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FRØSLEVLEJREN GEMMER PÅ MERE END ÉN HISTORIE
I Aabenraa Kommune er Frøslevlejren en ganske særlig attraktion. Den har stor betydning for både grænselandet og hele Dan-
mark, fordi den er et vidnesbyrd om 2. verdenskrig og de bestræbelser på at skabe varig fred i Europa, der kom efter krigen.

Aabenraa Kommune har sammen med Nationalmuseet og D.s.i. Frøslevlejren de seneste tre år arbejdet på en yderst ambitiøs 
og omfattende plan for revitalisering af Frøslevlejren. 

Planen bygger på et koncept, hvor selve Frøslevlejren omdannes til en autentisk og kronologisk fortælling fra krig og totalitarisme 
til fred og demokrati. Denne udvikling er i sig selv så tydelig og så nærværende her, at den er oplagt at følge og udvikle. Det bliver 
både de nuværende og fremtidige lejere i lejren, der i fællesskab skal realisere dette koncept og denne vision. 

Frøslevlejren vil med realiseringen af udviklingsplanen blive et enestående eksempel i Europa på en fangelejr med en dyster 
historie, der udvikler sig og kobler sig på nutiden og på den måde interagerer i et rum af fortid, nutid og fremtid: Fra krig til fred, 
fra totalitarisme til demokrati og fra nationalisme til internationalisme. Det er, så vidt vi ved, unikt. Traditionelt er bygninger og 
udstillinger i fokus på et museum. Det er det også i Frøslevlejren, men fokus ligger tillige på samspillet mellem den museale del 
og de nuværende og fremtidige aktører i lejren, der får en aktiv rolle i fortællingen og udviklingen. 

Frøslevlejren blev anlagt i 1944 som tysk interneringslejr primært for danske modstandsfolk. I 1945 ændrede den status og navn 
til Faarhuslejren og var indtil 1949 internerings- og straffelejr for landssvigere under retsopgøret efter krigen. Samtidig fortæller 
Frøslevlejrens egen historie fra 1949 og frem, hvordan demokratiet blev genskabt i efterkrigsårene.

Frøslevlejren er mere end fortællingen om krig og fred. Det er også fortællingen om grænselandet og de to mindretal, der i dag 
lever i fredelig sameksistens med flertallene på begge sider af grænsen. Vort grænseland er et forbillede for andre grænseegne 
i Europa, idet vi i dag har et unikt godt naboskab mellem Danmark, Tyskland og de nationale mindretal i de to lande.  Det skal vi 
passe godt på. 

Som land har vi pligt til at bevare lejren, der kan minde os om, at vi skal værne om freden og det gode naboskab. Men det ha-
ster. Hvis ikke vi gør noget nu, er lejren i fare for at gå til grunde. D.s.i. Frøslevlejren har ikke selv kræfter og midler, der skal til for 
at restaurere lejren og holde den vedlige fremadrettet. Vi har hårdt brug for hjælp.

Aabenraa Kommune har heller ikke midler til at løfte opgaven med at restaurere det nationale minde. Men kommunen vil gerne 
bidrage til projektet og opbygge en stærk udviklingsorganisation, der kan sikre, at lejren udvikler sig og følger med tiden.  
Frøslevlejren er et naturligt fyrtårn for turismen i kommunen med sine 50.000 årlige besøgende på Frøslevlejrens Museum. Så 
turismen i hele Sønderjylland vil få gavn af en gennemgribende opgradering.

Den er der i høj grad brug for. Der er i dag store udgifter til opvarmning af barakkerne, og økonomien for driften løber kun lige 
rundt. Hvis nogle af de nuværende lejere vælger at flytte fra lejren, vil vi blive nødt til at rive nogle af barakkerne ned, så de ikke 
står og forfalder. Derved kommer lejrens status som nationalt mindesmærke i fare. 

4. maj 2020 er det 75 år siden, at Danmark blev befriet, og 2020 er samtidig 100-året for Genforeningen. Det vil være en perfekt 
anledning til at byde velkommen i en revitaliseret Frøslevlejr. En lejr, hvor der ikke længere kun er fokus på krig og fjendskab, men 
hvor besøgende ser et mindesmærke, der oplyser om krig, fred og demokrati, og hvor man kan mødes og udveksle erfaringer 
samt blive rigere på viden og forståelse for den verden, vi lever i og – ikke mindst – lære om demokratiets vigtighed.

Thomas Andresen
Borgmester
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Arbejdskommando af fanger fotograferet fra det i syd beliggende vagttårn 
i Polizeigefangenenlager Frøslev 1944, kilde: Frøslevlejrens Museum.
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Formålet med visions- og handlingsplanen er at få omdannet 
Frøslevlejren, så det nationale mindesmærke bliver fremtidssikret. 
Den nuværende situation med udfordringer i forhold til lejere, drift 
og vedligehold skal afhjælpes, og målet er en bæredygtig Frøslev-
lejr, der kan give de besøgende relevante oplevelser og viden om 
krig, fred og demokrati i mange år fremover.

Frøslevlejren er en af de bedst bevarede fangelejre i Europa fra 2. 
verdenskrig. Lejrens status som nationalt minde for krigen og det 
efterfølgende retsopgør blandt andet med dele af det tyske min-
dretal er en væsentlig del af Danmarks historie og har betydning 
for vores selvopfattelse.

