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Forord 

I samarbejde med D.s.i. Frøslevlej-
ren, museer, institutioner og udstil-
linger i Frøslev-lejren er det også i 
2021 blevet muligt at udgive ”Nyt fra 
Frøslevlejren”.  
Foreningens arbejde i 2020 har væ-
ret præget af Coronavirus-restriktio-
nerne og dette er desværre fortsat i 
2021. Derfor er der ikke indsat det 
traditionelle indstik med informatio-
ner vedrørende 4. maj arrangemen-
tet i Frøslevlejren samt indkaldelse 
til foreningens årlige, ordinære gene-
ralforsamling samme dag. Men uan-
set Covid-19 og følgevirkningerne 
må der ufortrødent ydes en fælles 
indsats for bevarelsen af Frøslevlej-
rens kulturelle værdi, også set i lyset 
af udviklingen på den anden side af 
Coronavirus-situationen. 
Foreningens årsberetning 2020 
fremgår af Frihedsmuseets Venners 
Årsskrift, der blev udsendt til samt-

lige medlemmer i slutningen af janu-
ar 2021. Foreningen Frøslevlejrens 
Venners bestyrelse ser frem til en 
fortsat god dialog og godt samarbej-
de med alle i og omkring Frøslevlej-
ren samt ikke mindst med forenin-
gens medlemmer, der udover dette 
tidsskrift vil blive holdt orienteret via 
de udsendte ”Orienteringer” samt 
foreningens hjemmeside: 
www.froeslevlejrensvenner.dk 
Tak til alle, der har bistået og støttet 
bestyrelsen med informationer, artik-
ler samt donationer. 
På gensyn når myndighedernes re-
striktioner forhåbentlig tillader, at 
foreningens medlemmer kan indkal-
des til en forsinket generalforsamling 
senere i år. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Frøslevlejrens Ven-
ner 
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Nyt fra D.s.i. Frøslevlejren 

Kære læsere af Nyt fra Frøs-
levlejren  

Det er mig en stor glæde at 
kunne orientere læserne af 
Nyt fra Frøslevlejren om nyt 
fra D.s.i. Frøslevlejrens besty-
relse. 

I dette skriv plejer jeg at kom-
me forbi nogle af de ting, der 
er sket omkring Frøslevlejren i 
det år, der er gået. I år er in-
gen undtagelse, men desvær-
re er der jo én altoverskyg-
gende ting, som vi i Frøslevlej-
rens bestyrelse selvfølgelig 
også har skulle forholde os til - 
nemlig Coronavirus.  

I marts 2020 fik vi alle øjnene 
op for, at vi befinder os i en 
global pandemi, som også i 
Danmark endte med at betyde 
nedlukninger, ændrede rutiner 
og øget opmærksomhed. Co-
ronavirus har også sat sit 
præg på nogle af de begiven-
heder, der normalt udspiller 
sig i Frøslevlejren i løbet af et 
år.  

Forsamlingsforbuddet betød 
blandt andet, at det ikke var 
muligt at markere Danmarks 

Befrielse på samme måde, 
som vi plejer. Derfor blev det 
et virtuelt arrangement, som 
kunne ses direkte på Face-
book hjemme i stuerne. Det 
var selvfølgelig ærgerligt, at vi 
ikke kunne mødes fysisk og  
markere den specielle aften i 
de flotte ramme foran Frøslev-
lejren.  

Alligevel førte det noget godt 
med sig. Der var nemlig flere 
deltagere end normalt, og med 
god hjælp fra Førslevlejrens 
Efterskole blev livesendingen 
leveret ud til deltagerne bag 
skærmene på et højt niveau.  

Mens disse linjer skrives ken-
der vi ikke forsamlingsregler 
eller smittetendensen i sam-
fundet pr. 4. maj 2021. Derfor 
vil 4. maj-arrangementet med 
alt sandsynlighed også i år 
komme til at foregå virtuelt. Vi 
kan krydse fingre for, at dagen 
kan markeres i en kombination 
af fysisk fremmøde og virtuel 
samsending til dem, der sidder 
derhjemme. Det kan måske 
endda tænkes, at vi i fremti-
den holder fast i den virtuelle 
del af arrangementet. På den  
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måde kan vi nå ud til dem, der 
af den ene eller anden årsag 
ikke befinder sig fysisk i Frøs-
levlejren.  

