Bliv medlem af:
Horserødlejrens Museums Venner
for et årligt kontingent på kr. 100,-

Vi er også på

Udstillingen er udarbejdet af:

Horserødlejrens
Museums Venner

Overinspektør Esben Kjeldbæk, Frihedsmuseet og
Overinspektør Henrik Skov Christensen, Frøslevlejrens Museum.
Horserødlejrens Museum blev åbnet den 22. juni
2002.

Beløbet bedes indbetalt på:

Konto nr. 5339 - 0328267
Arbejdernes Landsbank
Centrumgaden 35
2750 Ballerup

Undertegnede vil gerne være medlem og
støtte Horserødlejrens Museums Venner:
Navn:

Museumsleder Torben Ulrich Gulnov i Museet

Adresse:
Postnr:

By:

E-mail:

Sendes til:
Horserødlejrens Museum.
Esrum vej 367, 3000 Helsingør

Horserødlejrens Museum
Esrumvej 367
3000 Helsingør
Telefon: 7255 2047
Fax: 7255 2100
E-mail: horserodlejren@mail.dk

Informationsfolder

Horserødlejrens Museums Venner:

Kort fortalt om foreningens første Æresmedlemmer:

Horserødlejrens historie i korte træk:

Horserødlejrens Museums venner blev stiftet den
17. marts 2009.

Alfred Andersen

1917 - 1919:

Foreningens formål er, at støtte Horserødlejrens Museum med bl.a. indsamling af historisk materiale om
lejrens historie.
Derudover vil foreningen løbende bidrage til historiske projekter, som kan tilføre yderligere informationer om lejrens lange historie.
Sidst men ikke mindst vil foreningen, via ansøgninger i fonde og hos private virksomheder, forsøge, at
rejse midler således, at museet kan udvides med et
separat ”fængselsmuseum”.
Horserødlejrens Museums Venner er også information. Via et stort netværk, kan foreningen også bidrage med råd og vejledning til fx slægtsforskere.
I den elektroniske verden er det bare, at sende sin
forespørgsel via E-post til museet. Måske har vi lige
den ”brik” i puslespillet, som der mangles for, at
komme videre i den historiske søgning.
Horserødlejrens Museums Venner har også et tæt
samarbejde med Frihedsmuseets Venner, derfor
kan vi tilbyde vores medlemmer gratis deltagelse i
de mange spændende foredrag, som Frihedsmuseets Venner afholder hvert år.
Med vores tiltag håber vi, at rigtig mange vil støtte
op om Horserødlejrens Museums Venner.

F. 1921, Interneringsnr. 130
Alfred Andersen delte som ungkommunist illegale blade ud i Vejle.
Han blev arresteret af dansk politi.
Via Vejle arresthus blev han overført til Vestre Fængsel. Blev dømt til
18 måneders fængsel. Ved løsladelsen fra Nyborg Statsfængsel blev
han interneret i Horserød som kommunist. Den 2. oktober 1943 blev han deporteret til
KZ-lejren Stutthof i Polen. I januar 1945, kom Alfred
på en dødsmarch fra lejren i snestorm, som kostede
flere danskere livet. I marts 1945 befriet af den Røde
Hær og kom hjem sommeren 1945. I 1946 flyttet til
Odense. Med i S. F. fra starten. Medlem af folketinget
for SF 1977-79 og medlem af Odense byråd i over
23 år.

Henning Louis Jensen:
f. 1921, Gestapofange nr. 408
Gartner Henning Jensen deltog
i trykningen af illegale blade på
Amager under Besættelsen. Han
havde en håndfuld blade med på
sit arbejde som CB-betjent og blev
her taget af Gestapo. Han var herefter fange i bl.a. Horserød, Frøslev,
Neuengamme og Versen, der var
en udelejr til Neuengamme. Her gravede de i vinteren 1945 skyttegrave i et sumpet område. Der nåede
ikke mange Røde Kors-pakker frem til Versen og sult,
sygdom og død hærgede blandt fangerne.
Henning Jensen overlevede og kom hjem med De
hvide Busser. I dag holder han foredrag rundt omkring i landet, hvor han fortæller om sine oplevelser.

Lazaretlejr først for russiske krigsfanger dernæst for
belgiske, franske, italienske, rumænske samt amerikanske krigsfanger.

1920 - 1923:
Ferielejr for tyske børn fra Berlin og Flensborg.

1923 - 1940:
Svagbørnskoloni for børn fra den københavnske stenbro. Feriekoloni for danske spejdere, ubemidlede husmødre samt katolske piger.

1940 - 1941:
Interneringslejr for tyske immigranter.

1941 - 1943:
Interneringslejr for danske kommunister og spaniensfrivillige.

1943 - 1944:
Interneringslejr for prominente personer, modstandsfolk samt jøder.

1944 - 1945:
Uddannelseskasserne for danske overløbere. Tysk lazaretlejr for tyske soldater.

1945 - 1947:
Straffelejr for personer dømt efter landsforræderloven.

1947:
Fængsel for tuberkuloseramte mænd samt psykopatforvarede kvinder.

