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Forord 

I samarbejde med D.s.i. Frøslevlejren, museer, institutioner og ud-
stillere i Frøslevlejren er det også i 2022 blevet muligt at udgive Nyt 
fra Frøslevlejren. 

Foreningen Frøslevlejrens Venner ser frem til en fortsat god dialog 
og et godt samarbejde med alle medlemmer samt alle i lejren – et 
samarbejde der senest er kommet til udtryk i den revitaliserede PR-
gruppe, hvor alle i lejren deltager i et spændende og iderigt samar-
bejde, der i år udmøntes i udvidet åbningstid og nye tiltag den 4. 
maj. – et pilotprojekt, der afvikles med stor respekt for mindehøjtide-
ligheden fra kl. 20. 

Bestyrelsen for Frøslevlejrens Venner 
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Nyt fra D.s.i. Frøslevlejren 

Kære læsere af Nyt fra Frøslevlejren 

I dette skriv plejer formanden for D.s.i. Frøslevlejren at se tilbage 
på året, der er gået i Frøslevlejren – og det vil jeg også gøre i år, 
men først vil jeg se lidt fremad. For vi ser ind i en spændende 
periode, hvor vi for alvor tager fat på udviklingsplanen for Frøs-
levlejren. Aabenraa Kommune har 1. december 2021 ansat Ditte 
Dyrbo Hviid som udviklingskoordinator for Frøslevlejren. Derfor 
vil der løbende blive sat gang i nye tiltag som et led i udviklingen 
af lejren. Samtidig er vi endeligt sluppet ud af Coronavirussens 
skygge, og derfor er mit håb, at vi snart vil se mange besøgende 
på museerne og til aktiviteterne i Frøslevlejren. 

D.s.i. Frøslevlejren har med kommunalvalget i 2021 fået en ny
bestyrelse. Medlemmerne af den nye bestyrelse kan ses her i
bladet. Velkomsten til den nye bestyrelse betyder også et farvel
til nogle af de tidligere bestyrelsesmedlemmer. Derfor vil jeg be-
nytte denne lejlighed til at takke de to afgåede bestyrelsesmed-
lemmer, henholdsvis tidligere formand Thomas Andresen og tid-
ligere bestyrelsesmedlem Jette Julius Kristiansen for et godt og
konstruktivt samarbejde i den forgangne periode.

Det er ikke kun i bestyrelsen i D.s.i. Frøslevlejren, der er sket ud-
skiftning. I 2021 gik Henrik Skov Kristensen på pension, efter 
mange år som leder af Frøslevlejrens Museum, hvor han virkelig 
har sat lejrens historie under luppen. Vi har vi været glade for 
samarbejdet, og vi er allerede godt i gang med at opbygge et 
godt og nært samarbejde med den nye museumschef, Morten 
Teilmann-Jørgensen. Frøslevlejrens Efterskole har budt velkom-
men til Lasse Ovesen som ny forstander, og pr. 1. marts er ar-
kæolog Erling Mario Madsen ansat som driftsleder på Frøslevlej-
rens Museum.   
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Året 2021 bød som bekendt på endnu en omgang restriktioner 
for Frøslevlejren. Derfor blev vores markering af 4. maj i 2021 
også et anderledes arrangement, end vi normalt kender det.  

Ligesom i 2020 blev arrangementet holdt virtuelt, og kunne ses 
direkte på Facebook hjemme hos den enkelte borger. Det var 
dejligt at se så stor opbakning og vilje til, at arrangementet 
endnu engang skulle lykkes under de særlige omstændigheder, 
som corona bragte med sig.  

I 2022 ser det ud til, at vi kan få lov til at afholde 4. maj arrange-
mentet, som før vi kendte til Corona. Og det glæder vi os til! Det 
betyder dog ikke, at vi går helt tilbage til det gamle. For i år prø-
ver vi noget nyt i Frøslevlejren. Museerne holder 4. maj nemlig 
ekstraordinært åbent frem til kl. 19.30, og der vil være særlige 
aktiviteter uden for barakkerne i timerne mellem 16.00 og 19.30. 
Programmet fra klokken 20.00 vil være, som vi kender det med 
frihedsbudskabet, kransenedlæggelse, sang og mindeandagt. 
Og vi slipper ikke helt det virtuelle, for det giver så god mening at 
sende vores mindehøjtidelighed ud til hele landet gennem en live 
session på Facebook. Derfor planlægger vi fortsat med dette. En 
vigtig del af Visions- og handleplanen for Frøslevlejren er nemlig, 
at vi når ud til mange flere mennesker, så vi kan få flere til at be-
søge vores unikke sted. 

