Udstil-
ling er landsdækkende og viser: 
Hjemmeværnets baggrund, tilbli-
velse, udvikling samt nutidige op-
gaver, hvilke omfatter søredning, 
luftovervågning til støtte for efter-
søgningsopgaver og endelig efter-
søgning af efterlyste personer. I 
forbindelse med Hjemmeværnemu-
seets 25 års jubilæum er der opstil-
let en særudstilling.  
 
Tidsmæssigt dækkes perioden fra 2. 
verdenskrig til nutiden.  
 

Brigadesamlingen, der omhandler 
Den Danske Brigade DANFORCE, 
hvis ca. 5.000 frivillige blev opstillet 
og uddannet i Sverige 1943-45. Bri-
gaden returnerede til Danmark 5. 
maj 1945 og løste derefter en lang 
række bevogtningsopgaver, bl.a. 
ved den dansk-tyske grænse. 

 Åbent 1. februar til 30. november. 
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:haj@vader.dk
mailto:h1@bbsyd.dk
mailto:la.pe@mail.dk
mailto:museeth2@gmail.com
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Amnesty International - Barak W6 

Amnesty International har menne-
skerettighedskonventionen som en 
permanent del af udstillingen i W6. 
 
Herudover er der i 2016 temaudstil-
linger om flygtninge, diskrimination, 
overvågning, tortur og dødsstraf. 
 
I bogcafeen er der mulighed for dels 
at købe bøger, dels at sidde og læse i 
informationsmaterialet. 
 
Den lille butik, der er tilknyttet, by-
der bl.a. på en række Fairtradevarer. 
Udstillingen har daglig åbningstid 
fra kl. 10 til kl.17  - sæsonen er fra 

påskeferiens start til og med efter-
årsferien 
 
Åben daglig 10- 17 fra 20. marts - 23. 
oktober. Fri entre. 

Henvendelser kan rettes til:  
Formand: Mariann Bille-Petersen, 
tlf.: 0049 4622 1895 219, e-post:  
billepetersen@yahoo.dk 
Kasserer: Karen Petersen, tlf.: 74 65 
08 96 e-post:  
kcp-grst@kabelmail.dk 
Kustodeansvarlig: Margit Biehl Han-
sen tlf.: 74 67 85 05 
e-post: margitbiehl@privat.dk 
Barak W6 tlf.: 74 67 61 77 

 
 

 

Frøslevlejrens Efterskole 

Frøslevlejrens Efterskole bygger på 
det Grundtvig-Koldske skole-, livs-, 
og menneskesyn. 

Skolen tilstræber at skabe et miljø, 
hvor eleven sammen med kamme-
rater og medarbejdere deltager i et 
fællesskab og en undervisning, ba-
seret pa værdier som frihed, ansvar 
og hensyn til hinanden og områdets 
natur, kultur og historie. 

Skolen har plads til 112 elever for-
delt pa en 8. klasse, to 9. klasser og 
en projektorienteret 10. klasse. 
 
Skolen fremsender gerne informati-
onsmateriale til interesserede, lige-
som vi gerne byder disse på en 
rundvisning. Information: 

Frøslevlejrens Efterskole, 
Forstander Annemette Hess. 
Tlf. 74 67 66 44, fax 74 67 67 94 

 

mailto:billepetersen@yahoo.dk
mailto:kcp-grst@kabelmail.dk
mailto:margitbiehl@privat.dk
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FN Museet i Frøslevlejren – Museet for 
Danmarks Internationale Indsats 

 
På FN Museet i Barak 46 dokumente-
res Damarks Internationale indsats 
gennem et væld af fotos, tekster og ef-
fekter fra de efterhånden over 65 mis-
sioner, hvor den danske soldat har væ-
ret synlig og bidraget til verdens fre-
den, ved at gøre en forskel. 
Museet viser et bredt udsnit af de ting, 
der omgav soldaten og andre i daglig-
dagen. 
Og de efterfølgende hjembragte - nu 
udstillede souvenirs, er et kært minde 
om den oplevelse, som det var at være 
udsendt i international tjeneste. 
Museet er på en gang både en historisk 
fastholdelse af fortiden og samtidig en 
aktuel dokumentation af nutiden. 
Museet spænder lige fra udsendel-
sen af de første Observatører til 