Frøslevlejren vidner om tidligere tiders fjendskab mellem nabosta-
terne Danmark og Tyskland, men peger også fremad, idet fjend-
skabet har udviklet sig til accept og venskab. Forholdet mellem 
det nationale mindretal i Sønderjylland og Sydslesvig har aldrig 
været bedre. Man har lært at respektere hinanden og betragte det 
flerkulturelle som vigtige værdier for samfundet.

Frøslevlejren har med andre ord potentiale til at danne ramme om 
den store fortælling om Europa, Danmark og Sønderjylland: Fra 
konflikt til fred – og fra diktatur til demokrati.

Frøslevlejrens fysiske struktur anvendes til at styrke helhedsople-
velsen og til at fortælle om lejrens udvikling over tid. Fortællingen 
kan overordnet deles op i tre:

• Krig og totalitarisme - Frøslev-/Faarhuslejren fra 1944
• Fred og demokrati - Padborg-/Frøslevlejren efter 1949
• Frøslevlejrens Efterskole

Frøslevlejren kan med sin historiske baggrund blive center for un-
dervisning og formidling af nogle af de mange samfundsmæssige 
værdier, vi hylder i Danmark, i Europa og i andre dele af verden. 
Den største sikkerhed vi har for at undgå krig og konflikt, er den 
demokratiske styreform. I Frøslevlejren kan man vise hvorfor. Det 
kan blive et sted, hvor blandt andet børn og unge kan lære om 
demokratiet og de historiske forudsætninger for det.

KONCEPT
I Frøslevlejrens tid som fangelejr var den panoptiske lejrstruktur 
oprindeligt delt i tre: Häftling (fangebarakker), Werkstatt (værk-
stedsbarakker) og Kommandantur (kommandantbarakker) som 
illustreret på figur 1. Efterfølgende er anvendelsen af lejren ændret, 
og den tydelige funktionsopdeling er forsvundet. 

Konceptet for fremtidens Frøslevlejr er fortællingen fra krig til fred 
og demokrati. Konceptet er, sådan som lejren var oprindeligt, 
nemlig bygget op om tre spor med en tydelig visuel opdeling. På 
trods af den visuelle opdeling vil de besøgende, når de bevæger 
sig gennem lejren, opleve, at sporene hænger sammen, og at der 
er en rød tråd i fortællingen på turen rundt i lejren. 
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Fortællingen fra krig til fred og demokrati bliver synliggjort i lejrens 
fysiske struktur. Fortællingen bliver bogstaveligt talt lagt ned over 
lejren, og de besøgende bevæger sig gennem tiden fra fortiden 
mod nutiden og fremtiden. 

For at sikre oplevelsen vil de eksisterende udstillinger og museer 
blive flyttet, så de passer ind i fortællingen og bevægelsen fra krig 
til fred og demokrati. Hovedindgangen vil fremover vende mod 
nord, så museumsgæsterne starter deres besøg i det autentiske 
område og bevæger sig mod nutiden jo længere mod syd, de 
kommer. Hverdagsgæster og besøgende til efterskolen vil fortsat 
kunne bruge den sydlige indgang, som de gør i dag. 

Efterskolen forsøges samlet på den vestlige side af Lejrvejen, så 
der er en tydelig opdeling af, hvad der er museum og udstillinger, 
og hvad der er efterskole. 

Figur 2 - Konceptet fra krig til fred og demokrati.

Figur 1 - Opdelingen i lejren i 1944-1945.

  Häftling (fangebarakker)
  Werkstatt (værkstedsbarakker)
  Kommandantur (kommandantbarakker)
  Wachtturm (vagttårn)

FRA DIKTATUR TIL DEMOKRATI 
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FRØSLEVLEJREN ANNO 2020
Den autentiske del af lejren tilbageføres til det oprindelige 
udtryk med brune barakker, pigtråd og belægning af grus og 
jord. Besøget begynder dermed i fangelejren anno 1944-1949, 
hvor Frøslevlejrens og Faarhuslejrens barske forhold synliggø-
res, og udstillingerne handler om et land i krig og konflikt. 

Herfra går de besøgende videre til fortællingen om efterkrigs-
tidens bestræbelser på at skabe fred og demokrati fra 1949 
og frem. Her berettes blandt andet om Danmarks deltagelse i 
fredsbevarende arbejde og dannelsen af de nationale mindre-
tal, ligesom demokratiet og dets betydning for vores samfund 
er i fokus. I denne del af lejren er der ikke samme autenticitet 
som i den første del. Her er der grønne elementer som græs 
og træer. Barakkerne males i en farve, der matcher den ek-
sisterende røde farve og den brune farve, der anvendes i det 
autentiske område for at synliggøre opdelingen og forskellene 
på indholdet i de forskellige spor. 

På den vestlige side af Lejrvejen ligger Frøslevlejrens Efter-
skole. Eleverne på efterskolen repræsenterer nutiden med 
uddannelse og dannelse, der forbereder unge til at tage del i 
det moderne demokrati. Bygningerne bevarer den nuværen-
de røde farve, og der åbnes op ud mod Frøslev Plantage, så 
efterskolens udearealer visuelt hænger sammen med naturen.

ORGANISATIONEN OMKRING
For at sikre, at Frøslevlejren i fremtiden er aktuel, og at de ud-
stillinger og arrangementer, der er i lejren, er tidssvarende, skal 
der opbygges en stærk organisation omkring lejren.

