
Årsberetning 2011 for Frøslevlejrens Museum 

 

Besøgstal 

Museet har pr. 31. oktober haft 46.493 gæster, hvilket betegner en mindre fremgang i forhold til 

2010.  Det endelige besøgstal for 2011 tegner således til at blive over 48.000. 

Også antallet af forudbestilte foredrag og omvisninger i museet for større grupper er steget en 

anelse. Pr. 31. oktober havde 204 grupper købt denne tjenesteydelse, som varetages af dels 

honoraransatte Bent Hansen og Henrik Vestergaard, dels af museumsinspektør Dennis Larsen. 

 

Udstillinger 

Museet har i 2011 fortsat arbejdet med at forny den permanente Frøslev-udstilling. Efter 

færdiggørelsen af hovedvagttårnet er arbejdet fortsat i barak H4, hvor første etape forventes færdig i 

2011. Det drejer sig om en fornyelse af teksterne og genstandsmonteringen i samtlige udstillingens 

48 montrer. 

Arbejdet med etableringen af en permanent udstilling om Fårhuslejren 1945-1949, hvor lejren var 

først internerings- og siden straffelejr under retsopgøret, er også fortsat, og det forventes, at 

udstillingen, som skal etableres i museets tredje bygning, barak H6, stort set er færdig på 

tegnebrættet ved årets udgang med henblik på opsætning i 2012. Dette sker i samarbejde med 

Nationalmuseets Center for Formidling.  

Finansieringen af dette arbejde er på plads via donationer fra Frihedsmuseets Venners Fond og 

Hermod Lannungs Museumsfond. 

 

Museet har fra den 1. juli vist særudstillingen ”En mand, et kamera, en krig”. Udstillingen viser 

Jørgen Strange Lorenzens fotooptagelser fra Besættelsen og er fremstillet og udlånt af HSB Esbjerg. 

 

Videnskabelige projekter, publiceringer og andet 

Arbejdet med etablering af en permanent Fårhus-udstilling er foregået parallelt med overinspektør 

Henrik Skov Kristensens arbejde på et større bogværk om Fårhuslejren. Fra januar til juli 2011 

arbejdede han intenst med at få bogen færdigskrevet, og i august udkom den under titlen 

Straffelejren. Fårhus, landssvigerne og retsopgøret. Bogen blev udgivet af Nyt Nordisk Forlag i 

samarbejde med Nationalmuseet. Udgivelsen af bogen, som er på 640 sider, blev støttet økonomisk 

af Kulturarvsstyrelsen, Alving-fonden og Dansk Kultursamfund af 1910. Bogen, som blev 

præsenteret for offentligheden ved et velbesøgt arrangement i Frøslevlejrens Museum den 24. 

august, blev smukt modtaget, fik megen omtale i medierne, og førsteoplaget var udsolgt efter 

halvanden måned. 

 

Dennis Larsen har i 2011 fortsat sit forskningsprojekt om danske SS-soldaters virksomhed i den 

hviderussiske by Bobruisk – et projekt han udfører sammen med lektor Therkel Stræde fra 

Syddansk Universitet. Det er tanken, at undersøgelsen skal munde ud i en udgivelse i 2012. 

Dennis Larsen foretog således i 2011 arkivrejser til Hviderusland, Tyskland og Holland. 

 

Henrik Skov Kristensen har fået publiceret bidraget ”Vergangenheitsbewältigung og 

Fårhusmentalitet. Det tyske mindretal og retsopgøret” i Carsten Jahnke og Jes Fabricius Møller 

(udg.) 1864 – og historiens lange skygger, s. 145-170. Denne antologi rummer en række 

forelæsninger ved et dansk-tysk videnskabeligt symposium på Københavns Universitet i november 

2009. 

 



Til leksikonet Sønderjylland A-Å, som er redigeret af Inge Adriansen, Elsemarie Dam-Jensen og 

Lennart Madsen, og som blev præsenteret for offentligheden den 3. november ved et stort 

arrangement på Sønderjyllands Kunstmuseum i Tønder, har Henrik Skov Kristensen bidraget med i 

alt 13 artikler/opslagsord, nemlig ”Besættelsen”, ”Tyske befæstningsanlæg”, ”Frits Clausen”, ”Jens 

Møller”, ”Grænsebevogtning”, ”Frøslevlejren”, ”Fårhuslejren”, ”Ladelund”, ”Schwesing”, NSDAP-

N”, ”Retsopgøret”, ”Selbstschutz” og ”Zeitfreiwillige”. 

Sønderjylland A-Å betegner afslutningen på Historisk Samfund for Sønderjyllands store historie-

formidlingsprojekt, som blev sat i søen i forlængelse af nedlæggelsen af Sønderjyllands Amt i 

januar 2007.    

 

Både Henrik Skov Kristensen og museumsinspektør Dennis Larsen har endvidere færdiggjort 

bidrag, henholdsvis med titlen Deportationen aus Dänemark og Dänische KZ-Wächter, til en 

antologi, som rummer indlæggene ved en ”Skandinaviens-symposium” i Gedenkstätte 

Neuengamme. Symposiet fandt sted i forsommeren 2010, og antologien forventes publiceret ultimo 

2011. 

 

Såvel Dennis Larsen som Henrik Skov Kristensen har endelig i 2011 holdt foredrag og 

forelæsninger i såvel folkelige som videnskabelige sammenhænge. Og Henrik Skov Kristensen har 

også i 2011 fungeret som beskikket censor i faget historie ved de danske universiteter. 

 

Personale 

Pr. 31. august fratrådte museumsmedhjælper Leif Bo Clausen. Leif Bo Clausen var ansat i et 15-

timers fleksjob. I stedet har museet pr. 1. december ansat Melanie Lassen i en deltidsstilling som  

rengøringsassistent/weekendvagt. 

 

 

 

Henrik Skov Kristensen 

ultimo oktober 2011 

  


