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Høringssvar vedrørende Koncept- og idéoplæg til helhedsplan – Frøslevlejren
Foreningens Frøslevlejrens Venners bestyrelse har med interesse læst og drøftet koncept- og idéoplæg af 13.
oktober 2016.
Set med Frøslevlejrens Venners øjne er det positivt, at der gives plads til at beskrive såvel krigs - som fredstid,
herunder især perioden indtil 1944 og de følgende år. Bestyrelsen opfatter de skitserede modeller som interessante og visionære, men særdeles vidtgående for den fremtidige struktur i Frøslevlejren.
Det opfattes positivt, at begge modeller bevarer muligheder og råderum for Frøslevlejrens Efterskole og umiddelbart også for de nuværende, øvrige brugere i lejren, men der mangler beskrivelse af, hvorledes man vil tilgodese/placere de brugere, der fysisk skal flyttes. I materialet nævnes ensidigt Nationalmuseet, Frøslevlejrens
Museum.
”De private brugere” kom før Nationalmuseet i lejren og alle, der er i Lejren i dag, har været med til at skabe
”Frøslevlejren”. Det skal i den forbindelse erindres, at Frøslevlejrens tidligere fanger var aktive i forbindelse
med etablering af den første udstilling i Hovedtårnet samt at en tidligere fange sponserede de vagttårne der
findes i dag.
Mindeparken skal fortælle historien og ikke alene være et smukt mindested. Lejren bør også i fremtiden være
indbydende at færdes i - autenticiteten bør forblive afbalanceret og ikke udelukkende være for autenticitetens
skyld. Det er i den forbindelse vigtigt at fastholde, at Frøslevlejren var en fangelejr og ikke en Kz-lejr, samt når
der vælges attrapper for at markere manglende barakker bør disse være ”skaller”, der ligner de eksisterende
barakker.
For begge modeller gælder at besøgende føres gennem grus og jord, som de uanset vejrlig på deres videre
færd gennem lejren medbringer til alle barakker, der besøges. I forbindelse med ”grus og jord” savnes en beskrivelse af, hvorledes man for eksempel vil tilgodese besøgende, der er kørestolsbrugere.
Efter foreningens opfattelse udfordrer begge modeller lejrens økonomiske, driftsmæssige fremtid. Frøslevlejrens Venner kan med den begrænsede indsigt ikke få øje på en model for den ved tidlige møder omtalte stærke
driftsorganisation samt hvorledes en fremtidig økonomisk forsvarlig drift sikres. Endvidere må det forventes, at
Nationalmuseet fremtidige rådighed over ca. 50% af mindeområdet afspejles tilsvarende i forbindelse med lejrens fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter. I tilslutning hertil skal det bemærkes, at ankomstcentrets
placering som skitseret i ”Model 2” forekommer særdeles ufordelagtigt og næppe er beregnet på at agere som
det ønskede fælles informationscenter for alle institutioner i lejren . Det forventes, at et fælles informationscenter også tilgodeser de besøgendes behov for adgang til toiletfaciliteter.
Sluttelig skal foreningen Frøslevlejrens Venner opfordre til, at der indkaldes til et brugermøde med baggrund i
de indkomne høringssvar med mulighed for at belyse og afklare eventuelle tvivlsspørgsmål.
Med venlig hilsen
H A J Larsen
formand

