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Pressen skrev:
»Man kan ikke forestille sig
nogen smukkere bog om
emnet.«

HENRIK STEN MØLLER

POLITIKEN

»Pragtfuldt værk. Andet bind
af Danmarks Havekunst bliver

folkeeje.«
WEEKENDAVISEN

»Et magnifikt værk.«
KUNSTHISTORISK TIDSSKRIFT

»Det grundigste og mest sam¬
menhængende værk vi har om
Danmarks havekunst.«

SØREN RYGE PETERSEN

POLITIKEN

DANMARKS HAVEKUNST I-
Hakon Lund Lulu Salto Stephensen Annemarie Lund
bind i
Dr. phil. Hakon Lund, fortæller om havekunsten op til præromantisk tid.

BIND II
Phil. dr. Lulu Salto Stephensen beskriver perioden fra den romantiske haves gennem¬
brud i begyndelsen af 1800-tallet og til 2. verdenskrig med G.N. Brandt og C.Th.
Sørensens tidlige værker.

BIND'lll
Redaktør Annemarie Lund behandler efterkrigsperioden med C.Th. Sørensen og
funktionalismens gennemslag i havekunsten. Arbejdet ændrer karakter til at omfatte
et bredt spektrum af opgaver fra store strukturelle træk i land og by til villahaver.
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GÅRDRENOVERING
NYANLÆG

VEDLIGEHOLDELSE

DL-NYT
DL holdt generalforsamling den 27.
marts 2004, og herefter ser bestyrel¬
sen ud som følger:
Lise Schou er foreningens formand.
Hun er 49 år og har egen tegnestue
i Dalby, Vestsjælland, hvor hun også
bor. Lise Schou er uddannet land¬
skabsarkitekt, cand.arch. ved Kunst¬
akademiets Arkitektskole med af¬

gang 1992. Hun har endvidere en

gartneruddannelse og har studeret
japansk havekunst i Japan samt ud¬
dannet sig inden for moderne dans i
Frankrig og USA. Lise Schou har været
ansat 9 år på Sven-lngvar Anderssons
tegnestue og 2 år hos Svend Algren
og har undervist i 2 år på Kunstaka¬
demiets Arkitektskole samt været

gæstelærer på Sveriges Lantbruks-
universitet i Alnarp og på DIS i Kø¬
benhavn. Hun har deltaget i arkitekt¬
konkurrencer og udstillinger bl.a.
Charlottenborgs Forårsudstilling 1993
og har formidlet japansk havekunst
gennem foredragsvirksomhed og en
bogudgivelse i 1987.
Lars Alva-Jørgensen er foreningens
kasserer. Han er 36 år og bor i Holte
nord for København. Han er dimitte¬

ret fra KVL primo 1995 og har siden
arbejdet for Kirsten Lund-Andersen,
der har tegnestue i Raadvad
Steen Bisgaard er 42 år og bor på Fre¬
deriksberg. Han dimitterede fra KAA
i 1992, har arbejdet hos Snøhætta i
Norge, hos Henning Larsen og Herman
Barges i Berlin samt har fra 2000 haft
egen tegnestue, Bisgaard Landskabs¬
arkitekter PLR på Christianshavn. Si¬
den 2001 har han undervist på KAA.
Rikke Munck Petersen har været med¬
lem af DL's bestyrelse siden 2000, er
31 år, bor på Frederiksberg og dimit¬
terede som landskabsarkitekt fra KAA
i 2000. Rikke M.P. har fra 2000 til
2004 været ansat i Græsted-Gilleleje
Kommune som plankonsulent og pro¬
jektleder. Siden 2003 har hun haft
egen tegnestue mupLA og er fra febru¬
ar 2004 Ph.D.-studerende ved KAA.
Lise Bendix Madsen har været med¬
lem af DL's bestyrelse siden 2000, er
60 år/bor i Årsfev på Fyn og dimitte¬
rede som landskabsarkitekt fra KVL i
1958 og som arkitekt fra KAA i 1971.
Hun arbejder som sekretariatsleder
for Tarup-Davinde l/S, hvis formål
det et at opkøbe og omdanne grus¬
gravene i Tarup-Davinde til natur- og
fritidsområde med adgang for alle.
Lise B.M. har en fortid på Morten
Klint og Knud Lund-Sørensens tegne¬
stue. Hun har også været tre år på
London University, hvor hun under¬
viste i Landscape Design. Fra 1976-98
var hun ansat i Park- og vejafdelin¬
gen, Odense Kommune med opgaver
af alle slags.

DL's nye bestyrelse. Lars Alva-Jørgensen og Chanette Ingemann Nielsen
mangler på billedet.

Birgitte Kofod Olsen er 32 år og bor
i København. Hun er uddannet fra
KVL i 2001 og har siden været ansat
i Københavns Kommune hos Grønne
Gårde, der arbejder med renovering
af baggårde efter byfornyelsesloven.
Birgitte K.0. er uddannet gartner og
har arbejdet som både gartner og
anlægsgartner.
Hanne Bat Finke, 37 år, er bosat på
Nordfyn, hvor hun har egen tegne¬
stue, LAND+ siden 2002. Hanne B.F.
dimitterede fra KAA's landskabsaf-

deling i 1996, hvorefter fulgte en 4-
årig ansættelse i Odense Kommunes
Park- og Vejafdeling, med varetagel¬
se af udviklingsopgaver inden for
planlægning, bymidteomdannelser,
grønne områder og designmanualer.
Derefter har hun i et par år været an¬
sat som chefarkitekt på en bygnings-
tegnestue i Odense. I 2003 valgtes
Hanne ind i AA's konkurrenceudvalg,
dér nu er nedlagt.
Anne Dahl Refshauge er foreningens
studenterrepræsentant, 27 år og bor
i København. Hun blev bachelor fra
KVL i 2002 og er pt. studerende på
kandidatuddannelsen i Landskabs¬

planlægning med forventet afsluttet
i foråret 2006.
Eva Sara Rasmussen er suppleant i
bestyrelsen. Hun er 28 år, bor i Kø¬
benhavn og dimitterede fra KAA i
2002.1 dag er hun ansat i Næstved
Kommune som planlægger og pro¬
jektleder i Byplansektionen. Hun har
deltaget i arkitektkonkurrencer og
har sit eget firma som hedder Arkitekt
Eva Sara Rasmussen. Hun er del af
en gruppe som har vundet første
fase af RealDanias konkurrence om

bevaringsværdige gårdejendomme.
Chanette Ingemann Nielsen er sup¬
pleant i bestyrelsen. Hun er 28 år og
bor i København dimitterede fra KVL
i 2003. Projektansat hos landskabs¬
arkitekt MDL Poul Børge Pedersen
DL's sekretariat: Maria Miret.
Sankt Peders Stræde 39, 3. sal
DK-1453 København K
Tel. 33 32 23 54. Fax 339148 22
www. landskabsarkitekter, dk
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Reykjaviks bycentrum
1. Tjornin — søen
2. Reykjaviks første kirkegård Vikurgardur,
1000 til 1838 og senere landsembeds-
læge Schierbecks have, 1883-94

