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Weile Arkitekter

Byrum			Urban Power
Landskab			byMunch
Ingeniør			Sloth Møller
Elingeniør			Ingeniørgruppen Syd

”Særlig én forsamling er gået over i historiebøgerne - og det var da
H.P. Hanssen i November 1918 talte fra Folkehjems balkon til 3.000
dansksindede borgere og læste anmodningen om den kommende
folkeafstemning op. Netop disse vigtige 3.000 borgere, som stod i parken
og lyttede, skal være med til at definere den nye forsamlingsplads. Ud for
balkonen afsættes 3.000 fodaftryk, som symbol på denne vigtige dag, men
også som symbol på at forsamlingsretten handler om mennesker både
dengang, nu og i fremtiden.”
- Team Weile

Konsulenter		
Kim Furdal
				(historisk konsulent)
				Elisabeth Hertzum
				(kunstkonsulent)

VINDER
PROJEKT

Bedømmelsesudvalgets vurdering af forslaget
Team Weile har med deres forslag vist en særdeles interessant og anderledes løsning for udformningen af
Genforeningsparken. Med udgangspunkt i holdets ønske om, at fortælle områdets historien er der blevet
skabt en uformel og logisk disponering af parken, som fremover kan danne ramme om både store, festlige
begivenheder samt mindre uformelle hverdagsaktiviteter for både små og store - hvad enten man skal
besøge Folkehjem, Aabenraa Bibliotek eller noget helt tredje.
Bedømmelsesudvalget har været særligt begejstrede for idéen om de 3.000 fodspor i belægningen, der
skal blive et varigt minde i parken. Fodsporene fortæller på fin vis historien om Folkehjem og Genforeningen, og skaber en naturlig og indlevet kobling mellem fortid, nutid og fremtid. Bedømmelsesudvalget har
desuden bemærket, at fodsporene i belægningen har potentiale til at blive et genkendeligt motiv i hele
Aabenraa. Et logo for parken, der kan række ud over Genforeningsparken og bruges som pejlemærke eller
markering andre steder i byen.
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ZENI Arkitekter

Landskab			Schønherr
Ingeniør			Ingeniør’ne

”Det er visionen at Genforeningsparken skal fungere som en smuk og
indbydende ankomst til området og skabe sammenhæng mellem Folkehjem
og biblioteket som en helhed. Stedet skal understøtte bygningernes
historiske og arkitektoniske kvaliteter og synliggøre Folkehjems og
bibliotekets aktiviteter.
Der ønskes en park hvor besøgende kan slå sig ned og slappe af, gå på
opdagelse, kigge på skulpturer eller fordybe sig i historien. Et sted med
en fleksibel programmering og en indretning der giver rig mulighed for
forskellige aktiviteter.”
- Team ZENI

Bedømmelsesudvalgets vurdering af forslaget
Team Zeni har skabt en smuk plads foran Folkehjem med historien i centrum og med plads til både fordybelse, kunst og leg. I belægningen vises billedet af den store folkemængde foran Folkehjem i forbindelse
med H.P. Hanssens tale som en vigtig historisk reference, mens der i den nordlige del af parken er skabt
en flot bearbejdning af landskabet med plads til både ophold og leg. Langs med Haderslevvej er der skabt
en skulpturpark med siddekanter og træer.
Bedømmelsesudvalget har været glade for team Zenis forslag men har også fremhævet, at pladsen
fremstår for uprogrammet og der er ikke skabt plads nok til de små, uformelle møder og hverdagsaktiviteter, som besøgende til både Folkehjem og Aabenraa Bibliotek kan samles om i parken. Der er desuden
bekymring for at pladsens diponering og belægning fjerner fokus fra Folkehjems historiske hovedbygning.

TEAM Mads
Thuesen
Møller

”Målet for Genforeningsparken i Aabenraa, må være [...] at der etableres et
parkområde, et levende sted tilgængeligt for alle, i harmoni med stedets
historie som en betydningsfuld markering af 100-året for Genforeningen.
Stedet skal have den værdighed, det tilkommer som en vigtig del af
Danmarks kulturarv.”
- Team Mads Thuesen Møller
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Bedømmelsesudvalgets vurdering af forslaget
Team Mads Thuesen Møller har skabt en meget skarp opdeling af arealet med intentionen om at fremhæve de historiske bygninger i området. Det er bedømmelsesudvalgets vurdering, at der med den foreslåede
disponering af parken kan etableres en række fornuftige opholdssteder, men det er svært at gennemskue
hierarkiet i planen. Bedømmelsesudvalget har blandt andet savnet en bedre redegørelse for det samlede
hovedgreb og overgangen mellem de forskellige rum i planen, herunder sammenhængen mellem de forskellige zoner og funktioner.
Bedømmelsesudvalget fremhæver, at teamet har gjort sig mange gode overvejelser omkring fejringen af
100-året for Genforeningen i 2020 og hvordan forslagets centrale rum kan iscenesættes i forbindelse med
festlighederne. Bedømmelsesudvalget ser også positivt på forslagets velovervejede argumentation for
placering af både skulpturer, mindesmærker og ny kunst, så deres fortælling og relation til stedet styrkes.

