
Minnesvård efter flodvågskatastrofen  
i Sydostasien 2004

JURYNS SAMLADE UTLÅTANDE FÖR INBJUDEN INTERNATIONELL TÄVLING OM



OM TÄVLINGEN ........................................................................ s. 3

Bakgrund ...................................................................................s. 3

Arrangör .....................................................................................s. 3 

Sammanfattning av tävlingsprocessen ..........................................s. 3

Tävlingsuppgiften och dess förutsättningar ...................................s. 3

Syfte ..........................................................................................s. 3

Tävlingsuppgiften .......................................................................s. 4 

Tävlingsområdet .........................................................................s. 4

Efter tävlingen ............................................................................s. 4

Inlämnade idéförslag ..................................................................s. 6

Juryn ..........................................................................................s. 6

Tack till samtliga tävlingsdeltagare ...............................................s. 6

BEDÖMNINGSKRITERIER ........................................................... s. 7

Verkshöjd .................................................................................. s. 7

Vision och program ..................................................................... s. 7

Genomförbarhet ......................................................................... s. 7 

Utvecklingsbarhet ....................................................................... s. 7

BEDÖMNINGSPROCESSEN......................................................... s. 8

JURYNS GENERELLA KOMMENTARER – JURYNS BEDÖMNING .......... s. 9

SAMMANVÄGNING OCH SLUTSATSER – JURYNS BESLUT ............. s. 10

OMDÖMEN OM SAMTLIGA INLÄMNADE IDÉFÖRSLAG .................. s. 12

1:a pris..................................................................................... s. 12

2:a pris .................................................................................... s. 15

3:e pris .................................................................................... s. 16

Övriga idéförslag ...................................................................... s. 18

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bilder på första och sista sidan: Melker Dahlstrand



Bakgrund

Den 26 december 2004 drabbades Sydostasien av 

en av världshistoriens största naturkatastrofer. En 

kvarts miljon människor miste livet. Sverige var med 

543 dödsoffer och cirka 1500 skadade troligen det 

hårdast drabbade landet utanför Asien. I samband 

med 10-årsminnet av händelsen, i december 2014, 

beslöt regeringen att en minnesvård efter flodvågs-

katastrofen ska upprättas i Sverige.

Efter att en utredning om minnesvården gjorts på 

uppdrag av regeringen, erhöll Statens fastighetsverk 

(SFV) den 1 oktober 2015 regeringens uppdrag att 

ansvara för den fortsatta processen med att utforma 

minnesvården i samarbete med Statens konstråd och i 

samråd med Kungliga Djurgårdens förvaltning (KDF). 

Minnesvården ska enligt regeringsuppdraget utföras vid 

Blockhusudden på Djurgården i Stockholms kommun.

Arrangör

SFV och Statens konstråd arrangerade den internatio-

nella konsttävlingen om Minnesvård efter flodvågs

katastrofen i Sydostasien 2004. Tävlingen hölls som 

en internationell inbjuden tävling, där fem tävlande 

team valdes ut efter en öppen prekvalificering under 

våren 2016.

Sammanfattning av tävlingsprocessen

Tävlingen föregicks av en prekvalificering. Inbjudan 

till prekvalificering publicerades den 29 januari 2016. 

159 ansökningar kom in och utav dessa valdes 5 

tävlande team ut. Urvalskommittén meddelade sitt 

beslut den 26–28 april 2016. Tävlingen pågick från 

22 augusti 2016 (tävlingsprogrammets publicering) 

till 21 november 2016 (sista dag för inlämning). Uppe-

hållet mellan urvalskommitténs beslut (april) och 

tävlingsstart (augusti) berodde på en extra utredning, 

på begäran av anhöriga, av namnfrågan i relation till 

minnesvården. Under prekvalificeringstiden uttryckte 

många anhöriga en önskan till SFV om att namnen  

på de omkomna skulle inkluderas i minnesvårdens 

utformning och att de ville se en möjlighet att få med 

namn i anknytning till minnesvården, för de anhöriga 

som så önskar.

Inbjudan till prekvalificering, tävlingsprogram och 

huvudsaklig bilaga till tävlingsprogrammet tillhanda-

hölls på svenska såväl som på engelska medan täv-

lingsspråket (inlämning av idéförslag) var engelska 

då tävlingen var öppen för internationella deltagare.

Tävlingen har genomförts i samverkan med Sveriges 

Arkitekter som en inbjuden tävling i enlighet med 

Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Fem idéförslag inlämnades i tid och samtliga 

godkändes av juryn för bedömning. Samtliga fem 

idéförslag ställdes ut för allmänheten 13–29 januari 

2017 på Thielska Galleriet i Stockholm och presente-

rades på SFV:s och Statens konstråds hemsidor.

Juryn var sammansatt av företrädare för SFV, 

Statens konstråd, KDF, anhöriga, samt personer 

med specialistkunskap inom konst och landskaps-

arkitektur, varav en ledamot var utsedd av Sveriges 

Arkitekters tävlingsnämnd.

Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, specialist kultur-

arv SFV, var ordförande i juryn.

Tävlingsuppgiften och dess förutsättningar

Tävlingsuppgiften och förutsättningarna för tävlingen 

beskrevs utförligt i ett tävlingsprogram och ett antal 

bilagor. Nedan återges huvudpunkterna i samman-

drag. För komplett information om uppgiften hänvisas 

till tävlingsprogrammet.

Syfte

Tävlingens syfte var att få in idéförslag till konstnär-

lig utformning av minnesvården samt att utse den 

konstnär eller det team som, i samarbete med av 

arrangören utsedd landskapsarkitekt, utifrån idéför-

slaget ska ta fram ett vidarebearbetat och detaljerat 

förslag (projektering) och som ska ligga till grund för 

realisering av minnesvården.
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Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften innebar att ge idéförslag till minnes-

vårdens konstnärliga gestaltning inom ramen för 

angiven budget inklusive anläggningskostnader. 

Tävlingsuppgiften innebar också att idéförslaget 

ska svara mot de krav och önskemål som ställts i 

tävlingsprogrammet med hänsyn till de anhörigas 

önskemål, platsens förutsättningar, verkshöjd, håll-

barhetsaspekter samt användande och upplevelse 

såväl idag som i framtiden.

