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Museet for Danmarks frihedskamp 1940-45 genopbygges, men med et helt nyt arkitektonisk udtryk. 
Udstillingsarealet er en underjordisk sal, blottet for naturligt lysindfald, hvilket skaber de perfekte 
rammer for formidlingen af Danmarks Frihedskamp. 
 

Museet genopbygges med en overra-
skende og spændende løsning, der ska-
ber en funktionel bygning til Frihedsmu-
seet, og samtidig forener omgivelser og 
museum på fineste vis. 
 
Selve udstillingsarealet er anbragt i en 
højloftet, underjordisk sal blottet for na-
turligt lysindfald, mens museet i gade-
plan er begrænset til en forholdsvis be-
skeden hovedbygning med reception, 
butik og café, i alt 1.900 m².  
 
En af de centrale historier Frihedsmuseet 
gerne vil formidle, er fortællingen om 
modstandskampens to dimensioner – 
den åbne, synlige hverdag og den under-
jordiske, usynlige.  
 
For mange er netop den farefyldte og 

skjulte kamp mod den tyske besættel-
sesmagt definitionen på den danske 
modstandsbevægelse, og den oplevelse 
understøttes til fulde, når de besøgende 
tager turen ned i den stemningsfyldte og 
dramatiske underetage.  
 
På grund af et højtliggende grunvands-
spejl udføres gulve og vægge som 
vandtætte dobbeltkonstruktioner med 
indskudsdræn.  
 
Nedre konstruktive gulv udføres som 
dobbeltarmeret betonplade forankret 
for vandtryk med jordankre. Som pri-
mært tætnende væg rammes en perma-
nent spunsvæg forankret med midlerti-
dige jordankre. På den indvendige side 
af spunsen påstøbes en armeret for-
satsvæg i beton med isodræn.  

REFERENCE MUSEET FOR DANMARKS FRIHEDSKAMP 

EKJ’s ydelser 

 Projektering af konstruktioner 
 Geoteknik 
 Hydrogeologi 
 Jordforureningsundersøgelser 
 Jordhåndtering 
 Byggeledelse 
 Fagtilsyn 

Særlige fokusområder i       
ingeniørrådgivningen: 

 Etablering af byggegrube med 
højt grundvandsspejl 

 Vandtrykspåvirkede konstruk-
tioner 

 Hensyn til det kulturhistoriske 
miljø, herunder fredede vold-
anlæg m.v. 

 
Bygherre: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme 
Kontaktperson: Peter Thorsen, pt@ltarkitekter.dk 
EKJ’s rolle: Underrådgiver til totalrådgiver Lundgaard & Tranberg Arkitekter 
Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter 
Periode: 2015–2018 
Areal: 1.900 m² 
Entreprisesum: 41 mio. kr. 
EKJ’s honorar: 1.8 mio. kr. 
Entreprenør: Udbydes primo 2017  
Entrepriseform: Storentrepriser  
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