
 
 
 
Søfartsmonumentet 
 
Som en fast tradition deltager Marineforeningen i den årlige mindehøjtidelighed 
med kransenedlægning ved søfartsmonumentet i Sct. Jørgens Park. 
Komiteen til afholdelse af arrangementet består af Svendborg Byrådssekretariat, 
Sct. Jørgens Kirke og Marineforeningen. 
I de første år fandt højtideligheden sted på årsdagen for afsløringen den 10. 
oktober, men i 1951 blev datoen for arrangementet ændret til frihedsdagen den 
5. maj, hvor det siden har fundet sted. 
 
Opførelsen af søfartsmonumentet var resultatet af et samarbejde mellem 
Sømandsforeningen, Skipperforeningen, Prinds Valdemar Foreningen og 
Marineforeningen. 
Initiativet kom fra Marineforeningen, hvis protokol fra generalforsamlingen den 
1. februar 1947 refererer: Skibsfører A. Clausen foreslog, at Marineforeningen 
rejste et monument for de under krigen omkomne kammerater. 
Efter bestyrelsesmødet den 14. april afholdtes et møde med de øvrige 
foreningers bestyrelser og man enedes om projektet. 
Den 17. oktober var der igen indkaldt til møde på hotel Ærø i anledning af, at 
Mindeindsamlingen var så godt som afsluttet, og der skulle træffes bestemmelse 
om, hvor monumentet skulle rejses. 
Billedhugger Thorvald Larsen fremviste en model af monumentet i 1/10 
størrelse og udtalte sit syn på valget af plads. 
Der var flere forskellige forslag: Christiansminde, Bådehavnen, Sct. Jørgens Park. 
Efter en del diskussion var det øjensynligt, at bestyrelsen ikke kunne opnå 
enighed om pladsen, og der afholdtes derfor den 25. november en afstemning.  
Sct. Jørgens Park opnåede 9 af 16 stemmer, og monumentet skulle derfor rejses i 
parken. 
Den 10. oktober 1948 blev mindesmærket afsløret af borgmester Ferdinand 
Jensen. 
Højtideligheden havde samlet overvældende stor tilslutning - så mange at bl.a. 
borgmesteren og politimesteren måtte opgive at komme til at overvære den 
forudgående mindegudstjeneste i Sct. Jørgens Kirke. 
 
På granitmonumentet findes en inskription, der lyder således: Borgere i 
Svendborg By og Omegn rejste denne Sten til Minde om Søfolk og Fiskere under 
Svendborg Toldsted, som krigsforliste i Årene 1914 – 18 samt 1939 – 45. 
På monumentets side ud mod Svendborgsund er placeret forstavnen af et skib i 
bronzerelief, og på hver af de øvrige sider står et vers forfattet af digteren Hans 
Hartvig Seedorf. 
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