3. Landfoged Ami Thorsteinssons have fra
1862: Hresso-haven, i dag caféhave

4. Austurvollur, 1874
5. Den gamle Altingshave, 1893
6. Mødrehaven, 1820
7. Rådhus og rådhusbro, 1987-92
8. Det nye anlæg ved Althingi, 2002
• Reykjavik's city center
1. Tjornin — the lake
2. Reykjavik's first cemetery, Vikurgardur,
1000 to 1838 and later regional doctor
Schierbeck's garden, 1883-94

3. Administrative officer Arm Thorsteinsson's

garden, 1862: Hresso-garden, today café
garden

4. Austurvollur, 1874
5. The old Alting's garden, 1893
6. Mødrehaven, 1820
7. Town Hall and Town Hall bridge, 1987-92
8. The new scheme at Althingi, 2002



41ST.IFLA WORLD CONGRESS
IN TAIWAN SEPT. 4TH-12TH
The Taiwan Landscape Architects
Society In Taiwan is hosting the 41st
IFLA World Congress on September
4th to 12th, 2004 in Nantou Taiwan.
The theme of the Congress is Inte¬
gration and Harmony in Landscape
Architecture. This year's main theme
focuses on integration and harmony
in landscape architecture, and how
to blend the eastern tradition and
western modernization and to cre¬

ate a well-balanced environment.

Student Design Competition,
Themes & Prizes
1. Integration and Harmony In Land¬
scape Architecture
2. Urban landscape and public
works, Indigenous community plan¬
ning and cultural landscape, Recre¬
ational and landscape conservation
and Waterfront developments and
Ecological Techniques.
1st Prize (UNESCO Prize): 3,500 US$
& Certificate
2nd Prize (Zvi Miller's Prize): 2,500
US$ & Certificate
3rd Prize: USS 1,000 & Certificate
4th Prize: Three Merits Award &
Certificate.

Deadline of Submission:
All entries should be received
before 18:00 p.m. July 15, 2004.
www.ifla2004.com.tw

NY NØRREBROPARK
Kvarterløft Nørrebro Park under Kø¬
benhavns Kommune har udskrevet
en åben projektkonkurrence om for¬
nyelse af Nørrebroparken.
Projektet er et led i et igangværende,
større kvarterløftprojekt i bydelen; et
projekt, der kører frem til udgangen
af 2007 med det formål at forbedre
både det fysiske, sociale og kultu¬
relle miljø.
Nørrebroparken blev anlagt i 30rne
og har et stort landskabeligt poten¬
tiale med sit let krumme langstrakte
forløb, der stammer fra dens fortid
som jernbaneterræn.
Parken er i dag et vigtigt åndehul og
udgør det eneste større* grønne om¬
råde i kvarteret.
Med konkurrencen ønsker man at
skabe en brugervenlig, nutidig park
med mulighed for udfoldelse af en
lang række forskellige aktiviteter.
Den nye park skal være kvarterets
identitetsskabende samlingspunkt
med plads og rum til forskellighed.
Konkurrencen er åben for alle.
Vinderen vil dog kun få overdraget
projekteringsopgaven, såfremt ved¬
kommende er professionel eller al¬
ternativt allierer sig med en profes¬
sionel medrådgiver.

Den samlede præmiesum er på
650.000 kr. med en 1. præmie på
min. 130.000 kr.
Der udpeges 2- 4 vindere, som byg¬
herren indgår i forhandling med, med
henblik på indgåelse af rådgiver¬
aftale med én af vinderne. Forhand¬

lingerne med vinderne har til formål
at afklare arkitektoniske, tekniske
og økonomiske spørgsmål opstået
under den forudgående bedømmelse.
Forhandlingerne vil ikke omfatte
honorarforhold. Dommerkomiteens
fagdommere medvirker under for¬
handlingerne, og vinderne vil blive
honoraret efter nærmere aftale for

deltagelse i forhandlingerne.
Som fagdommere er udpeget:
arkitekter maa Kent Martinussen og
Søren Helsted-Hansen samt land¬
skabsarkitekt mdl Malene Hauxner.

Afleveringsfristen for konkurrence¬
forslag er 10. september 2004.
Se: www.arkitektforeningen.dk

FORENINGEN FOR KIRKEGÅRDS¬
KULTURS ÅRSMØDE 2004 I
LOLLAND-FALSTER STIFT

Foreningen for Kirkegårdskultur af¬
holder årsmøde i dagene 7.-8. juni
2004 på Hotel Maribo Søpark.
Forelæsere: Billedhugger Laila
Westergaard om egne værker og
museumsleder, mag.art. Birgitte
Kragh om den nyligt udkomne bog
'Til jord skal du blive'.
Der er ekskursion til bl.a. Maribo,
Vesterborg, Arninge, Gloslunde og
Tirsted kirkegårde.
Kontakt: Kasserer Rudi Larsen,
tel. 33 21 47 81
rudilarsen@mail.tele.dk

KIRKEGÅRDSKONGRES
I REYKJAVIK
Nordisk Forbund for Kirkegårde og
Krematorier (NFKK) afholder kirke-
gårdskongres i Reykjavik 24.-27.
august 2005.
Kongressens tema er 'kirkegården
som mødested'.
Information: www.congress.is/nfkk/
+354 585 3900, fax +354 585 3901

TILLYKKE MED DAGEN
75 år
Ib Møller, 8. september

70 år
Preben Jakobsen, England
Carl Aage Sørensen, Holstebro
Kommune, 17. juli

■60år_
Jørgen Jørgensen, Helsinge
Kommune, 7. juni
Hans Jørn Anhøj, Svendborg
Kommune, 5. juli

Ole Dethlef Riemer, Dronninglund
Kommune, 13. juli
Rudi De Groof Duval, 29. juli
Henrik Andersen, 14. august
Stig Ramskov Jespersen, Skive
Kommune, 17. august
Mogens Norup Thomsen, Græsted-
Gilleleje Kommune, 21. august
Peter Samuelsen, 30. august
Eigil Andersen Middelfart Kommune,
12. september