Tävlingsprogrammet uttrycker inledningsvis 

önskemål om att minnesvården ska vara en vacker 

och värdig plats som återspeglar en delad förlust, 

en plats som uttrycker vad det innebär att ha gått 

igenom svårigheter samtidigt med insikten att livet – 

trots allt – går vidare.

Idéförslaget ska också presentera möjlig placering 

av de omkomnas namn och i sin helhet möta de krav 

och önskemål som definieras i tävlingsprogrammet 

– både vad gäller dagens funktioner och framtida 

möjligheter till utveckling och användande både för 

dagens och kommande generationer.

Tävlingsområdet

Den utsedda platsen för minnesvården är belägen på 

Kungliga Djurgården inom Nationalstadsparken.

Tävlingsområdet nås med bil via Djurgårdsvägen 

och parkeringsmöjligheter finns i anslutning till det. 

Parkeringsplatsen ingick inte i tävlingsområdet. 

Idéförslag kan föreslå förändringar i parkeringens 

gestaltning, men dess funktion får inte ändras, och 

åtgärderna ska i sådana fall rymmas inom budgeten 

för minnes vården. Tävlingsplatsen nås enkelt med 

buss, då linje 69 har en hållplats strax söder om par-

keringsplatsen. Till fots nås tävlingsplatsen från flera 

håll. Viktiga promenadstråk finns längs vattnet.

Kungliga Djurgården utgjorde historiskt en kunglig 

jaktmark och på Djurgården finns många kulturhisto-

riskt värdefulla miljöer. Detta gäller också för det om-

råde som avgränsats som tävlingsområde. National-

stadsparken är ett historiskt landskap av betydelse 

både för det nationella kulturarvet, för Stockholms 

ekologi och för människors rekreation. 

Genomförandet av minnesvården kommer att påverka 

såväl natur- som kulturvärden. En grundläggande 

ambition i arbetet är att minnesvården ska tillföra 

värden inom båda dessa områden.

Med hänsyn till kulturvärden kan nämnas de 

monument och minnesmärken som redan idag utgör 

ett tillskott till historiska byggnader och ett komplext 

kulturlandskap. Minnesvården bör upplevas som ett 

värdefullt bidrag i helhetsmiljön.

Vad gäller naturvärden kan beståndet av mycket 

gamla djurgårdsekar beskrivas särskilt. Vidare har 

platsen en unik topografi och dess visuella kontakt 

med vatten – Värtan i nordost, Stockholms inlopp i 

syd och Isbladskärret i norr – erbjuder höga landskap-

liga kvaliteter. Platsen har även betydande ekologiska 

värden med en sammansatt flora och fauna. Minnes-

vården ska i detta perspektiv tillföra nya upplevelse-

värden av minst lika hög kvalitet som de befintliga.

Träden inom Nationalstadsparken omfattas av ett 

särskilt skydd, där även de skyddsvärda trädens rot-

zon ska skyddas. Särskilt samråd med Länsstyrelsen 

krävs för tillstånd att påverka eller förändra trädens 

förutsättningar, även under byggtid.

Efter tävlingen

Resultatet av den internationella konsttävlingen ligger 

till grund för uppdrag att ansvara för produktion av 

de konstnärliga gestaltningar som ingår i helheten. 

Projektering av minnesplatsens landskap kommer att 

genomföras av arrangören utsedd landskapsarkitekt. 

Det team, konstnär samt eventuell landskapsarkitekt, 

som tagit fram det vinnande tävlingsförslaget ansvarar 

för den konstnärliga kvalitetsgranskningen. Samarbetet 

med arrangörens landskapsarkitekt påbörjas direkt 

efter genomförd tävling.

SFV är byggherre för minnesvården och ansvarar 

för planering och genomförande av uppdraget i dess 

helhet.

Statens konstråd är beställare av konstnärens 

arbete, projektledare för produktion av den konstnär-

liga gestaltningen och svarar för ämneskunskap om 

konst i offentliga rum och för kvalitetssäkring av den 

konstnärliga gestaltningen i genomförandeskedet.
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Om parter ej kan enas om villkor och om överenskom-

melse ej nås mellan den konstnär som av juryn utses 

till vinnare av tävlingen och uppdragsgivaren, har 

uppdragsgivaren rätt att låta uppdraget gå till annan 

tävlande, enligt juryns rangordning av idéförslagen.

När minnesvården är genomförd har SFV ansvar för 

förvaltning och underhåll i samarbetemed Kungliga 

Djurgårdens Förvaltning.

Inlämnade idéförslag

För att tävlingsförslagen skulle förbli anonyma under 

bedömningsarbetet var varje idéförslag försett med ett 

motto, som fungerade som en identifikation av respek-

tive förslag, utan att röja förslagsställarens identitet.

Inom utsatt tid hade följande fem idéförslag läm-

nats in och godkänts för bedömning, här listade i 

bokstavsordning, efter angivet motto:

• 016ST

• The Cloud

• Gravitational Waves

• Minnessten

• Nautilus

Juryn

Tävlingsförslagen har bedömts av en i förväg utsedd 

jury, bestående av 8 ledamöter (utöver ordförande, i 

bokstavsordning):

Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, specialist kulturarv 

Statens fastighetsverk (ordförande).

Gunnar Björkman, parkchef Kungliga Djurgårdens 

förvaltning.

Jonas Dahlberg, konstnär.

Josefin Fredriksson, efterlevande anhörig efter  

flodvågskatastrofen.

Anders Kling, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av 

Sveriges arkitekter.

Lotta Mossum, curator Statens konstråd.

Annsofi Noring, vice museichef Moderna Museet.

Maria Kalthoff Stigsson, efterlevande anhörig efter 

flodvågskatastrofen.

Juryns sekreterare har varit arkitekt SAR/MSA  

Tove Dumon Wallsten, Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär har varit Jenny Nilsson, projekt-

assistent, SFV.

Projektledare för det samlade projektet är Vanja 

Knocke, arkitekt SAR/MSA, projektledare, SFV.

Till sitt förfogande har jurygruppen också haft  

följande sakkunniga och referensgrupper:

Kostnadsbedömning: Göran Sandén, SFV projekt-

stöd kalkylator och Peter Hagdahl, curator, Statens 

konstråd.

Bedömning av lovpliktighet enligt PBL: PerOlov 

Svensson, Stockholms stadsbyggnadskontor.

Bedömning av anmälningsbehov enligt Miljöbalken: 

Lars Nyberg, landskapsarkitekt, tidigare Länsstyrelsens 

ansvarige för samordning av Nationalstads parken.

