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Projekttitel – fra ansøgningen 
 
Landskabsinstallationer på Prøvestenen Syd      Nr 2021-0155069 
 
Dato for projektets afholdelse:  
 
Fernisering 17 juni 2021, Prøvestenen Syd 
Udstilling 17 juni - 30 september 2021, Prøvestenen Syd 
Ansøgt beløb: 
 
5.000 kr 
 

Bevilget beløb: 
 
5.000 kr 
 

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: 
 
De fem landskabsinstallationer blev gennemført efter planen og står nu alle i Prøvestenen Syds 
Landskab. Se vedhæftede oversigt med beskrivelse af værkerne Braiding a Landscape, Boatno1, In Plain 
Site, Magnified og Look at Me 
 
Fernisering blev afholdt torsdag d1 17. juni og bestod af en to timers guidet tur og præsentation af de 
fem installationer efterfulgt at en reception med vand samt øl fra det lokale bryggeri Caleidoskope. 
 
I alt deltog der ca 50 personer i ferniseringen der var en fin blanding af samarbejdspartnere fra Amager 
Øst Lokaludvalg, Prøvestenens Natur og Fritidsforening, Miljøpunkt Amager, By & Havn, studerende og 
undervisere fra Landskabsarkitektur og Planlægning, KU samt en del lokale borgere der havde hørt om 
arrangementet via Amagerøsten og lokale mediekanaler.  
 
Installationerne har fået lov til at blive september med så flere har mulighed for at opleve værkerne i 
landskabet. Efter aftale med By& Havn holder KU og Prøvestenens Natur og Fritidsforening øje med 
installationerne ugentligt og fjerner eller reparerer installationer hvis de bliver ødelagt. Indtil videre har 
de fleste installationer stået intakt og der har ikke været observeret hærværk nogen steder.  
Kun spejlinstallationen LOOK AT ME er blevet repareret undervejs. I slutningen af september samler vi 
alle studerende til en fælles nedtagningsdag.   
 
Parallelt med installationerne er der en mere uddybende rapport på vej der beskriver installationerne 
samt visionerne for udviklingen af Prøvestenen Syd. Lokaludvalget modtager naturligvis et eksemplar.  
 
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål: 
 
Projektets installationer og visioner og særligt det offentlige arrangement har bidraget til at igangsætte 
en dialog om Prøvestenens potentiale som rekreativt naturområde. Hvad skal stedet kunne på kort og 
på lang sigt? Hvordan kan dialogen med By & Havn og med borgerne konkretiseres? 
 
Med deres kunstneriske udtryk inviterer installationerne os til at opleve Prøvestenens Landskab på en 
ny måde gennem flettede græstæpper, en båd/bænk til dialog, en skattejagt efter røde punktnedslag, 
en interaktiv spejlinstallation, en svajende skov af græssøjler.  
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Ferniseringen og udstillingen blev formidlet til borgere gennem en artikel i Amagerøsten, gennem en 
face book invitation og gennem delinger i sociale medier af Prøvestenens Natur og Fritidsforening, 
Miljøpunkt Amager samt via Urban Intervention Studios egen instagramside der har 233 følger med 
interesse for landskabs installationer og naturområder.  
 
Forløbet er tværgående idet det også bidrager til en facilitering af dialogen mellem By & Havn, 
Prøvestenens Natur og Fritidsforening og lokale borgere med landskabsinstallationerne og 
udviklingsvisionerne som omdrejningspunkt.   
 
Besøgstal/antal deltagere: 
 
16 studerende, fire underviseres samt repræsentanter fra alle samarbejdspartnere deltog i 
projektudviklingsforløbet.  
 
Ved ferniseringen deltog ca 50 personer.  
 
Vi ved ikke præcist hvor mange personer der har besøgt installationerne på ture i Prøvestenen Syd, men 
vi kan se spor af at installationerne har været besøgt og brugt - dog uden at det har medført hærværk.  
 
Prøvestenens Natur og Fritidsforening formilder løbende fra stedet og det gør vi også via urban 
intervention studio kanal. Vi planlægger en ny formidling gennem lokalavis så flere borgere inviteres til 
at opleve både værkerne og landsklabet på Prøvestenen Syd 
 
Samarbejdspartnere: 
 
Amager Øst Lokaludvalg, Prøvestenens Natur og Fritidsforening, Miljøpunkt Amager, By & Havn 
Samt undervisere fra Københavns Universitet + arkitekt Dan Hasløv 
 
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres): 
 
I vores kursus ville vi gerne have studerende til både at forholde sig til prøvestenen syd i et strategisk 
udviklingsperspektiv og så at skabe 1:1 interventioner i landskabet. Vi kunne godt have tænkt os at de 
lidt mere modige i deres tilgang til forandringer. Til gengæld er der kommet nogle meget sanselige 
installationer ud af forløbet som vi tænker at natur og fritidsforeningen også har lært noget af ift at 
passe på de eksisterende værdier.  
 
Vi ville gerne have haft en aftale med By & Havn der fra start af gav os mulighed for at bevar 
installationerne sommeren over. Den aftale har skulle genforhandles mange gange. Sammen med natur 
og fritidsforeningen har vi måtte overbevise By og Havn om sikkerheden og trygheden i at lade 
installationerne stå. En langsigtet udstillingsplan havde gjort det lettere for os at formidle udstillingen. 
Det har vi ikke kunne gøre med fuldt blus da der har ligget en risici i at installationerne skulle fjernes 
med kort varsel.  
 
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet: 
 
Installationerne peger alle på udviklingsmuligheder for Prøvestenen Syd som rekreativt naturområde. 
Alle projektgrupper er gået meget nænsomt til værks og samlet viser de at det er værd at bevare stedets 
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vilde karakter men også at der er brug for støttepunkter i landskabet. Ud over de fem installationer har 
de studerende skitseret strategiske udviklingspotentialer for området.  
 
Hvordan har I gjort opmærksom på, at lokaludvalget har støttet projektet? 
 
Vi har naturligvis inkluderet lokaludvalgets logo på invitationen til Ferniseringen samt tagget 
lokaludvalget i opslag på de sociale meder. Vi har nævnt Amager Øst Lokaludvalg som 
samarbejdspartner og bevillingsgiver ved præsentationer og udvalget får også spalteplads i i den større 
afsluttende projekt rapport.  
 
Vi planlægger endnu en artikel og formidling igennem lokale medier hvor lokaludvalget også vil blive 
nævnt som samarbejdspartner og som bevillingsgiver.  
 
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside? 
 
På kursets interne hjemmeside har vi linket til Amager øst lokaludvalg. På vores instagramside har vil 
tagget amager øst lokaludvalg i alle opslag omhandlende aktiviteter på prøvestenen syd.  
 
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside: 
 
www.instagram.com/urbaninterventionstudio 
 
Projektsider: 
 
https://www.instagram.com/boatnr1/ 
https://www.instagram.com/braiding_a_landscape/ 
https://www.instagram.com/hidden_in_plain_sight_2021/ 
 
Video:  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1Hcya_NTN_BZ4cLagMEs-DcpHk2EK_aLj 
 
https://youtu.be/Jn-5AYI_Y4I 
 

 
 
Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.  
 
Regnskab samt evaluering og dokumentation for omtale af støtte sendes til aoelu@kk.dk  
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