Mellemøsten i 1948 og til de netop 
hjemvendte Veteraner fra Libanon, 
Ukraine og Mali. 
Endvidere orienteres der på en 
permanent stand, om Den Danske 
Brigade I Kommandos indsats i 
Tyskland efter krigen. Præsentati-
onen af de mange missioner, un-
derstøttes af diasshow og film fra 
indsatsen. 
 
Åbningsperiode:  19. marts – 11. no-
vember 2015 
Fri Entre  
Henvendelse kan rettes til: 
Formand Per Amnitzbøl Rasmussen, 
tlf.: 54 13 52 52, Mob.: 40 35 13 33 
e-post: formand@fnmuseet.dk  
Hjemmeside: www.fnmuseet.dk

 
 

Cafe Antons i Barak W9 

Café Antons tilbyder alt fra frisk-
brygget kaffe, lækre kager, sand-
wichs, frokostbræt, økologiske saf-
te, sodavand, is og meget mere! 
Nyd den hyggelige stemning i An-
tons stue! 
Plads til mange gæster! 
Hos Antons har vi plads til mange. 
Vi har Antons hyggelige stue 
med plads til cirka 16 personer, og 
derudover har vi også en hyggelig 
sal med plads til cirka 80 personer. 

Her tilbyder vi alt fra kaffebuffet til 
3-retters menuer. 
Har du selskabet, så kan vi klare 
resten. Vi tilrettelægger efter netop 
dit ønske. 

Kontakt: 
Cafe Antons 
Lejrvejen 77 
DK-6330 Padborg 
Telefon: 29 82 94 54 
E-post: Cafeantons@gmail.com 

  

mailto:formand@fnmuseet.dk
http://www.fnmuseet.dk/
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Adresser vedrørende Frøslevlejren 
 
Alex Binneballes Fond 
Formand: Leif Hommel Nielsen, Jeppe Aakjærsvej 8, 6100 Haderslev –  
tlf.: 74 53 25 66 – e-post: hommel.nielsen@mail.dk  
 
Den selvejende institution D.s.i. Frøslevlejren 
Henvendelse: Kulturkonsulent Maibritt Sand Nielsen, Kultur, Plan & Fritid, 
Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa, tlf.: 73 76 71 84 
 
Barak H1, Redningsberedskab 
Formand: H.A.J. Larsen, Hovedvejen 26, Vollum, 6261 Bredebro - 
tlf.: 74 71 00 84/51 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 Amnitzbøl Rasmussen, tlf.: 54 13 52 52, Mob.: 40 35 13 33 
e-post: formand@fnmuseet.dk  
 
Barak W6, Amnesty International 
Formand: Mariann Bille-Petersen, tlf.: 0049 46 41 81 93,  
e-post: billepetersen@yahoo.dk 
 
Barak W9, Café Antons 
Post adresse: 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:  veteran-
hjem@80608030.dk 
 
Frøslevlejrens Efterskole 
Forstander: Annemette Hess, 6330 Padborg, tlf. 74 67 66 44, fax 74 67 67 94. 
 
Frøslevlejrens Museum 
Museumsleder: Henrik Skov Kristensen, tlf.: 74 67 65 57, fax 74 67 60 77. 
 
Foreningen Frøslevlejrens Venner 
Formand: H.A.J. Larsen, Hovedvejen 26, Vollum, 6261 Bredebro - 
tlf.: 74 71 00 84/51 51 52 84,  e-post: haj@vader.dk 

  

mailto:hommel.nielsen@mail.dk
mailto:haj@vader.dk
mailto:museeth2@gmail.com
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