Høje besøgstal og renove-
ring 
Sommeren og dele af efteråret 
2020 var en periode, hvor Co-
ronarestriktionerne ikke var så 
markante som i de kolde må-
neder. Samtidig fik Coronavi-
rus Frøslevlejrens besøgssæ-
son til at strække sig helt hen i 
efteråret. Det betød, at der 
selv helt hen i efteråret var fle-
re besøgende gæster, end der 
er på et helt normalt år. Med 
nedlukninger og isolationer i 
mange danskeres liv, er det 
glædeligt, at der alligevel har 
været tid til at komme og be-
søge Frøslevlejren i 2020. 

Vi kigger ind i en sommer, 
hvor mange danskere for 

mentlig beslutter sig for at hol-
de sommerferie i Danmark. 
Derfor ser vi forhåbentlig frem 
til endnu en sæson, hvor be-
søgstallene kan være gode.  

Byrådet i Aabenraa Kommune 
har afsat tre millioner kroner til 
renovering af en værelsesba-
rak på efterskolen. Projektet er 
sat godt i gang, og byggeriet 
går i gang i løbet af 2021. Det 
er glædeligt, at der fortsat er 
et godt og sundt samarbejde 
mellem Frøslevlejrens Efter-
skole og Aabenraa Kommune. 

Fra D.s.i. Frøslevlejren glæder 
vi os til endnu et år med aktivi-
teter og mindeværdige begi-
venheder i Frøslevlejren.  

Thomas Andresen 
Formand for D.s.i. Frøslevlej-
ren 
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Et halvt År i Gestapos Kløer 

Af Ole Blædel 

For efterhånden en del år si-
den døde min morfar, efter et 
langt og godt liv, 88 år gam-
mel. Han var alle dage min 
bedste ven og på en eller an-
den måde min helt. I hvert fald 
ham jeg så op til. 
Jeg har altid vidst at han hav-
de været i koncentrationslejr 
under krigen. Jeg vidste ikke 
hvorfor, hvor eller hvad det 
havde betydet for ham, for jeg 
havde aldrig spurgt til det. Jeg 
troede nemlig, at det var noget 
vi ikke talte om. Ikke at det var 
en regel i familien, men lige-
som jeg havde hørt, at det tal-
te man ikke om, fra mange 
andre med bedsteforældre, 
der havde været i Tyskland, ja 
så troede jeg at det også var 
sådan i vores familie. 
Da han døde i 2002, arvede 
jeg det, jeg kalder for ”den 
hvide plasticpose”. Sådan en 
helt almindelig, tynd hvid pose 
med hank. I den pose lå der 
en masse papirer med notater, 
avisudklip og et kassettebånd. 
Og så var der min morfars fri-
hedskæmperarmbind. Arm-
bindet kunne jeg forholde mig 

til, der 
midt i 
sor-
gen 
over 
at ha-
ve mi-
stet 
min morfar, men alt det andet 
fik bare lov til at ligge i posen i 
mange år. 
Først for et par år siden tog 
jeg mig endelig sammen til, at 
kigge ordentligt i posen.  
Der, lige foran mig, udviklede 
den anonyme hvide pose sig 
til hvad man bedst kan kalde 
en skatkiste, fyldt med alt det, 
jeg vel kan kalde for min mor-
fars historie. I hvert fald hans 
historie om besættelsen. Om 
at vælge at gå ind i arbejdet 
mod tyskerne. Om at blive 
fanget af Schalburgkorpset og 
Gestapo. Om tiden i Frøslev, 
transporten til Neuengamme 
og videre til det vanvittige ar-
bejde med at grave kamp-
vognsgrave ved den holland-
ske grænse i vinteren og for-
året ’45. Og endelig om turen 
hjem til Danmark igen i Ber-
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nadottes Hvide Busser. 
Det viste sig også, at min mor-
far gerne talte om tiden. Han 
havde taget rundt til folkesko-
ler i lokalområdet og holdt fo-
redrag om sin tid. For at vac-
cinere mod nazismen som han 
sagde. 

