
Årsberetning 2010 for Frøslevlejrens Museum 

 

Besøgstal 

Museet har i 2010 haft 46.028 gæster, hvilket var en anelse højere end i 2009. Også antallet af  

foredrags- og omvisningsarrangementer var en anelse højere, nemlig 199. 

 

Udstillinger 

Museet har i 2010 fortsat arbejdet med at forny udstillingerne på to fronter. For det første har 

museet i samarbejde med Nationalmuseets Center for Formidling færdiggjort første etape af et 

grafisk løft af den eksisterende permanente Frøslev-udstilling, nemlig udstillingen i 

Hovedvagttårnet. Her er der senest opsat AV-udstyr, som kontinuerligt viser et stort antal 

fangeportrætter fra det tyske lejrarkiv. Endvidere er det grafiske løft nu påbegyndt i Barak H4, hvor 

første etape er en fornyelse af teksten og genstandsmontering i samtlige udstillingens 48 montrer.  

For det andet har museet arbejdet videre med etableringen af en permanent udstilling om 

Fårhuslejren 1945-1949 i museets tredje bygning, Barak H6. Man er netop i gang med at etablere 

lys og AV-udstyr finansieret af en donation på 150.000 kr. fra Frihedsmuseets Venners Fond, og 

mod årets slutning fik museet tilsagn om yderligere donationer fra dels Frihedsmuseets Venners 

Fond på 200.000 kr. og Hermod Lannungs Museumsfond på 100.000 kr. Disse to donationer skal  

finansieredet grafiske arbejde samt arkitektbistand og opsætning af udstillingen, som udføres i 

samarbejde med Nationalmuseets Center for Formidling. Det er herefter planen, at udstillingen 

fremstilles i 2011 og sættes op i 2012. 

 

Igangværende videnskabelige projekter 

Arbejdet med etableringen af en permanent udstilling Fårhuslejrens historie er foregået parallelt 

med overinspektør Henrik Skov Kristensens arbejde på et større bogværk om Fårhuslejren. Det 

udkommer i 2011 under titlen ”Straffelejren – Fårhus, landssvigerne og retsopgøret”. 

Desuden påbegyndte museumsinspektør Dennis Larsen i samarbejde med lektor Therkel Stræde fra 

Syddansk Universitet en undersøgelse af danske SS-soldaters virksomhed i den hviderussiske by 

Bobruisk. Også denne undersøgelse vil resultere i en bogudgivelse. 

 

Publiceringer og andet 

Både museumsinspektør Dennis Larsen og overinspektør Henrik Skov Kristensen har i 2010 

deltaget i relevante videnskabelige sammenhænge på tværs af arkiv-, museums- og 

universitetsverdenen, ligesom begge har holdt foredrag i folkelige sammenhænge. Henrik Skov 

Kristensen deltog således i et internationalt symposium i Norge, hvor han sidder i en videnskabelig 

følgegruppe til et norsk projekt Painful Heritage, som på baggrund af spor i kulturlandskabet 

udforsker den vanskelige kulturarv efter den 2. Verdenskrig. Han deltog også sammen med Dennis 

Larsen i et ”Skandinaviens-symposium” i Gedenkstätte Neuengamme, hvor de holdt foredrag om 

henholdsvis ”Deportationer fra Danmark” og ”Danske KZ-vagter”. Begge bidrag vil senere blive 

publiceret i en antologi fra det pågældende seminar.  

Henrik Skov Kristensen har endvidere fungeret som censor ved landets universiteter i faget historie. 

 

Dennis Larsen fik i 2010 publiceret: 

Fortrængt grusomhed. Danske SS-vagter 1941-1945. 

 

Henrik Skov Kristensen fik publiceret: 

”Gestapoagenten Thora”, kronik i Jyllands-Posten den 26.3. 

 



 

”Den nye grundfortælling om os”, kronik i Jyllands-Posten den 18.6.  

 

”Moralske dilemmaer”, kronik i Jyllands-Posten 6.7. 

 

”En kustodes bekendelse” i Jyllands-Posten 23.7. 

 

Sønderjylland i 1933 (redigeret sammen med Birgitte Herreborg Thomsen) 

 

”Ladelund-koncentrationslejren” i Nationalmuseets Arbejdsmark 2010, s. 8-21. 

 

Grethe Bartram. Fra kommunist til Gestapoagent. 

 

Eine Station auf dem Weg in die Hölle. Harrislee-Bahnhof und die Deportationen dänischer 

Gefangener aus Frøslev in deutsche Konzentrationslager. 

 

Sidstnævnte, en tosproget (tysk-dansk) publikation, er en genudgivelse fra 2002, idet 1. udgaven var 

blevet udsolgt. Genudgivelsen blev finansieret via en donation fra Alex Binneballes Fond. 

 

TV og radio 

Udgivelserne af de to ovennævnte bøger Fortrængt grusomhed og Grethe Bartram. Fra kommunist 

til gestapoagent gav anledning til en del mdieomtale, også i radio og TV. 

Desuden medvirkede Henrik Skov Kristensen i en direkte 6-timers radio-rekonstruktion af 

begivenhederne den 9. april 1940, produceret af Radio Syd, Radio Esbjerg og Radio Trekanten. 

Udsendelsen vandt siden to radiopriser og Kryger-prisen. 

 

Personale 

Den 31. december 2009 lod overassistent Lis Mågård sig pensionere efter mere end 20 års tjeneste, 

og pr. 30. juni 2010 gik museumsbetjent Orla Petersen på pension efter over 30 års tro tjeneste i 

Frøslevlejrens Museum. Begge takkes for deres engagerede indsats og ønskes et langt og frugtbart 

otium. 

Den 1. januar 2010 blev Betina Saldern ansat som kontorassistent i et 15 timers fleksjob, og den 1. 

august 2010 blev Leif Bo Clausen ansat som museumsmedhjælper i et 16 timers fleksjob.  

 

Henrik Skov Kristensen, overinspektør                                        december 2010 


