
Kapitel 12. Sten i designet
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Til gangstier, vandfordeling, højbede, 
termisk varme, pynt og rumdeling

1. Yoganandas meditationshave, Encinitas, Californien
2. Stendesign til at gå og lege i, samt der er vandopsamling, Sydney
3. Stidesign omkring vand, Bali
4. Anne Justs Have, Hune
5. Jeromes drivhus, Colorado
6. Smuk inspiration fra Ginger & Rob
7. Nøglehulsbed, Red Bute Ranch, Colorado
8. Stenbed, Botanisk Have
9. Begnas Lake Resort, Nepal



1.Yoganandas 
meditationshave

Encinitas, Californien 
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2. Stendesign til gå og lege i, samt 
der er vandopsamling, Sydney

407



3. Stidesign omkring vand, Bali
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4. Anne Justs Have, Hune
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5.  Jeromes drivhus, Colorado
Termisk varme v/ nordvæg samt i højbed
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6. Smuk inspiration fra Ginger & Rob 
Basalt Mountain Gardens, inde og ude 
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Gangstier og afgrænsning i drivhus
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Gangsti rundt om huset, skrænt med stenbedsplanter og termisk varme
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Trappe, sti og terrasse



7. Nøglehulshøjbed, 
Red Bute Ranch, Colorado
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Udover det rustikke 
udseende udgør stenene 

termisk varme, så jorden er 
varmere om natten og 

køligere om dagen, som 
hindbær ønsker det.



8. Stenbed, Botanisk have
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Stenbed i Botanisk Have i 
København, hvor de 

strategisk placeret udgør 
dels termisk varme, dels 

den struktur, hvoropad
planten er egnet til at 

vokse. Ses tydeligst i det 
tidlige forår, før planterne 

kommer op.



9. Begnas Lake Resort, Nepal

Noget af det ypperligste, jeg overhovedet har set i brug af sten, 
er at finde i Nepal. Hotelmanageren Mr. Arjun Parajuli havde 
dedikeret sit professionelle liv til at bygge hotellet op fra 
grunden, med lokale byggematerialer og brug af lokal 
arbejdskraft, hvor alle aktiviteter, der foregik på stedet samtidig 
havde muligheden at uddanne lokalbefolkningen i diverse af 
de ting, han igangsatte. Der blev dyrket flest mulige grønsager 
til brug i restauranten i hotellets have og lokalt. Han havde bl.a. 
igangsat en lokal produktion af økologiske røde ris, som han 
garanterede afsat til bestemt pris. På hotellet foregik også 
ayurvediske behandlinger, forestået af dygtige lokale folk.
Der var etableret gangstier på en bjergskråning ned mod 
Begnas Lake, og samtidig var stierne forbundet med 
stenswales til fordeling af vandet på hele området. En form for 
synligt irrigationssystem og vandafledningssystem, så der ikke 
skete jorderosion. Dette fordi hotellet er beliggende i et 
område, hvor der i regnsæsonen falder rigtig meget vand, 
intenst og kort, og i tørperioden nærmest ikke falder regn i flere 
måneder.
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Inden jeg viser stenene og designet må jeg så også vise udsigten fra stedet, en af de 
smukkeste udsigter jeg har oplevet i mit liv: Annapurna-bjergkæden, hvor man starter 

med at vandre/klatre i 4500 meters højde. Det højeste punkt er godt 8000 meter.
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Hotellet er bygget på en skrænt ned mod en sø. Det gør designet spændende, bl.a. er 
vandingssystemerne virkelig gennemtænkte, ligesom at stendesignet er så 

funktionelt, æstetisk og smukt.
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Husene er bygget af lokalt udvundne sten.
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Terrasser & etageadskillelse med sten. Små huller designet til planter og lys.



423

Trapper, stier og 
naturlig pergola 

af formet træ.
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Samt byggede pergolaer.
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Ét drej på hanen, så vandes hele området; det starter øverst og   
bevæger sig nedefter på grunden. Man kan vælge at recirkulere 

vandet med et pumpesystem, eller lade det ende i søen.
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Smukt designet gangbro.
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Den nedadsivende vand opsamles og 
videreledes til reservoir eller sø.
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Bemærk at alting, lige fra pergola til lysstander er indbygget i en 
i basis bygget stenstruktur; et design der således går igen i alt.
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Vi slutter omvisningen her. Med et billede, der lader én ane, 
hvor grundigt der er tænkt over designet.