En af de tekster der lå i posen, 
som har gjort størst indtryk på 
mig, er fra en årbog fra Næs-
gaard Landbrugsskole. Min 
morfar var i lære som land-
mand på skolen før krigen, og 
var blevet bedt om skrive en 
artikel til 1945-udgaven om si-

ne oplevelser.Artiklen med tit-
len ”Et Halvt Aar i Gestapos 
Kløer” fortæller levende om de 
rædsler han oplevede i udelej-
ren Dalum, der ligger ved 
Meppen, tæt på den holland-
ske grænse. Det der fangede 
mig aller mest, var beskrivel-
sen af lejrkommandantens re-

aktion, da de danske og 
norske fanger skulle frigi-
ves: 
Vore Pladser paa Arbejds-
holdene skulde udfyldes, og 
for at skaffe Mandskab her-
til, blev alle Syge fra Syge-
barakkerne kaldt ud til en 
Appel. Over Branddammen 
blev lagt en rund Bjælke, og 
denne skulde de balancere 
over – klarede de den, var 
de saa raske, at de kunde 
gaa paa Arbejde; faldt de 
derimod i, naa ja, saa var 
de altsaa syge, og maatte 
selv se, hvordan de kom 
op. En meget svag Hollæn-
der, der havde Lungebe-
tændelse, styrtede i Van-
det, næsten inden han nå-

ede ud paa Bjælken. Dette 
blev SS-Chefen saa rasende 
over, at da Hollænderen, der 
næsten ikke havde Kræfter til 
at komme op, omtrent var op-
pe, fik han et Spark midt i An-
sigtet, saa han faldt i igen. 
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Hvor mange der overlevede 
Vandturen eller den følgende 
Arbejdsdag, ved jeg ikke, 
men det var næppe mange. 
Denne tekst rystede mig så 
meget, at jeg satte mig ned, 
og systematisk begyndt at 
stykke min morfars historie 
sammen. Jeg havde en stor 
mængde materiale i form af 
notater til en masse taler, 
brevudvekslinger med histori-
kere der har skrevet om mod-
tagearbejdet på Gyldenløves 
Høj og et foredrag til et Rotary 
møde, optaget på kassette-
bånd. 
På modstandsdatabasen.dk 
fandt jeg mere guld – her lig-
ger et langt  
interview med historikeren Pe-
ter Birkelund, hvor min morfar 
fortæller om modtagearbejdet, 
sin tilfangetagelse og tiden i 
Vestre Fængsel, Frøslev og 
Neuengamme. 

Alt dette er nu blevet til en bog 
– et kærlighedsprojekt – til og
om min morfar. Og først og

fremmest FOR min morfar. 
En ting jeg har lært, ud fra 

hans nota-
ter, er 
nemlig at 
historien 
ikke må 
glemmes. 
Som han 
al tid slut-
tede sine 
foredrag 
af: 

        Gert Blædel 

GLEM DET ALDRIG: 
- For ofrenes skyld
- For vores friheds skyld
- For kommende generatio-
ners skyld

 Ole Blædel er barnebarn til 
Gert Blædel – fange i Frøslev-
lejren i 1944. Ole Blædel er 
journalist og forfatter til bogen 
”Et halvt år i Gestapos Kløer” 

7



Glæden ved at give 
Af Ole Blædel 

Mange gange taler man om at 
den største glæde ved gaver, 
er at give dem. Det lyder også 
godt, men mange gange er 
det jo, for nu at være ærlig, lidt 
en sandhed med modifikatio-
ner. 
Alligevel havde jeg en stor op-
levelse netop i glæden ved at 
give til andre, som jeg synes 
er værd at dele. 
I forbindelse med researchen 
på mit bogprojekt, ’Et halvt år i 
Gestapos kløer’, var jeg faldet 
over en fantastisk historie i 
min morfars tid i den tyske 
koncentrationslejr Dalum ved 
den hollandske grænse. 
En historie om en kunstmaler, 
der med et flydende tysk, en 
fælles kunstinteresse og en 
masse snarrådighed fik sig 
snakket ud af en situation, der 
i sidste ende sagtens havde 
kunne koste ham livet. 
Problemet var, at jeg ikke 
havde mere på denne person, 
end at han var dansk og 
kunstmaler. I sig selv ikke me-
get at gå ud fra. 
Men for min historie var det 
lidt vigtigt for mig at kunne 

