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Orientering om skulptur af Christian IV på Børsrampen, Indre
By
I 2009 modtog Teknik- og Miljøforvaltningen en ansøgning fra en
privat interessegruppe om opstilling af en statue af Christian IV som
bygherre i det københavnske byrum af Hans Pauli Olsen.
Billedkunstudvalget fandt, at udkastet til statuen havde fine
kunstneriske kvaliteter. Der blev ikke indhentet høringssvar fra Indre
By Lokaludvalg, da det på daværende tidspunkt ikke var kutyme.
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Politisk proces og placering
På udvalgsmødet den 25. februar 2010 godkendte Teknik- og
Miljøudvalget en indstilling om, at kommunen kunne modtage statuen
under forudsætning af, at der kunne findes en passende placering til
senere godkendelse i udvalget.
På udvalgsmødet den 21. juni 2010 vedtog Teknik- og Miljøudvalget
en placering af skulpturen på fortovsarealet ved Børsrampen (se figur
1). Hermed blev initiativgruppens anbefaling fulgt. Forinden havde
Kulturarvsstyrelsen tilkendegivet, at den ingen indvendinger havde til
placeringen ved Børsrampen, ligesom også Dansk Erhverv, der har
domicil i Børsbygningen, bifaldt den.
Figur 1. Placering af skulptur af Christian IV
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Forvaltningen har sikret sig, at statuens opstilling på denne plads ikke
kommer i karambolage med terrorsikringen af Christiansborg
Slotsplads.
Udførelse
Interessegruppen har gennem privat fundraising rejst 1,8 mio. kr. til
statuens udførelse. Kunstneren er gået i gang med at udforme
monumentet, som støbes i bronze, mens soklen hugges i granit.
Monumentets samlede højde bliver godt 5 m.
Forvaltningen vil bekoste fundamentet og opsætning, hvilket er
almindelig praksis og har en skønsmæssig udgift på ca. 30.000 kr.
Udgiften vil sammen med de efterfølgende vedligeholdelsesudgifter
blive finansieret over Teknik- og Miljøudvalgets ordinære
driftsbevilling.
Arbejdet forventes afsluttet om ca. et år, således at monumentet kan
indvies i foråret 2019 med forventet kongelig deltagelse.
Forvaltningen informerer lokaludvalget om vedtagelserne og planerne.
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