Vi står som nævnt over for en spændende periode i Frøslevlej-
ren. Derfor er det for mig altafgørende, at vi alle i Frøslevlejren 
går ind i arbejdet med udviklingen af lejren med åbent sind og 
vilje til at spille hinanden gode. Mit håb er, at jeg næste år vil 
kunne fortælle om gode og spændende aktiviteter i Frøslevlej-
ren, men også endnu mere om hvor udviklingsplanen fører os 
hen i fremtiden. 

Jan Riber Jakobsen 

Formand for D.s.i. Frøslevlejren 
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D.s.i. Frøslevlejrens bestyrelse

  Jan Riber Jacobsen  Christian Panbo 

Frøslevlejren 

Michael Christensen Susanne Provstgaard Jens Wistoft 
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En fanges personlige beretning til dansk politi om 
opholdet i udelejren under kz Neuengamme ved navn 
Aussenlager Finkenwärder 

Den 12. januar 1945 blev den 32-årige maskinarbejder Kaj fra 
Aarhus deporteret fra Polizeigefangenenlager Fröslev til helvedet 
i den tyske koncentrationslejr Neuengamme ved Hamborg. Den 
nøjagtige årsag til det tyske sikkerhedspolitis beslutning om de-
portation kendes ikke. Han registreredes i stamlejren den føl-
gende dag og fik i Neuengamme fangenummer 69.099. 
Efter kun kort tid i stamlejren blev Kaj iklædt den karakteristiske 
stribede fangedragt, hvorefter han blev ført til Aussenlager Fin-
kenwärder (Deutsche Werft). Kaj skulle her sammen med andre 
fanger erstatte hundredvis af fanger, som var blevet dræbt eller 
hårdt såret under et allieret bombeangreb på havnen, som havde 
fundet sted den 31. december 1944. Hos Deutsche Werft blev 
fangerne, som bl.a. var uddannede elektrikere, svejsere, smede 
og maskinarbejdere m.m. hovedsageligt indsat i forbindelse med 
reparation og bygning af skibe og ubåde. Fangerne blev dog 
også ved flere lejligheder indsat til oprydningsarbejde på havnen. 
Hamborg havn blev af de allierede betragtet som et krigsvigtigt 
industriområde, hvorfor det flere gange var mål for allierede 
bombeangreb. Kaj oplevede også flere angreb. Senest i marts 
1945, hvor 180 kz-fanger blev dræbt. Vagtpersonalet havde ikke 
tilladt fangerne at gå i dækning. 
I alt passerede formodentlig 600 mandlige fanger igennem 
denne frygtelige udelejr i perioden oktober 1944 til slutningen af 
marts 1945. Hvor mange, som i sidste ende overlevede, vides i 
dag ikke. Kaj overlevede heldigvis sit korte ophold i tysk kz-lejr 
og blev reddet hjem til Danmark. 
Den 2. september 1946 afgav han til dansk politi i Aarhus sin be-
retning om opholdet i Aussenlager Finkenwärder (Deutsche 
Werft). Beretningen skulle bruges ifm. efterforskning af tyske 
krigsforbrydelser. Til betjenten fortalte han: 
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”Vi var ca. 200 fanger, deraf 34 danske. Vi arbejdede på en un-
dervandsbådsfabrik. Det var kun kommandanten, der var fra SS. 
De andre var fra marinen. Lederen af arbejdskommandoen var 
en Feldwebel. Navn ubekendt, ca. 22 år, ca. 172 cm. høj, sort 
glathåret, koparret, spinkel bygget, meldte sig til sidst til SS. Han 
var en bandit af første rang. Det var særligt russerne af hvilke, 
der var flest, han var efter. Han benyttede enhver lejlighed til at 
slå og sparke dem, og han mishandlede dem i det hele taget, 
hvor han kunne komme af sted med det. Når der var bombet, og 
der ikke var noget rigtigt at bestille, blev vi sejlet til andre skibs-
værfter i nærheden (ved Hamborg), og på vejen dertil i pramme 
var det hans største fornøjelse at kalde vi danske hen i et hjørne 
af prammen. Så trak han et par russere frem. Han havde fortalt, 
at hans største fornøjelse var at bokse, og han begyndte så at 
vise sin boksekunst på disse russiske fanger, der selvfølgelig 