sætte navn på ham, og efter 
en del higen og søgen i diver-
se gemmer, særligt på inter-
nettet, faldt jeg en dag over en 
notits om en kunst 
maler ved navn Jørgen Käh-
ler. Rent held for nu at være 
ærlig, men heldet forfølger jo 
også den, der opsøger det. 
En efterlysning på Facebook, 
og en god gang googlesøg-
ning bragte mig i kontakt med 
det, der skulle vise sig at være 
datteren til Jørgen, Margrethe 
Kähler. 
Jeg fik ret hurtigt sat en aftale 
op med hende, for her måtte 
der da være mulighed for at 
udvide min egen viden. Hun 
måtte kunne give mig noget til 
min historie, som kunne sætte 
et endnu mere personligt 
præg på fortællingen. 
Men nej! Intet kunne hun give 
mig af nyt. Hun vidste ikke no-
get som helst om sin fars op-
levelser under tiden i Tysk-
land. Og da slet ikke noget om 
min morfar. De to havde ellers 
fulgtes fra Frøslev over 
Neuengamme til Dalum og så 
samme vej tilbage, da Berna-
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dotte og De Hvide Busser kom 
og reddede danskerne hjem 
igen. 
Men netop her er det så at jeg 
i den grad oplevede glæden 
ved at give. For jeg kunne gå 
den modsatte vej og afspille 
en lydfil af et foredrag, som 
min morfar havde afholdt. Her 
fortæller han historien om en 
mand, kunstmaleren, der holdt 
på sin respekt for andre men-
nesker, og beordrede huerne 
af i respekt for to døde polak-
ker, der lå til frit skue til skræk 
og advarsel for andre der hav-
de ideer om at flygte fra lejren. 
Gestussen med at tage huer-
ne af bredte sig til alle der gik 
forbi de døde, og gjorde natur-
ligvis tyskerne rasende. Mytte-
ri! Og den skyldige skulle 
straffes. 
Men Kähler, der var flydende i 
tysk, fik forklaret lejrkomman-
danten, at det var en dansk 
tradition at vise sin respekt på 
denne måde, og at han ville 
have gjort det samme for en 
tysker. Hurtigt fik han drejet 
samtalen ind på den kunst 

kommandanten havde hæn-
gende på væggen, og inden 
længe var alt om mytteri 
glemt, og en flaske snaps var 
fundet frem. 
Længe efter at være blevet 
taget ind til forhør, kom Kähler 
lallende tilbage til barakken, 
plørefuld, og det eneste sagen 
endte med, var formentligt en 
gang tømmermænd. 
Alt dette vidste Margrethe 
Kähler ikke noget som helst 
om, så på den måde vendte 
min søgen efter ny viden sig til 
at jeg nu var den der gav vi-
den til en anden. Og hun var 
glad, faktisk meget bevæget. 
En kæmpestor følelse af at 
hjælpe en anden til at forstå 
sin families historie. 
At kunne bringe denne historie 
videre til Kählers datter var så 
givende, at det længe over-
steg ærgrelsen over ikke at få 
andet med, end en bekræftel-
se i at det var denne mand der 
var tale om – kunstmaleren. 
I sandhed glæden over at give 
til andre! 
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4. maj 2021
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Generalforsamling 2021 

Bestyrelsen har set frem til på 
denne side at kunne skrive: 

Hermed indkaldes til ordi-
nær generalforsamling, tirs-
dag den 4. maj 2021, kl. 
1600 i foreningslokalerne i 
Barak K7 i Frøslevlejren. In-
den 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 vedtægter-
nes § 7 et cetera. 

Dette kan vi desværre ikke i 
skrivende stund, myndighe-
dernes beslutninger vedrø-
rende forsamlingsrestriktioner 
med videre må afventes. Be-
styrelsen forventer, at der i lø-
bet af sommeren kan afholdes 
en generalforsamling, for ek- 

sempel en lørdag kl. 13 med 
mulighed før eller efter at be-
søge lejrens museer og udstil-
linger. Indkaldelse vil blive ud-
sendt via e-post til de med-
lemmer, der har orienteret be-
styrelsen om en sådan og til 
øvrige vil det ske via Post-
Nord. 

De, der har en e-mailadresse, 
som endnu ikke er oplyst til 
bestyrelsen, må meget gerne 
sende adressen til formanden 
på e-mail: 
asger.larsen@stofanet.dk  
-foreningen kan derved spare
porto og det gør bestyrelsens
arbejde nemmere.