Bedömning av påverkan på ekologiska värden:  

Petter Andersson, Naturmiljökonsult, fil dr.

Bedömning av idéförslagens möjlighet till fortsatt 

projektering: Jonas Berglund, landskapsarkitekt  

LAR/MSA.

Sammanställning av inkomna synpunkter under 

utställning av tävlingsförslagen på Thielska Galleriet 

i Stockholm, redovisade av tävlingsfunktionär Jenny 

Nilsson, SFV.

Skrivelser från föreningar och intressenter för Djur-

gården, redovisade av projektledare Vanja Knocke, 

SFV.

Synpunkter efter redovisning av tävlingsförslagen  

för Nationalstadsparksrådet, redovisade av projekt-

ledare Vanja Knocke, SFV.

Tack till samtliga tävlingsdeltagare

Juryn vill tacka alla fem tävlande team för det stora en-

gagemang och arbete som lagts ned på tävlingsupp-

giften. Det samlade arbetet har utgjort ett betydelse-

fullt underlag för jurygruppens diskussioner och 

samtal och alla idéförslag har, var och ett på sitt sätt, 

berikat diskussionerna och gjort bedömningsprocessen 

lärorik för samtliga inblandade. 
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BEDÖMNINGSKRITERIER

I tävlingsprogrammet angavs följande kriterier, utan in-

bördes ordning, för bedömningen av tävlingsförslagen:

VERKSHÖJD
Att förslaget har hög konstnärlig kvalitet.

VISION OCH PROGRAM
Att förslaget uppfyller krav och önskemål enligt kapitel 

03 i tävlingsprogrammet (redovisas kortfattat i punkt

form nedan).

GENOMFÖRBARHET
– Att förslaget är möjligt att realisera inom de tidsgrän

ser och den budget som anges i tävlingsprogrammet.

– Att förslaget erbjuder en väl vald metod för att i 

framtiden komplettera med fler namn.

– Att förslaget är möjligt att genomföra med hänsyn 

till påverkan på kultur och naturvärden.

UTVECKLINGSBARHET
Att förslaget har potential att i genomförande bibehålla 

de kvaliteter juryn bedömer som centrala i förslaget.

I tävlingsprogrammet specificeras vidare att juryn har 

möjlighet att utse förslag till vinnare som inte uppfyller 

kraven att rymmas inom budget, eller som bedöms 

behöva ändras med hänsyn till myndighetskrav, om 

juryn ser möjlighet att utveckla förslaget i samarbete 

med förslagsställaren så att kraven uppfylls, och för

slagets kvaliteter förutses kunna kvarhållas vid sådan 

bearbetning.

Vad gäller krav och önskemål i enlighet med kapitel 3 

i tävlingsprogrammet har ett flertal aspekter i idéför-

slagen studerats och utvärderats:

• Minnesvården ska vara en vacker och värdig plats 

som återspeglar en delad förlust, där de anhöriga 

särskilt uttryckt önskemål om att minnesvården ska 

uttrycka vad det innebär att ha gått igenom svårig-

heter samtidigt med insikten att livet trots allt går 

vidare.

• Vikten av att den konstnärliga gestaltningen ut-

trycker existentiella och etiska värden, och förmedlar 

dimensioner som inte lätt låter sig uttryckas i ord.

• Minnesvården ska utföras inom tävlingsområdet 

och vara integrerad i landskapet så att den konst-

närliga gestaltningen samverkar till en upplevelse-

mässig enhet med platsens landskapliga kvaliteter 

och rörelsen på denna.

• Minnesvården ska kunna upplevas och besökas 

året om och vara gestaltad med hänsyn till platsens 

klimatzon samt de förutsättningar som ges av de 

olika årstiderna.

• Minnesvården ska ha en unik och självständig 

gestaltning med stor integritet.

• Visionär bärkraft i gestaltningen kommer att premie-

ras och oförutsedda kvaliteter, såsom en oväntad 

förståelse för platsen, naturens krafter eller av hän-

delsen ses som tillskott.

• Minnesvården ska kunna finnas kvar under en lång 

tid och ha god möjlighet till tillsyn, men inte kräva 

daglig vård, ofta förekommande rengöring eller repa-

rationer för att fungera. Minnesvården kommer att 

vara obevakad och tillgänglig för besök dygnet runt.

• Minnesvården ska vara mångsidig och möjlig att 

upplevas och tolkas på flera sätt. Den konstnärliga 

gestaltningen ska vara utformad så att plats ges åt 

ett brett spektrum av känslor. Minnesvården ska vara 

en plats inte bara för sorg och kontemplation, utan 

även för glädje och hågkomst.

• Människors närvaro och bruk av platsen är central. 

Minnesvården ska kunna användas för stillhet och  

reflektion, men bör inte bara vara till för de som 

omkom i flodvågskatastrofen, utan bör också vara en 

plats för de som överlevde och en påminnelse för alla 



Tävlingsjuryns arbete pågick från december 2016 till 

februari 2017. Under bedömningsperioden varvades 

gemensamma jurymöten med egen tid för inläsning 

av idéförslagen och enskilt arbete för ökad förståelse 

av idéförslagen. Bedömning av samtliga idéförslag 

har skett utifrån ovan redovisade kriterier.

Samtliga fem idéförslag har granskats av sak-

kunnig- och referensgrupper och synpunkter från 

dessa redovisats gemensamt för jurygruppen. I vissa 

fall har skrivelser från intressenter förmedlats till  

jurygruppen via mail.

Samtliga idéförslag ställdes under januari 2017 ut 

för allmänheten på Thielska Galleriet  i Stockholm. 

Den 11 januari hölls en privat förhandsvisning för 

anhöriga, vid vilken tävlingsprocessen presenterades 

av projektledaren på SFV följd av en presentation av 

de fem idéförslagen som hölls av Statens konstråds 

direktör och en konstpedagog därifrån. Utställningen 

öppnade för press och allmänhet den 12 januari och 

hade under de två veckor den var öppen cirka 2000 

besökare. Förslagen var samtidigt utställda på SFV:s 

och Statens konstråds hemsidor, så att de intresserade 

som inte hade möjlighet att ta sig till Stockholm 

också kunde ta del av dem. Allmänheten hade under 

utställningstiden möjlighet att lämna kommentarer 

i direkt anslutning till utställningen eller via mail till 

tävlingsfunktionären. 

