
Mindelunden

Mindelunden er anlagt af arkitekten Kaj Gottlob og blev indviet 
5. maj 1950. Mindelunden er placeret på den tidligere øvelses-
plads for ingeniørtropperne, hvor den tyske besættelsesmagt 
etablerede deres henrettelsesplads for danske modstandsfolk. 

Mindelunden er bl.a. opdelt i tre hovedafsnit:
■  Mindemuren
■  Gravpladser for omkomne KZ fanger 
■  Det store gravfelt 

Mindesmærket skal placeres inden for et af de to felter, der er 
angivet på oversigtskortet på side 8.

Vælger deltagerne at placere mindesmærket i felt 2, indgår det 
som en del af opgaven at tage stilling til den eksisterende be-
plantningen i og omkring området, som kan foreslås fjernet.

Mindemuren, der ligger i forlængelse af hovedindgangen, indeholder navne på de frihedskæm-

pere, hvis jordiske rester aldrig er blevet identificeret. 
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DOMMERBETÆNKNING / MINDESMÆRKE I MINDELUNDEN

FORORD

Mindelunden i Ryvangen er stedet hvor de, der døde for Dan-
marks frihed under anden verdenskrig, bliver husket.

Mindelunden er beliggende i det tidligere militære øvelses- 
terræn for Ingeniørkasernen i Ryvangen i Hellerup, nord for 
København. 

I sensommeren efter krigen begyndte arbejdet med at etablere 
området som mindested. Knapt fem år senere, den 5. maj 1950, 
blev Mindelunden officielt indviet. 

Siden er anlægget blevet udvidet flere gange, senest i 1990, men 
stedet står stort set som det gjorde ved indvielsen i 1950. 

Der omkom omkring 2100 danske sømænd i aktiv tjeneste på 
handelsskibe og i de allieredes tjeneste.

Frihedskampens Mindefond ønsker at hædre denne indsats ved 
placering af et mindesmærke for de omkomne i Mindelunden.

Dermed vil frihedskampens ofre kunne blive mindet samlet i 
Mindelunden.

Regeringen har i forbindelse med afholdelse af 70 året for  
Danmarks befrielse givet tilladelse til opførelsen af et sådant 
mindesmærke i Mindelunden.

For at finde ud af hvorledes mindesmærket skal se ud, hvor det 
helt præcist skal placeres, og hvordan det skal spille sammen 
med omgivelserne, udskrev Frihedskampens Mindefond og  
Kirkeministeriet en åben idékonkurrence i maj i år. Det er resul-
tatet af denne konkurrence, vi nu præsenterer.

Udskriverne vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange 
deltagere for deres interesse for opgaven.

Steffen Brunés
Konstitueret departementschef i Kirkeministeriet
Formand for dommerkomitéen

Ida Seehusen
Bestyrelsesmedlem i Frihedskampens Mindefond

Claus Bay
Bestyrelsesmedlem i Frihedskampens Mindefond
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KONKURRENCEFAKTA 

Konkurrenceudskriver og -form 
Konkurrencen blev udskrevet som en åben idékonkurrence af 
Frihedskampens Mindefond i samarbejde med Kirkeministeriet 
og med Arkitektforeningen som rådgiver. Konkurrencen blev 
bekendtgjort på Udbud.dk den 2. maj 2016. 

Konkurrenceperiode
25. maj til 8. august 2016

Antal indsendte forslag 
85

Antal forslag optaget til bedømmelse
83

Dommerkomité
Konstitueret departementschef Steffen Brunés, 
Kirkeministeriet
Museumsdirektør Per Kristian Madsen, 
Nationalmuseet
Biskop Peter Skov-Jakobsen, 
Københavns Stift
Kontorchef Klaus Kerrn-Jespersen, 
Kirkeministeriet
Ministersekretær Anna Sophie Wiese, 
Kirkeministeriet
Bestyrelsesmedlem Ida Seehusen, 
Frihedskampens Mindefond
Arkitekt MAA Claus Bay, 
Frihedskampens Mindefond
Professor, arkitekt MAA Christoffer Harlang, 
fagdommer udpeget af Arkitektforeningen
Professor, arkitekt MAA Steen Høyer, 
fagdommer udpeget af Arkitektforeningen
Billedhugger Kirsten Ortwed, 
fagdommer udpeget af Frihedskampens Mindefond

Rådgiver for dommerkomitéen
Kgl. Bygningsinspektør Camilla Løntoft Nybye,  
Rønnow Arkitekter

Dommerkomitéens sekretær
Arkitekt MAA Bent Kolind,  
Akademisk Arkitektforening

Bedømmelseskriterier
Forslagene blev bedømt på kunstnerisk kvalitet, herunder  
udstråling og værdighed samt på holdbarhed, patinering og  
økonomi, herunder vedligeholdelsesudgifter.