Der skal nedsættes en handlekraftig bestyrelse bestående af 
ressourcepersoner, der brænder for udviklingen af lejren, for 
turisme og for demokratiet til at stå i spidsen for denne orga-
nisation, ligesom der skal ansættes en udviklingskoordinator. 
Udviklingskoordinatoren har til formål at sikre sammenhold og 
sammenhæng mellem de mange aktører, der er i lejren i dag, 
ligesom koordinatoren skal tiltrække nye lejere, arrangementer 
med mere, så Frøslevlejren følger med tiden og forbliver aktuel.
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DE TRE SPOR
Besøgende i fremtidens Frøslevlejr vil som beskrevet tidligere 
visuelt opleve lejren opdelt i tre spor. 

SPOR 1: KRIG OG TOTALITARISME
Fortællingen om krig og totalitarisme er placeret i den nordlige del 
af lejren. Det var oprindeligt her, fangerne ankom til lejren, når de 
var blevet sat af på Faarhus Station. De vandrede fra stationen, 
gennem plantagen og langs kanten af lejren og pigtrådshegnet 
ned til hovedvagttårnet og herfra ind i lejren.

For at understøtte oplevelsen ved ankomsten genskabes den 
oprindelige indgang til lejren, og der etableres et ankomstcenter, 
hvor de besøgende kan danne sig et overblik over lejren, dens 
funktioner og indholdet i de forskellige barakker.

I Spor 1 fremstår lejren autentisk med brune barakker, pigtråds-
hegn, oprindelig belysning og med nøgen jord eller grus uden træ-
er, buske og græs. De barakker, der i dag er fjernet og markeret 
med lave hække, rekonstrueres som attrapper for at genskabe 
oplevelsen af den oprindelige fangelejr og give de besøgende en 
fornemmelse af, hvordan der oprindeligt var i lejren. 

Det er ønsket, at de besøgende ligesom fangerne får oplevelsen 
af først at bevæge sig gennem den grønne plantage, ankomme 
til porten og herefter opleve kontrasten ved på den ene side af 
Lejrvejen at se Frøslevlejren, som den var, og på den anden side 
se efterskolens grønne udearealer og svenskrøde barakker. 

Det vil som udgangspunkt være Nationalmuseets udstillinger om 
Frøslevlejren, Faarhuslejrene og ”de hvide busser”, der er placeret 
i Spor 1. De øvrige barakker kan enten anvendes til funktioner, 
der relaterer sig til denne periode eller til funktioner, der ikke er 
publikumstunge eksempelvis depoter og værksteder.

SPOR 2: FRED OG DEMOKRATI
Fortællingen i Spor 2 handler om vejen til fred og demokrati. Spor 2 
ligger i lejrens sydøstlige område og tager udgangspunkt i Padborg- 
lejren og Frøslevlejren efter 1949. 

Visuelt fremstår Spor 2 forskellig fra det autentiske Spor 1. Her er 
der plads til græs og beplantning, barakkerne er malet i en lysere 
og venligere rødbrun farve, og denne del af lejren nærmer sig 
efterskolens udtryk.

De øvrige eksisterende museer og udstillinger i lejren skal placeres 
i dette spor, der bliver en fortælling om arbejdet for fred, frihed 
og demokrati fra efterkrigstiden og til nu. Her kan de besøgende 
blandt andet få viden om Danmarks deltagelse i fredsbevarende 
arbejde, FN, Beredskabsforbundet og Hjemmeværnet, Amnesty 
International og andre menneskerettighedsorganisationer. 

Da der er flere funktioner i dette spor, end der er barakker, opføres 
der et antal barakker til at huse funktionerne. Hvor der engang 
stod barakker, som i tidens løb er revet ned, kan der anlægges 
træterrasser, som kan overdækkes med sejl eller telte i forbindelse 
med arrangementer.

En udstillingsdesigner, museumsformidler eller lignende skal 
tilknyttes Spor 2 for at sikre en sammenhængende fortælling 
mellem de mange individuelle udstillere og museer.

SPOR 3: EFTERSKOLEN
I Spor 3 ligger Frøslevlejrens Efterskole. Efterskolen har ca. 105 
elever og fokus på scenekunst, herunder både det udøvende 
og det tekniske aspekt bag opsætningen af produktioner samt 
eSport og gaming.

Efterskolen ligger i dag på begge sider af Lejrvejen. På den vest-
lige side ligger værelsesbarakkerne og de fleste undervisnings-
lokaler, mens der på den østlige side er en barak med køkken, 
spisesal, kontor, undervisningslokaler og et par mindre depoter. 
Det er ønsket, at efterskolen fremadrettet samles på den vestlige 
side af vejen for at styrke den visuelle opdeling og gøre det lettere 
for besøgende i lejren at afkode, hvad der er museum, hvad der 
er udstilling, og hvad der er efterskole. 

Efterskolen har længe haft et ønske om at få mulighed for at 
etablere udendørs aktiviteter som beachvolleybaner, bålsted og 
lignende samt, få flere træer og buske i området.

Den sydlige ankomst, der i dag er hovedadgangen til lejren, vil 
også fremadrettet fungere som ankomst til efterskolen, mens ho-
vedindgangen for museums- og udstillingsgæsterne vender mod 
nord. Gæster til plantagen vil både kunne anvende den sydlige og 
den nordlige indgang.