På gensyn i løbet af sommeren 

Bestyrelsen 
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Efterskolen i Frøslevlejren 
har lige som alle andre (efter-
skoler) været udfordret i den-
ne Corona nedlukningstid. Vi 
har måttet omlægge alt vores 
undervisning til online under-
visning, og elever og medar-
bejdere har været meget flek-
sible og omstillingsparate. I de 
3 måneder leverne har været 
hjemme, har vi lært at være 
sammen på en anden måde, 
for efterskole handler meget 
om ”at være sammen” og ”at 
skabe sammen” – deraf ordet 
”fællesskab”. Det har på ingen 
måde været optimalt, men det 
er lykkedes os at komme 
igennem med kvalitet i under-
visningen, og i det sociale 
samvær.  
Stor var glæden da eleverne 
fik lov at komme tilbage. Vi er 
stolte over at alle elever har 
holdt ud under nedlukning, og  

ingen har valgt at stoppe i uti-
de. Det skyldes ikke mindst de 
dygtige og fantasifulde lærere, 
stor forældreopbakning, og 
selvfølgelig også en hjælpe-
pakke, der kompenserer for-
ældrene, så de holdes nogen-
lunde skadesløse. At vi alle ef-
terhånden er så ferme til tek-
niske løsninger og sociale 
medier hjælper også lidt. 
Vi er nu gået i gang med vores 
årlige musical, vel vidende at 
den ikke kommer til at blive 
set af mange (i første om-
gang) men sætter vores lid til 
at restriktionerne lempes i lø-
bet af foråret og at vi sidst på 
skoleåret kan opføre forestil-
lingen for et mindre publikum. 
På skolen er vi i gang med en 
strategiproces, der skal gøre 
os endnu mere markante i ef-
terskolebilledet. Skolen har en 
god økonomi, men fremadret-
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tet er et mere stabilt elevtal en 
forudsætning for skolens eksi-
stens. Det er spændende ar-
bejde, som også har været 
udskudt lidt på grund af Coro-
na, men som nu er sat i gang 
med søgning efter en vicefor-
stander, der kan hjælpe mig i 
den fortsatte fremadrettede 
ledelse af skolen, og udadtil 
repræsentere, hvad vi står for.  
En lille forsmag på ændring af 
strategi er vores nye 10. klas-

ses tilbud. FLE X. Vi har valgt 

at lave en prøvefri 10. klasse 
som i stedet for at være en af-
slutning på grundskolen mere 
handler om at være en start 
på ungdomsuddannelse. Alle 
unge i dag skal have en ung-
domsuddannelse, 9. eller 10. 
klasse kommer man ikke langt 
med, så vi tilbyder fra næste 
skoleår en 10. årgang, der er 
studieafklarende og studiefor-
beredende.  Eleverne vil ople-
ve projektorienteret undervis-
ning - at skulle tage ansvar - 
at få hjælp til at forstå meka-
nismerne i samarbejde. Vi vil 
tilbyde praktik i det lokale er-
hvervsliv, og vi har et samar-
bejde med ungdomsuddan-
nelsernes vejledere, som vil 
optræde som gæstelærer lø-
bende. Eleverne skal gå foran 
som gode eksempler for 8. og 

9. klasses eleverne og hjælpe
dem med lektier og formidle
diverse emner i løbet af skole-
året. Undervejs vil der være
personlig studievejledning, og
fokus på den personlige udvik-
ling. Vi sætter stor lid til, at
dette vil blive efterspurgt af
rigtig mange unge mennesker,
som kan være i tvivl om hvil-
ken uddannelse de skal tage,
og kan blive afklarede med
dette tilbud.
I skrivende stund er vi også i
gang med at lukke håndvær-
kere ind i den elevbarak (K6),
der endnu ikke er renoveret,
så den kan stå klar – spritny til
det kommende elevhold. Det
er også en vigtig parameter i
konkurrencen med andre ef-
terskoler.
Selvom Corona tydeligvis har
fyldt meget i vores hverdag,
der har været behov for fleksi-
bilitet og omstillingsparathed
hver eneste dag, så må vi
konstatere at arbejde med de
unge mennesker bærer hele
lønnen i sig selv. At se dem
vokse og dannes i løbet af et
efterskoleår er skønt at være
vidne til.

