København, 3. juni 2010
Udvalget vedr. udsmykning af Søren Kierkegaards Plads (erstatning af Istedløven)
Udvalgets konklusioner vedr. borgernes forslag til en skulptur, der skal erstatte
”Istedløven” på Søren Kierkegaards Plads
Der er indkommet ikke mindre end 333 forslag til, hvorledes den skulptur skal se ud, der skal
afløse Istedløven på Søren Kierkegaards Plads. Forslagene kan inddeles i flere grupper, der
har hver sin særlige karakter.
1. Eksisterende skulpturer, der foreslås flyttet til Søren Kierkegaards Plads
En række af forslagsstillerne peger på, at man kunne flytte en af de skulpturer, der står på et
sted, hvor den enten – som f.eks. statuen af Skipper Clement, der i dag er placeret ved
indkørslen til Ålborg – fører en skyggetilværelse eller – som f.eks. Sven Wiig Hansens skulptur
Slægt løfter Slægt – ikke synes at passe til det byrum, som den er anbragt i.

Adskillige

forslagsstillere peger på, at statuen af Søren Kierkegaard i Det Kongelige Biblioteks have
kunne flyttes og erstatte Istedløven. Mange af forslagsstillerne giver gode argumenter for deres
projekter.
I en del tilfælde vil det dog næppe være muligt at overbevise de kommuner eller institutioner,
der ejer skulpturerne, om at flytte dem. I andre tilfælde kan skulpturerne ikke på en
kunstnerisk overbevisende måde indpasses på Søren Kierkegaards Plads.
2. Skabelse af nye skulpturer
En del af forslagsstillerne peger på, at det vil være bedst at erstatte Istedløven med en ny
skulptur. Rigtig mange ønsker, at der bliver opstillet en kopi af den. Andre foreslår, at der skal
rejses statuer, hvori bøger indgår som et bærende element.
Endelig vidner adskillige af de indsendte forslag til skabelse af en ny skulptur om stor
iderigdom og lyst til at præge pladsen med henvisninger til fremtrædende dele af vor historie,
til nutidige begivenheder eller til symboler, der peger på glemte værdier eller fortjenstfulde
bedrifter. Flere af disse forslag er præget af humor og morsomme indfald. Forslagsstillerne har
ønsket at sprænge den historiske tyngde, der hviler over Søren Kierkegaards Plads og
Istedløven.
Selvom der ofte er argumenteret godt for forslagene, finder udvalget dog ikke umiddelbart, at
de foreslåede projekter er egnede til at blive gjort til genstand for kunstnerisk fortolkning i det
byrum, hvor Istedløven har stået.
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3. Statuer af personer, der skal erstatte Istedløven
Der er en række forslagsstillere, der peger på, at det vil være en god ide at erstatte Istedløven
med statuer af fremtrædende danskere f.eks. Christian 4., eller personer, der har fremmet
dansk kultur, f.eks. Georg Brandes eller Grundtvig.
Udvalget finder dog, at det er vanskeligt at rejse personstatuer, der virker nutidige – de
kommer ofte til at fremstå som erindringer om en tid, der for længst er forbi.
4. Parkanlæg og skiftende statuer/udstillinger skal erstatte Istedløven
Nogle af forslagsstillerne peger på, at man kunne omskabe dele af Søren Kierkegaards Plads til
f.eks. et grønt område, til en legeplads eller til en skulpturpark. Det er også blevet forslået, at
man kunne udstille skiftende skulpturer.
Idet byrummet omkring Søren Kierkegaards Plads formentlig vil udvikle sig yderligere i de
kommende år, finder udvalget, at idéen om midlertidighed i løsningen af udsmykningsopgaven
indeholder mange spændende perspektiver, der bør undersøges nærmere.
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