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Der er brugbare alternativer til at rykke statuer og monumenter ned 

I øjeblikket oplever vi rundt om i verden, at statuer bliver rykket ned eller ønskes 

fjernet. Er det en god ide, at fjerne statuer, hvis historier man ikke bryder sig om i 

dag? Ikke nødvendigvis. Statuer er ikke noget i sig selv. Der er vores brug af dem, 

som er interessant. En statue eller et monument er i en periode tillagt en bestemt 

fortælling og i en anden periode en anden fortælling. Istedløven som oprindeligt var 

et dansk sejrsmonument er et eksempel på, at fortællingen om en statue eller et 

monument kan skifte over tid: 

Nogle år efter Treårskrigen 1848-1850 (1. Slesvigske Krig) blev Istedløven rejst til 

minde om det blodige slag på Isted Hede i 1850. Løven blev placeret på Flensborg 

Kirkegård, hvor mange af de dræbte lå begravet. Tyskerne oplevede den som en 

hån, mens den for danskerne var et sejrssymbol. 

Under 1864-krigen, en krig som Danmark som bekendt tabte, blev Istedløven taget 

ned og senere transporteret til Berlin. Nu var løven et tysk trofæ. Trofæet var i 

Berlin indtil 1945, hvorefter det så igen skiftede ejer og betydning. Tyskland tabte 2. 

verdenskrig, og det gav mulighed for, at Istedløven igen blev dansk. Nu kom den til 

Tøjhusmuseet i København. 

Efter anmodning fra Flensborg byråd kom Istedløven i 2011 tilbage til Flensborg 

Kirkegård, men nu hverken som et dansk eller tysk sejrstrofæ, men som et 

monument som afspejler det fredlige dansk-tyske forhold i dag. På monumentets 

sokkel kan man i dag se årstallene for løvens rejser. Istedløven er ikke det eneste 

eksempel i grænselandet på at et historisk monument er tillagt ny betydning. Ved 

Dannevirke er Skanse 14 i 2001 blevet genrejst med arbejdskraft fra både dansk og 

tysk militær. Hvad der tidligere skilte os ad, samler os nu. 

Det er måske ikke alle statuer og monumenter som Istedløven og Skanse 14, som 

kan gøres til freds- og forsoningsmonumenter. Dog bør man tage sig en god og lang 

betænkningspause inden, man begynder at rykke det ned, som man oplever som 

kontroversielt. Efter lidt betænkningstid vil man måske alligevel mene, at det giver 

god mening at bevare monumenterne, da de er med til at fortælle om en del af 

vores historie på både godt og ondt. I Berlin har man efter murens fald flyttet Karl 

Marx og Friederich Engells et lille stykke, så de nu ikke længere har så fremtræden 

en plads i det offentlige rum. På den måde er den officielle tolkning af socialismens 

fædre som ikoner betydeligt nedtonet. Til gengæld har de to gamle gutter nu fået en 

ny brugsfunktion, nemlig som kulisse for turisternes selfier.  Alternativt til at rykke 



statuer og monumenter ned eller flytte dem kunne være, at man i stedet rejste nye 

ved siden af de ”ildesete”. Det nye statuer og monumenter kunne så supplere med 

andre fortællinger eller modfortællinger til de eksisterende. Det offentlige rum 

kunne på denne måde bliver et mere spændende og reflekterende sted, da man vil 

blive inviteret med til at forholde sig til historierne. Eftertiden vil så også få mulighed 

for at få et indblik i, hvordan vi i vores tid tolkede og omtolkede historiske 

begivenheder, personer, steder m.m. 

 

 


