Frihedsmuseet åbner efter flere års genopbygning
Fredag den 3. juli slår Frihedsmuseet dørene op for det nye museum. Dermed kan alle nu igen gå
på opdagelse i historien om den danske modstandsbevægelse under 2. Verdenskrig.
Et helt nyt og topmoderne Frihedsmuseum inviterer nu danskerne indenfor i en af Danmarks mest
omtalte og omdiskuterede perioder: Danmarks besættelse og den danske modstandskamp.
”Endelig kan vi åbne Frihedsmuseet igen. Det har godt nok været længe ventet, og jeg er spændt
på at se og høre, hvordan danskerne tager imod det genopbyggede Frihedsmuseum efter den
altødelæggende brand i 2013. Vi har lagt mange kræfter i at gøre museet så interessant som
overhovedet muligt. Jeg tror, at mange danskere vil finde aktuel inspiration i det enestående
indblik, som museet giver i, hvordan vi danskere tidligere har håndteret svære tider med en
hverdag sat helt ud af spil,” siger Rane Willerslev, der er direktør for Nationalmuseet, som
Frihedsmuseet er en del af.
Også kulturminister Joy Mogensen glæder sig over, at det nu bliver muligt at åbne museet:
”Vi var mange, der havde set frem til at markere 75-års dagen for befrielsen den 5. maj med
genåbningen af Frihedsmuseet, men udbruddet af Coronavirus betød at den officielle åbning
måtte udskydes. Forventningens glæde er dog ikke den værste, og nu kan vi endelig se frem til, at
museet åbner for publikum i starten af juli. Frihedskampen er en vigtig brik i historien om
besættelsen af Danmark, og vi kan alle glæde os til, at den fortælling kan udfolde sig i helt nye
rammer på det nye underjordiske museum”.
Museet er genopbygget på Kastellet i København, hvor også det gamle Frihedsmuseum lå.
”Selvom vi selvfølgelig gerne ville være åbnet 5. maj på befrielsesdagen som planlagt, er der noget
næsten symbolsk i, at museet nu slår dørene op på et tidspunkt, hvor hele landet igen begynder at
åbne op efter ’corona-besættelsen’,” siger Rane Willerslev.
Frihedsmuseet åbner for publikum fredag 3. juli fra kl. 14:00 til kl. 19:00. På grund af tiltagene for
at bremse smitten med COVID-19 vil åbningen først blive markeret med en stor, officiel ceremoni
på et senere tidspunkt.
Et nyskabende museum for alle generationer
På det genopbyggede Frihedsmuseum får publikum helt nye oplevelser i et moderne indrettet
museum under jorden.
”Vi har fokuseret på at fortælle historien på en nyskabende og levende måde med brug af historiske
hovedpersoner, scenografi, interaktive elementer og et helt unikt og banebrydende lydsystem, der
guider vores gæster igennem udstillingen. Vores håb og forventning er, at det nye museum vil kunne
tiltrække hele Danmark – stor som lille, ung som gammel,” siger museumschef for Frihedsmuseet,
Jens Carl Kirchmeier-Andersen.

I forskellige scener fra besættelsestiden følger publikum fem historiske personer gennem alle fem
krigsår. Alle har de valgt side i modstandskampen, og alle må de møde konsekvenserne af deres
valg, der ikke altid var lette. I mødet med den tyske værnemagt blev den almindelige dansker og
landets ledere konfronteret med mange vanskelige moralske og personlige dilemmaer.
Som et vigtigt greb i den moderne fortælling om en af Danmarkshistoriens mest interessante
perioder får publikum et helt særligt indblik i de fem hovedpersoners farefulde og usikre liv og kan
desuden dykke ned i sabotageaktioner, fremstille illegale blade, knække koder og aflytte
telefonsamtaler.
Tættere på historien om modstandskampen kommer publikum ikke andre steder.
For yderligere information kontakt:
Kommunikationsansvarlig, Julie Lorenzen på 41 20 60 42, Julie.Lorenzen@natmus.dk
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Museet åbner fredag 3. juli fra kl. 14.00 – 19.00
Efter åbningsdagen er åbningstiderne mandag-søndag fra 10.00 – 17.00 fra juni-september
og tirsdag-søndag fra 10.00 – 17.00 fra oktober-december
Frihedsmuseet ligger i Churchillparken ved Kastellet i København
Det er arkitekterne Lundgaard & Tranberg, der har tegnet det nye museum
Bygningen og udstillingen er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden

Læs mere på: www.frihedsmuseet.dk

