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Veteranernas Krona 
Försvarets symbol i form av ett minnesmonument

Veteranernas Krona ger försvarets symbol en ny funktion 
som monument.
Monumentet får en igenkännbar form från försvarets kontext, 
men även från andra statliga organisationer i vårat samhälle. 

Veteranernas Krona visar att veteraner är en del av försva-
ret gemenskap. 
Monumentet uttrycker försvaret åtagande för sina veteraner 
genom att använda sin egen symbol. Det hedrar på så vis Sver-
iges alla veteraner som deltagit i fredsfrämjande insatser idag 

och i framtiden. 
Kronan stärker veteranerna och försvarets identitet både på 
platsen och i samhället. Genom sin tydlighet utrycker det en 
lekfull auktoritet och status, samtidigt är det lättavläst inbju-
dande och kommunikativt.
        
Veteranernas Krona på platsen
Försvarets symbol får också en tydlig plats att relatera till inte 
bara som heraldisk symbol utan som faktiskt objekt och specifik 
plats. Kronans närvaro finns redan runtom Kungliga Djurgården 

på staket och entréer. Synlig på avstånd blir den en tydlig 
markör för området och väcker intresse för kronan som symbol 
både på platsen och i samhället. Sjöhistoriska museets klas-
sicistiska form med sitt centraltorn får ett svar i monumentets 
form och kronans historiska referenser. Den knyter också an till 
FN-minnesmärkets mussellika uttryck. Här svarar monumentet 
med sin likhet av en öppnad mussla med pärlor. Här finns också 
kopplingen till ladugårdsgärde som gammalt militärt exerci-
sområde. Monumentet kan även bli en eventuell pendang till 
Hedins Gyllene tempel.

Heraldik
Det viktigt att respektera den svenska kronans karakteristiska 
drag därför har transformeringen från en tvådimensionell 
symbol till en tredimensionell skulptur eftersträvat att komma 
så nära de heraldiska kraven som möjligt. Det enda tillägget är 
bokstaven V för veteraner. Andra alternativa lösningar kan vara 
(Se bild på krontopparna.)
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Placering.
Monumentet placeras anslutning till Corson´s västra del och 
som markör för det nya museistråket. Veteranernas Krona är 
synlig på långt håll både från Ladugårdsgärde och ifrån vatt-
net. Den öppna gräsplanen framför Sjöhistoriska museet blir 
intakt men får en ny blickpunkt mot Gärdet. Monumentet är 
åtkomligt från alla håll vid ceremonier. Den nås lätt av person-
er med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och ligger i 
närheten av parkering och transporter. Den öppna gräsplanen 
framför Sjöhistoriska museet kan även fortsättningsvis använ-
das som publik evenemangsplats med stor publik. 

Ljussättning.
Med sina olika färger och volymer skapar den ett växlande ljus 

och färgspel av reflektioner från det förgyllda och den röda 
och blå färgen samt de vita i kloten. Skuggspelet varierade 
den symetriska kompositionen. Belysning kan monteras i 
pollare runt monumentet samt eventuellt kompletteras med 
ledbelysning under bågarna eller insidan smultronbladen. I 
mörkret framstår monumentet som ett glimmande smycke av 
färger och former.

Storlek.
I detta förslag är monumentet ca 5,0 meter bred och 6, 5 
meter hög. Monumentets storlek kan anpassas i samråd med 
beställaren. En uppförstorning av en heraldisk symbol till en 
ny skala kräver en anpassning av detaljer. Smultronbladen är 
en sådan detalj som behöver anpassas till den större skalan. 

Bladen består av åtta identiska delar som bildar själva kransen 
till monumentet.  De stiliserade formerna på bladen behöver 
ges ett mera detaljerat utryck, de övriga delarna klara utmärkt 
en förstoring och förvandling till tredimensionell form.
I förslaget finns plats för text i monumentets bas. Texten utfor-
mas i samråd med beställarna.

Hur den kan brukas.
Vid Militära ceremonier kan man anpassa monumentet för 
varierade situationer och med olika dekoration och organi-
sation beroende på antal medverkande och antal publik. 
Flaggspel kan förankras i pollarna och eventuellt i toppen av 
svärdet. Som riktmärke och närvarande objekt kan monumen-
tet förstärka konserter eller festspel. Kransar kan placeras vid 

fundamentets trappsteg eller hängas mellan smultronbladen. 
Endast fantasin sätter gränser. Vid enskilda minnesstunder 
finns lätt avskärmade platser med bänkar. På avsatserna runt 
monumentet kan man lämna blommor, ljuslyktor eller annat.

Material.
 Monumentet utförs i beprövade material och konstruktion-
slösningar för att garantera en lång beständighet, rimlig för-
valtning och god funktion under alla årstider. 
Värmeslingor kan placeras i sittbänkarna samt i gångbana 
runt monumentet för att hålla gångytan isfri. Spjut, bågar 
äpple och smultronblad av gjutjärn med förgylld yta, rik-
säpple målad med blå kulör (PMS 300) Kronfoder av polerad 
formgjuten betong målad röd silikatfärg (PMS 186) pärlor och 

fundament under monumentet i vit marmor. Smultronbladen 
modelleras fram och formgjuts i gjutjärn.

Skötsel. 
Monumentet kommer att kunna tvättas och kan klotterskyd-
das. Alla delar är fast förankrade i varandra och kan monteras 
isär vid uppkomna skador eller vid renovering.


