
Samling ved Helligåndskirken 2017 
den 19. september 
Velkommen til en mindestund i 
Neuengammeforeningen og Politihistorisk 
forening. 

Den 19. september er en mindedag i politiets 
historie og i Neuengammeforeningens historie. 

I 2014 vi var vi også sammen og afholdte en 
mindeaften, hvor Olaf Sørensen fortalte om sine 
oplevelser. 

Han er her ikke mere. Så nu må vi klarer os selv. 

I 2015 og 16 lagde politihistorisk forening blomster 
her ved søjlen, enten før eller efter,  vi var herinde 
for at tænde FLAMMEN. 

Det kunne vi jo lige så godt gøre sammen, også 
for at holde fast i historien og derfor står vi her i 
dag. Der er ikke mange tidligere KZ-fanger 
tilbage, jeg har 4 personer i foreningen. 

Jeg tror det er 4. gang, at vi står her alene uden 
fanger. 

Monumentet bag mig, er for den ukendte KZ-
fange, og er til minde om de danskere, der blev 
deporteret til tyske KZ-lejre og døde der under 2. 
verdenskrig. 

MONUMENTET blev afsløret den 4. maj 1950. 

Monumentet er rejst over en simpel urne af jern 
fyldt med aske fra krematoriet i Neuengamme, der 
blev gravsat her i anlægget ved Helligåndskirken 
den 29. august 1946. Den 8. maj 1953 blev der 
gravsat en urne med aske hentet i Auschwitz – 
Birkenau.  

Mindesmærke er udført efter tegning af Kåre Klint 
og bærer følgende inskription af digteren Halfdan 
Rasmussen: 

Muselmand. Ukendt job,             Aske i en askehob.       

Legioners sorg og ve Sover i din askes sne. 

Menneske. Navnløse ven. Giv os mennesket igen. 

Gennem mange år var monumentet udstyret med 
en gasflamme, der brændte døgnet rundt alle 
årets dage. Efter 1992 og en renovering blev 
gasregningen for stor for Københavns Kommune, 

så der kom begrænsninger til 7 dage om året. I 
2006 skulle gasinstallationen renoveres igen, 
København Kommune opgav at få flammen til at 
brænde mere. Søjlen blev lukket på  

toppen, så nu sætter Neuengammeforeningen en 
olielampe op på mindedagene: 9. april – 20. april - 
4. maj – 5. maj – 29. august – 19. september – 3. 
oktober – kulturnatten – juleaften. 

FLAMMEN og Helligåndskirken har været og vil 
fortsat være et samlingspunkt for 
Neuengammeforeningen. 

Helle Vibeke Sørensen  
Formand for Neuengammeforeningen 
Den 19. september 2017 


