




Tysk interneringslejr 1944–1945 
 
Frøslevlejren blev bygget som tysk interneringslejr i 1944 under den tyske besættelse af Danmark. Flere 
tusinde danskere sad i lejren som det tyske sikkerhedspolitis fanger. 
 
Selv om Frøslevlejren blev bygget for at undgå deportationer af danskere til koncentrationslejre i Tysk-
land, blev cirka 1.600 Frøslevfanger, stik imod alle aftaler, sendt videre til tyske kz-lejres rædsler. 
 
Frøslevlejren var helt speciel i europæisk sammenhæng. Tyskerne accepterede, at det danske fængselsvæ-
sen stod for fangernes forplejning, og tortur, vold, ydmygelser og drab forekom stort set ikke i lejren. Cir-
ka 12.000 fanger passerede Frøslevlejren i de ni måneder, lejren eksisterede. 



Udstillingerne 
 
Frøslevlejrens Museum, som er en del af Nationalmuseet, råder over tre udstillingsbygninger. I hovedvagt-
tårnet og den tidligere fangebarak H4 skildres Frøslevlejren 1944-1945. 
 
En del af rummene fremstår som dengang, mens der i andre er udstillinger om den tyske overvågning af lej-
ren, fangernes hverdag, deportationerne til tyske kz-lejre og evakueringen med De Hvide Busser. 
 
I Barak H6 skildres Fårhuslejren 1945-1949 med et særligt fokus på det tyske mindretal i Sønderjylland, 
som blev særligt hårdt ramt af retsopgøret. 











En redningsaktion tager begyndelse 
 
De danske myndigheder forsøgte konstant at lægge pres på den tyske besættelsesmagt for at få lov til at 
hjælpe de danske kz-fanger. Man arbejdede for at få etableret brevveksling mellem fangerne og deres fa-
milier og for at sende mad og tøj til fangerne. Men det vigtigste mål var at få lov til at bringe fangerne ud 
af lejrene og hjem i sikkerhed. 
 
Ledende embedsmænd i Udenrigsministeriet og Socialministeriet forhandlede ihærdigt med de tyske myn-
digheder. I december 1944 lykkedes det at få den første bustransport igennem til Tyskland. I ambulancer 
og røde DSB-busser blev godt 200 syge politibetjente hentet hjem fra kz-lejren Buchenwald. Dette blev 
startskuddet til redningsaktionen De Hvide Busser. 



De Hvide Busser og Bernadotteaktionen 
 
Fra december 1944 til marts 1945 afhentede de danske myndigheder med tysk tilladelse ca. 500 danske kz
-fanger i Tyskland. Fangerne blev interneret i Frøslevlejren.  
 
I marts 1945 fik Folke Bernadotte, som var vicepræsident i Svensk Røde Kors, tilladelse af SS-Rigsfører 
Himmler til at samle danske og norske kz-fanger fra lejre i hele Tyskland i et specielt af snit af Neuengam-
me-lejren ved Hamburg. Herfra skulle fangerne føres videre til det neutrale Sverige.  
 
Fra den 20. til den 21. april 1945 afhentede en armada af danske Hvide Busser de sidste ca. 4200 danske 
og norske kz-fanger i Neuengamme.  
 
Mange af dem blev anbragt i Frøslevlejren, før de blev ført videre til Sverige. Frøslevlejrens indbyggertal 
steg i dette døgn til ca. 5500 fanger.  
 
I alt blev ca. 17000 fanger undsat ved den svensk-danske redningsaktion, nemlig ca. 7000 nordiske og ca. 
10000 af anden nationalitet. 
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Dansk internerings- og straffelejr 1945–1949 
 
Fra maj 1945 til efteråret 1949 fungerede lejren, nu under navnet Fårhuslejren, som internerings- og 
straffelejr under retsopgøret efter 2. verdenskrig. Fårhuslejren var den største af de såkaldte 
”særlige straffelejre for landssvigere”. I de fire et halvt år sad mere end 5.000 indespærret i Får-
huslejren i kortere eller længere tid. 


