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Til  

Kulturministeren, direktøren for Nationalmuseet og pressen. 

 

Natten til søndag d. 28. april nedbrændte Frihedsmuseet. Der var så vidt vides ingen vidner 

– og der var ingen vagter. Den sidste vagt gik sin runde den 1. januar 2010, så blev han 

sparet væk. 

Det blev hurtigt klart, at branden var påsat, men indtil nu står politiet som sædvanlig uden 

spor af brandstifterne. En anonym person har udlovet en dusør på 100.000,- kroner til 

sagens opklaring, uden at det endnu har ført til noget. 

 

Måske har politiet også denne gang – som adskillige gange tidligere – sat kikkerten for det 

blinde øje? Som for eksempel når mindesmærker for de faldne i modstandskampen – som 

mindesmærket for de faldne kommunister, der står klods op af det nu nedbrændte 

Frihedsmuseum – er blevet skændet med hagekors og overhældt med maling.  

Eller skal der gå 20 år, som tilfældet har været i bombesagen fra Søllerødgade, før politiet 

foretager sig noget og retter blikket mod de fascistiske kræfter, som i disse år huserer i hele 

Europa – også i Danmark?  

Det håber vi ikke – men vi frygter det! 

 

At Frihedsmuseet skal genopbygges i samme arkitektur og med det samme indhold, derom  

hersker der ingen tvivl – i hvert fald ikke hos os. Det må ikke glemmes, at det var 

modstandsbevægelsen der selv indsamlede penge til Frihedsmuseet, og i respekt for deres 

minde, og deres gave til danskerne, skal museet genopbygges i deres ånd. 

 

Men vi er klar over, at andre ser branden, som en mulighed for at ændre museets indhold – 

som længe har været en sten i skoen for disse koldkrigere – så det kommer i 

overensstemmelse med deres syn på modstandskampen og deres reaktionære politiske 

holdninger i dagens Danmark.  

Vi må på det kraftigste advare såvel Kulturministeriet som Nationalmuseet mod at følge 

disse reaktionære, antidemokratiske kræfter. Det ville være i strid med alt hvad 

modstandsbevægelsen stod for – og museet er modstandsbevægelsens museum.  

At ændre det, vil være endnu et historisk bedrageri mod alle de, som gav deres liv for 

Danmarks frihed.       
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