”Danmarks befrielse...”
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
I aften er det 75 år siden, at frihedsbudskabet lød. At de
tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark
havde overgivet sig. Samme aften og dagen efter var
der fest i gaderne. Jeg kommer altid til at tænke på scenen fra Matador, hvor man i begejstring river mørklægningsgardinerne ned. De mørke år er forbi. Danmark er
frit. Befrielsen kalder helt spontant på glæden. Den er en
rus. Det er sådan, det er med befrielsen. Befrielsen fra krig
og enhver anden befrielse, vi må opleve. Hvad end det
er, der har trykket os, bundet os, holdt os nede, gemt os
væk i mørket, så kommer befrielsen over os som en rus.
Man bobler over med glæde og kan alt. Hvor man før var
bundet, er man nu fri. Det giver overskud. Og overskud er
jo altid skønt!
Når vi i dag mindes befrielsesdagen, så mindes vi naturligvis tiden dengang. Men vi holder samtidig hinanden op
på, at vi aldrig vil glemme, at der var krig her i vores del af
verden. At vi for kun 75 år siden var i krig med vores nabolande. Og at vi aldrig vil glemme de uhyrligheder, som
fandt sted under den krig. Ikke mindst udryddelsen af 6
millioner jøder.

Jeg besøgte for nogle år siden et lille krigsmuseum i Holland. Et museum, som særligt handler om bombardementet af Rotterdam. Og der var særligt én ting, der gjorde
stort indtryk på mig. Det var en række af billeder, der var
hængt op, som noget af det første man ser, når man
kommer ind på museet. Der var billeder fra Rotterdam efter bombardementet. Der var også et par enkelte billeder
fra Dresden og fra Hamburg. Og man kunne ikke se forskel. Det var bare ruiner. Og endelig, så var der et par billeder fra nutiden. Fra Aleppo i Syrien og fra Gazastriben i
Palæstina. Og igen: Man kunne ikke se forskel. Krig er krig.
Havde der ikke være små skilte, som fortalte, hvorfra billeder var taget, så ville jeg havde troet, at de alle var fra
Rotterdam.
Det fører mig tilbage til det med befrielsen. For når vi mindes, hvad der skete dengang, så er det også med henblik på nutiden. Vi mindes krigen dengang i håb om, at vi
ikke igen skal have krig i vores del af verden. Og vi mindes
krigen dengang, i håb om, at der også rundt omkring i
verden, en dag, må blive fred. Måske et naivt håb, men
et håb, som jeg synes, der må være plads til en dag som i
dag.
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