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Opstilling af Danmarksmonumentet ved Christian IV´s Bryghus 

 

Kære Bent Lohmann, 

 

Tak for din henvendelse vedr. Indre By Lokaludvalgs forslag om at opstille Danmarks-

monumentet ved Christian IV´s Bryghus og Kongernes Lapidarium. 

 

Danmarksmonumentet indgår i den lange række af skulpturer, der står i det tidligere 

voldanlægs grønne parkbånd, der omkranser indre by. Der er en fin sammenhæng mel-

lem parkerne og de opstillede skulpturer. De udgør tilsammen både et motiv og en hi-

storisk figur, nemlig den klassiske park med stier, plæner, blomsterbede, bænke og 

skulpturer, oprindelig skabt til det adstadige borgerskab i forrige århundrede. Der pas-

ser Danmarksmonumentet meget fint ind.  

Dets tunge, nationalromantiske udtryk, som allerede ved opsætningen foran museet i 

1892 gav anledning til megen kritik, knytter det tæt til ændringen af området fra vold-

anlæg til parker, som foregik fra 1870erne.  

Umiddelbart synes fortællingen om voldenes transformation til parker at svækkes, hvis 

man flytter Danmarksmonumentet ud i en så urban kontekst som foreslået. 

 

Hertil kommer, at den foreslåede opstilling foran Christian IV´s Bryghus vil ligge  

indenfor beskyttelseslinjen af Bryghusbastionen, som er et beskyttet fortidsminde. Det 

betyder, at Københavns Kommune skal dispensere fra naturbeskyttelseslovens § 18, og 

at en eventuel dispensation skal i høring. 

 

Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke den foreslåede opstilling af Danmarksmonumentet 

for Christian IV´s Bryghus velbegrundet. Det er et meget stort monument og også med 



 

Side 2 

henvisning til lovens bestemmelser om påvirkning af indsynet til Bryghuset samt mo-

numentets manglende relevans for fortællingen om Bryghusbastionen, vurderes det 

ikke at være en god placering af monumentet. 
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