Samlet præmiesum
DKK 160.000

Budget for opgavens realisering
DKK 3 mio. inkl. moms

Bedømmelsesperiode
15. august til 19. september 2016. I bedømmelsesperioden  
afholdtes i alt et formøde for fagdommere samt fire  
bedømmelsesmøder.

Bedømmelsesforløbet
På formødet blev samtlige 83 forslag gennemgået.

På møde 1 blev følgende 13 forslag drøftet: 
4/46067, 5/29272, 8/10101-A, 10/02208, 17/42441, 18/54769, 
21/61518, 37/18038, 39/11235, 41/81106, 42/01118, 59/12039  
og 65/81321.

På møde 2 blev ovennævnte 13 forslag atter drøftet sammen 
med følgende 12 forslag: 
2/40442, 3/47902, 15/18095, 25/36743, 27/51957, 28/34500, 
29/22714, 30/39091, 36/16203, 40/73592, 70/15213 og 
73/12112.

På møde 3 blev følgende seks forslag drøftet: 
3/47902, 8/10101-A, 15/18095, 39/11235, 59/12039 og 65/81321, 
og dommerkomitéen besluttede konkurrencens resultat.

På møde 4 blev dommerbetænkningen underskrevet.

Resultatet
Forslag 15/18095 
tildelt 1. præmie på DKK 80.000.

Følgende fire ligestillede forslag hver indkøbt for DKK 20.000: 
Forslag 8/10101
forslag 39/11235
forslag 59/12039
forslag 65/81321

Offentliggørelse af resultatet
6. oktober 2016
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KONKURRENCEOPGAVEN  
I HOVEDTRÆK

Mindelunden i Ryvangen er et stramt komponeret anlæg med 
en helt bestemt stemning. At tilføje et mindesmærke over de 
danske Krigssejlere - de søfolk, som besluttede at sætte livet på 
spil under krigen ved at gå i allieret tjeneste - er en opgave, der 
kræver stor indlevelsesevne og omtanke.

Af konkurrenceprogrammet fremgår det, at:

■ ’Mindesmærket skal tilgodese den arkitektoniske helhed  
 og sikre et harmonisk udtryk i relation til de eksisterende  
 omgivelser’.

■ ’Mindesmærkets udformning skal være kunstnerisk  
 ligeværdigt med Axel Poulsens monument ved det  
 store gravfelt’. 

■ ’Mindesmærket skal udføres i værdige materialer og  
 med lang levetid’.

■ ’Mindesmærket udføres ikke med navne på de  
 omkomne, men med en fælles let aflæselig inskription  
 dækkende alle de danske omkomne søfolk under  
 anden verdenskrig’. 

■ ’Det er Mindefondens ønske, at mindesmærket får  
 et maritimt slægtskab, der afspejler de omkomnes  
 indsats og skæbne’.

■ ’Mindesmærket skal kunne anvendes ved  
 kranselægninger i forbindelse med mindehøjtideligheder  
 enten selvstændigt eller i forbindelse med fælles  
 højtideligheder’.

■ ’I forbindelse med højtideligheder skal der kunne  
 anbringes levende lys ved mindesmærket’.

Mindesmærket skal kort sagt erindre om krigssejlerne, deres 
valg og deres skæbne. Det skal tillige pege fremad, og det skal 
tale på en sådan måde, at nutidens og fremtidens mennesker 
kan forstå, hvad budskabet er. Frem for alt skal det give rum  
til at samles og mindes.

DOMMERKOMITÉENS  
GENERELLE BEMÆRKNINGER

To områder på hver sin side af Store Gravfelt var på forhånd 
udpeget som mulige placeringer af det nye mindesmærke. 

Af de i alt 83 bedømte forslag faldt en hel del inden for en  
gruppe, der arbejdede i fladen, ofte med udnyttelse af hele den 
plads, der var udpeget. Vand indgik i ganske mange forslag, og 
nogle havde foreslået mindesmærker, som ledte den besøgende 
ned i jorden. Endelig var der en gruppe forslag, som arbejdede 
mere i højden og dermed også oftest kun ville indtage en  
begrænset plads, men alligevel være klart synlige. Et af dem 
blev det foretrukne.

