
. Medlemsforslag om at fjerne skiltet ved Peter von
Scholtens gravmonument på Assistens Kirkegård

-

S��s��emst����n�

Det foreslås,

�. at skiltet ved Peter von Scholtens gravmonument på Assistens Kirkegård fjernes og tilbydes til Dansk Vestindisk Selskab,

alternativt til et statsanerkendt museum, og at der derved åbnes for opsætning af en anden og mere tidssvarende formidling.

(Stillet af Enhedslisten)

Motivering

Forbindelsen mellem København og Vestindien har været meget nær i perioden 1672-1917. Vi har to nye monumenter i byrummet

langs Havneløbet, der markerer denne relation - Queen Mary og Freedom. Men vi har også et andet og ældre erindringssted på

Assistens Kirkegaard: Peter von Scholtens gravsted.

På skiltet ved gravmonumentet står:

PETER VON SCHOLTEN / 1784 – 1854 / GENERALGUVERNØR OVER DANSK VESTINDIEN FRA 1827 TIL 1848 /

ÆREFULDT BRAGTE HAN VED SIN PROKLAMERING DEN 3. JULI 1848 / SLAVERIET TIL OPHØR I VOR

TROPEBESIDDELSE. / DEN 3. JULI 1973 BLEV DETTE GRAVKAPEL AF KØBENHAVNS MAGISTRAT / ERKLÆRET

HISTORISK GRAV SOM MONUMENT OVER PETER VON SCHOLTEN / OG HANS HUMANITÆRE VIRKE I DANSK

VESTINDIEN. / KAPELLET ER I 1973 RESTAURERET AF DANSK VESTINDISK SELSKAB / MED STØTTE FRA

FONDEN TIL FÆDRELANDETS VEL.

En ensidig betoning af det “ærefulde” og “humanitære” ved von Scholtens langvarige embedsperiode som guvernør i Vestindien

(1827-1848) er en nedtoning af hans rolle som håndhæver af den koloniale undertrykkelse, der under hans årtier i embedet

muliggjorde en opretholdelse af det danske slaveri i Vestindien. Det er dermed ikke en version af historien, der yder anerkendelse

af, at slavegørelse af medmennesker krænker universelle idealer. Det er ikke en version af historien, som ser og leder efter den

slavegjorte befolknings rolle som aktører i deres egen befrielse fra det danske slaveri. Hvis en skiltning skal formidle et rummeligt

Københavns historie, så må det gamle skilt fjernes og dermed ske en åbning for en ny formidling.

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, som har optaget gavegiveren Fonden til Fædrelandets Vel i 1995, er underrettet om

nedtagningen og har ingen indvendinger.

Bes�utn�n�

Te�n��- o� M���øu�v���ets �es�utn�n� �en 7. �un� 

 

En�e�s��sten ��ems�tte �ø��en�e æn���n�s�o�s��� t�� e�st�tn�n� �� . �t:



�t Te�n��- o� M���ø�o�v��tn�n�en ���æ��es �t u����e��e en �n�st����n� me� �o�v��tn�n�ens �n�e����n� t�� �en

��em���ette�e s���tn�n� ve� Pete� von Sc�o�tens ���v ��se�et �� �en nuvæ�en�e ����s�s �o� s���tn�n� �� ����e����e

s�mt ����o� me� D�ns� Vest�n��s� Se�s��� .

 

Æn���n�s�o�s���et ��ev ve�t��et me� 7 stemme� mo� . In�en me��emme� un��o� �t stemme. 

 

Fo� stemte: A, B, F o� Ø.

Imo� stemte: C, O o� V.

 

Det Konse�v�t�ve Fo��e���t�, D�ns� Fo��e���t� o� Venst�e �en�tte�e s�� �� In�t��t�v�etten, ���. St��e�ses�oven § .

S��en �n����n�es �e��o� � s�n �e��e� �o� Bo��e��e��æsent�t�onen.

 

D�ns� Fo��e���t� ����v �ø��en�e ��oto�o��emæ��n�n�:

 

D�ns� Fo��e���t� ��n ���e �o�t��e �t �e� �o�sø�es �t oms���ve ��sto��en o� m� �øv���t t��e ����t�� ��st�n� ���

�o�s���et me� �o��e�te ���t� om���n� Von Sc�o�ten. D�ns� Fo��e���t� s�nes �et e� væsent���t, �t ��ns�e�ne �en�e� s�n

��sto��e, men �et o�n�s ���e ve� �t oms���ve ��sto��en o� ��e�ne st�tue�, m�n�esmæ��e� m.m. som �o�tæ��e� os om

vo�t ��n�s ��sto��e. De��o� stemme� DF �mo� En�e�s��stens �o�s���.  

 

Det Konse�v�t�ve Fo��e���t� ����v �ø��en�e ��oto�o��emæ��n�n�:

V� s��� ���e ��emme e��e� s�ette ��sto��en, men �e��mo� �æ�e �� �en. De��o� s��� v� ���e �e��n�e �t ne�t��e s���te ve�

��sto��s�e monumente� -

 

Soc����emo���t�et, R������e Venst�e o� Soc����st�s� Fo��e���t�����v �ø��en�e ��oto�o��emæ��n�n�:

 

V� �emæ��e�, �t D�ns� Vest�n��s� Se�s��� se�v �o�es���, �t �o�v��tn�n�en �n���� � ����o� me� se�s���et om

m�n�e����en � ste�et �o� ��ot �t ��e�ne �en, �vo��o� v� stemme� �o� æn���n�s�o�s���et.


