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PRESSEMEDDELELSE – Dansk Landskabspris 2011 

Midlertidig og historisk frodighed 
Under temaet frodighed gives Landskabsprisen 2011s store pris til Jane Schul og Schul Landskabsarkitekter for arbej-
det med Billedhuggerhaven, mens den lille pris gives til Schønherr og Aarhus Festuge for ”Den midlertidige skov” på 
Store Torv.  
 
Der er flere ligheder mellem vinderne af årets landskabspris. Begge projekter ligger som åndehuller tæt på byens cen-
trum, og de vinder begge for deres evne til at skabe et frodigt univers. Men hvor Billedhuggerhaven er en opdatering og 
en videreførelse af et historisk anlæg italesatte skoven på Store Torv naboskabet mellem natur og kultur, ved at lade 
naturen invadere et af byens mest urbane og historiefyldte rum.  
 
Det vigtigste er at det gror 
Efter et langt interview om hele hans livs produktion af frodige projekter, spurgte journalisten C. Th. Sørensen: ”Hvad 
er så det vigtigste, i Deres mange projekter”. Efter en pause, svarede C. Th. Sørensen meget bestemt: ”at det gror”.  
Netop planters vækst i stor og lille skala, er udgangspunktet for at kunne skabe et frodigt udtryk, hvor planterne udtryk-
ker overvældende livskraft på uventede steder, og det er det årets Landskabspris gives for.  
 
Integration og historie 
Årets Landskabspris er delt i en stor og en lille pris. Den store pris på 40.000 kr. går til Jane Schul og Schul Landskabs-
arkitekter for det særlige plantekendskab og forståelsen for sammenhængen mellem de biologiske forhold, planter og 
drift, der sammen med prioriteringen af de historiske elementer, har genskabt Billedhuggerhaven som en grøn oase midt 
i byen. Oasen der både fortæller om historien og rummer Kunstakademiets Billedhuggerskole funktioner. Den lille pris 
på 10.000 kr. går til Schønherr og Aarhus Festuge der med projektet ”Med skoven som nabo” på Store Torv understre-
gede at det bedste naboskab er integration.  
 
Baggrundsinformation 
Dansk Landskabspris 2011uddeles under temaet ”Frodighed” og har til hensigt at sætte fokus på landskabsarkitekturen 
og forvaltningen af landskabet i både by og land. Prisen giver mulighed for at kunne hædre personer, der gør et ekstra-
ordinært arbejde inden for faget, og med det afsæt er med til at videreudvikle faget i dets fulde bredde.  
 
Landskabsprisen skal hvert år omhandle et nyt tema - i år er temaet ’frodighed’. Ved indkaldelse af indstillinger til 
prisen, blev temaet beskrevet som ” projekter, der i særlig grad viser landskabsarkitektfagets fornemmelse for planter i 
vækst i den store eller lille skala.  Frodighed er ikke bare når planterne gror, det er også når planterne udtrykker en 
overvældende livskraft på uventede steder som oasen i ørkenen, lommeparken på stenbroen, skoven på terrassen og 
slyngplanterne på huset. Det grønne i det grå, med den magi og det stof, der giver særlige oplevelser for alle. 
 
Prisen er skabt i et samarbejde mellem DL, Dansk Landskabsarkitektforening, KPN, Kommunale Park- og Naturforval-
tere samt PLR, Praktiserende Landskabsarkitekters Råd. Dansk Landskabspris 2010’s prisjury består af billedhuggeren 
Sophia Kalkau, billedkunstneren og fotografen Mads Gamdrup, landskabsarkitekt MDL. Lars Poulsen, landskabsarki-
tekt MDL. Charlotte Horn samt landskabsarkitekt MAA. MDL. Jacob Fischer. 
 
Prisen er uddelt d. 29. september 2011, i forbindelse med Danske Parkdage på IDA Mødecenter i København. 
 
For yderligere informationer kontakt: 
Fagsekretær for KPN, Lisbeth Østergaard, tlf. +45 2782 8507 – e-mail lisbeth@parkognatur.dk – web-side: 
www.parkognatur.dk  
 

- Tegnestuen Schul Landskabsarkitekter, tlf. +45 3110 0080, mob +45 2246 43 94 – e-mail jane@schul.dk og 
 jonas@schul.dk – webside: www.schul.dk  

- Tegnestuen Schønherr, tlf. +45 8618 6900 – cp@schonherr.dk og hd@schonherr.dk – webside: 
www.schonherr.dk  

- Aarhus Festuge tlf. +45 8730 8302  - e-mail  lh@aarhusfestuge.dk   - webside: www.aarhusfestuge.dk                 
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