Billede fra bogen “Sænket af tyskerne. Danske krigssejlere i 2. Verdenskrig”

3
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KONKURRENCEFORSLAG / Dommerkomitéens bemærkninger til de enkelte forslag

FORSLAG 15/18095   

Sortladne Hav   

DKK 80.000

1. PRÆMIE

PER ARNOLDI

Forslagsstilleren har allerede med arbejdstitlen Sortladne Hav 
anslået dramaet. Et kraftfuldt, enkelt udtryk, en monumental, 
sort stenblok, der hugget i relief gengiver havets evigt urolige 
overflade. Foran relieffladen anbringes der et i stål udført  
periskopsigte. Tekstlinjen er ligeledes udført i stål og anbragt 
svævende ud fra reliefoverfladen. Stenen er tænkt som en sort 
diabasblok på 300 x 300 x 60 cm. Forslagsstilleren nævner to 
placeringsmuligheder: på venstre eller højre side af det store 
gravfelt.

Der var flere forslag, som kredsede om et sort felt. I opgavefor-
muleringen var der mange aspekter at tage hensyn til - i for-
hold til Mindelunden og brugen af samme. En vigtig komponent 
var at markere og synliggøre den indsats, som kostede mange 
danske søfolk livet, og markere det på en værdig måde. Mindes-
mærket er til for de efterladte og for eftertiden - og for aldrig at 
glemme det skete.

Dommerkomitéen har énstemmigt valgt forslaget, fordi det i 
sin monumentale enkelthed peger på alvoren og de dramatiske 
hændelser. Ved at tilføje elementet et periskopsigte understre-
ger forslagsstilleren det centrale aspekt, faren og døden.

Forslaget indpasser sig fint i forhold til Axel Poulsens gravmo-
nument, samtidig med at det ikke ændrer anlæggets karakter. 
At monumentet vender ind mod gravfeltet, betyder også, at det 
indføjer sig som et ligevægtigt element i anlæggets helhed.

Forslaget kræver – ligesom flere andre forslag - minimal vedlige- 
holdelse og skønnes at kunne realiseres inden for den økono-
misk ramme.

Dommerkomitéen anbefaler en viderebearbejdning af 
vinderforslaget i/ved felt 1 på følgende punkter:

■ Teksten på muren skal, som forslagsstilleren selv er inde på, 
 afstemmes med Frihedskampens Mindefond.

■ Stenblokkens størrelse. Karakteristisk for et kvadrat er, at  
 det er uden indre spænding. Det kan diskuteres, om et  
 mere vertikalt orienteret format bør vælges.

■ Dommerkomitéen har haft betænkeligheder omkring stenen 
 sort diabas og foreslår, at alternativer undersøges i  
 samarbejde med Nationalmuseets specialister.

■ Det bør undersøges i hvilket perspektiv vandoverfladen  
 skal ses, ligesom der må tages stilling til dybden af relieffet.

■ Størrelsen af periskopsigtet bør afprøves efter stenens  
 færdiggørelse.

■ Ideen med belysning udgår, da Mindelunden er lukket,  
 når det er mørkt.

■ Flagstangens placering skal overvejes.
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FORSLAG 8/10101   

Kompasnålen    

INDKØB    
DKK 20.000

ARKITEKT NIELS EDVARD OG  
ARKITEKT MAA ANDERS HEEDE

Der tilføjes et nyt element til Mindelunden, der i kraft af sin 
placering i byggefelt 2 og ikke mindst i kraft af sin meget ned-
tonede, men karakterfulde udformning, føjer sig smukt ind i 
anlægget.

Forslaget er uhyre enkelt - og næsten summarisk i sin beskri-
velse og detaljering - og består i al væsentlighed af et mindes-
mærke, der i form af en hvid støbt betonvæg er placeret i mellem 
træer og buske.

Der er ikke foreslået ændringer i belægninger eller i beplant-
ning, og der er fri adgang til mærket, der måler 1 meter i højden, 
60 cm i bredden og 21,5 meter i længden. Kranse og blomster kan 
lægges frit på monumentet.

Mærkets placering udpeger nord med sin position som en kom-
pasnål og trækker dermed, med sin entydige henvisning til 
navigation, monumentet fri af anlæggets eksisterende retning-
er og geometrier.