50 år
Thorkel Bejer Petersen, 3. juni
Torben Jensen, Faaborg Kommune,
24. juni
Rita Gjerberg Bjørnsbæk Larsen,
Kolding Kommune, 26. juni
Kaj Lange, Give Kommune, 2. sep¬
tember
Maria Lise Dalsgaard, 12. september
Mikael Otterstrøm, 23. september
Peter Ditlev Andreasen, Århus Kom¬
mune, 25. september
Peter Friis, 9. oktober

AKADEMIRAADETS

SAMMENSÆTNING 2004
Det Kongelige Akademi for de Skønne
Kunster er statens rådgiver i kunst¬
neriske spørgsmål. Akademiet består
af 60 medlemmer, valgt af og blandt
Kunstnersamfundets ca. 1400 med¬
lemmer. Akademiets virksomhed ud¬
øves gennem Akademiraadet, hvis
12 medlemmer vælges af og blandt
Akademiets medlemmer.
Halvdelen af Raadets medlemmer er

på valg hvert år, og efter valgmøde i
Akademiet og konstituerende møde i
Akademiraadet marts 2003, hvor bil¬
ledhuggeren Elisabeth Toubro blev
valgt som formand for Akademiraa¬
det og dermed som præsident for
Det Kongelige Akademi for de Skøn¬
ne Kunster. Karen Zahle fortsætter
som formand for Jubilæumsudvalget
ved Kunstakademiets 250 års jubi¬
læum. Akademiraadet har indtil april
2005 følgende sammensætning:

Arkitektfaggruppen:
Carsten Hoff (dirigent), Tage Lyne¬
borg, Kristine Jensen (faggruppefor¬
mand), Karen Zahle. Suppleanter:
Jan Søndergaard og Theo Bjerg. ,

Billedhuggerfaggruppen:
Sophia Kalkau (faggruppeformand),
Elisabeth Toubro (præsident for Aka¬
demiet), Bjørn Nørgaard, Jesper Ras¬
mussen (vicedirigent). Suppleanter:
Marianne Hesselbjerg og Kirsten
Justesen.

Malerfaggruppen:
Søren Ankarfeldt, Malene Landgre¬
en, Berta Moltke, Niels Reumert
(faggruppeformand). Suppleanter:
Henrik Flagstad og Finn Mickelborg.
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I 1993 udgav Malene Hauxner den meget roste doktorafhandling
Fantasiens Have. Med himlen som loft er en fortsættelse og om¬
handler det moderne gennembruds anden fase fra 1950 til 1970.
Nazismens sammenbrud og afslutningen på Anden Verdenskrig
dannede den smertelige erfaring, at menneskets natur er farlig,
når den slippes løs. De nye velfærdsdemokratier med mennesket
i centrum krævede en kultivering af naturen, og landskabs- og
havekunsten blev brugt til at udvikle denne tankegang. I et
levende og letlæst sprog sammenfatter Malene Hauxner de vig¬
tigste teoretiske og landskabsarkitektoniske bidrag.

Malene Hauxner

MED HIMLEN SOM LOFT

Det moderne gennembruds anden fase 1950-1970

22,5 x 22 cm

392 sider, hæftet,
illustreret

Pris: 450,- kr
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AKADEMIETS MEDALJER 2004
Ved Akademiets Stiftelsesfest den 31.
marts 2004 blev overrakt følgende
medaljer:

C.F. Hansen Medaillen - den højeste
anerkendelse Akademiet kan tildele
en arkitekt
Arkitekten Poul Ingemann
Keramikeren Gutte Eriksen

Thorvaldsen Medaillen - den højeste
udmærkelse Akademiet kan tildele
en billedkunstner:
Maleren Troels Worsel

Eckersberg Medaillen - for en ind¬
sats af høj kunstnerisk kvalitet inden
for den frie eller den bundne kunst:
Landskabsarkitekten Jeppe Aagaard
Andersen
Arkitekten Dorte Mandrup-Poulsen
Billedhuggeren Martin Erik Andersen
Billedhuggeren diafur Eliasson
Billedhuggeren Søren Jensen
Maleren Claus Carstensen
Maleren Leif Kath

Thorvald Bindesbøll Medaljen -
for indsats af høj kvalitet inden for
brugskunst og industriel grafik.
Designeren Ole Jensen

A/i. Høyen Medaljen - for en ind¬
sats af høj kvalitet inden for forsk¬
ning, fortolkning eller formidling af
de skønne kunster.
Landskabsarkitekten Malene Hauxner
Kuratoren John Just Abildgaard Hunov
Arkitekten Lars Marcussen
Kunsthistorikeren Bente Scavenius

C.F. HANSEN MEDAILLEN TIL
POUL INGEMANN
Med C. F. Hansen Medaillen kan Det
Kongelige Akademi for de Skønne •

Kunster hædre et menneske for frem¬

ragende arbejde inden for den bundne
kunst. Akademiet lod medaljen præge
i sølv i anledning af C.F. Hansens
halvtredsårs embedsjubilæum i 1830.
C.F. Hansen Medaillen er den høje¬
ste anerkendelse, Akademiet kan til¬
dele en arkitekt.
Arkitekten Poul Ingemann er i 2004
tilkendt C.F. Hansen Medaillen med

følgende motivering:
Poul Ingemanns arkitektur har sin
urokkelige grund i den danske klas¬
sicisme, med hovednavnet C.F. Han¬
sen, som en tidsforskudt kollega og
fælle. Men Poul Ingemanns arbejder
er også forankret i en moderne euro¬
pæisk tradition, med den italienske
arkitekt Aldo Rossi som en geogra¬
fisk forskudt fælle.

Allerede i 1988 slog Poul Ingemann
sin arkitektoniske udtryksvilje fast
med den lille fede bebyggelse på
Blangstedgård uden for Odense. Her

er alle elementerne på plads: Den
overlegne evne til fuldstændigt, at
lade det arkitektoniske stof træde
frem i massen. Den monokrome ar¬

kitektur, hvor tingene er gjort af det
samme stof og detaljer aldrig isole¬
res til enkeltdele. De enkle grundfor¬
mer, hvor husenes typer eller 'natur'
står i fundamental overensstemmel¬
se med deres udtryksform. Styrken,
tyngden og roen.
Men der er mange andre ting: Evnen
til at sætte sig uden for den gode
smag, såvel den der er oppe i tiden,
som den elegante stil, der lægger
afstand til det utilpassede og grim¬
me. Den overdrevne, karikerede og
opulente klassicisme med tomme
tykke rokoko-balustre må drives af
en sjæl, der tænder på former og
værdsætter det elementært humori¬
stiske.
Med den seneste tilføjelse til Johan¬
nes Larsen Museet i Kerteminde har
Poul Ingemann skabt en vidunderlig
afslutning på en suite af bygninger
og bygningstilføjelser, der lander
blidt i et forløb af haver.
For denne fremragende arkitektoniske
indsats hædres Poul Ingemann med
C.F. Hansen Medaillen.