MULTISAL OG VELKOMSTCENTER
Frøslevlejrens Efterskole har længe haft et ønske om at bygge en 
ny og mere tidssvarende multisal til blandt andet teater og fore-
drag. Ved at placere denne sal centralt i lejren (W7 eller alternativt 
W5) og kombinere den med andre funktioner, eksempelvis et 
velkomstcenter, garderobe, toiletter, butik og café, vil der opstå 
synergier, der kan udnyttes til at synliggøre lejren og de arrange-
menter, der kan foregå her. 

DEMOKRATISKOLEN
En vigtig del af konceptet omkring fremtidens Frøslevlejr er de-
mokratidelen. Det er ønsket at få skabt en demokratiskole, hvor 
skoleklasser, gymnasielever og andre kan komme til lejren, høre 
om demokratiet og vigtigheden heraf samt debattere emnet. 
Det er intentionen, at konceptet skal udvikles i samarbejde med 
efterskolen. Hermed ikke være sagt, at efterskolen skal omlægge 
sit fokus fra scenekunst til samfund og demokrati, mere at give 
efterskolen ”et ekstra ben” at stå på. Udover efterskolen skal der 
kobles relevante fagligheder på udviklingen af konceptet. Det 
kan eksempelvis være repræsentanter for folke- og efterskoler, 
uddannelsesinstitutioner, politiske partiers ungdomsorganisationer 
og andre. 

Forløbene omkring demokratiskolen kan formes, så de bliver en 
del af pensum i for eksempel folkeskoler og gymnasier, men de 
kan også være tilbud i ferier og fritid.
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UDVIKLINGSORGANISATION
For at styrke samarbejdet i og omkring Frøslevlejren skal der 
etableres en udviklingsorganisation. Udviklingsorganisationen skal 
være med til at sikre gennemførslen af visions- og udviklingspla-
nen og sikre lejrens udvikling fremadrettet. 

Udviklingsorganisationen skal blandt andet være med til at øge 
antallet af årlige besøgende og sikre et bredt samarbejde mellem 
lejerne, så der kan skabes en sammenhængende oplevelse for de 
besøgende i lejren. Der skal ligeledes udarbejdes fælles materiale 
til brug ved markedsføring, tiltrækning af nye lejere og lignende.

BESTYRELSE
Det foreslås, at der sammensættes en ny bestyrelse for D.s.i. 
Frøslevlejren bestående af personer, der brænder for Frøslevlejren, 
turisme, formidling og lignende, samt de vigtigste interessenter. 
Det bliver derved en stærk og handlekraftig bestyrelse, der står i 
front for den nye Frøslevlejr.

UDVIKLINGSKOORDINATOR
Der skal ansættes en udviklingskoordinator, der blandt andet skal 

være bindeled mellem bestyrelsen, interessenterne, lejerne og 
de besøgende. Udviklingskoordinatoren skal sikre fremdrift og 
relevans i udviklingen af lejren.

PROJEKTGRUPPER
Der kan løbende efter behov nedsættes forskellige projektgrup-
per. Gruppernes sammensætning tilpasses opgaven. Det kan 
eksempelvis være at udvikle materiale til brug ved markedsføring, 
fondsansøgninger eller andet.

DRIFT
For at drive lejren er der behov for medarbejdere til vedligehol-
delse af bygninger og landskab, til økonomi, IT og markedsføring 
med mere.

ADVISORY BOARD
Der foreslås sammensat et advisory board bestående af perso-
ner med særlig viden og erfaring inden for udvikling og drift af 
lignende institutioner for at sikre en bæredygtig og fremadrettet 
udvikling af lejren.

D.S.I. FRØSLEVLEJREN

UDVIKLINGSKOORDINATOR

PROJEKTGRUPPER BRUGEREDRIFT

ADVISORY BOARD

Sammensætning afhænger af 
opgaven

Eksempel på opgaver:
- Markedsføringsmateriale
- Fondsansøgninger
- Udvikling af formidling
- ...

- Administration
- Økonomi
- IT
- Vedligehold
- ...

- Museer
- Udstillere
- Efterskolen
- Lejere
- Foreninger
- Turister
- ...

Stemningsbillede fra Frøslevlejren i dag.
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ENERGI
Barakkerne i lejren er i dag individuelt opvarmede med el-radiato-
rer, og flere af barakkerne er ikke tilstrækkeligt isolerede i forhold 
til nuværende krav. Den løsning er ikke optimal, hverken set i 
forhold til driftsomkostninger eller i et klimamæssigt perspektiv. I 
flere år har lejerne ønsket en mere økonomisk energikilde, da de 
har meget store udgifter til opvarmning. Det er simpelthen for dyrt 
at varme barakkerne op. 

For at imødekomme lejernes ønske om en mere økonomisk 
energiforsyning blev der i 2010 udarbejdet en rapport om varme-
forsyning til området. Rapporten gennemgår de muligheder, der 
er i forhold til en ny varmeforsyning til området, udgifterne ved 
etableringen samt gevinsten og tilbagebetalingstiden. I forbindelse 
med arbejdet med visions- og handlingsplanen blev rapporten 
opdateret i 2016.

Der er flere forhold at tage hensyn til ved valg af energikilde. 
Vigtigst i forhold til driften er udbyttet og tilbagebetalingstiden, 
men mindst lige så vigtig er æstetikken og de fysiske forhold for 
oplevelsen af Frøslevlejren som helhed. Eksempelvis er pillefyr et 
af de forslag med den korteste tilbagebetalingstid, men det er ikke 
muligt at placere et pillefyr inde i selve lejren, da der med sådan 
en løsning følger et behov for en skorsten og en silo eller lignende 
til træpillerne. 