Återkoppling och synpunkter från allmänheten 

samt referens- och sakkunniggrupperna delgavs juryn 

under ett halvdagsmöte, innan jurygruppen gick in 

i slutfasen av sin bedömning. I slutskedet fördes 

diskussioner främst om de idéförslag som juryn  

slutligen valde att ge pris till.

Juryn har under bedömningstiden, utöver individuellt 

arbete för inläsning av de många idéförslagen, haft 

tre halvdagsmöten samt två heldagsmöten, totalt fem 

dagars gemensamt juryarbete.

8

om händelsen. Den ska kunna utgöra plats för större 

och mindre ceremonier.

• Det ska finnas möjlighet att tända ett ljus eller lämna 

en blomma, utan att platsen upplevs som försummad, 

även om blommor och ljus lämnas kvar en tid.

• Minnesvården ska bli brukad av framtida generationer 

och det är av vikt att den kan tillåta öppenhet och 

möjlighet till olika läsningar av flodvågskatastrofen.

• Minnesvården ska vara tillgänglig för personer med 

funktionsnedsättning och den ceremoniplats som 

föreslås ska enkelt kunna nås av alla.

• Namnen på de omkomna ska presenteras, antingen 

som en fristående del av minnesvården eller som en 

integrerad del. Det totala antalet omkomna svenskar, 

543 personer, ska på något sätt markeras oavsett om 

deras namn finns med eller ej.

BEDÖMNINGSPROCESSEN
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JURYNS GENERELLA KOMMENTARER – JURYNS BEDÖMNING

Det sammanlagda resultatet av tävlingen visar på fem 

intressanta idéförslag, som alla har skilda förhåll-

ningssätt till både plats och uppgift. De belyser 

på olika sätt de frågeställningar som definierats i 

tävlingsprogrammet, vilket givit både juryn och  

arrangörerna värdefulla insikter inför fortsatt pla-

nering och utveckling av minnesvården.

Samtliga idéförslag behöver någon form av bearbet-

ning och vidareutveckling för att kunna tillgodose de 

behov som definierats i tävlingsprogrammet. Alla 

fem idéförslag behöver också bearbetas med hänsyn 

till de frågeställningar och önskemål som inkommit, 

efter att de ställts ut för allmänheten och publicerats 

på arrangörernas hemsidor. Namnfrågan har varit en 

central del i bedömningen av idéförslagen.

De fem idéförslagen förhåller sig till tävlingsområdet 

på olika sätt och har valt att fokusera på olika områden 

och aspekter.

Några idéförslag har i första hand velat skapa en 

plats eller en skulptur att samlas vid som generator 

för minnen, ceremonier och hågkomst av flodvågs-

katastrofen. Andra idéförslag tar in en tidsaspekt i 

verket och har velat arbeta med en rörelse i och på 

området som huvudsakligt grepp. Vissa av idéförslagen 

tycks kombinera de båda förhållningsätten. Samspelet 

med landskapet och den plats som förslagsställarna 

valt för sitt verk har efter platsbesök, där samtliga 

idéförslags omfång mättes ut på föreslagen plats,  

fått stor betydelse i juryns bedömning av dem.

De anhörigas önsk emål om att platsen ska kunna 

alstra olika sorters upplevelser och tilltala olika  grupper 

– såväl anhöriga till omkomna som överlevande och 

även förmedla något till kommande generationer 

– har haft stor betydelse i arbetet. Minnesvårdens 

förmåga att kunna berätta om flodvågskatastrofen 

och samtidigt ge möjlighet att förstå både naturens 

kraft och förmåga till återhämtning har varit viktiga i 

diskussionen om idéförslagen. 

Förslagen har under juryarbetet översiktligt 

kostnadsuppskattats med hjälp av extern expertis 

och beräkningarna visar att alla idéförslag av juryn 

bedöms kunna projekteras (vidareutvecklas och pre-

ciseras utifrån idéförslag) och byggas inom tidplan, 

efter vidare bearbetning. Jurygruppen har också bett 

om granskning av sakkunniga vad gäller skötsel och 

underhåll av en genomförd minnesvård utifrån de 

olika idéförslagen. Jurygruppen har inte sett behov 

av bearbetning som ett hinder för något av idéför-

slagen, utan snarare bedömt utvecklingsbehov som 

en möjlighet att ytterligare stärka huvudkoncept och 

sammantagen upplevelse av dem.

De sakkunnigas beräkningar och inlägg har varit 

ett stöd för jurygruppens fortsatta diskussioner, 

liksom de olika kommentarer på de granskade idé-

förslagen som inkommit via intressenter i området 

och via allmänheten i form av återkoppling efter 

utställning av idéförslagen på Thielska Galleriet  

i Stockholm samt publicering på SFV:s och Statens 

konstråds hem sidor.

Jurygruppen har haft olika åsikter om de olika 

idéförslagens kvaliteter, men har under arbetets gång 

med inläsning och djupare studier av idéför slagen 

gemensamt kommit fram till en lämplig avvägning 

och sammantagen bedömning utifrån de olika 

kriterierna. Den breda erfarenhet och kunskap som 

de olika jurymedlemmarna har, har gjort att varje 

idéförslag gåtts igenom och bedömts utifrån samtliga 

kriterier i tävlingsprogrammet, för att hitta en värdig 

vinnare utifrån en sammantagen bedömning.
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SAMMANVÄGNING OCH SLUTSATSER – JURYNS BESLUT

Y 1:a pris. Efter avslutad bedömning har juryn utsett 

idéförslaget med motto: ”Gravitational Waves” till 

vinnare i tävlingen om Minnesvård efter flodvågs

katastrofen i Sydostasien 2004. Förslaget har både 

högst kvalitet och bäst förutsättningar att efter 

vidare utveckling bli ett existentiellt verk som berättar 

om flodvågskatastrofen för nuvarande och kommande 

generationer. Juryn rekommenderar därför att detta 

idéförslag går vidare till projektering, i enlighet med 

juryns samlade bedömning och utlåtande. 

verkets titel: ”Gravitational Ripples”

förslagsställare till det vinnande idéförslaget  

är Lea Porsager. 

medarbetare: Rasmus Strange, Thue Tobiasen, 

Sören Assenholt, Synnöve B. Brögger.

Y 2:a pris. Juryn har vidare utsett idéförslag med 

motto ”016ST” till andra pristagare. 

förslagsställare: Studio Tomás Saraceno.