Dommerkomitéen finder forslagets enkle udformning smuk og 
virkningsfuld, men stiller sig kritisk overfor mindesmærkets 
materialitet i beton og uargumenterede dimensionering og 
proportionering.

FORSLAG 39/11235     

INDKØB    
DKK 20.000

ARKITEKT MAA 
NICOLAI BO ANDERSEN

Mindelundens elementer, der består af mindemuren med pergo-
la, den cirkulære KZ-fangergravplads og det store rektangulære 
gravfelt, tilføjes et fjerde element i form af et vandret liggende 
kvadratisk monument i sort basalt. Monumentet placeres rum-
ligt afbalanceret i byggefelt 1 vest for gravpladsen i krydspunk-
tet mellem den langsgående akse mellem gravpladsen og aksen 
langs stien fra lunden med gravene fra KZ-fanger.

2100 unikke sten i fem forskellige behugninger bærer monu-
mentets stilfærdige men meget virkningsfulde fortælling om 
omkomne søfolk. Monumentet er løftet fra terræn og er stramt 
udspændt med en nuanceret bearbejdning af dens vandrette 
flade, således at det er lysets brydning mod stens overflader,  
der skaber virkningerne. På denne måde forbindes der til erin-
dringer om lysets spil på havfladen. En inskription, der fortæl-
ler om de danske omkomne søfolk, indhugges i monumentets 
lodrette side.

Flagstangen flyttes til en ny placering i mellem det nye og det 
eksisterende monument, og den eksisterende belægning af 
chaussésten udvides, således at mindesmærket også på denne 
måde indgår i sammenhæng med gravpladserne.

Dommerkomitéen finder projektets indlevelse i Mindelundens 
nuværende karakter og egenskaber prisværdig, ikke mindst 
hvad angår dets forslag til placering og formgivning. 

Det er et forslag, der uden at forrykke Mindelundens nuværende 
balancer, smukt føjer sig til og som uden at påtage sig en unødig 
opmærksomhed, udfolder en værdig og raffineret fortælling om 
havet og de omkomne søfolk under anden verdenskrig. 

Dommerkomitéen stiller sig tvivlende overfor, hvor klart bud-
skabet vil blive modtaget, og om monumentet i sin abstraktion 
måske vil virke for underspillet eller for vanskeligt forståeligt.
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FORSLAG 59/12039   

Karret og bøjen   

INDKØB    
DKK 20.000

JONATHAN HOUSER

Forslaget placerer sig i felt 1 og viser et kar eller bassin, der  
fylder 12 gange 18 meter. Karret er støbt i indfarvet beton. 
Flagstangen er flyttet mod vest, således at karret ligger op til 
det eksisterende store gravfelt.

Karret er støbt i mørk indfarvet beton og har på bund og i sider 
indsat 2100 små rustfrie stålkors, der symboliserer de omkomne 
søfolk. Korsene er sat vilkårligt som på en stjernehimmel, og vil 
kunne glimte gennem vandet. På bassinkanten er huller til  
blomsterbuketter.

På karrets bund er støbt et relief af en nedskalleret model af et 
skibsvrag fra anden verdenskrig. En bearbejdet udgave af en 
sonar-scanning af et dansk skib. Dommerkomitéen forestiller sig 
et basrelief af en nedskalleret model.

En flydende bøje sidder i en kæde der forhindrer den i at lægge 
til kant. Selve bøjen er sammensat af abstrakte motiver fra 
sejrsgudinden Nike, ubådstårne og skibsstævne. Bøjen fremstår 
skulpturelt uden at være direkte figurativ, men forbliver på et 
associativt niveau. Bøjen er tænkt i kobberplade, og foroven er 
indbygget en synlig skibsklokke samt en gul, korsformet vrag-
markering. 

Dommerkomitéen finder forslaget professionelt, indholdsrigt, 
dygtigt tænkt og grafisk godt præsenteret. Forslaget placerer 
sig i felt 1, og indgår naturligt som en del af det samlede anlæg.  
Dommerkomitéen finder det store bundrelief mest markant 
blandt de mange motiver, og tænker at et ganske lavt vand- 
bassin ville gøre relieffet mere synligt og sikkerhedsforholdene  
bedre, da et sikkerhedsværn rundt om bassinet vil være  
uheldigt.

Dommerkomitéen finder forslaget signifikant, udtryksfuldt og 
velplaceret, men er også sikker på at forslaget vil kunne  
styrkes markant gennem bearbejdning. Dommerkomitéen er  
af den opfattelse, at sammensatte og komplekse værker er  
enkle i den forstand at alle dele peger mod samme åbne og uaf-
sluttede mål.