Annemette Hess 
Forstander 

13



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 helligdage: 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 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 deportationerne til koncentrationslejre. 
Gennem de bevarede barakker får man et godt indtryk af lej-
ren som den var dengang. 
Som noget helt nyt er det muligt via Virtual Reality at følge 
fangen Henning L. Jensens skæbne i det tyske kz-helvede. 
Yderligere er der blevet implementeret 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. 
verdenskrig.

Museumschef: dr.phil. Henrik Skov Kristensen 
Henvendelse - tlf.: 41 20 60 53 E-post:  postfroeslevlejren@natmus.dk  
Hjemmeside: https://natmus.dk/museer-og-slotte/froeslevlejrens-
museum/ 
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Redningsberedskabet 
Barak H1 

Beredskabsforbundets informations- og udstillingsbarak 

Fri entre 
Åben i 2021 fra ?? indtil 31. oktober kl. 9 - 17 afhængig af 
myndighedernes Coronavirus-restriktioner   

Udstillingen viser redningsberedskabets indsats og arbejde 
(CB, CBU, CF, Brandvæsen, Falck, Politi, Civilforsvars-
Forbund, DKB (Danske Kvinders Beredskab) og det nuværen-
de Redningsberedskab mv.) opdelt i perioden før 1929 og 
derefter i 10-års perioder frem til i dag – en vandring gennem 
Redningsberedskabets historie - 
Udstillingen indeholder oplysninger og illustrationer samt ma-
teriel fra alle perioder for at vise beredskabets arbejde og ud-
vikling i Danmark samt det arbejde beredskabet samtidig har 
deltaget i uden for Danmark. 
 begivenheder i samfundet såvel nationalt som internationalt. 
Endvidere vises som temaerne: Tyske flygtninge i Danmark 
1945-1949 samt Danske Kvinders Beredskabs historie. 

Kaffe, te og is kan købes hos kustoderne. 
Barak H1 - kustoderne, tlf.: 74 67 68 87  

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 H1 rummer også en kursusafdeling med 14 gode senge for-
delt på 4 værelser, gode køkken- og badefaciliteter og et møde- el-
ler selskabslokale til 40 personer. Her er der mulighed for personer 
med tilknytning til Redningsberedskabet samt H1 (Barakkens Ven-
ner) 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 overnatning) pr. døgn 
ekskl. el. 

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

Fri entre 
Åben i 2021 fra ?? indtil 31. oktober kl. 9 - 17 afhængig af 
myndighedernes Coronavirus-restriktioner   

Et helt år med skiftende Corona-restriktioner 
har naturligvis også påvirket Hjemmeværns-
museet i Barak H 2 og H 3. På trods af restrik-
tionerne har 2020 været et rigtig godt muse-
umsår. Rigtig mange danskere har i år holdt 
ferie i Danmark, og har benyttet lejligheden til 
at gå på museum. Der er registreret godt 

14.000 besøgende i museet, hvilket er noget mere, end der 
plejer at være. Dette til trods for, at mange skoler har aflyst 
deres besøg på grund af skolernes Corona-restriktioner. 

Der er til den planlagte åbning af museet efter vinterpausen i 
år som en konsekvens af Corona-restriktionerne undtagelses-
vist ikke forberedt en ny udstilling i Hjemmeværnsmuseet.  
Den hidtidige udstilling i Barak H 3 vedrørende Den Danske 
Brigade i Sverige er i 2020 blevet lukket ned og alle effekterne 
er efter behørig fotografering og registrering pakket i kasser 
og afventer nu sin fremtidige skæbne. Formidlingen af den 
spændende historie om brigaden på næsten 5000 soldater, 
der blev udrustet og uddannet i Sverige under 2. verdenskrig, 
er nu i stedet overført til en hjemmeside og en Facebook 
gruppe. Formålet hermed er at kunne nå ud til et bredere pub-
likum, da antallet af besøgende ved den fysiske udstilling i 
Frøslevlejren i de senere år var faldende.  
Se eventuelt mere på hjemmesiden: 
https://dendanskebrigade1943-1945.dk/ 

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
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FN Museet i Frøslevlejren 
Museet for Danmarks Internationale Indsats 

Fri entre 
Åben i 2021 fra ?? indtil 31. oktober kl. 9 - 17 afhængig af 
myndighedernes Coronavirus-restriktioner   

På FN Museet i Barak 46 dokumenteres Danmarks Internatio-
nale indsats gennem et væld af fotos, tekster og effekter fra de 
efterhånden over 65 missioner, hvor den danske soldat har 
været synlig og bidraget til verdensfreden, ved at gøre en for-
skel. Museet viser et bredt udsnit af de ting, der omgav solda-
ten og andre i dagligdagen. 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 forti-
den og samtidig en aktuel dokumentation af nutiden. Museet 
spænder lige fra udsendelsen af de første Observatører til 
Mellemøsten i 1948 og til de netop hjemvendte Veteraner fra 
Libanon, Ukraine og Mali. 