Y 3:e pris. Juryn har dessutom utsett idéförslag med 

motto ”Minnessten” till tredje pristagare. 

förslagsställare: Vogt Landscape Architects med 

Julian Charrière.

Tävlingen genomfördes, i enlighet med tävlings-

reglerna, med anonymitet för de tävlande. Varje 

tävlande fick själv ge sitt idéförslag ett ”motto” för 

identifiering och idéförslagens förslutna namnsedlar 

öppnades först sedan juryns bedömning var avslutad 

och det samlade utlåtandet om respektive idéförslag 

författats.

Uppgifter om förslagsställare är hämtade från 

idéförslagens namnsedlar, vilka bröts först efter av-

slutad bedömning och avslutat författande av juryns 

utlåtande om idéförslagen.

De belönade idéförslagen i sin helhet kan stu-

deras och laddas ned både från SFV:s hemsida för 

tävlingen, Statens konstråds hemsida, samt Sveriges 

Arkitekters hemsida. 
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Y  1:a pris

idéförslag med motto: ”Gravitational Waves”

verkets titel: ”Gravitational Ripples”

förslagsställare: Lea Porsager

medarbetare: Rasmus Strange, Thue Tobiasen,  

Sören Assenholt, Synnöve B. Brögger

Idéförslaget med motto ”Gravitational waves” är den 

minnesvård som juryn anser har både högst konstnärlig 

kvalitet/verkshöjd och bäst förutsättningar att efter 

vidareutveckling bli det verk som minner och berättar 

om flodvågskatastrofen för såväl nuvarande som 

kommande generationer. Förslaget har kvaliteter på 

flera olika nivåer vilket gör att man kan närma sig 

och tillägna sig verket på olika sätt. Rumsliga och 

landskapliga kvaliteter ryms parallellt med existen-

tiella värden. Jurygruppen tilltalas av idéförslagets 

integrerande gestaltning, som tar sig an hela platsen 

och berör, på många plan.

I fokus av idéförslaget är universums skala i mikro- 

och makro-format och de pulserande vågrörelser som 

är en del av allt liv i universum. Idéförslaget vill visa 

både de energier som uppstår då naturens krafter 

sätts i rörelse och den förmåga naturen samtidigt har 

att läka och återställa sår efter plötsliga händelser. 

Idéförslaget har en självständig gestaltning med 

stor integritet och ett tydligt konstnärligt uttryck. 

Jurygruppen anser att det här är det idéförslag som 

bäst svarar mot tävlingsprogrammets många kriterier 

och att det därför bör ligga till grund för genomför-

ande. I projekteringsfasen behöver idéförslaget 

vidareutvecklas för att möta behov som enligt juryns 

samlade bedömning är viktiga, bland andra att samla 

namnen på de omkomna så att de finns på en plats, 

att förslaget kan genomföras inom utsatt budget och 

tidplan och att värna träd och övrig känslig biotop på 

platsen. Juryn bedömer att vidare bearbetning av  

 

idéförslaget av förslagställande team skulle främja 

grundkonceptet och att sådan bearbetning är fullt  

genomförbar utan att idéförslaget förlorar i konst-

närlig kvalitet och uttryck.

Idéförslagets gestaltning har stor potential att ge 

en stark närvaro till platsen – det syns på avstånd 

och blir en naturlig samlingspunkt i landskapet. 

Minnes platsen uttrycker samtidigt skörhet såväl som 

dynamik. Minnesvården rymmer också berättelser 

om naturen och människan och hur de påverkar 

varandra. Den förhåller sig till människans plats 

i naturen och till hur balans kan skapas genom 

människans samspel med ekologin. Idéförslagets 

tydliga modulering av naturen i form av vallar kan 

vidare medvetandegöra besökarens blick på den 

omgivande naturen, så att den framstår ännu vildare 

och naturligare, som kontrast till minnesplatsens 

medvetet formade rum.

Minnesplatsen innefattar en sekvens av upplevelser 

– på avstånd upplevs den nästan som en bild, på 

närmre håll som en skulptur och då besökaren är 

inne i den som en serie rumsligheter för såväl stillhet 

som rörelse, för såväl ensamhet som ceremonier i 

grupp. Besökare kommer genom verket att kunna 

uppleva ett brett spektrum av tankar och känslor. 

Idéförslagets kullar och slänter i landskapet kan 

upplevas samlande. Centrum av minnesvården har 

stora förutsättningar att bli en vacker och värdig plats 

för gemensamma minnesceremonier. Vallarna kan bli 

platser att slå sig ner på under vår och sommar. 

Slänterna blir naturliga sittplatser för skolklasser och 

andra grupper. Samtidigt kan höjderna ge överblick 

över hela verket och naturens kraftfält. En mängd 

öppningar och passager kan forma alternativa stråk 

som möjliggör utblickar och olika rörelser genom 

verket. Varje besökare kan hitta sin egen väg och 

upplevelse.

Juryn ser en stor kvalitet i att verket kan fungera 

som en naturlig samlingsplats i landskapet, dels  

för de sörjande och överlevande som direkt berörts 

OMDÖMEN OM SAMTLIGA INLÄMNADE IDÉFÖRSLAG 
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av flodvågskatastrofen, men också för kommande  

generationer, som generator för berättelser för de 

som vill förstå vad som skedde. Verket blir en påmin-

nelse om den aktuella händelsen och kommer att bi-

dra till att de som miste sina liv i flodvågskatastrofen 

inte glöms bort. Grundidén i förslaget visar på mötet 

mellan de plattor som utgör jordskorpan och juryn 

ser också framför sig hur skolklasser som besöker 

platsen kan lära sig både om vad som hände och om 

flodvågor och jordbävningar som naturfenomen.

Materialmöten mellan växtlighet och järn, i noggrant 

studerade detaljer, upplevs som tilltalande. Jurygrup-

pen uppskattar att namnen är ingraverade i metall 

då det ger en sinnlighet där besökarna kan känna 

namnen på de som omkom. 

Idéförslagets grundkvaliteter är så tydliga att juryn 

bedömer att vidareutveckling och anpassning i projek-

teringsfasen kan ske utan att påverka verkshöjd i för-

slaget. Grundkonceptet är så starkt att det både tål och 

kan bli ännu tydligare av att renodlas och förenklas.