ECKERSBERG MEDAILLEN
TIL JEPPE AAGAARD ANDERSEN
Med Eckersberg Medaillen kan Det
Kongelige Akademi for de Skønne
Kunster udmærke et menneske, der
har ydet en indsats af høj kunstne¬
risk kvalitet inden for den frie eller
den bundne kunst. Akademiet lod

medaljen præge i bronze i anledning
af hundredårsdagen for C.V. Eckers¬
bergs fødsel den 2. januar 1783.
Landskabsarkitekten Jeppe Aagaard
Andersen er i 2004 tilkendt Eckers¬

berg Medaillen med følgende moti¬
vering:
Den knappeste definition på Jeppe
Aagaard-Andersens landskabsarki¬
tektur må være, at de er vitale ram¬
mer og platforme for menneskers
udendørs liv.

Jeppe Aagaard-er dansk forankret
og internationalt orienteret. Hans
arbejder kendes bedst på de stærke
og enkle virkemidler. På en og samme
gang formidles detalje og helhed i
et stramt geometrisk formsprog, hvor
den danske arkitektoniske tradition
for enkelhed tages for pålydende -
med de helt basale oplevelser af
rum, form og flade, der tager fat i
såvel arkitekturen som skulpturens
væsen.

Med Sundpromenaden'i Malmø, fra
Bo01 udstillingen 2001, har Jeppe
Aagaard Andersen skabt et suve¬
rænt værk. På mange måder er det
hans vandmærke: Suverænt i hoved¬

grebet, enkelt og stærkt formidlet i

den klareste arkitektoniske form.
Et langt promenadedæk langs byen
mod sundet og så en enkelt trappe
ned til vandspejlet. Projektet er et
pædagogisk skoleeksempel på nogle
af arkitekturens dyder. Som her, når
snittets betydning sættes til at for¬
tolke og formidle en overgang fra by
til vand, fra bolig til by, i den rene¬
ste form og med de enkleste af alle
midler. Det er en platform for men¬
neskers udendørsliv.
For sit arkitektoniske arbejde ud¬
mærkes Jeppe Aagaard Andersen
med Eckersberg Medaillen.

ECKERSBERG MEDAILLEN
TIL DORTE MANDRUP-POULSEN
Arkitekten Dorte Mandrup-Poulsen er
i 2004 tilkendt Eckersberg Medaillen
med følgende motivering: Forfrisken¬
de, foruroligende, fornyende er ad¬
jektiver der kan karakterisere arki¬
tekten Dorte Mandrups arbejder.
Fremragende kunne man også sige.
Siden Dorte Mandrup i 1998 etable¬
rede sig med egen tegnestue, har
hun gjort sig bemærket med en ræk¬
ke markante arkitektoniske udsagn i
udstilling og byggeprojekter, hvori
hun demonstrerer en sjældent origi¬
nal behandling af arkitektoniske pro¬
blemstillinger.
Man kunne fristes til at kalde hen¬
des arbejder for dogmearkitektur.
Dorte Mandrup kommer ikke med et
færdig arkitekturstil, når hun giver sig
i kast med opgaverne. Hun synes at
inspireres til nytænkning af de sær¬
lige vilkår, enhver opgave bærer
med sig.
Således f.eks. kvartershuset's udven¬

dige afstivning af stålprofiler, der
sender signal til forbipasserende om
ændringerne i bygningens indre
organisation. Eller i vandflyverhang¬
aren, hvor et inciterende arbejds¬
miljø i flere niveauer opbygges, ja
fremelskes af x-finer, glas og gar¬
diner og glider ind i et spændstigt
favntag med hangarens store skal.
Alt imens svage og stærke strømme
af el og vand ledes synligt til og fra
arbejdspladsernes tapsteder.
Dorte Mandrup udforsker materia¬
lernes anvendelses- og udtryksmu¬
ligheder og udfordrer ved sin måde
at organisere, sammenstille og over¬
fladebehandle dem på vort hele
sanseapparat. .

Dorte Mandrup er minimalist - men
kun et stykke hen ad vejen. Hun for¬
enkler sit udtryk til det mindst mulige.
Hvorefter hun tilføjer det irrationelle
- og lader poesien vandre ind i arki¬
tekturen.
For sin evne til med enkle midler at
skabe et rigt arkitektonisk værk, ud¬
mærkes Dorte Mandrup med Eckers¬
berg Medaillen.
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ECKERSBERG MEDAILLEN
TIL OLAFUR ELIASSON

Billedhuggeren diafur Eliasson er i
2004 tilkendt Eckersberg Medaillen
med følgende motivering:
Lys, luft, damp, vand, is og jord er
de centrale elementer, man som

beskuer møder i diafur Eliassons
installatoriske værker, diafur Elias-
son rekonstruerer naturens fænome¬
ner og anbringer dem i nye om¬
givelser, enten derude, eller inde i
kunstrummet.
Han iscenesætter med stor stringens
og minimalistisk præcision vejrligets
blæst og kulde, atmosfærens fugtig¬
hed og varme, vandmassernes og
sollysets bevægelser, ja, selv solski¬
ven installeres.
Iscenesættelsen sker altid på en
måde så konstruktionen og mekanis¬
men bag det hele forbliver synlig
som en del af værket. Som beskuer
fortaber vi os dermed ikke i den
blotte og bare sansning af naturens
elementer, men vi ser, hvordan me¬

kanikken er sat i værk, vi træder ind
og ser os selv i rollen som betrag¬
tende og sansende.
Hermed leder diafur Eliasson vores

opmærksomhed hen på det naturvi¬
denskabelige felt, hvor geometriske
strukturer og optiske systemer er
med til at bestemme, hvordan vi ser
og opfatter virkeligheden.
Olafur Eliasson benytter naturviden¬
skabens perceptionsmodeller som
sit faste udgangspunkt, når han
udformer sine installationer, sine
synsmaskiner.
Det er derfor naturligt, at lyset og
spektralfarverne har en særlig plads
i diafur Eliassons værk.

Samspillet mellem lys, tid og rum
udfolder sig med poetisk dybde i en
række lysinstallationer, hvor der
med meget enkle midler åbnes et
sanseligt rum, der udvider sig til
noget større: Til en himmel, en hori¬
sont, et efterbillede eller til et helt
andet rum. Her mødes i bogstavelig
forstand det naturvidenskabelige
med det skønne.
For dette enestående arbejde ud¬
mærkes diafur Eliasson med Eckers¬

berg Medaillen.