ikke måtte slå igen. Han blev ved med at slå på dem til de faldt 
om, og så begyndte han at sparke dem, og det blev han ved 
med, selv efter de var blevet bevidstløse. På en sådan sejltur gik 
det gerne ud over et par russere, og når de endelig var slået ned 
og var bevidstløse, så lod han dem altid blive liggende. Det 
samme gentog sig, når vi nåede bestemmelsesstedet, og når vi 
nåede hjem. Der var aldrig nogen som helst grund til at slå disse 
russere, men han sagde også, at russere ikke var mennesker, 
og han behandlede dem også værre end dyr.” 
”En gang havde en russisk fange, da vi var på udekommando 
fundet nogle spande med marmelade, og han begyndte at spise 
deraf. Det så denne Feldwebel, og han for derfor hen til ham og 
mishandlede ham på det groveste. Da det endelig var overstået, 
trak han ham over bag en hæk og skød ham, alt imens vi stod og 
så på det. Vi troede alle, at han var død, og vi fik ordre til at bære 
ham hjem til lejren. Vi havde ca. 2 km. tilbage, men på vejen der-
til opdagede vi, at han ikke var død, og vi gjorde, hvad vi kunne 
for at skjule det for Feldweblen, men det lykkedes ikke. Han tog 
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ham med afsides og skød ham igen, og som derefter lod ham 
blive liggende. 
Hver eneste aften, når vi kom tilbage til lejren, var der altid 6 eller 
7 russere, der skulle til ekstra afstraffelse, og de blev alle idømt 
50 slag med gummiknippel. Denne afstraffelse blev foretaget af 
ham selv med assistance fra Lagerältester, som ikke gav ham 
noget efter. Afstraffelsen kunne overværes af vi danske fanger, 
idet han havde givet lov hertil, men der var aldrig nogen af os, 
der så det. Kun gennem vinduet, når vi gik forbi, men vi kunne så 
til gengæld høre det. Disse russere, der sådan blev mishandlet, 
havde som regel ikke på nogen som helst måde givet nogen 
grund til denne afstraffelse. Bare det, at de var russere, var nok. 
På den anden side, skulle der jo næsten heller ingen anledning 
til straf, så han kunne altid få sin lyst styret. 
Det er ikke overdrevet at sige, at der døde en russer dagligt, 
men de var også kun muselmænd, men i hvert fald er det givet, 
at den behandling, som denne Feldwebel gav dem, absolut var 
medvirkende til en hurtigere død, idet en muselmand ikke kunne 
tåle at få klø, og i særdeleshed ikke af ham, der slog og spar-
kede fuldstændigt hensynsløst og blev ved, til han ikke kunne 
mere. 
Denne Feldwebel fik assistance til disse mishandlinger af lejrens 
Lagerältester og en kapo, der egentlig kom på højde med Feld-
weblen. 
Lagerältester var en kriminel fange, navn ukendt, ca. 44 år, ca. 
165 cm høj, rundt ansigt, gråsprængt hår, bredskuldret og kraf-
tig, havde siddet fængslet i 16 år inden han blev Lagerältester. 
Han har en gang sammen med Feldweblen mishandlet en rus-
ser, fordi denne havde taget en gulerod. Han bankede ham, så 
russeren var død. To danskere, navnene husker jeg ikke i øje-
blikket, fik ordre til at bære ham over i et træskur, der var belig-
gende ved siden af, og herfra blev han med den ugentlige 
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transport af lig sendt til Neuengamme. Der kan fortælles meget 
om denne Lagerältester. Han benyttede enhver lejlighed til at 
falde 
over russerne, og det var unødvendigt med en grund. Hans ho-
vedbestilling var mishandling, og det gjorde han godt. Han er i 
hvert fald, sammen med Feldweblen, skyld i mange russeres 
død. Men det samme gælder ham, han turde heller ikke slå os, 
hvorfor var der ingen af os, der var klar over. 
Såvel Feldweblen som denne Lagerältester kan jeg genkende til 
enhver tid, også efter et fotografi. 
Yderligere er jeg ikke i stand til at forklare. 
Aarhus d. 2. september 1946 Kaj …”. 