Desuden orienteres der på en permanent stand, om Den Dan-
ske Brigade Kommandos indsats i Tyskland efter krigen. Præ-
sentationen af de mange missioner, understøttes af diasshow 
og film fra indsatsen. 

Henvendelse kan rettes til: 
Formand Per Amnitsbøl Rasmussen, tlf.: 54 13 52 52, Mob.: 40 35 
13 33 
e-post: formand@fnmuseet.dk
Hjemmeside: www.fnmuseet.dk
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Amnesty International 
i Frøslevlejren 

Fri entre 
Åben i 2021 fra ?? indtil 31. oktober kl. 9 - 17 afhængig af 
myndighedernes Coronavirus-restriktioner   

I Amnestys udstilling 2021 er 
menneskerettighedskonven-
tionens 30 artikler stadig en 
permanent del af udstillingen 
dels i form af fotografier dels 
i form af Menneskeret-
tighedsflaget, som er en 
stor billedcollage, hvor en 
række kunstnere har givet 

deres tolkning af de 30 artikler. En artikel om glemte fanger i 
den engelske avis The Observer førte til den første kampagne 
for samvittighedsfanger og det blev i 1961 grundlaget for Am-
nesty International. 

Arbejdet mod tortur og dødsstraf kom hurtigt til, og vi har 
hvert år aktuel information om de emner. 
I dag har Amnesty International langt flere arbejdsområder, 
hvilket afspejler sig i udstillingen. Der er stadig behov for debat 
og kampagner om flygtningenes forhold, nationalt og interna-
tionalt. 
Emnet er understreget af en gruppe af kunstneren Jens Gal-
schiøts flygtningeskulpturer. 

Det er go` stil at have styr på etiketten 
Denne kampagne, (oprindelig planlagt til 2020, men udskudt 
på grund af Corona-emnet) handler om, at de varer vi køber 
skal være produceret under etisk forsvarlige forhold, at danske 
virksomheder og investorer skal have styr på etiketten gennem 
hele produktionskæden. Som det er nu bestemmer virksomhe- 
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der selv, hvor meget de vil gå op i menneskerettigheder og mil-
jø. 
Amnesty ønsker en lov, der sætter klare rammer for, hvordan 
virksomheder behandler de ansatte og lokalsamfundet og sam-
tidig passer godt på miljøet. 
Også Coronaen - og de følger pandemien har for vores ret-
tigheder fortsætter som en del af udstillingen. 
Dersom vore gæster vil være med til at gøre en forskel er der 
flere muligheder: 
Lifeline–et sms-netværk giver mulighed for at sende en sms 
om en sag, hvor menneskerettigheder krænkes. 
Du kan underskrive breve og sende det til en fange eller en 
myndighed. 

Vi har stadig vores bogcafe og en lille butik, hvor du kan kø-
be Fairtradevarer 

Formand: Mariann Bille, tlf.: 0049 4622 1895 219, 
e-post:mariannbille@gmail.com
Kustodekoordinator: Margit Biehl tlf.: 74 67 85 05
e-post:margitbiehl@live.dk

Barak W6tlf.: 74 67 61 77 

Veteranstøtten - Camp Frøslev 
Barak H 15 

Camp Frøslev anvendes til Danmarks Ve-
teraner eller Veteranstøttens egne møder, 
kursusvirksomhed, uddannelse, Veteran-
træf, Forsvaret og organisationer der un-
derstøtter Veteranarbejdet.