N.L. HØYEN MEDALJEN
TIL MALENE HAUXNER
Landskabsarkitekten Malene Haux-
ner er i 2004 tilkendt Høyen Medal¬
jen med følgende motivering:
Da Malene Hauxners doktorafhand¬
ling 'Fantasiens Have' udkom i 1995,
var der på mange måder tale om en>
boomerang af refleksion. I bogen
beskrives og belyses den moderne
danske havekunst og landskabsarki¬
tektur i første halvdel af det 20. år¬
hundrede. Med særlig vægt på have

kunstneren G N. Brandt. Det kom

bag på mange, hvor rig perioden var
for både dansk og europæisk have¬
kunst - hvor veludviklet og nuance¬
ret. Malene Hauxners bedrift er, at
hun hentede denne historie frem og
satte den i europæisk perspektiv.
I 2003 kom så den næste bog i ræk¬
ken: 'Med himlen som loft. Det
moderne gennembruds anden fase
1950-1970'. Titlen er dobbelttydig
og dækker på den ene side perio¬
dens ambitiøse arkitektoniske forsøg
på at etablere flydende rum mellem
indre og ydre lokaliteter. Samtidig er
titlen en præcis karakteristik af peri¬
odens udvikling, hvor grænserne for
havekunst ændres fra naturbaseret

materialebehandling til arkitektur-
båret konceptudvikling.
Malene Hauxner er selv landskabs¬
arkitekt, det mærker man i forvent¬
ningerne til arkitekterne og land¬
skabsarkitekturen. I beskrivelsen af
de forskellige værker og i respekten
for værkerne og professionen,
Malene Hauxner tilhører en euro-

pæisk-amerikansk forskningstraditi-
on hvor pointen med hybriden er, at
forskningen både skal verificeres og
formidles. Begge bøger er således
væsentlige kilder til forståelsen af
den moderne danske havekunst og
landskabsarkitektur.
For sin væsentlige bidrag til formid¬
lingen af have- og landskabsarkitek¬
turens historie udmærkes Malene
Hauxner med N.L. Høyen Medaljen.

N.L. HØYEN MEDALJEN
TIL BENTE SCAVENIUS
Kunsthistorikeren Bente Scavenius
er i 2004 tilkendt Høyen Medaljen
med følgende motivering:
Bente Scavenius er en folkelig for¬
midler i ordets allerbedste betyd¬
ning. Ofte har hun formået at skabe
interesse for kunst hos et publikum,
som aldrig før har haft den.
Velinformeret med indsigt og frem
for alt stor smittende begejstring
har hun formidlet og fortolket såvel
den ældre som den nyeste kunst
gennem bøger, tidsskrifter, kataloger
- og som kritiker i dagspressen og
underviser på Universitet.
Talrige er de foredrag, hun har holdt,
ikke mindst i radio og fjernsyn; særlig
husker man serien med Poul Borum
om kunst og litteratur samt Rosen-
kjær-foredragene om verdenskunst i
Danmark.

Lødigt og indsigtsfuldt har hun skre¬
vet om 'Den Fries Historie i 100 år',
om havekunst i 'Den fortryllede
Have', i 'Liselund' og i 'Fredensborg
Slotshave'.
For denne fine og brede formidlings¬
evne udmærkes Bente Scavenius
med med N.L. Høyen Medaljen.

MAYA LIN PÅ WANÅS 2004
På Wanås indvies en installation af

Maya Lin 12. september 2004.
Den amerikanske kunstner og arki¬
tekt Maya Lin (f. 1959) er bl.a. kendt
for Vietnam Veterans Memorial

(1982) i Washington D.C.
Herudover har Maya Lin bl.a. skabt
et monument for Martin Luther King
(Civil Rights Memorial) i Alabama og
skulpturen Womenis Table.
I maj 2003 modtog hun Finn Juhls
Arkitekturpris og udstillede på Kun¬
stindustrimuseet i København.
Installationen på Wanås er Maya
Lins første arbejde i Europa. Den vil
blive udformet af jord, sten og grus
som en græsklædt, bølgende vold,
500 meter lang og 2,5 meter høj.
På Wanås har man fral 987 udstillet
såvel svensk som international sam¬
tidskunst i parken samt i bygninger¬
ne Magasinet og Stalden.
Parken er åben for besøgende året
rundt, mens udstillingsbygningerne
er åbne fra maj til slutningen af
oktober. Wanås besøges af ca. 60.000
personer pr år.
Sommaren 2004 vises bl.a. Ann Ha-
miltons og Chårlotte Gyllenhammars
installationer samt en lydinstallation
af Marianne Lindberg De Geers.
Stiftelsen Wanås Utstållningar
Box 67, SE-289 21 Knislinge
Tel. +46 44 660 71

e-post@wanas.se
www.wanas.se

UDSTILLINGER-250 AR

Charlottenborg Udstillingsbygning
Med Kærlig Hilsen -
Kunstakademiets 250-års jubilæum
6. maj - 6. juni

Det Danske Kunstindustrimuseum
De industrielle ikoner: Design Danmark
5. marts -15. august
www.kunstindustrimuseet.dk

Statens Museum for Kunst
Clinch — Danske kunstere markerer
Kunstakademiets 250-år jubilæum
1. april - 28. november
www.smk.dk

Thorvaldsens Museum
Af den rette støbning. Gensyn med
Thorvaldsens afstøbningssamling
24. marts 2004 - 13. februar 2005
www.thorvaldsensmuseum.dk

Kunstforeningen
EXIT

29,.maj - 11. juli '

www.kunstforeningen.dk.

Kunstakademiets Arkitektskole,
Meldåhls Smedie

Danneskjold Samsøes Allé 51-53
www.karch.dk

UDSTILLINGER PÅ HOLMEN
19. juni til 8. august
Afgang sommer 2004
Afgangsprojekter fra Kunst¬
akademiets Arkitektskole

8. september til 10 oktober:
Sand, Udstilling i forbindelse med
færdiggørelsen af Finn Barnows
4-binds værk om 'Træk af byudvik¬
lingens historie.

6. maj til 4. juni
Studietur i Finland
Fire studerende fra Kunstakademiets
Arkitektskole tager udgangspunkt i
natur som vigtigt element i arkitek¬
tur, regional modernisme og Norden
som arkitekturfelt.