FORSLAG 65/81321

INDKØB    
DKK 20.000

POINT APS

Michael Droob, arkitekt MAA og 
Jesper Laust Sørensen, arkitekt MAA
Medarbejder uden ophavsret 
Ule Grineviciute, arkitektstuderende

Forslaget placerer et rundt bassin i felt 2 mod alléen. En stor del 
af bevoksningen er fjernet, men den store røn er bevaret og ind-
går i den samlede oplevelse af anlægget. Ved rydningen opstår 
en mulighed for en ny stiforbindelse til resten af anlægget samt 
skovfeltets lysning med KZ-gravene. En del taks foreslås fjernet, 
uden at forfatteren præciserer nærmere. Forslaget lægger et 
cirka 10 meter stort bassin i rummet mellem taksen og hoved- 
alléen. Selve bassinet er af granit og bronze med en asymme-
trisk profil, der skal minde om et skib. Sydvest for bassinet står 
en rund granitmindesten med inskription i en kompasrose af 
bronze. Der er åkander i bassinet.

Forfatteren forestiller sig, at det runde bassin symboliserer  
verdenshavene, og at åkanderne symboliserer de omkomne 
søfolk.

Dommerkomitéen finder forslaget karakterfuldt, men undrer 
sig over åkandesymbolikken, da åkanderne er hjemmehørende 
i ferskvandsøer med en lidt større vanddybde. Spejlbassinnets 
himmelrum er lyst og åbent for en ny verden, og dette billede er 
det mest markante træk i anlægget - sammen med kompas- 
rosen, der er helt afgørende for at forstå relationen til sejlerne.

Trods det lave og åbne anlæg virker placeringen meget domi-
nant på vejen gennem alléen, hvor mindegravpladsen bliver  
sekundær. Mindegravpladsen ligger i en niche i en vinkel af  
skovens taks, der er klippet ind mod gravfelterne. Denne place-
ring er scenografisk og rumligt en del af Mindelundens grund-
læggende idé. Tanken om både at åbne og lukke taksrummet 
virker ikke overbevisende, og det nye anlæg kommer til at ligge 
’udenfor’, og indtage en ufrivillig hovedrolle.

Forslaget virker meget sympatisk og professionelt i sit anslag, 
men uden at være helt gennemtænkt i den større skala og  
symbolik. Kompasrosen og himmelspejlet indtager en vigtig og 
betydningsfuld plads i anlæggets udtryk.
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DOMMERKOMITÉ

Signeret af dommerkomitéen 

Den 19. september 2016
Konstitueret departementschef 
Steffen Brunés, 
Kirkeministeriet

Museumsdirektør 
Per Kristian Madsen, 
Nationalmuseet

Biskop 
Peter Skov-Jakobsen, 
Københavns Stift

Kontorchef 
Klaus Kerrn-Jespersen, 
Kirkeministeriet

Ministersekretær 
Anna Sophie Wiese, 
Kirkeministeriet

Bestyrelsesmedlem 
Ida Seehusen, 
Frihedskampens Mindefond

Arkitekt MAA
Claus Bay, 
Frihedskampens Mindefond

Professor, arkitekt MAA 
Christoffer Harlang, 
fagdommer udpeget af Arkitektforeningen

Professor, arkitekt MAA 
Steen Høyer, 
fagdommer udpeget af Arkitektforeningen

Billedhugger 
Kirsten Ortwed, 
fagdommer udpeget af Frihedskampens Mindefond
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FORSLAG 65 / 81321Mindesmærke i Mindelunden

81321

Til minde om de søfolk der gav deres liv for Danmark under 2. verdenskrig

Gravlunden for KZ-fanger, med et mindesmærke udført af 
Axel Poulsen. Her hviler 31 frihedskæmpere, som døde i tys-
ke koncentrationslejre. 

Det nye mindesmærke

I valget mellem de 2 foreslåede felter, peger vi på felt 2. 
Flagstangen, der er en del af den oprindelige plan, bør be-
holde sin placering og der er et bedre fællesskab mellem de 
eksisterende og det nye mindesmærke i det andet felt. Her 
indpasser det sig diskret på linje med de eksisterende og 
viser størst mulig respekt for det historiske anlæg.