Kz fanger udfører gravearbejde, Kz-lejr Neuengamme 
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4. maj
Frøslevlejren 2022 

Frøslevlejrens Museum – Barak H 6 tilbyder rundvisnin-

ger i løbet af dagen. 

Rundvisninger om Frøslevlejrens historie 1944-45 foregår kl. 
11:00, 13:00 og 15:00 fortalt af museets dygtige historiker Den-
nis Larsen og Gry Scavenius Bertelsen. 

Pris 120 kr. pr. person inkl. entré 

Varighed ca. 1½ time 

Tilmelding skal ske ved henvendelse til museet på tlf. 41206053 

Købes ved ankomst i barak H6  

Rundvisningerne foregår i udstillingsbarakkerne. 

Kl. 16:00, 17:00, 18:00 og 19:00 vil der være rundvisninger ’Fra 
port til port’ fortalt af museets personale. 

Pris: Gratis - Varighed ca. 40 minutter 

Tilmelding ikke nødvendigt. Ret blot henvendelse i barak H6 

Rundvisningerne foregår udendørs i lejren. Husk praktisk be-
klædning og fodtøj. 

Beredskabsforbundet – Barak H1 
Udendørs udstilling om Borgerberedskabet med videre 

Hjemmeværnet - Barak H2 
Udendørs udstilling om Marine, Flyvevåben samt hundetjeneste 



11 

FN-museet – Barak 46 

Udendørs udstilling om fredsbevarende styrker, et køretøj, mar-

kering af 30-års jubilæum den 2. maj 

Amnesty – Barak W 6 

Udendørs udstilling med Jens Galschiøts flygtninge skulpturer 

Frøslevlejrens efterskole 

Fra. 17 -19 kan der købes lasagne og salat for kr. 70,00 per per-

son i spisesalen. 

Kl. 19 – efterskolens elever underholder i Barak K 14 med et 

brudstykke af årets musical ”Pirates of the Caribien  

Frøslevlejrens Venner 

Kl. 1540 nedlægning af blomster ved Prebens sten 

Kl. 1600 ordinær generalforsamling i Barak K 7 - se dagsorden 

på med videre på side 13 

Se flere detaljer på næste side i forbindelse med minde-

højtideligheden og aftenens gang den 4. maj i Frøslevlejren af-

sluttende med kaffebord i skolens spisesal, Barak W 7, for kr. 

50,00 per person 
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Frøslevlejrens Venner - Generalforsamling 2022 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, tirsdag 
den 4. maj 2022, kl. 1600 i foreningslokalerne i Barak K7 i 
Frøslevlejren. Inden mødet er der fra kl. 1500 mulighed for at få 
kaffe og kage (foreningen er vært).  

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 kom-

mende 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:

• Lasse Ovesen, Frøslevlejrens Efterskole

• Mariann Bille, Taarstedt

• Anders Olsen, Hadsten

• Valg af suppleant (nuværende er Jens Peter Rasmussen, Søn-
derborg Padborg)

• Valg af statsautoriseret revisor (nuværende er Sønderjysk Re-
vision, Padborg)

8. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest onsdag den 27. 
april 2022. Hvis medlemskontingent er indbetalt senere end 28. 
april 2022 bedes dokumentation for indbetalingen medbragt. 

På gensyn den 4. maj  Bestyrelsen 
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Spot på formidlingen 
Af Morten Teilmann-Jørgensen, Museumschef Frøslevlejrens Mu-
seum 

Lyskeglen glider hen over de mørkebrune bygninger og mudde-
ret mellem dem. Det skarpe lys når hele vejen ned langs bygnin-
gerne, og fra hovedvagttårnet kan vagten overskue hele lejren 
med hånden hvilende på det klargjorte maskingevær… Projektø-
rer og tyske fange- og kz-lejre hører umiskendeligt sammen.  

