
SYMBOLER FOR ET RIGSFÆLLESSKAB
Vi har valgt at lave en slags grøn �od, som den vej der binder vores lande sammen, som et hav.

Den grønne �od er i en petroleums blå grøn indfarvet beton. Over�aden er ru som en almindelig beton�ise.

Vores lande har mange forskelligheder, men vandet binder os sammen.

Hansina Iversen har 18 satellitter i forskellige farver og færøsk basalt sten.
Hver satellit markerer en ø på Færøerne.

Jessie Kleemann har nedsat tre �sk, som store torsk, der svømmer i alle vores farvande.

Gudrun Hasle har spredt store mælkebøtter ud i vandet, som mælkebøtter er spredt over vores lande.

KUNSTVÆRK VED 
NORDATLANTENS 
BRYGGE
GAVE TIL HENDES MAJESTÆT
DRONNING MARGRETHE II



I havet ligger atten øer. Midt i det store blågrønne Nordatlanterhav dukker de op på havover�aden, ligger lidt tilfældigt der, 
som om et barn har strøet en lille håndfuld sten i en vandpyt.  

På den blågrønne �od på Nordatlantens Brygge ligger de atten sorte sten omridset af farverige kronblade spredt ud over 
�aden, som stjerner og satellitter der kan vise vej. Pejlemærker mellem himmel og hav, som er rejseruten mellem de tre 
lande, bundet sammen i et rigsfællesskab.  
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Fisken i denne her skitse er en torsk, med svømmende æg i havet, og symboliserer vores fælles gods. 

Fisken som motiv har også en mytologisk betydning for alle tre lande i rigsfællesskabet den dag i dag.  Havet binder vores 
lande sammen, ikke bare historisk men også geogra�sk med handlen med �sk som udgangspunkt, og Nordatlantens Brygge 
har historisk hørt til stedet, hvor �sken blev landet og andet gods afgik her fra til de øvrige kyster i Nordatlanten. 

Der er tre �sk i en nuance grå beton, med deres æg 3+2 i en hvid beton med en jævn ru over�ade, og størrelsen på hver 
�sk er 2,50 m i længden. 

Æggene er 50 cm i diameter.
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Mælkebøtten er en stærk plante, der kan bryde igennem en asfaltsvej. Det er en ukrudtsplante, som man hiver op fra sin 
græsplæne, men den kan også stå så smukt i grøftekanten. Den har været et tidligt symbol for kvindesagen. 
Mælkebøtterne lyser op rundt om husene i bygderne i Grønland. Man mener, at kolonisterne nok har bragt dem med. 
Man �nder også de �neste mælkebøtter rundt på Færøerne.

MÆLKEBØTTERNE
Der bliver 3 mælkebøtter, de skal være 3 meter i længden, lavede i indfarvet beton, med en jævn rå over�ade.
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DEN SAMMENSATTE
PROJEKTERING
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