Stiforløb 

For interesserede, foreninger og skoleklasser er der 
mulighed for at bestille en rundvisning i Mindelunden. Det 
er vigtigt at det nye mindesmærke, naturligt indskriver sig 
i denne fortælling. Det gør vi ved at opgradere den eksis-
terende natursti, så den hænger sammen med de øvrige 
brostensbelagte stier. herved kan det nye mindesmærke 
inkorporeres som det nummer i rækken, der kommer til at 
passe rundviserne bedst.

Beplantning

Mindesmærket placeres i overgangen mellem det naturlige 
skovområde og den mere kultiverede del af anlægget.

Dette møde accentueres gennem den eksisterende store 
røn. Den bevares, da den har en vigtig relation til minde-
muren og for dens potentiale for det nye mindesmærke. 
Der opstår en ny stærk relation i vandspejlets møde med 
rønnetræet, der forstærkes yderligere i efterårets løvfald. 
Græsfl ade og småplanter trækker ind under vandspejlets 
kant. En række af de eksisterende takstræer bevares som op-

Søfolkene

D. 9 april 1940 var der 245 danske skibe uden for Danmark, 
bemandet med 6.300 danske søfolk. Størstedelen af dem 
sejlede under de allierede og Danmark havde nu sine første 
frihedskæmpere.

De danske sejlere var hermed sat i en landfl ygtig situation 
hvor de ikke kunne vende hjem før krigen var overstået. Det 
er denne særlige situation, vi ønsker en poetisk anskuelig-
gørelse af i vores forslag til et nyt mindesmærke.

Mindelunden

Samlingsregeringen der trådte til umiddelbart efter befriel-
sen, tog initiativ til anlæg af Mindelunden. Arkitekten, pro-
fessor Kaj Gottlob fi k overdraget det kunstneriske ansvar, og 
stadsgartner Axel Andersen anlagde parken. Fem år efter 
krigens afslutning den 5. maj 1950 var Mindelunden fær-
diganlagt.

Mindelunden er samlet set et værk af betydelig kunstnerisk 
kvalitet, hvor der i mødet mellem natur og kultur opstår en 
ophøjet ro der er stedets betydning værdigt. Et nyt element 
skal vise respekt for de eksisterende kvaliteter og indpasse 
sig enkelt og smagfuldt.

De eksisterende mindesmærker

Mindemuren i pergolaen, med tekst af Martin A. Hansen.
Her står navnene på 151 modstandsfolk, der i 1945 var 
forsvundet sporløst. 

Det store Gravfelt, med et monument udført af billedhug-
geren Axel Poulsen og inskription af Kaj Munk. Her ligger 
105 danske modstandsfolk begravet.

deling imellem det store gravfelt og det nye mindesmærke. 
Alle mindesmærkerne kan nu opleves i én sammenhæng, 
og samtidig være individuelt rumligt defi nerede. 

Materialer

Mindesmærket udføres i værdige materialer med lang le-
vetid. Vi har valgt granit og bronze, da de besidder de øn-
skede kvaliteter og harmonerer godt med de eksisterende 
materialiteter.

Udvidelsen af den eksisterende sti og den lille pladsdannelse 
laves i brosten som de eksisterende. Mindestenen hugges i 
granit med indlæg af kompasrose og inskription i bronze. 
Overgangen mellem pladsdannelsen og bassinet hugges i 
granit og overløbet fra vandspejlet håndteres i dette mel-
lemrum. Bassinet er over jordniveau udført i bronze, bun-
den er støbt i beton. På vandspejlet fl yder hvide åkander.

Symbolik

Mindestenens kompasrose er valgt for at relatere til sejlerne 
og inskriptionen fortæller hvem mindesmærket er rejst for. 
Foden af mindestenen anvendes til kranselægninger. Ved 
højtideligheder hvor man ønsker at tænde levende lys, kan 
de placeres på mindestenen, eller som en poetisk gestus 
kan man søsætte dem i fl ydende lysestager i bassinets over-
fl ade.

Vandspejlets cirkulære fl ade med vand helt til kanten sym-
boliserer verdenshavene. Åkanderne symboliserer de dan-
ske søfolk, der ikke kunne vende hjem så længe krigen vare-
de. Denne historie forstærkes af bassinets form, der gør at 
åkanderne ikke kan komme tæt på kanten. Bassinets ydre 
form, giver mindesmærket et maritimt formsprog og et 
svæv, der elegant forener mødet mellem natur og kultur.
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Mindesmærkerne. Stiforløb. Natur møder kultur.
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