Der er desuden mulighed for at få mereffekt i forbindelse med en 
ny varmeforsyning. Eksempelvis kan udgifter til opvarmning af 
brugsvand i lejren nedsættes, hvis det indregnes i forbindelse med 
valg af varmeforsyning, og der eksempelvis udnyttes overskuds-
varme herfra.

Det er derfor ønsket at få undersøgt behovet og mulighederne i 
lejren yderligere med henblik på æstetikken, det at opnå meref-
fekt og deraf bedre løsninger, men i særdeleshed også på at få 
valgt den bedste tekniske løsning – eller eventuelt kombination af 
løsninger, herunder udgifter til årlig drift og tilbagebetalingstid. 
Da der ikke er rørføringer mellem barakkerne på nuværende tids-
punkt, er det ønsket, at centralvarmeinstallationerne sammentæn-
kes med de landskabsmæssige bearbejdninger, der skal udføres, 
og de nye barakker der skal opføres. Derfor skal energirapporten 
udarbejdes så tidligt i processen som muligt. 

ORGANISERING - ANLÆG
Frøslevlejren har siden 1984 være drevet af den selvejende 
institution D.s.i. Frøslevlejren, herefter benævnt D.s.i., som i dag 
har en fuldtidsansat samt en fleksjobber, der står for den daglige 
vedligeholdelse af lejren. Derudover køber D.s.i. timer af Aabenraa 
Kommune til eksempelvis regnskab, drift og lignende. Bestyrelsen 
for D.s.i. er idag sammensat af medlemmer fra Aabenraa Kom-
munes byråd.

D.s.i. er derfor ikke en stærk organisation, når det gælder om at få 
realiseret visionerne for den nye og revitaliserede Frøslevlejr. 

I arbejdet med at udvikle konceptet og helhedsplanen har Aaben-
raa Kommune bistået D.s.i. med relevant bemanding, og kommu-
nen er fortsat indstillet på at bistå D.s.i., for at sikre, at visionerne 
realiseres. 

Derudover er der behov for at få tilknyttet relevante fagpersoner 
som bygherrerådgivere, udstillings- og museumsfaglige rådgivere, 
arkitekter med mere for at sikre, at de høje ambitioner i visions- og 
handlingsplanen bliver imødekommet.

Der foreslås derfor som udgangspunkt en organisation som vist 
på diagrammet nedenfor for at sikre udviklingen og realiseringen 
af visionerne og konceptet.

D.S.I. FRØSLEVLEJREN

STYREGRUPPE*

PROJEKTLEDER

PROJEKTGRUPPEBYGHERRERÅDGIVER
Arkitekter
Landskabsarkitekter
Ingeniør
Varmeforsyning
...

Aabenraa Kommune
Museumsfaglighed
Formidlingsfaglighed
Udviklingskoordinator
...

BYRÅDFONDE

LEJERE**

*Styregruppen kan eksempelvis bestå af formanden for D.s.i., repræsentanter fra 
Nationalmuseet, efterskolen, de øvrige lejere, udviklingskoordinatoren, Aabenraa 
Kommune og eventuelle fonde. 
**Lejerne ses som udgangspunkt som en følgegruppe, der kan inddrages i projekt-
gruppen eller i arbejdersgrupper alt efter opgavetypen.
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PROCES OG INVOLVERING
Arbejdet med visions- og handlingsplanen for Frøslevlejren blev 
igangsat for alvor i foråret 2016. Aabenraa Kommune indgik aftale 
med Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue om udvikling af koncept 
og udarbejdelse af materiale til brug ved fondsansøgninger med 
mere.

En projektgruppe med repræsentanter fra Nationalmuseet, 
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Aabenraa Kommune samt 
eksterne rådgivere med viden inden for musealformidling og 
fondsansøgning blev nedsat i foråret 2016. Efterfølgende er grup-
pen mødtes løbende. Visioner, intentioner og udformning er blevet 
diskuteret, og projektgruppen har løbende kvalificeret konceptet 
og materialet.

Mellem møderne i projektgruppen har en arbejdsgruppe beståen-
de af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og Aabenraa Kommune 
arbejdet med konceptet og udformningen af lejren. Aabenraa 
Kommune har løbende i processen involveret lejerne i Frøslev-
lejren blandt andet ved fælles og individuelle møder samt ved 
mulighed for at indsende skriftlige kommentarer til konceptet og 
visionerne. Det har været vigtigt for hele projektgruppen, at lejerne 
føler sig involveret og hørt i processen og at de fremadrettet kan 
se sig som en del af fremtidens Frøslevlejr.  

Undervejs i processen har D.s.i. Frøslevlejrens bestyrelse og 
byrådet været involveret i projektet. Det har været vigtigt at sikre 
forankring af projektet både ved bestyrelsen og byrådet, ligesom 
det har været vigtigt at sikre ambassadører for projektet udadtil.

TIDSPLAN
Der er flere faser, projektet skal igennem for at være klar til indviel-
se i 75-året for Danmarks befrielse, 4. maj 2020. Den indledende 
fase 1, hvor intentionerne er blevet til visioner, koncept og en 
overordnet handleplan, er overstået og danner grundlag for fase 
2, hvor planerne detaljeres og konkretiseres inden fase 3, hvor 
anlægsarbejderne går i gang.