Holmen, Meldahls Smedie
Festsalen, kl. 16
Philip de Langes Allé 10
Kunstakademiets Arkitektskole
www.karch.dk

MODTAGNE PUBLIKATIONER
Jette Hansen-Møller (red.): Mening
om landskab. En antologi om natur¬
syn. Museum Tusculanums Forlag,
2004. 249 s., ill. 198 kr.
Lisbet Edinger og Jane Schul: Politi¬
kens bog om havens træer og buske.
Politikens Forlag i samarbejde med
Det Danske Haveselskab, 2004.
250 s., ill.
Tuesday, January 17,1995. 2:30 pm
42nd Street. Jørgen Johansson,
cinematographer. Fonden til udgivel¬
se af Arkitekturtidsskrift B, 2004.
120 s, ill. 32 Euro.
Steen Larsen: Panorama. Fonden til

udgivelse af Arkitekturtidsskrift B,
2004.160 s, ill. 215 kr. Landskabs¬
malerier af det 'nye' danske land¬
skab sidst i 1900-tallet.
Luis Cervera Vera: La Fresneda. Un

lugar de Felipe II el entorno de El
Escorial. Edicion de Fondazione
Benetton Studi Ricerche con Editio-
nes Doce Calles, 2004.118 s., ill.
Torben Toldam-Andersen, Hanne
Lynge Jacobsen og Hanne Lindhard
,Pedersen: Espaliering af frugttræer.
Grøn Viden. Havebrug nr. 154. Mini¬
steriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri, 2003. 20 s., ill.
Udo Weilacher: Visionare Gårten.
Die modemen Landschaften von

Ernst Cramer. Birkhåuser, 2001. 288
s., ill. 65 Euro. ISBN 3-7643-6567-6.
Kartsen Ohrt: Hermes og Sfinksen.
Mogens Møller i Kongensgade,
Odense. 2003. 50 s., ill.
Nordisk Ministerråd: Nordens land¬

skap. Den europæiske landskabs-
konvention. TemaNord: 2003:550.
50 s. ill.

Topos 46: Licht in der Stadt/Urban
Light. 2004.110 s., ill.



ISLANDS LANDSKABSARKITEKTUR Annemarie Lund

Man skulle ikke umiddelbart tro, at et land med en befolkning på ca.

280.000 indbyggere ville have mere end 50 landskabsarkitekter i ar¬
bejde. Men landskabsarkitektfaget i fsland er ekspanderet voldsomt
de senere år. Den islandske landskabsarkitektforening FfLA, der blev
stiftet 24. februar 1978 og derfor fejrede 25-års-jubilæum i 2003, har
således nu i alt 52 medlemmer, hvoraf ca. 1/3 arbejder i stat eller kom¬
mune, mens resten arbejder på private tegnestuer.
Dobbeltnummeret Landskab 3+4 søger at beskrive forholdene

deroppe. Einar E. Sæmundsen, Thrdinn Hauksson og Gudmun-
dur Rafn Sigurdsson har indgået i en redaktionsgruppe, som har ind¬
samlet artiklerne, og landskabsarkitekt Ulla Pedersen har oversat en
del af artiklerne fra islandsk til dansk.

Den islandske havebrugs- og landskabsarkitekturhistorie er endnu
ikke tilgængelig i bogform, men Einar E. Sæmundsen og Samson B.
Hardarson arbejder henimod en sådan og opsummerer i deres artikel
den islandske havekulturs udvikling.

Som nestorer inden for islandsk havekultur betragtes Ole V. Hans¬
son, agronom og tidligere havekonsulent, og J6n H. Bjornsson. Ole
V. Hansson studerede i 1940rne på Landbohøjskolen i København,
dvs, samtidig med bl.a. J. Palle Schmidt og Agnete Muusfeldt og
Jon H. Bjornsson i USA. I 2002, da de begge fyldte 80 år, blev der
holdt et seminar med omkring 200 deltagere, hvor deres indsats og

indflydelse på gartnererhvervet, havedyrkning og landskabsarkitektur
de sidste 50 år blev vurderet. Islændingene regner J6n H. Bjornsson for
deres første landskabsarkitekt. Herom skriver Reynir Vilhjalmsson.
, I en halv snes mindre artikler bringes eksempler på arbejder i fsland
udført de sidste tre-fire år. Det drejer sig såvel om landskabsplanlæg¬
ning i den helt store skala som byens rekreative arealer, kirkegårde og

opgaver omkring bebyggelse. Havekunst og Landskab har gennem
årene undertiden præsenteret eksempler på islandsk landskabsarkitek¬
tur, og derfor bringes en oversigt bagest i bladet.
Landskabsarkitekttegnestuerne i fsland ligger primært i Reykjavik.

Reynir Vilhjalmsson startede sin tegnestue i 1963 og driver den i dag
med kompagnonerne Thrdinn Hauksson, Dagny Bjarnadottir og
Finnur Kristinsson under navnet Landslag. Tegnestuen beskæftiger i
dag tolv personer, hvoraf de fleste er uddannet på Landbohøjskolen i
København. Arbejdsopgaverne spænder fra planlægning til design.
Af større opgaver kan f.eks. nævnes byudvikling i Arbær samt de
grønne kiler Ellidaardalen og Laugardalur. Ved uddelingen af 'Rosa
Barba European Landscape Prize' i Barcelona, november 2003 mod¬
tog tegnestuen 'special mention' for deres sneskredsbeskyttelsesprojekt
i Siglufjordur, et anlæg der nu udvides. Reynir Vilhjalmsson skriver
her om området Ellidaardalen, Thrainn Hauksson og parkchef Thor-
6lfur Jonsson om Laugardalur og Ddgny Bjarnadottir om arealerne
omkring Althingis nye administrationsbygning.

Tegnestuen Landmotun er den anden store landskabstegnestue, star¬
tet i 1994. Den beskæftiger syv-otte personer, og drives af de fem
kompagnoner Aslaug Traustadottir, Einar E. Sæmundsen, Gfsli Gi's-
lason, Ingibjorg Kristjansdottir og Yngvi Thor Loftsson. Opgaverne
er i høj grad planlægningsopgaver for stat og kommune, bl.a. er der
for det centrale højland udarbejdet en regionalplan, der skal være

styringsredskab for udviklingen. Desuden arbejdes med rammeplaner,
sektorplaner, lokalplaner og dertil vejprojekter og friarealer ved be-
byggelser, skoler og børnehaver. Gisli Gislason og Yngvi Thor Loftsson
redegør for planen for højlandet. Aslaug Traustadottir og Yngvi Thor
Loftsson præsenterer det helt specielle havbad i Nautholsvik, mens
Ingibjorg Kristjansdottir skriver om søen, parkområdet og promena¬
den i Horduvellir med tilhørende friarealer til skole og børnehave.
Men der er også en del mindre tegnestuer og landskabsarkitektsekti¬

oner på arkitekttegnestuer. Oddur Hermannsson, der driver tegnestuen
Landform i Selfoss, præsenterer sit arbejde omkring genforsknings-
virksomheden fslensk erfdagreining.

