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Inspirationen
Fremtidens Aabenraa er de unge studerende i byen 
og fortidens Aabenraa er bl.a. avantgardekunst-
neren Fransiska Clausen. Dette forslag til to nye 
kunstværker til Campus Parken er inspireret af både 
fremtiden og fortiden.
De studerendes ord, tanker og energi er sammen 
med Franciska Clausens cirkler og linjer udgangs 
-punkterne for kunstværkerne Frihed og Bål.

I november  aholdt jeg en kunstnerisk work-
shop med studerende fra CampusRådet og der ik 
jeg indblik i de unges tanker og 
bevægelsesmønstre i deres studieby. Deres 
relektioner blev overført til tegning, collager og 
træsnit, og i fællesskab kikkede vi på den lokale 
billedkunster Fransiska Clausens arbejde med at ud-
vikle maleriet mod det abstrakte i 1920-erne.



Formålet med det europæiske avantgardemiljø, som Fransiska Clau-
sen var en del af, var at udfordre publikums måde at opfatte verden 
på, og at være på forkant med udviklingen med nye og 
anderledes idéer. 

I dag er det de unge studerende i CampusRådet som  udvikler deres 
by i nye retninger, når de engagerer sig, og bidrager med deres blik 
på livet og byen, i samarbejde med Aabenraa Kommune.



Frihed 

Frihed. Til at se ud af.  Til rejse ud i verden og vende hjem igen. Til at sætte sig hvor man vil og se i hvilken retning man har lyst til. 
Til at være sig selv. Til at more sig og feste. Til at sidde på, ligge på eller gå på. 



Frihed - tekniske speciikationer
Kunstværket Frihed består af fem forskellige slags natursten. Natursten er et smukt og ekstremt slidstærkt materiale. Fælles for de fem 
stensorter er at de tåler varme, kulde og luftforurening og er utrolig holdbare.

Naturstenene ligger udskåret som 8 meter lange linjer helt tæt op af hinanden. Tilsammen danner de en skulptur som også har funktion 
som en bænk man kan opholde sig på. Ud af hver linje, på forskellige steder i den lange skulptur, vokser en cirkel op, for derefter igen 
at blive til linjen der fortsætter. Cirklerne kan bruges som ryglæn og kan opleves som en dynamisk bevægelse henover den lange linje.

Skulpturens mål: længde: 8 meter, bredde: 50 cm, højde: 50 cm 

Værket monteres på et fundament af beton og sættes fast med anker i 22 mm syrefast A4 stål hvorpå stenene limes fast med montage 
lim. Denne metode søger for at stenene ikke kan bevæge sig fra hinanden. Skulpturen fuges, så diskret som muligt, hvor hver stenlinje 
møder en ny sten, således at der ikke kan trænge vand ned imellem stenene.

Wiscon White Diabas 
Diabas er en bjergart som 
blev til for 900 - 1500 mill år 
siden. Den har en dyb sort 
farve og en ekstrem holdbar-
hed og tyngde.
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Bohus granit 
Bohus granit har en ensartet 
tekstur. Stenen er grå med 
sorte, beige, grønne og rosa 
toner med små variationer.
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Alvdals kvarsit 
Alvdals kvarsit er 1,4 mill år 
gammel og en af de hårdeste 
svenske natursten.Farven er 
rød og hvid.
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Carrara marmor 

Wiscon White er en hvid / 
grønlig granit. Ordet granit 
kommer fra Latin granum, 
der betyder korn, som hen-
viser til den grovkornede 
struktur i bjergarten.

Siden 283 f.Kr. har man hen-
tet en inkornet hvid type 
marmor op af marmorbrud i 
Carrara i Norditalien. Farven 
er hvid.



 Frihed om natten, belyst af en lygtepæl. 

Frihed 



Bål

Til at samles omkring. 
Til at mødes ved. Til at sætte sig på. Til at se ind i og ned i.  Til at være fælles om og  holde sammen om.



Bål - tekniske speciikationer

Kunstværket Bål består af en cirkel i sort natursten med en glatsleben og spejlblank overlade. Cirklen har en diameter på  cm og 
måler 35 cm i højden. Ovenpå den sorte cirkel står en stålskulptur skabt af en stållinje der former sig til en tredimensionel cirkelform. 
Den første del af stållinjen ligger ladt på den sorte stencirkel, og lidt inde på stenen løfter den sig op og folder sig rundt og rundt inde i 
sig selv og danner således en cirkulærform. Linjen går fra at være lad til at være rumlig.

Stålskulpturen er 1 m. i diameter. Bredden på stållinjen er 20 cm. 
Stållinjen er perfereret med cirkelrunde huller som giver skulpturen et åbent udtryk og et levende skyggespil på solskinsdage. 

Francisca Clausen   Spejlblank stål     Diabas     Diabas stenbrud



            

Bål 

Bål om natten. Lyskilden er placeret inde i bunden af metalcirklen. 
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