Sideløbende med udviklingen og realiseringen af de fysiske ram-
mer udføres fase 4. Her skal udviklingsorganisationen udvikles, og 
der skal ansættes en udviklingskoordinator, der sammen med en 
udstillingskoordinator skal i dialog med de nuværende lejere om 
placering og modernisering af udstillinger med mere.

Efter rammerne for udstillingerne er på plads, skal udviklingskoor-
dinatoren i gang med at udvikle på demokratiskolen og planlægge 
de events, der skal foregå i 2020 og fremadrettet. Samtidig skal 
udstillingskoordinatoren sammen med lejerne have udviklet en helt 
skarp fortælling i Spor 2 og ud fra det have tilpasset de eksiste-
rende udstillinger til deres nye rammer.

FYSISK UDFORMNING

ANLÆG - LANDSKAB OG BYGNIGNER

ANLÆG - ENERGIFORSYNING

ARKITEKT- OG LANDSKABSARKITEKT

DETAILPROJEKTERING

ORGANISATIONSSTRUKTUR

BYGHERRERÅDGIVER

UDVIKLING AF UDSTILLING, EVENTS, SAMARBEJDER MED MERE

UDVIKLINGSKOORDINATOR
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LEJRENS HISTORIE
FRØSLEVLEJREN 1944-1945
Frøslevlejren blev oprettet i 1944 på foranledning af de danske 
myndigheder. Lejren skulle bruges til internering af modstandsfolk 
og andre, der modarbejdede tyskerne under besættelsen. Formå-
let var at have en fangelejr på dansk grund, hvor fangerne kunne 
afsone deres straf og dermed undgå at blive sendt videre til tyske 
koncentrationslejre.

Frøslevlejren blev taget i brug i august 1944, og der har siddet ca. 
12.000 fanger i lejren i kortere eller længere tid. Lejren hørte under 
det tyske sikkerhedspoliti, og lejrens kommandantskab bestod af 
personel fra SS. Det var dog det tyske Ordnungspolizei, der havde 
opsyn med fangerne. Frøslevlejren var helt speciel i europæisk 
sammenhæng, da personale fra det danske fængselsvæsen 
sørgede for, at fangerne fik rigelig mad, og der forekom stort set 
hverken ydmygelser, vold eller epidemier. Alligevel hvilede der en 
konstant frygt over lejren. Kun en måned efter, at lejren var åbnet, 
brød tyskerne grundlaget for dens oprettelse, idet 200 fanger blev 
deporteret til en kz-lejr i Tyskland - og flere fulgte. I alt blev ca. 
1.600 fanger deporteret. Heraf døde 220.

FAARHUSLEJREN 1945-1949
Efter Danmarks befrielse i maj 1945 og frem til 1949 ændredes 
lejrens funktion, og navnet ændredes til Faarhuslejren. Lejren blev 
først anvendt som interneringslejr under modstandsbevægelsens 
kommando og senere som statslig straffelejr for landssvigere.

Det var landets største straffeanstalt for landssvigere i Danmark. 
Mange af de indsatte kom fra det tyske mindretal i Sønderjylland.
Hvor Frøslevlejren for den danske befolkning blev symbol på tysk 
besættelse og dansk modstand, blev Faarhuslejren for dele af det 
tyske mindretal et symbol på et uretfærdigt retsopgør.

PADBORGLEJREN FRA 1949
Efter 1949 blev lejren omdøbt til Padborglejren og blev kaserne for 
det danske militær. Først for Hæren og senere for Civilforsvaret.
Lejren har altså også spor fra tiden efter 2. verdenskrig  og kold-
krigsårene. Allerede i 1969 påtog staten sig via Nationalmuseet at dri-
ve Frøslevlejrens Museum, der i dag består af lejrens hovedvagttårn 
og to barakker. Hele lejren er udpeget til nationalt mindesmærke.

D.S.I. FRØSLEVLEJREN FRA 1984
I 1983 besluttede Sønderjyllands Amt og Bov Kommune at oprette 
Den selvejende institution Frøslevlejren, D.s.i. Frøslevlejren,  der blev 
stiftet 1. januar 1984. Baggrunden var, at Civilforsvaret med udgan-
gen af 1983 skulle forlade lejrområdet og i henhold til kontrakten med 
Skov- og Naturstyrelsen nedrive alle barakker undtagen barak H4 og 
hovedtårnet, som dannede rammen om Frøslevlejrens Museum.

Formålet var at opretholde områdets værdi, genopbygge lejren 
og at drive og bevare lejren som et historisk mindesmærke fra 2. 
verdenskrig. 

Barakkerne blev herefter udlejet til en række virksomheder, institu-
tioner og organisationer.
 

MINDEPARK FRØSLEVLEJREN
På foranledning af Folketinget blev der i 2001 etableret en national 
mindepark i Frøslevlejren. Ved etableringen af mindeparken blev 
fangeområdet, naturen og belysningen forsøgt gjort mere autentisk.

Hvert år den 4. maj er der mindehøjtidelighed i Frøslevlejren til 
minde om Danmarks befrielse i 1945. Der lægges blandt andet 
blomster ved mindestenen til ære for de ca. 220 fanger fra Frø-
slevlejren, som døde i tyske kz-lejre, ligesom der holdes taler, og 
meddelelsen om befrielsen afspilles.

Elever på Frøslevlejrens Efterskole.

Mindehøjtidlighed den 4. maj.

Faarhuslejren, 1945-1949.

Frøslevlejren, 1944-1945.