Derfor skal lyset tilbage i projektøren på hovedvagttårnet i Frøs-
levlejren. Det arbejder Frøslevlejrens Museum på i 2022. Håbet 
er, at vi i efteråret 2022 kan præsentere resultatet. 

Den originale projektør på ho-
vedvagttårnet blev taget ned i 
2021 på grund af slitage. 
Egentlig arbejdede museet 
med ideen om, at sætte lys i 
den gamle projektør, men dens 
tilstand er så dårlig, at den ikke 
kan stå ude i det danske vejr. 
Derfor opstod ideen om, at op-
sætte en kopi. Gerne med 
samme patina som den gamle. 

For at gøre anvendelsen af 
projektøren mere fleksibel, bru-
ger vi moderne lyskilder og 
fjernstyret motorstyring. Det 
betyder, at formidlere kan styre 

projektørens lyskegle fra en fjernbetjening, og på den måde inte-
grere projektøren i formidlingen. Projektøren vil kunne indgå i op-
sætning af forskellige tematiserede fortællinger og anvendes 
dermed aktivt i kulturformidling. Formidlingen i Frøslevlejren skal 
hele tiden balancere mellem oplevelse og mindested. Med  
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projektørprojektet rammer vi begge dele og tager en ikonisk fan-
gelejrgenstand og gør den til en effektiv historiefortæller. Histo-
rien i Frøslevlejrens Museum er især stærk, fordi den er foregået 
lige her. Denne stedbundne formidling bliver derfor så meget 
stærkere.  

Det tyske sikkerhedspoliti slukkede i 1945 projektøren i fangelej-
ren, men i 2022 skal det skarpe lys igen glide over lejren. Med 
dette ikoniske symbol på undertrykkelse vil vi tage endnu et stort 
skridt i formidlingen af stedets barske historie. Vi inddrager Syd-
dansk Erhvervsskole i arbejdet med at producere en kopi. Unge 
mennesker vil på den måde lære om Frøslevlejren, få en ander-
ledes skoleopgave og meget gerne føle en faglig stolthed over 
en færdigbygget projektør. Eleverne og deres lærer skal både ar-
bejde med metalbearbejdning, elektronik og robotstyring i projek-
tet. Første skridt er en tur til Nationalmuseets Bevaringsafdeling i 
Brede, hvor den originale projektør er ved at blive konserveret. 
Denne originale projektør skal senere tænkes ind i en indendørs 
formidling i Frøslevlejren. 

På Frøslevlejrens Museum mener vi, at vi mindes lejrens skæb-
ner bedst ved at endnu flere kan få fortællingen om tiden under 
Besættelsen. Vi tror, at projektøren kan bruges i formidlingen og 
på den måde kan give stof til eftertanke. 

Med projektørprojektet vil vi især gerne tiltrække flere børn og 
unge - meget gerne i følgeskab med forældre og bedsteforældre. 
I første omgang fra landsdelen, men stedet har potentiale til at 
tiltrække endnu flere gæster fra hele landet og udlandet. Med 
dette projekt, ønsker Frøslevlejrens Museum at etablere et nyt 
vartegn – Projektøren på Hovedvagttårnet. 
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Frøslevlejrens Museum 
(Nationalmuseet) 

Barak H4, H6 og Hovedvagttårnet 

Åbningstider: 
I februar og november: Tirsdag- søndag 10-15 
1. marts - 30. juni: Tirsdag - søndag + helligdage 10-16
1. juli - 31. august: Mandag-søndag 10-16
1. september - 31. oktober: Tirsdag - søndag 10-16
Lukket i december og januar samt mandage (2. påskedag, 2. pin-
sedag, i juli og august samt mandage i uge 7 og 42 er undtaget)
Entre:
Dagsbillet voksne DKK 70
Børn under 18 år er gratis
Årskort + 1 ledsager DKK 195

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 deportatio-
nerne til koncentrationslejre. 
Gennem de bevarede barakker får man et godt indtryk af lejren som 
den var dengang. 
Det er også muligt via Virtual Reality at følge fangen Henning L. Jen-
sens skæbne i det tyske kz-helvede. 
Yderligere er der implementeret autentiske lydeffekter både i hoved-
vagttårnet såvel som i H4. 
I Barak H6 er der en permanent udstilling om tiden fra maj 1945 til ef-
teråret 1949, hvor lejren, under navnet Fårhuslejren, var internerings- 
og straffelejr under retsopgøret efter den 2. verdenskrig. 