Bearbetning behövs främst för att möta tävlingens 

budget. Förslaget skulle också vinna på att omarbetas 

vad gäller omfång för att förstärka möjligheten att 

skriva in sig i befintlig omgivande natur. En omstu de-

ring bör bör också ta hänsyn till intilliggande strukturer 

och natur. Vallarnas höjd och konstruktion bör detalj-

studeras i samarbete med projekterande landskaps-

arkitekt. Placering och utförande bör undersökas för 

både optimal hänsyn till områdets ekologi och natur, 

och lyhördhet inför besökarnas upplevelser och behov 

av utblickar. Växtval behöver anpassas efter lokala 

förhållanden och belysningsmöjligheter ses över.

Namnen på de omkomna bör enligt juryn samlas, 

kanske helst i verkets kärna, så att platsen blir en na-

turlig medelpunkt för ceremonier. Anhöriga vill gärna 

se namnen samlade och överblickbara, så att det blir 

enkelt att hitta den man söker efter. Invid namnen 

kan ljus tändas och blommor lämnas. Tillgänglighet 

till verkets centrum bör också ses över. Olika sitt-

platser i anslutning till verket bör studeras både för 

närhet till namnen och för att besökarna ska kunna  

få god överblick. Man måste med rullstol kunna ta  

sig fram till namnen och verket bör också på något 

sätt precisera att det är 543 omkomna svenskar, även 

om samtliga anhöriga inte lämnar in godkännande 

för att skriva ut de omkomnas namn. v v v
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Y 2:a pris

idéförslag med motto: ”016ST”

förslagsställare: Studio Tomás Saraceno

Idéförslaget med motto ”016ST” är med stor känslig-

het inplacerat på tävlingsområdet och skapar en natur-

lig samlingsplats som på ett fint sätt utnyttjar befintlig 

topografi för att ge utblickar över omgivande natur och 

vattenlandskap. En förslagen amfiteater har karaktä-

ren av en tydlig samlingsplats för både kontemplation 

och ceremonier i grupp. Huvudkonceptet förbinder 

minnesplatsen i Stockholm med Sydostasien, där 

flodvågskatastrofen hände 2004, genom att brygga 

samman de två delarna av världen med hjälp av stjärn-

bilden Pegasus, i december synlig från både södra 

och norra hemisfären. 

En sju meter hög påle 

placeras centralt invid 

amfiteaterns mittcirkel. 

Den är vinklad, och 

något snedställd gente-

mot en vertikal axel, för 

att vid en viss tidpunkt 

peka rakt mot stjärnbil-

den Pegasus. Övrig tid 

på året fungerar denna 

visare som länk mellan 

jord och himlavalv, 

och minner om män-

niskans litenhet inför 

stjärnhimlens storhet 

och naturens krafter. 

På dagtid och under 

sommartid, då stjärn-

himlen syns som minst, 

fungerar visaren som 

ett solur, där skuggan 

långsamt sveper över 

amfiteaterns sittplatser, 

som en påminnelse om 

tidens gång.

Idéförslaget är i sin helhet väl sammanhållet och jury-

gruppen tilltalas av dess enkla tydlighet samtidigt 

som de enskilda delarna bildar en mångtydig helhet. 

Minnesvårdens uppbyggnad, med en klassisk och 

omslutande form, gör den enkel att se som samlings-

plats för ceremonier och den har ett lugnt uttryck som 

inspirerar till tröst, ro och kontemplation. Idéförslaget 

tar väl tillvara såväl dagsljus som månsken, och arbe-

tar på ett vackert sätt med skuggverkan. Ljuset, både 

dag- och nattetid, ger verket en ständigt föränderlig 

aspekt, som hjälper till att visa på hur livet ständigt 

är i rörelse.

Idéförslaget föreslår att de omkomnas namn 

placeras på namnskyltar, som i sin tur fästs på 

sättstegen vid amfiteaterns sittplatser. Besökare kan 

på så sätt sätta sig ”bredvid” den de kommit för att 

minnas, men viss oro finns också för att någon sätter 

sig med ryggen mot 

något namn, eller att 

”ens plats” kan vara 

upptagen om en an-

nan besökare redan 

sitter i amfiteatern då 

man kommer. Oro ut-

trycks även för att det 

kan vara svårt att läsa 

namnen på plaketter-

na om dessa sitter på 

låga ”trappsteg”, som 

sittplatserna också 

kan upplevas som. 

Namnplaketter som 

sitter på sättsteg nära 

mittcirkeln och som 

inte kommer att skug-

gas av visaren måste 

flyttas så att även de 

berörs av skuggan 

från denna. 

Idéförslaget 

föreslår enkla 

material – slipad 

betong i amfiteaterns il
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uppbyggnad gör den relativt enkel att projektera och 

vacker i sin anspråkslösa materialitet. Träslipers i 

marknivå, runt amfiteatern i betong, fungerar både 

som alternativa sittplatser och trappsteg i det närlig-

gande landskapet och som mjuk och betydelsefull 

övergång mellan den byggda amfiteatern och den 

intilliggande naturen. Visaren, eller mittpålen, är i 

metall och 7 meter hög. 543 mässingsskyltar, tomma 

eller med de omkomnas namn då de anhöriga velat 

gravera in dem, kantar sättstegen och varje skylt får 

sin bestämda tids-position, då skuggan från visaren 

pekar mot dem. Ljus och blommor kommer säkert 

att bli ett naturligt inslag på minnesplatsen, då det 

är enkelt att föreställa sig att de placeras i närhet till 

namnen, i amfiteatern.

Det är även detta som gör att jurygruppen förknippar 

utformningen med ett kolumbarium och diskussioner 

förs om idéförslagets möjlighet att inkludera andra 

associationer. Oro uttrycks också för att anhöriga 

med funktionsnedsättning inte kommer att kunna 

närma sig de namn som sitter på andra trappsteg än 

de vid amfiteaterns mittcirkel och att vissa personer 

på så sätt aldrig kan sitta invid sin(a) anhörig(a) på 

det sätt som önskas.