Frøslevlejren, 1944-1945.



Side 18

FRØSLEVLEJRENS LEJERE
Barakkerne i Frøslevlejren er i dag lejet ud til en række organisa-
tioner og virksomheder. I arbejdet med at udvikle konceptet for 
fremtidens Frøslevlejr har der været flere informationsmøder og 
individuelle møder med alle lejerne for at sikre, at de også fremad-
rettet ser sig som aktive parter i en revitaliseret Frøslevlejr. 

NATIONALMUSEET (T1, H4, H6)
Nationalmuseet åbnede i 1969 Frøslevlejrens Museum. Museet 
råder over tre udstillingsbygninger: to barakker og hovedvagttår-
net. En del af rummene i den ene barak og hovedvagttårnet frem-
står som dengang, mens der i andre er udstillinger om den tyske 
overvågning af lejren, fangernes hverdag, deportationer til tyske 
kz-lejre og evakueringen med De Hvide Busser. I den anden barak 
skildres Faarhuslejren med et særligt fokus på det tyske mindretal 
i Sønderjylland, som blev særlig hårdt ramt af retsopgøret.

BEREDSKABSFORBUNDET (H1)
Beredskabsforbundets historie gennem tiden fra 1930 til nu udstil-
les. Udstillingen er udarbejdet i tæt samarbejde med Beredskabs-
styrelsen, Det kommunale Redningsberedskab, Beredskabsfor-
bundet samt Fondsbestyrelsen for H1.

FN MUSEET (46) 
FN Museets målsætning er at kunne dokumentere og formidle in-
formation om begrundelsen for at udsende danske i international 
tjeneste, hvor og hvornår missionerne blev gennemført, og hvad 
gik tjenesten ud på. Det sker gennem indsamling, registrering, 
magasinering og udstilling af kopier og originalmateriale som for 
eksempel befalinger, rapporter, korrespondance, fotos, film, uni-
former og køretøjer. FN Museet samarbejder med Forsvarskom-
mandoen, Forsvarets Museums Kommission, Hærens Operative 
Kommando, Flyvertaktisk Kommando, Søværnets Operative 
Kommando, Hærens regimenter, Statens Forsvarshistoriske Mu-
seum, Danske Hærhistoriske Museer, DANILOG, Rigspolitiet og 
soldaterforeningen De Blå Baretter.

KAMMERATSTØTTEORDNING OG 
VETERANHJEMMET (H15, H16)
Veteraner støtter veteraner. Det er omdrejningspunktet i Camp 
Frøslev, der er et lejrophold for veteraner. Camp’en har tre formål: 
den skal danne ramme om Veteranstøttens aktiviteter og kurser, 
den skal bruges til gensynstræf, og den skal være et ”time-out”-
sted for veteraner og deres pårørende. Der er plads til 40 overnat-
tende i Camp Frøslev.

FORENINGEN FRØSLEVLEJRENS VENNER (K7)
Foreningen Frøslevlejrens venners formål er blandt andet at støtte 
og bevare Frøslevlejren med museer, udstillinger og andre kultu-
relle aktiviteter samt at fremme interessen for og kendskabet til 
Danmarks frihedskamp 1940-1945. 

AMNESTY INTERNATIONAL (W6)
Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International har ud-
stilling, butik og informationscenter i Frøslevlejren. Det er informa-
tioner om menneskerettighederne og om Amnesty’s arbejde, som 
er ledsaget af skiftende udstillinger.

HJEMMEVÆRNSMUSEET OG BRIGADESAM-
LINGEN (H2, H3)
Det er Hjemmeværnsmuseets formål at udbrede kendskabet til 
Hjemmeværnet og dets historie herunder danskernes lyst og evne 
til at kæmpe for et frit og demokratisk Danmark. Museet modtager 
museale effekter, som vurderes, registreres og indgår i udstilling 
eller magasin. Museet udstiller effekter og giver besøgende indsigt i 
Hjemmeværnets historie samt i hjemmeværnsmandens dagligdag.

Brigadesamlingen er en udstilling om Den Danske Brigade DAN-
FORCE, der blev opstillet og uddannet i Sverige i 1943-45. Bri-
gaden nåede op på ca. 5.500 frivillige heraf 300 lotter og bestod 
hovedsageligt af danske militærfolk, som var beordret eller flygtet 
til Sverige efter 29. august 1943 samt af modstandsfolk og jøder, 
der måtte flygte fra Danmark.

FRØSLEVLEJRENS EFTERSKOLE (K14, K10, 
K5, K6, K4, K2, K18, 7, W7)
Her foregår undervisning baseret på værdier som frihed, ansvar 
og hensyn med baggrund i områdets natur, kultur og historie. 
Undervisningen tager blandt andet udgangspunkt i stedets hi-
storie for at give eleverne en forståelse for nødvendigheden af, at 
deltage i samfundsmæssige problemstillinger og debat. Den skal 
også give eleverne viden, oplysning og almen dannelse samt lære 
dem, at traditioner og nytænkning kan forenes.

Efterskolen har ca. 105 elever og har udover de klassiske skolefag 
fokus på scenekunst. Der er i særdeleshed fokus på dans og mu-
sik samt det mere tekniske med lys- og lydproduktion. Som noget 
nyt har efterskolen i 2016 fået oprettet en eSport- og gaminglinje, 
hvor eleverne spiller computerspil for alvor.

