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Skulpturen "En rigtig dansk familie"

Teknik - og Miljøforvaltningen bad den 3. november 2017 Indre By
Lokaludvalg om et høringssvar vedr. placeringen af værket ”En Rigtig
Dansk Familie” i Østre Anlæg.
Lokaludvalget drøftede sagen i sit møde den 14. december 2017 og
besluttede dette høringssvar:
Skulpturen "En rigtig dansk familie" skal ikke opstilles i Østre Anlæg,
fordi en rolig historisk park som Østre Anlæg ikke egner sig
til en skulptur med et moderne udtryk og med den debatskabende titel,
som denne skulptur har.
Lokaludvalget foreslår derfor, at skulpturen opstilles et sted, der egner
sig til en moderne skulptur og til debatindlæg. Vi ser gerne, at den
placeres centralt på Nørreport, fx ved indgangen til gågaden
Frederiksborggade / Kultorvet / Købmagergade, hvor den kan fungere
som mødested, idet placeringen skal aftales med arkitekten bag Ny
Nørreport-projektet. Tilladelsen til en placering på Nørreport bør være
tidsbegrænset til fx 10 år, idet skulpturen som debatindlæg har en
begrænset levetid.
Hvis man mod lokaludvalgets anbefaling vil opstille skulpturen i
Østre Anlæg, skal følgende tages i betragtning:


Den skal ikke stå et sted, hvor den kan skabe utryghed efter
mørkets frembrud. Østre Anlæg er en døgnåben park og
benyttes således til gennemgang også i mørke. Skulpturen
er utryghedsskabende, hvis den "står i vejen" ved stien, midt
på det kuperede græs areal mellem de to kunstmuseer.



Den skal ikke stå et sted, hvor den dominerer Østre Anlæg.



Den skal ikke stå i vejen for kælkemulighederne.
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Den skal ikke stå på plænearealet, der er det eneste større åbne
område i Østre Anlæg omend trængt af den voldsomme
tilbygning ud i parken fra Statens Museum. Dette populære
areal skal fortsat kunne få lov at virke, uudnyttet, ved sin
parkmæssige/naturlige skønhed.



Den skal højst stå 10 år i Østre Anlæg.

Lokaludvalget har ikke haft borgerdialog om denne sag.

Med venlig hilsen
Bent Lohmann,
formand
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