Idéförslaget känns tidlöst och har som sådant stora 

kvaliteter. Samtidigt talar gestaltningen inte specifikt 

om själva händelsen som denna minnesvård utgår 

från och kanske är kopplingen med stjärnbilden Pe-

gasus alltför abstrakt för att ha förutsättningen att bli 

en plats som påminner om händelsen som flodvågen 

utgjorde. Juryn befarar att besökande inte kommer att 

förstå att detta är en minnesvård för flodvågskatastro-

fen utan förklarande text. Stjärnbilden Pegasus har 

ingen självklar koppling till händelsen i Sydostasien, 

och de flesta människor känner troligtvis inte igen den 

på stjärnhimlen och har svårt att upptäcka den på 

egen hand. Minnesvården kommer förmodligen heller 

inte besökas mycket på kvälls- eller nattetid då stjärn-

bilderna syns klarast och då den poetiska huvudidén 

skulle vara lättast att uppfatta.

Jurygruppen konstaterar att idéförslaget är ett av 

de som förefaller enklast att genomföra efter en fort-

satt projektering, även om viss bearbetning kommer 

att behövas. De låga trappstegen i amfiteatern kan 

behöva höjas, för att bättre fungera som sittplatser, 

och minnesvårdens placering komma att justeras 

i förhållande till de stora trädens rötter. Jurygruppen 

vill även peka på vikten av noggrannhet i såväl 

projektering som genomförande för den till synes 

enkla platsen som utgör minnesvården. Idéförslaget 

anger förutsättningar för detta och såväl stringens i 

materialval som precision i detaljering är viktiga för 

att idéförslagets poetiska dimension ska kunna bli 

en central kvalitet i minnesvården. Genomförande 

och placering av pålen ses som extra viktig, då den 

bör förmedla känslan av en väl detaljerad visare mot 

himlen. v v v

Y 3:e pris

idéförslag med motto: ”Minnesstenen”

förslagsställare: Vogt Landscape Architects 

med Julian Charrière

Idéförslaget med motto ”Minnessten” är ett väl 

genom arbetat idéförslag som har stora kvaliteter på 

det sätt det tar hand om hela landskapet där platsen 

regisseras likt en engelsk park med gångvägar, 

rumsligheter och specifika händelser. Minnesvården 

föreslås här bjuda på utblickar och platser och i 

synnerhet möjligheter till promenader genom 

tävlingsområdet, för att ge möten både med naturen 

och med föreslagna platser för olika typer av 

ceremonier. Idéförslaget är väl genomarbetat och 

förslagsställaren har arbetat med olika specifika 

situationer för att mötas och minnas – ensam, i 

mindre sällskap eller i större grupp.

Längs två tänkta spiralrörelser i landskapet, 

placeras ett antal pelare, ”Sculptural Columns”, 

uppbyggda av olika stensorter från jordens samtliga 

kontinenter. Pelarnas höjd är lika i förhållande till ett 

tänkt horisontellt plan över tävlingsområdet. På så 

sätt sägs de sammanbinda tomheten och utgöra 

sockel för denna, och skapa en ny, gemensam 
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horisontlinje. Jurygruppen uttrycker viss oro för hur 

väl pelarna och denna tanke kommer att kunna läsas 

och förstås bland befintliga trädstammar och 

vegetation.

I pelarspiralens centrum placeras ett runt bord,  2 m 

i diameter, ”the Reflection table”, på vilket ligger en 

glasskiva med de omkomnas namn i tryck. I glasytan 

på granitbordet speglas himmel och omgivande träd  

och namnen skrivs på så sätt vackert in i omgivande 

natur. Runt bordet, på avstånd, finns en cirkel med 12 

individuella sittplatser, för kontemplation.

I utkanten av området, nära parkeringen, föreslås 

en låg rektangulär minnessten, kallad ”the Offering 

table”. Ytterligare runda granitbord, med omgivande 

sittplatser, ”Communication tables”, placeras ut i det 

omgivande landskapet och ersätter de picknickbord 

som idag står på tävlingsområdet. Runt området leder 

en ny 2 meter bred stig, ”the Belt path”, som leder 

besökaren genom tävlingsområdet och via diverse ut-

siktspunkter där de olika omgivande vattenområdena 

blir tydliga.

Förslagställande team arbetar även med tillägg i 

form av fruktträd och rosenbersåer invid en central 

glänta och med nyplanterade björkar som en växt-

skärm mellan minnesvården och parkeringen, som i 

förslaget också omarbetats.  

Idéförslaget består av olika delar, och det kan vid en 

första anblick vara svårt att få en överblick över det som 

helhet. De många olika borden och platserna gör att 

minnesvården kan få ett något splittrat uttryck, med 

risk av en alltför vardaglig karaktär av utflyktsplats 

snarare än en minneslund. Jurygruppen har också svårt 

att se hur idéförslaget, med de många tunga borden i 

granit, uttrycker en tydlig koppling till naturens kraft 

som den specifika flodvågskatastrofen utgör. Det stora 

bordet med ingraverade namn har stora kvaliteter och 

skulle kunna bli en vacker och värdig central mötesplats 

i minnesvården, där ljus och blommor skulle kunna 

blir en naturlig del av en ceremoni. Om själva bordet 

blir bas för dessa, uttrycks dock viss oro att andras 

namn skyms då man placerar ut ljus invid sin(a) 

anhörig(a). Verket bör också på något sätt precisera 

att det är 543 omkomna svenskar, även om samtliga 

anhöriga inte lämnar in godkännande för att skriva  

ut de omkomnas namn. Det ”Offering table” som är 

tänkt för ljus och blommor är placerat på avstånd 

från namnen, och skulle förmodligen inte användas 

som tänkt. Tillgängligheten genom landskapets olika 

centrala delar blir också en viktig fråga att se över. 

Grundläggning av pelare och de många tunga 

elementen i känslig naturmiljö blir också en viktig 

fråga att lösa vid vidare projektering. v v v
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ÖVRIGA IDÉFÖRSLAG  
(I BOKSTAVSORDNING FÖR MOTTO)

idéförslag med motto: ”The Cloud”

förslagsställare: Alfredo Jaar

Idéförslaget med motto ”The Cloud” anger ett etiskt 

och poetiskt angreppssätt där representationen av 

de omkomna 543 svenskarna presenteras av ett antal 

lampor i en noga gestaltad formation som läses mot 

en fond av stjärnhimlen – 

där alla andra omkomna 

av andra nationaliteter 

representeras av stjär-

norna och på så sätt blir 

en del av verket, även de. 

Idéförslaget utgörs av en 

skulptur, centralt placerad 

på tävlingsområdet, i en 

glänta framför de gamla 

ekarna, samt en botten-

platta i granit på vilken 543 

stålskyltar med namnen på 

de omkomna fästs.