CAFÉ ANTONS (W9)
Antons er en hyggelig café beliggende ved hovedindgangen til 
Frøslevlejren. Caféen tilbyder alt fra friskbrygget kaffe og kage til 
den store frokost i Antons Stue med plads til ca. 16 personer. 
Caféen har også en sal med plads til ca. 80 personer,  hvor der 
ligeledes serveres alt fra kagebord til 3-retters menuer. 
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ANDRE TILTAG
Der er et stort potentiale i at tiltrække aktører, udstillere og andre, 
der kan være med til at styrke oplevelsen i Frøslevlejren og fortæl-
lingen om krig, fred og demokrati. Der er mange aktører, der på 
sigt kunne have interesse i at blive en del af Frøslevlejren. Det kan 
eksempelvis være nødhjælps- og menneskeretsorganisationer, de 
dansk-tyske mindretal og andre organisationer, der arbejder hen 
mod at skabe fred og demokrati rundt om i verden. 

Der kan også arbejdes på at tiltrække aktører med det formål at 
styrke naturformidlingsdelen. Frøslevlejren ligger midt i Frøslev 
Plantage. Der er altså rig mulighed for at bruge naturen både som 
et frirum og til aktiviteter. Hærvejsruten går direkte gennem lejren, 
mens Gendarmstien og Grænseruten går tæt forbi. Der er derfor 
potentiale i at tiltrække vandre- og cykelturister til lejren.  Derud-
over ligger lejren midt i et klimpe- og flyvesandsklitlandskab, som 
er meget specielt. Der kan derfor arbejdes med at få etableret 
udstillinger omkring geologi og naturens udvikling med mere både 
med fokus på skoleklasser og rekreationelle besøgende.

Samarbejder på tværs kan bruges til at styrke oplevelsen og kan 
give et ekstra lag til oplevelsen for de besøgende. Konkret arbej-
des der på nuværende tidspunkt med at igangsætte og afprøve 
mulige samarbejder for at udarbejde formidlings- og undervis-
ningsmateriale som en del af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.

KULTURAFTALE 
SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG
Frøslevlejren er valgt som Aabenraa Kommunes kulturelle fyrtårn 
under Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020 og støttes 
i perioden med 150.000 kr. årligt.

Fyrtårnsprojektet skal bidrage til, at Frøslevlejren og dens historie 
danner udgangspunkt for en levende formidling, hvor nutidens 
problemstillinger og publikums egen involvering og refleksion står 
i centrum.  I Kreis Nordfriesland, der også er partner i kulturafta-
len, har man valgt KZ Gedänkstätte Schwesing som sit fyrtårns-
projekt, hvilket åbner for muligheden for et stærkt tværgående 
formidlings- og undervisningssamarbejde mellem de to lejre. 

I Aabenraa Kommunes fyrtårnsprojekt skal der i samarbejde med 
udstillerne i lejren skabes projekter og arrangementer af kulturel, 
oplysnings- og formidlingsmæssig art. Projekterne kan både 
knyttes op på lejrens fortælling fra krig til fred og demokrati, men 

kan blandt andet også handle om identitet, tilhørsforhold, ytrings-
frihed, menneskerettigheder, konfliktløsning og FNs verdensmål. 
Midlerne kan bruges direkte på mindre projekter eller som medfi-
nansiering i større projekter.

Fyrtårnsprojektet og andre kulturprojekter samarbejder om at 
understøtte udviklingen af nye og tidssvarende undervisningsma-
terialer på tværs af lejrens udstillere og på tværs af grænsen også 
digitalt og interaktivt. 

KULTURAKADEMI
For eksempel har Frøslevlejrens Museum indledt et samarbejde 
med KZ Gedänkstätte Husum-Schwesing i projektet Kulturakade-
mi, hvor de udvikler et fælles undervisningsmateriale til danske og 
tyske skoleelever. 

SØNDERJYSK KULTURTJENESTE
Hjemmeværnsmuseet og Veteranstøtten er også i gang med 
samarbejdet og deltager i projektet Sønderjysk Kulturtjeneste, 
hvor de udvikler nyt undervisningsmateriale, der matcher klasse-
trin og folkeskolens læringsmål.  

UN LIVE – MUSEUM FOR
THE UNITED NATIONS
D.s.i. Frøslevlejren er i dialog med organisationen bag UN Live 
Museum Association, der planlægger et nyt museum i Køben-
havn, der skal engagere almindelige mennesker i FN’s arbejde, 
værdier og historie. Museet skal skabe forståelse for vigtigheden 
af FN’s arbejde, og at alle mennesker på jorden vokser op og for-
står, at de er en del af en global sammenhæng. Det nye FN-mu-
seum bliver både et fysisk museum i København, et virtuelt muse-
um og et rejsende museum med satellitter rundt om i verden.

Organisationen bag UN Live Museum Association tilkendegiver, 
at hvis UN-museet realiseres, vil et potentielt samarbejde med en 
revitaliseret Frøslevlejr kunne fremme begge museers vision om 
blandt andet at formidle fred, grænseoverskridende samarbejde 
og udvikling til gavn for alle mennesker. Der kan derfor blive tale 
om, at Frøslevlejren kommer til at huse rejsende udstillinger eller 
virtuelle fortællinger. 

Begge museer vil i høj grad fokusere på en relativt ung målgruppe 
eksempelvis skoler, ungdomsuddannelser og andre læreranstalter, 
der arbejder med fred og samarbejde.

Rekonstruktion af vagttårn.
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