Pétur J6nsson startede tegnestuen Landark i 1984, kort efter han
var færdiguddannet fra Ås. Tegnestuen består i dag af tre personer,

og opgaverne varierer fra kirkegårdsplanlægning til efterbehandlings-
planer for stenbrud og opgravet materiale ved tunnelgravning. Her
vises to meget forskellige anlæg, dels omgivelserne til det historiske
Skansinn ved havnen på Heimaey, dels anlægget omkring det store
kraftværk Eldborg, der ligger på lavamark, og hvor lava er lagt op i
volde for at dæmpe værkets visuelle udtryk.
Ragnhildur Skarphédinsd6ttir, der er en del af arkitekttegnestuen

Hornsteinar, skriver om Hofsstadir, et lille mindeanlæg, og Hermann
Georg Gunnlaugsson, tegnestuen Stord, om det store nye badeanlæg
omkring Den Blå Lagune i Grindavik.
Gudmundur Rafn Sigurdsson, der er kirkegårdskonsulent for hele

landet, skriver kort om kirkegårdsforvaltningen i fsland, fra bygde¬
kirkegårde til bykirkegårde. Specielt er bevarings- og restaurerings¬
arbejdet med Reykjaviks gamle Sudurgatakirkegård, der har mange fine
mindesten i marmor og basalt samt støbejernsarbejder i form af kors
og gravgitre. Også resultatet fra åben projektkonkurrence om ud¬
formning af en ny urnelund i Oskuhlid, afholdt i foråret 2003, præ¬
senteres.

I mange år har islændingene, ofte efter at have frekventeret gart¬
nerskolen i Hveragerdi, måtte søge landskabsarkitektuddannelser i
udlandet, primært i Danmark og Norge, men også i Canada, USA,
Tyskland og England. Fra 2001 kan man ved en ny uddannelse på
Hvanneyri, lige nord for Reykjavik, studere faget indtil bachelorgrad.
Herom skriver Audur Sveinsd6ttir.

Et hæfte om landskabsarkitektur under helt anderledes vilkår end

de danske. AL
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FRA KALHAVE TIL PRYDHAVE - synlige og usynlige spor afden islandske haves historie

Einar E. Sæmundsen og Samson B. Hardarson

Samson H. Hardason:

Hagerpå Island -
med hovedvagtpå Reykjavik.
Utvikling og elementer.
Hovedfagsopgave i landskabs¬
arkitektur ved Inst, for Land-
skapsforming, NLH, Ås. 2000

11206 flyttede sagaskriveren Snorri
Sturluson gården Reykholt, og få år
senere lod han bygge et bad af store
sten. Fotoet visér en moderne

restaurering af det udendørs bad,
der hele tiden står fyldt af varmt
kildevand.
• In 1206, sagawriter Snorri Sturlu¬
son moved into the farm at Reykholt,
and a few years later he built a
large stone bath. The photo shows
a modern restoration of this out¬

door bath, which is constantly filled
with warm spring water.

• In the Garden of Eden. A picture
in the margin of an Icelandic manu¬

script of an Icelandic translation of
the Old Testament, called Stjorn,
i.e. (God's) control (of the world).
Page from the First book of Moses
with pictures of the Creation and
the Fall. The manuscript was writ¬
ten and illustrated ca. 1350 in the
Benedictine cloister at Thingeyrar
on north Iceland. The manuscript is
preserved in The Arnemagnaeanske
Institute in Reykjavik,

Hovedsigtet med denne artikel er at belyse både usyn¬

lige og synlige spor af havekultur i fsland gennem godt
1100 år, både med henvisninger til kildemateriale og

også afbildning af haver i landet. Vi kan straits oplyse, at
islandsk havekultur er speciel og karakteristisk for
landet.

De hæmmende faktorer for havekultur er klimapå¬
virkning og andre fysiske faktorer, f.eks. begrænsnin¬
ger i plantematerialet. Den samfundsmæssige udvik¬
ling i form af midler og kunnen har formet, hvordan
havekulturen har kunnet udvikle sig igennem århun¬
dreder. De eksempler, vi har trukket frem, er ganske
få, men de belyser udviklingen - dog uden at oversig¬
ten er udtømmende.

Vi har gennem en hel del år samlet oplysninger og
kilder vedrørende havehistorie i fsland. Det har vi gjort
af interesse for emnet - og mest i vores fritid. Vi har
også hver især skrevet artikler om emnet, både i sin
helhed og om udvalgte haveanlæg. Ligeledes omhand¬
lede Samson B. Hardarsons afgangsopgave ved Land-
skabsafdelingen på Ås i 2000 dette emne. Til at arbejde
videre med emnet har vi sammen fået støtte (moralsk)
fra F1LA, den islandske landskabsforening samt fra
Landbrugsuniversiteter i Hvanneyri og Statens Gart¬
nerskole. Vi har endvidere bearbejdet emnet til under¬
visningsbrug for Landbrugsuniversiteter i Hvanneyri
og undervist der de sidste tre år.
Vores håb er at kunne skrive en bog om Islands

haver og om den kultur, som for mange står i mod¬
sætning til landets 'kolde' navn samt at belyse emnet
med nutidige eksempler på haveanlæg.
Det at finde spor efter havekultur i fslands historie

har været lidt af et detektivarbejde, fordi den grønne
tråd eller linie i den historiske sammenhæng til tider
er ganske tynd.

De første århundreder

Det islandske samfund var gennem 8-9 århundreder
nærmest et selvforsynende landbrugssamfund med
fiskeri langs kysten som et ekstra tilskud.
I slutningen af 1700-tallet og i begyndelsen af 1800-

tallet kom nye strømninger til og berigede samfundet
med udvidet fiskeri, og bydannelse bragte nyt til be¬
folkningens liv.
Da landnamsmændene kom til Island i år 874, (den

første befolkning, som bosatte sig, kom fra Norge og
de britiske øer og kaldtes landnamsfolk) mødte de et

land, der var uberørt af menneskehånd.

Landnamsfolket bragte kultur og kendskab til dyrk¬
ning af jorden med sig. I landnamstiden var fsland
skovklædt, 'fra strandkant til fjeld' som Ari den Frodi
skriver i Islendingabok. Man måtte rydde og brænde
skove af for at få plads til gårde og marker. Og man

valgte steder, som var frugtbare og med god naturlig
afvanding og adgang til rindende vand. Gårdbebyggel¬
serne blev opført efter den gamle nordvest-europæiske
skik: et langhus af tørv og sten med en tagkonstruktion
af tømmer.

Denne byggemåde holdt sig næsten uændret til det
tyvende århundrede, men da det er et byggemateriale,
som er meget forgængeligt, efterlades der ikke mange

%

spor i landskabet, når bygningerne forfalder og går i
et med naturen.