Skulpturen i idéförsla-

get är tänkt att utföras i 

borstad aluminium, och 

utgörs av 543 lampor, 11 

meter upp i luften, sam-

manbundna av ett nät 

av rör, som förutom att 

binda samman lamporna 

i ett nätverk, även kan ut-

söndra ånga och skapa ett 

moln runt ljusskulp turen. 

Jurygruppen ser en stor potential till konstnärlig upp-

levelse vid de tidpunkter då ljus och ånga verkar med 

full effekt, men ställer sig frågande till upplevelsen 

vid de tillfällen de inte gör det.

Idéförslaget upplevs som fascinerande men sårbart 

då den föreslagna skulpturen tycks såväl tekniskt 

som konstruktionsmässigt utmanande. Skulpturens 

form upplevs som relativt instabil, då smala och 

höga ben håller uppe ett stort kluster av lampor och 

teknisk utrustning, och det uttrycks tvekan inför ge-

nomförande med en lika slank gestalt i verkligheten. 

Den teknik som skapar ”molnet” fungerar inte under 

en temperatur på -3°C och på årsdagen av flodvågs-

katastrofen, en trolig besökstid, är det stor risk att 

verket således inte fungerar i sin helhet. Jurygruppen 

ser även en stor risk för tekniska komplikationer och 

ett stort behov av skötsel och kontroll av verket, året 

om, under lång tid framöver. 

Namnfrågan är en 

viktig och central 

del av idéförslaget, 

men jurygruppen 

ställer sig frågande 

till namnens 

pla cering, ingrave-

rade i stålplattor, 

fastskruvade i en 

bottenplatta på 

marken. Koncep-

tuellt upplevs 

placeringen som 

otydlig, då man inte 

kan blicka mot den 

ljuspunkt som utgör 

en av de 543 

omkomna samtidigt 

som man läser den 

avlidnes namn. Stor 

tvekan uttrycks till 

idén att man kan  

gå på de avlidnas 

namn, eller att snö, 

löv och andra spår 

av naturen kan komma att täcka dem stora delar av 

året, om inte daglig skötsel av verket finns.

Idéförslaget upplevs inte helt unikt för den situation 

det har skapas för, utan uppfattas mer som ett ditställt 

objekt. Jurygruppen har svårt att se en stark relation 

både till den plats det uppförs på såväl som en tydlig 

koppling till flodvågskatastrofen i sig. v v v
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idéförslag med motto: ”Nautilus”

förslagsställare: Damián Ortega Studio

Idéförslaget med motto ”Nautilus” är ett förslag som 

på ett taktilt och subtilt sätt anknyter till de snäckformer 

som för många anhöriga blivit en stark symbol för 

Thailand och för de starka band som de två natio-

nerna Sverige och Thailand fått genom den tragiska 

flodvågskatastrofen. Snäckan kan också ses innefatta 

en spiral och genom den 

vara en symbol för livets 

utveckling och ständiga 

förändring. Många 

anhöriga samlade 

snäckor på plats i 

Thailand, både innan 

och efter katastrofen. 

Formen har en stark 

tröstande kraft och 

fungerar som inspiration 

för lugn och harmoni och 

en koppling till havet,  

trots den svåra natur-

katastrof som flodvågs-

katastrofen utgjorde. Formen ger hopp och ro och 

visar på en tydlig koppling till de element som många 

anhöriga förknippar med Sydostasien på ett positivt 

sätt – vackra snäckor, sand, vatten.

Jurygruppen uttrycker dock tvekan till hur stor del 

av snäckformen som egentligen kan upplevas på 

plats då minnesvården är utformad snarare som en 

kompakt skulptur att stå invid, än en snäckform som 

bjuder in till besök. Snäckformen blir tydligast i plan, 

men för slags tällande team har arbetat med en form 

som skjuter upp formen ca 1,7 m ur marken. På håll 

befarar jurygruppen att formen upplevs snarare som 

en mur än som en livgivande spiral. Relationen till 

den spe ci fika plats som valts ut förblir oklar då 

skulpturen i idé för slaget inte tycks ha hittat sin 

precisa plats i landskapet.

Utöver snäckformen, som är tänkt att utföras i 

brasiliansk granit och omgiven av en markbeläggning 

i portugisisk gatsten, innehåller idéförslaget ett 

ljussystem i form av lampgirlanger som löper över 

tävlingsområdet. 700 ljuspunkter binds samman i 

ljuskedjor, liknande marknads- eller festbelysning 

och jurygruppen får inte helt överblick över sambandet 

mellan snäckskulpturen och lamporna. Lampslingorna 

tycks inte följa en särskild form eller leda besökarna 

genom landskapet på ett speciellt sätt, och jury gruppen 

ställer sig frågande dels till hur de upplevs på håll, 

dels på dagtid och även till vad som händer då en 

lampa slocknar. De 

kan också bli svåra 

att uppfatta i den täta 

vegetationen på plats. 

De master som håller 

upp ljus slingorna blir 

en viktig del av idéför-

slaget och jurygruppen 

saknar en tydlig vision 

för området dagtid, då 

risken är att man ser 

mer av masterna än av 

ljuspunkterna. 

En central stilla 

vattensamling finns i 

snäckans mitt och genomförandet kommer att ställa 

krav på teknik för såväl konstruktion, pumpar och 

vattenrening. Idéförslaget antyder också lätta räcken 

och ledare i  

sin gestalt, med jurygruppen befarar att de kommer att 

behöva bli betydligt tyngre i sin utformning är vad som 

antyds i idéförslagets illustrationer. 

Namnen är tänkta att graveras in i den betong som 

utgör grund och sockel till snäckan och det upplevs 

som en fördel att de är samlade och enkelt överblick-

bara. Blommor och ljus placeras förmodligen enkelt 

invid namnen, framför muren, men det är synd att 

man från samma punkt inte uppfattar snäckformen i 

idéförslaget. Verket bör också på något sätt precisera 

att det är 543 omkomna svenskar, även om samtliga 

anhöriga inte lämnar in godkännande för att skriva ut 

de omkomnas namn. v v v

il
lu

s
tr

a
ti

o
n

: 
d

a
m

iá
n

 o
r

te
g

a
 s

tu
d

io



Statens fastighetsverk www.sfv.se
Statens konstråd www.statenskonstrad.se
 

Information om minnesvården finns på 

http://www.sfv.se/minnesvard samt http://www.statenskonstrad.se/flodvag