Kontakt: Ole Stokholm Pedersen 

Mobil. 20626794 

Mail. kasserer@danmarksveteraner.dk 

Mail. inol-teamwork@mail.tele.dk      Veterans of Denmark 

Mobil mail. hultet419@gmail.com       Country Treasurer 
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Alex Binneballes Fond 

Beretning 2020 
Det årlige møde, som var planlagt til den 26. marts, blev på 
grund af Covid-19, aflyst og udsat til den 25. juni 2020 i K.7. i 
Frøslevlejren.  

Bestyrelsen måtte desværre skuffe ansøgerne i år (red. 2020). 
Grundet manglende midler og Covid-19, blev bestyrelsen enig 
om at udsætte uddeling af fondsmidler til 2021. Vi håber alle 
ansøgere søger igen senest 1.marts 2021. Bent Hjortdal og 
Esben Kaagaard stopper efter langt virke og suppleanterne 
indgår nu i Alex Binneballes Fondsbestyrelse. 

Fondens formål er jævnfør fundatsens § 3 at yde økonomisk 
støtte til: 

1. deltagerne i frihedskampen fra 1940 – 1945, eller på
anden måde virke til fordel for disse, således med fortrin
for tidligere fanger i Neuengamme lejren, specielt så-
danne, der modtager støtte i henhold til lov nr. 475 af 1.
oktober 1945 med senere ændringer, og til disses nær-
meste pårørende

2. Frøslevlejrens bevarelse, til Frøslevlejrens Museum og
til de almennyttige aktiviteter, som lejren til enhver tid
måtte huse, og som i videste forstand har rod i friheds-
kampen 1940 -1945 og lignende nationalt dansk virke

1. Ansøgninger om økonomisk bidrag skal være forman-
den i hænde senest 1. marts i året for ansøgningens
behandling i Fondsbestyrelsen.

Ansøgningen sendes på mail til: binneballe@gmail.com. 
Ansøgningerne skal indeholde:  

Organisationer: 
o Formålet med ansøgningen

o Vedtægt/love eller lignende
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o CVR.nr. til brug ved donationers indberetning til
skattemyndigheden

o Bankforbindelse – bankens navn, bankens reg.nr.
og organisations kontonummer

Enkeltpersoner: 
o Dokumentation jf. fundatsen § 3a CPR.nr. til

brug ved donationers indberetning til skatte-
myndigheden

o Bankforbindelse – bankens navn, bankens
reg.nr. og personens kontonummer.

Fondsbestyrelsens sammensætning 2020: 

Formand: Herle Lorenzen Nielsen 
Næstformand og sekretær: Erik Hofman Ansø 
Kasserer: Søren Thymann Nielsen. 

E-mail: binneballe@gmail.com

- o -

Ny bog på vej 

Ph.d. & dr. phil. Henrik Skov Kristensen, der er museumschef 
for Frøslevlejrens Museum og Kommandørgården på Rømø, 
har gennem cirka 25 år samlet kilder til bog om Gestapos fan-
gelejre. Horserød 1943 – 44 og Frøslev 1944 – 45.  

Hovedkilden er det tyske kommandantskabsarkiv, som det lyk-
kedes Henrik Skov Kristensen at lokalisere for nogle år siden. 
Bogen, der bliver på omtrent 800 sider, udkommer formentlig til 
august 2021. 
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Frøslevlejrens Efterskole 

bygger på det Grundtvig-
Koldske skole-, livs-, og men-
neskesyn. Skolen tilstræber at 
skabe et miljø, hvor eleven 

sammen med kammerater og medarbejdere deltager i et fæl-
lesskab 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 projektorienteret 10. klasse. Skolen sender
gerne informationsmateriale til interesserede, ligesom vi gerne
byder disse på en rundvisning.

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

Cafe Antons i Barak W9 
Åben i 2021fra ?? indtil 31. oktober afhængig af myndighedernes 
Coronavirus-restriktioner 

Café Antons tilbyder alt fra friskbrygget kaffe, lækre kager, 
sandwichs, frokostbræt, økologisk saft, sodavand, is og meget 
mere! Nyd den hyggelige stemning i Antons stue! Plads til 
mange gæster! 

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, 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: Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa, tlf.: 21 
31 39 24   
e-post: froeslevlejren@aabenraa.dk

Barak H1, Redningsberedskab 
Formand: H.A.J. Larsen, Hovedvejen 26, Vollum, 6261 Bredebro, tlf.: 51 51 
52 84 
e-post: asger.larsen@stofanet.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 eller 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: postfroeslevlejren@natmus.dk

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