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Ansøgning om støtte til redning af statue, der vandt Eckersberg-medaljen i 1929
Ansøgning om støtte til redning af statuen Luna besøger Endymion.docx

Kære Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste,
Vedlagt finder I en ansøgning om at redde statuen "Luna besøger Endymin", lavet af Hans W. Larsen og som vandt
Eckersberg-medaljen i 1929.

Med venlig hilsen
Cecilie Helm Darling
Esthersvej 22B, st.tv.
2900 Hellerup
Mobil 28 72 78 21
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Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599 København V
1. april 2020

Kære Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning,
Som formand for ejerforeningen Esthersvej 22, 22 A-C ansøger jeg hermed om støtte fra Københavns
Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste til restaurering af en statue, der vandt
Eckersberg-medaljen i 1928.

Statuen, vi prøver at redde, hedder ”Luna besøger Endymion” og afbilder den græske månegudinde
Luna (med månesegl og hest fra hendes hestespand, som hun trak månens bue over jorden med) og
mennesket Endymion, som hun belv forelsket i, men som Zeus fordømte til en evig søvn. Statuen er
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udført af udstiller, docent og underviser på Charlottenborg Kunstakademi Hans W. Larsen (1886-1984).
Statuen er lavet af knust marmor eller anden sten, der er blandet op med beton og bygget på hønsenet
og (nu gennemtæret) jernarmering. Man kan se, at den er blevet pletrepareret ad flere omgange.
Hestens mave har på et tidspunkt fået en mavestøtte, hvor en gipslignende lav søjle et påklistret
statuens bund med grå beton.

På grund af statuens dårlige stand vurderer to restauratorer, at den eneste måde at redde statuen, er,
hvis vi får lavet en afstøbning af den. Og de siger, at det skal gøres snart, for i løbet af et par år vil den
være helt ødelagt af vind og vejr. Navnepladen, som der er lavet et hul til i soklen, mangler.
En professor og en nypensionieret lektor med speciale i danske statuer fra det 20. århundrede (og stadig
aktiv billedhugger med statuer på bl.a. Frederiksberg ved Frederiksberg Centeret), begge på
Charlottenborg Kunstakademis Billedhuggerskole, vurderer begge, at statuen i høj grad er
bevaringsværdig. Professoren har tilbudt at yde kunstnerisk rådgivning på restaureringsarbejdet. Han
(og en anden billedhugger, vi har kontakt med) anbefaler begge stukkatørerne Brødrene Funder til
restaureringsarbejdet. Brødrene Funder har vundet priser allerede for deres afgangsopgaver på studiet
for årtier siden, og de er anerkendte i branchen, hvor de har udført højprofilerede restaureringsarbejder
for bl.a. Slots- og Ejendomsstyrelsen og Stadsarkitekten i København på en lang række slotte, kirker og
museer.
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Grunden til, at den endte hos foreningen ved ejendommens indvielse i 1933, er, at arkitekten bag
ejendommen på Esthersvej 22, 22 A-C Johannes Lauritzen var mæcen for Hans W. Larsen, som Lauritzen
efter sigende samarbejdede med ved flere lejligheder.
Naboerne på vejen har også nydt at se statuen gennem årene, så det er ikke bare beboerne i foreningen,
der har glæde af statuen. I den forbindelse søger vi om støtte til restaureringen ud fra jeres andet og til
dels tredje princip.

PROJEKTBESKRIVELSE
Nedtagning af statue og fragt til stukkatørværksted
Genmodellering af statuen
Fremstilling af støbeform og støbning af ny skulptur i indfarvet beton
Støbning af ny sokkel
Opstilling af nystøbt statue
Afstøbning af Brødrene Funder med kunstnerrisk rådgivning fra lektor Pontus Kjerrman.
Transport af afstøbning af statuen samt sokkel til Esthersvej 22, 22 A-C (alternativt til et museum, hvis
påkrævet for at få støtte. Det vigtigste er, at statuen bliver reddet).

BUDGET
E/F Esthersvej 22, 22 A-C har indtil videre givet bestyrelsen lov til at bruge 75.000 kr. på restaureringen.
Derudover vil barnebarnet til entreprenøren bag ejendommen give 4000 kr., og jeg selv vil give 3000 kr. I
alt 81.000 kr. Tilbud fra Brdr. Funder: 160.000 kr. inkl. Moms. Kunstnerisk rådgivning fra Pontus
Kjerrman: 15.000 kr. Hvis det samlede beløb med Brdr. Funder på opgaven overgår, hvad I vil støtte, har
vi fået et andet tilbud fra stukkatørfirmaet Jacobsen & Friis til 131.250 kr., som vi håber, I da vil overveje
at støtte.
Indtægter
75.000,00
4.000, 00
3.000,00
_______________
82.000,00

Udgifter
160.000,00
15.000,00
_______________
175.000,00
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FINANSIERINGSPLAN
Vi planlægger at søge om støtte hos fonde og legater for at dække udgifterne udover de 82.000 kr., vi
selv kan mønstre. Vi har endnu ikke søgt om støtte hos andre fonde eller legater.
Jeg håber, I vil finde redningen af Hans W. Larsens Eckersberg-medalje statue ”Luna besøger Endymion”
relevant, og at I ser jer i stand til at støtte redningen af den økonomisk. Eventuelt mod, at statuen
overgår til offentlig eje.
Med venlig hilsen
Cecilie Helm Darling
Formand for bestyrelsen
E/F Esthersvej 22, 22A-C
2900 Hellerup
Mobil 28 72 78 21
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