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Fødselsdagsgave. Hele byen er inviteret med, når
dronningen 26. oktober får overrakt skulpturen »3
løver og 9 hjerter« på Marselisborg Slot.

Af Peter Nørskov, peno@stiften.dk
Mandag den 15. oktober 2012, 15:11
Tags: ÅrhusOnsdag

Godt to et halvt år efter at dronning Margrethe 16.
april 2010 fyldte 70 år, modtager hun nu
fødselsdagsgaven fra Aarhus. 26. oktober
klokken 15. vil regenten være til stede på
Marselisborg Slot, når skulpturen »3 løver og 9
hjerter« bliver afsløret.
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Skulpturen, der består af tre tonstunge løver
hugget i blålige granitblokke og ni hjerter i svensk
rødgranit er skabt af billedhuggeren Claus
Ørntoft, der bor i Mygdal ved Hjørring.
Inspirationen til værket har Ørntoft hentet i det danske rigsvåben.
»Min ide har i al enkelthed været, at de tre løver i rigsvåbnet er sprunget ud af skjoldet. Jeg har fortolket
dem frit og ladet dem løbe og springe ned gennem parken. Imellem de springende løver ligger der
hjerter/søblade, som rummer referencer til heraldiken i rigsvåbnet. Installationen rummer en klar
fortælling, som både har alvor og humor, tyngde og lethed,« lyder det fra kunstneren i den
pressemeddelelse, som kommunen udsendte mandag.
Århus Stiftstidende har uden held forsøgt at få en kommentar fra Claus Ørntoft, som tidligere til avisen har
forklaret at værket er blevet til i tæt dialog med dronningen, som længe har ønsket sig et værk af
kunstneren til parken ved Marselisborg Slot.
»Jeg har undervejs besøgt parken flere gange og været i dialog med dronningen, som har været en god
samarbejdspartner og meget åben, engageret og begejstret omkring projektet,« har kunstneren tidligere
forklaret til Århus Stiftstidende.

Flere forsinkelser
I marts var Ørntoft i den kinesiske by Xeamen, hvor kunsten at hugge i granit er gået i arv fra far til søn
gennem flere hundrede år. Her stod såkaldte grovhuggere klar til at assistere ham med det grove, da
løverne skulle hugges ud af tre gigantiske granitblokke på hver 20-25 tons.
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længere end forventet, og projektet har undervejs været ramt af flere forsinkelser.
Oprindelig var det planen, at Aarhus’ gave til regenten skulle have stået klar på dronningens fødselsdag
eller til byens fejring af hende, der fandt sted 5. juni 2010. I et år havde daværende borgmester Nicolai
Wammens folk arbejdet på at rejse de nødvendige 1,8 millioner kroner til skulpturen. Men finanskrisen
kom på tværs og forhalede projektet. Kommunen ledte fra starten efter tre sponsorer, som hver ville skyde
600.000 kroner i gaven. Nu er det i stedet blevet et økonomisk kludetæppe med 18 givere foruden
kommunen selv, der har bidraget til byens gave med 200.000 kroner.

Til glæde for alle
Borgmester Jacob Bundsgaard (S) glæder sig til at opleve dronningens reaktion på det store
skulpturprojekt.
»Jeg er helt overbevist om, at den færdige skulptur vil føje sig smukt ind i slotsparken og falde i Hendes
Majestæt Dronningens smag. Med parken som et yndet udflugtsmål vil skulpturerne også være til stor
glæde for alle de aarhusianere, der lægger vejen forbi,« siger borgmesteren.
Og århusianerne får også mulighed for at være med på selve dagen. Hele byen er inviteret med til
arrangementet, hvor der også bliver musikalsk underholdning. For publikum er der adgang gennem
hovedindgangen ved rundkørslen på Kongevejen.
Dronningen residerer ikke i øjeblikket på slottet, så hun vil ankomme til gaveoverrækkelsen i helikopter.
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