
 
Indre By Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns 
Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og 
politikerne på Københavns Rådhus.
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Indre By Lokaludvalg har gennem længere tid arbejdet for at få 

flyttet Danmarksmonumentet fra sin nuværende placering i Østre 

Anlæg til et sted, hvor det kommer til sin ret. I de vedlagte bilag ses 

en beskrivelse af monumentet samt et foto. 

 

Lokaludvalget har vurderet ideen på ny og mener, at 

Danmarksmonumentet bør flyttes til området i Churchillparken ved 

krydset Bredgade-Esplanaden-Grønningen. Området ejes af 

Forsvarsministeriet. 

 

Hverken Københavns Kommune, som driver Østre Anlæg, eller 

Slots- og Kulturstyrelsen, som er myndighed på området, har udtalt 

sig imod en flytning af monumentet fra Østre Anlæg. Se de vedlagte 

udtalelser. 

 

Interessen for Danmarksmonumentet er stigende, dels i medierne, 

dels understreget af en stor tilstrømning til lokaludvalgets 

parkvandringer den 9. juni 2021 i Østre Anlæg og dels i 

henvendelser til lokaludvalget med forslag til en ny placering af 

denne glemte, i dag nærmest ukendte, historieudfoldende folkegave 

til Christian den 9. og Dronning Louise i anledning af deres 

guldbryllup i 1892.   

 

Flere fra turisterhvervet påpeger den interesse, det vil rumme for 

gæster fra de lande, i hvilke Christian den 9. fik indgiftet sine børn.  

 

Andre finder monumentet så symbolrigt og håndværksmæssigt 

gennemført, at det står som enestående eksempel på 1800-tallets 

historicisme/symbolisme, og rettelig fortjener en genfremdragelse, 

efter over hundrede års bortvisning fra byens befærdede rum. 

 

Lokaludvalget anbefaler en placering, som er turistrelevant og som 

vil være midtvejs mellem den engelske og den russiske kirke, begge 

opført under protektion af Christian den 9.s to døtre i de pågældende 

lande/trossamfund. 
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Monumentet vil erstatte to bænke på hjørnet af Esplanaden og 

Grønningen, og her blive et værdigt point de vue for Bredgade, samt 

med sit trappeformede basis blive velegnet som mødested. 

 

Churchillparken/Kastellets udenværker rummer andre skulpturer med 

mytologisk tema fra samme periode, som Louis Hasselriis' Thyra 

Danebod/Mor Danmark, Bundgaards nærliggende Gefionspringvand 

og som nærmest stående Stephan Sindings Valkyrie. 

 

Områdets store træer vil danne baggrund, ligesom bygningerne står i 

god afstand og er fra samme lidt pompøse periode.  

 

Andre hovedstæder har, fra samme periode, voldsomme 

sejrsmonumenter på høje søjler - i London også med bronzeløver.  

 

Danmarksmonumentet fremviser en mild, beskyttende sagnkvinde, 

og hædrer en indgiftningspolitik, som efter den voldsomme reduktion 

i 1864 bibragte landet ny anerkendelse. 

 

Hvis Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan tilslutte sig den 

foreslåede placering af Danmarksmonumentet i Churchillparken ved 

krydset Bredgade-Esplanaden-Grønningen, vil lokaludvalget arbejde 

videre med ideen.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bent Lohmann, 

formand 

 