Daglig leder: Erling Mario Madsen 
Museumschef: Morten Teilmann-Jørgensen 
Henvendelse - tlf.: 41 20 60 53 E-post:  postfroeslevlejren@natmus.dk  
Hjemmeside: https://natmus.dk/museer-og-slotte/froeslevlejrens-mu-
seum/ 

mailto:postfroeslevlejren@natmus.dk
https://natmus.dk/museer-og-slotte/froeslevlejrens-museum/
https://natmus.dk/museer-og-slotte/froeslevlejrens-museum/
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Barak H1 
Beredskabsforbundets informations- og udstillingsbarak 

Fri entre 
Åben i 2022 fra 1. april indtil 29. oktober kl. 9 - 17 

Udstillingen viser redningsberedskabets indsats og arbejde (CB, CBU, 
CF, Brandvæsen, Falck, Politi, Civilforsvarsforbund, DKB (Danske 
Kvinders Beredskab og det nuværende Redningsberedskab med vi-
dere) 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 materiel fra 
alle perioder for at vise beredskabets arbejde og udvikling i Danmark 
samt det arbejde beredskabet samtidig har deltaget i uden for Dan-
mark -  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 12 gode senge fordelt 
på 4 værelser, gode køkken- og badefaciliteter og et møde- eller sel-
skabslokale til 40 personer. Her er der mulighed for personer med til-
knytning til Redningsberedskabet samt H1 (Barakkens Venner) at leje 
i kortere eller længere tid til en pris af kr. 125,00 pr. seng pr. nat og kr. 
400,00 for mødelokalet (uden overnatning) pr. døgn ekskl. El, der af-
regnes efter aktuel dagspris. 

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

mailto:h1@bbsyd.dk
mailto:la.pe@mail.dk


18 

Hjemmeværnsmuseet 

Fri entre 
Åben i 2022 fra 26. marts indtil 29. oktober kl. 9 - 17 

Et helt år med skiftende Corona-restriktioner har 
naturligvis også påvirket Hjemmeværnsmuseet i 
Barak H 2. På trods af restriktionerne har 2021 
været et tilfredsstillende museumsår. Der er regi-
streret godt 11.600 besøgende i museet, hvilket 
er nogenlunde, som det plejer. Vi er specielt 
glade for at vi igen har rigtig mange skoleklasser 
på besøg. 

Der er til åbningen af museet efter vinterpausen i år fremstillet en ny 
planche om Hjemmeværnets støtte til Ukraine – før krigen brød ud. Et 
emne som blev mere aktuel, end vi havde forestillet os.  

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

o– O – o 

Frøslevlejren 

ved solopgang 

mailto:museeth2@gmail.com
http://www.hjemmeværnsmuseet.dk/
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FN Museet i Frøslevlejren 
Museet for Danmarks Internationale Indsats 

Fri entre 
Åben i 2022 fra 26. marts indtil 31. oktober kl. 9 - 17 

På FN Museet i Barak 46 dokumen-
teres Danmarks Internationale ind-
sats gennem et væld af fotos, tekster 
og effekter fra de efterhånden over 
70 missioner, hvor den danske sol-
dat har været synlig og bidraget til 
verdensfreden, ved at gøre en for-

skel. Museet viser et bredt udsnit af de ting, der omgav soldaten 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 fortiden 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 Danske Bri-
gade, senere Det Danske Kommandos indsats i Tyskland efter krigen. 
Ses i barak H3. Præsentationen 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

mailto:formand@fnmuseet.dk
http://www.fnmuseet.dk/
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Amnesty International 
i Frøslevlejren 

Fri entre 
Åben i 2022 fra 26. marts til 31. oktober kl. 9 – 17 

I Amnesty udstilling 2022 er FN´s men-
neskerettighedskonvention stadig en 
vigtig del af udstillingen. Dels i form af 
fotografier, dels i form af Menneskeret-
tighedsflaget, -en stor billedcollage, 
hvor en række kunstnere har givet de-
res tolkning af de 30 artikler. 

