
Da Prinsesse Diana Mindesmærket blev åbnet af HM Dronnin-
gen i 2004 var en af de mest højprofilerede offentligt finansieret 
projekter i Storbritannien. Projektet har tiltrukket millioner af 
besøgende, vundet en række internationale priser og blevet en 
af Londons mestpopulære attraktioner.

Mindesmærket stråler som en lysring og står i kontrast til det 
omgivende engområde ogbeplantning i Londons Hyde Park. 
Designet udtrykker begrebet ‘Reaching out – letting in’, taget 
udfra de kvaliteter som Diana, Prinsessen af Wales var så elsket 
for; hendes rummelighed og tilgængelighed. Mindesmærket 
er skulpturelt formet og integreret som en el af den naturlige 
hældning på grunden og drager folk til sig. Mindesmærket er et 
populært sted for besøgende som kan interagere med vandet.
Vandskulpturen har detaljerede riller og kanaler der kombineret 
med luftdyser animerer vandet og skaber forskellige effekter 
såsom ‘Chadar Cascade’, ‘Swoosh’, ‘Stepped Cascade’, ‘Rock 
and Roll’ for at ende i et stille spejlbassin ved foden af bakken. 
Kilden til vandet er placeret på det højeste punkt af ringen hvor-
fra vandet bobler op af fontænen. Omkring 100 liter pr sekund 
af vand pumpes op ad bakken fra en tank foran teknik rummet. 
Vandet fordeles i to retninger på toppen og topografien bruges 
til at aflede vandet ned ad bakken i to strømme mod spejlbassi-
net. Designet og skåret med banebrydende digital teknologi er
springvandet lavet ud af 545 stykker at Cornish granit og samlet 
på stedet.

Gustafson Porter var hovedrådgiver på projektet fra konkurren-
cen til færdig implementering og samarbejdede med team af 
specialister som omfattede blandt andet programører, ingeniører, 
stenhuggere og byggefolk.

Mindesmærket var et banebrydende design og flyttede 
grænserne indenfor landskabdesign internationalt da det stod 
færdigt i 2004. Projektet modtog overvældende mange offen-
tlige anerkendelser og er et af de mest højprofilerede landsk-
abprojekter i verden som kun lykkedes på grund af et utroligt 
samarbejde.
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OPGAVE
Landskab design og mindesmærke,
som afspejler livet af Princess of
Wale i form af vand.
BYGHERRE
Department of Digital, Culture, Media and Sport 
The Royal Parks
BYGGE ÅR:
2002 to 2004
BRUTTO AREAL 
5,600m2
COST
£3.6m
SAMARBEJDSPARTNERE:
ngeniør:
Arup (Ian Carradice, Nick Jeffries,
David Short, Borbala Trifunovics)
Projektleder:
Bucknall Austin
Hovedentreprenør:
Geoffrey Osborne Ltd
Fontæne underrådgiver:
Ocmis
Landskabs entreprenør:
Willerby Landscapes
Brolægger:
Cathedral Works Organisation
Sten Masons:
S McConnell and Sons
Sten tekstur specialist:
Barron Gould (Texxus)
Overflade modellering:
Surface Development Engineering
Ltd
Jord specialist:
Soil and Land Consultants
Hydraulik modelling:
Professor David Hardwick
Kunstner:
Shelagh Wakely