Den første kampagne i Amnesty International (1961) drejede sig om 
samvittighedsfanger. 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 af-
spejler sig i udstillingen hvor vi informerer om nogle af de områder, 
hvor menneskerettighederne overtrædes og krænkes, og hvordan or-
ganisationer som Amnesty efterforsker, dokumenterer og lægger pres 
på regeringer for at standse krænkelserne. 

Eksempler: 
Flygtninges forhold  
Kvinders rettigheder for eksempel til uddannelse    
Ytringsfrihed eller Overvågning 
Tvangsarbejde 
Sportswashing. 
Dersom vore gæster vil være med til at gøre en forskel, er der flere 
muligheder: send Lifeline- sms, mails og breve til fanger, aktivister eller 
myndigheder 

Kustodekoordinator: Margit Biehl, tlf 74678505 -  margitbiehl@live.dk 
Leder af udvalget:  Mariann Bille +4946221895219 - mariann-
bille@gmail.com  

mailto:margitbiehl@live.dk
mailto:mariannbille@gmail.com
mailto:mariannbille@gmail.com


21 

Alex Binneballes Fond 

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 sådanne, der modtager støtte i hen-
hold til lov nr. 475 af 1. oktober 1945 med senere ændringer, og til
disses nærmeste pårørende

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

Ansøgninger om økonomisk bidrag skal være formanden i hænde se-
nest 1. marts i året for ansøgningens behandling i Fondsbestyrelsen. 

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

Organisationer: 

• Formålet med ansøgningen

• Vedtægt/love eller lignende

• CVR.nr. til brug ved donationers indberetning til skattemyndigheden

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

Enkeltpersoner:

• Dokumentation jf. fundatsen § 3a CPR.nr. til brug ved donationers
indberetning til skattemyndigheden

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

Fondsbestyrelsens sammensætning 2022: 

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

E-mail: binneballe@gmail.com

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

bygger på det Grundtvig-Koldske 
skole-, livs-, og menneskesyn. Sko-
len tilstræber at skabe et miljø, hvor 
eleven sammen med kammerater og 
medarbejdere deltager i et fælles-

skab og en undervisning, baseret på værdier som engagement, tro-
værdighed og tryghed. Skolen har plads til 120 elever fordelt pa en 8. 
klasse, to 9. klasser og en projektorienteret 10. klasse.  

Skolen har 7 linjefag: Teater, dans, musik, film, esport, ridning og lyd-
design. 
Skolen er kendt for deres stort opsatte musical, som afholdes hvert 
forår. 
Skolen sender gerne informationsmateriale til interesserede, ligesom vi 
gerne byder disse på en rundvisning.  

Information: Frøslevlejrens Efterskole, forstander Lasse Ovesen tlf. 74 
67 66 44,  
e-post: post@fle-skole.dk

o-O-o

Frøslevlejrens museum, 
 udendørs formidling ved 
vagttårnet 

mailto:post@fle-skole.dk
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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 
Hjemmeside: 

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: 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

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

Frøslevlejrens Museum (Nationalmuseet) 
Daglig leder: Erling Mario Madsen 
Museumschef: Morten Teilmann-Jørgensen 
Tlf.: 41 20 60 53 e-post:  postfroeslevlejren@natmus.dk  
Hjemmeside: https://natmus.dk/museer-og-slotte/froeslevlejrens-museum/ 
Lejrvejen 83, H6, 6330 Padborg 

Foreningen Frøslevlejrens Venner 
Formand: H.A.J. Larsen, Hovedvejen 26, Vollum, 6261 Bredebro, tlf.: 51 

51 52 84 e-post: asger.larsen@stofanet.dk  

mailto:binneballe@gmail.com
mailto:froeslevlejren@aabenraa.dk
mailto:asger.larsen@stofanet.dk
mailto:museeth2@gmail.com
mailto:formand@fnmuseet.dk
mailto:mariannbille@gmail.com
mailto:post@fle-skole.dk
mailto:postfroeslevlejren@natmus.dk
https://natmus.dk/museer-og-slotte/froeslevlejrens-museum/
mailto:asger.larsen@stofanet.dk
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