Den islandske have i landnamstiden
- den usynlige have
De kilder, vi har om haver i de islandske sagaer, er ikke
særlig omfattende, men i dem kan vi dog finde for¬
skellige udsagn, som er af betydning for vores indsigt
i havehistoriens udvikling. Noget er fælleshistorie for
fsland og de øvrige nordiske lande, f.eks. love og spro¬

get, som var fælles for fsland og de øvrige lande.
I den gamle saga Laxdælasaga berettes bl.a. om Gudrun

Osvifursdatter, der var et godt parti og en bemærkel¬
sesværdig kvinde, pg som nåede at blive gift med hele
fire ægtemænd. Efter drabet på Bolli, hendes tredie
ægtemand, kaldte hun sine sønner til sig for at ægge

dem til hævn over tabet af faderen. Således fortæller

sagaen: 'Få nætter efter at Gudrun vendte hjem, kaldte
hun sine sønner til samtale med sig i sin løghave.'

I paradisets have. Billede i marginen af et islandsk håndskrift
(AM 227 fol.) af islandsk oversættelse af Det gamle Testamente
ram., kaldet Stjbrn, dvs.(Guds) styrelse (af verden).
Side fra Første Mosebog med billeder af skabelsen og synde¬
faldet. Håndskriftet blev skrevet og illustreret ca. 1350 i det
benediktinske kloster på Thingeyrar på Nordisland. Håndskriftet
er bevaret i Det arnemagnaeanske Institut, Reykjavik.
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Det første munkekloster blev grundlagt i Thingeyrar i
1133. Det var et Benediktinerkloster, ligesom de fleste
af dem, der fulgte efter. Det er temmelig sikkert, at der
ved bispesæder og i klostre blev dyrket krydderurter
og helbredende urter i løghaver.
Det kan fastslås, at urtehaven i Island er lige så

gammel som bebyggelse der. Vi kender i dag omkring
444 arter af blomsterplanter og bregner i Island, hvoraf
92 arter er bragt til landet afmennesker.
Blandt disse er der velkendte krydderurter og urter

med helbredende egenskaber, men også nogle pryd¬
planter. Det er f.eks. kommen (Carum carvi), rødklø¬
ver (Trifolium pratense), gederams (Chamaenerium
angustifolium), stedmoderblomst (Viola tricolor), aim.
røllike (Achillea millefolium) og vild løg (Allium olera-
ceum). Pollen af disse arter er fundet i jordbundslag,
og efter at alderen er blevet bekræftet, viser det sig, at
denne kulturindflydelse daterer sig til straks efter land-
namstidens begyndelse.

I 1550 kom reformationen til fsland, islændingene
skiftede fra katolsk tro til luthersk tro, og derved gik
stort set al magt og skattepenge ud af landet til det dansk¬
norske kongerige. Eftersom der ikke fandtes egentlige
byer på fsland, var der intet organ eller magtcenter,
som kunne overtage kirkernes og klostrenes position,
hvad angik kundskab og økonomisk styrke. Denne
udtynding af viden og økonomisk selvstyre havde -
sammen med en klimaforværring - alvorlige konse¬
kvenser både for hele landbruget og for havekulturen
i landet.

Kendskabet gik tabt.

Havedyrkningens udvikling i fsland i
1600- og 1700-tallet
I 1602 gav kongen borgerne i København, Helsingør
og Malmø eneret til handelen i fsland, og denne mo¬

nopolhandel blev ikke ophævet før end i 1787. I hele
denne periode var det forbudt for købmændene at
have vintersæde i fsland, hvilket medførte, at de ikke
kunne investere noget af deres udbytte i landet, men
måtte eksportere det hele.
Dette førte også til, at byerne ikke udviklede sig.

I 1660 blev enevælden indført i Danmark og Norge
og i 1662 i fsland, der således blev et stiftarhpinden
for den danske enevælde. På grund af sin beliggenhed
og de særlige forhold nød fsland dog en vis særstilling
og beholdt egne love og egen lokaladminstration, men
Altinget blev nedlagt.

Rogn. I middelalderen blev enkelte træer tilbedt, og der blev ofret til dem, som vi også kender det fra de
andre nordiske lande. Det bedst kendte fortælling om et 'ofretræ' i Island er nok den om rønnetræet i
Modrufellshraun i Eyjafjordur. Det lille Modrufellstræs efterkommere lever stadig, og har via afkom af
rønnetræer på Skrida i Horgårdalen spredt sig til mange dele af landet.
Træet på billedet står foran amtmandens hus i Akureyri. Billede fra Islandsrejsende i 1800-tallet.
• Rogn. In the Middle Ages, special trees were sometimes worshiped. Offerings were made to them, as
we also know from the other Nordic countries. The most famous saga about a 'sacrificial tree' in Iceland
is probably the one about the rowan tree in Modrufellshraun in Eyjafjordur. The small Modrufells tree's
descendants still live, and via the offspring of the rowan trees on Skrida in Horgårdalen they have been
spread to many areas of the country. The tree in the picture is in front of the county supervisor's house in
Akureyri. The picture is from Iceland travelers in the 1800's.

Enevældens købmænd bragte dyrkningskultur med sig. Det kan ses på tegningen, dateret 1766 fra
Patreksfjordur. et handelssted i Vestfjordene. Øverst i-venstre hjørne er vist 'Haugen med stengærde
omkring'. Dokument hos Danmarks Rigsantikvar, Kbh.
• The merchants of the absolute monarchy brought the culture of cultivation with them. This can be seen
on the drawing, dated 1766 from Patreksfjord, a trading center at the Vestfjord. Above left: 'Garden sur¬
rounded by a stone wall'. Document from Denmark's Office of National Antiquities, Copenhagen.
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Kartoffelmarker i Akureyri 1824.
Tegning af F.A.L. Thienemann, en
tysk rejsende som overvintrede der.
• Potato fields in Akureyri 1824.
Drawing by F.A.L. Thienemann, a
German traveler, who wintered there.

Gårdene blev sædvanligvis placeret
i en højde, hvor det var tør jordbund
og god oversigt over ejendommen,
en bæk eller vandkilde skulle også
være i nærheden, og jorden omkring
skulle være frugtbar, ikke våd, og
dertil let dyrkbar. Andre bygninger til
gården lå spredt rundt omkring.
Husene vendte oftest mod syd eller
vest, og lige foran gården placeredes
det mest intenst stykke dyrkede jord:
kornmark og senere kålhave, med
stengærde omkring. Tegning af gården
Reykir, Sørlandet, Fra Daniel Bruuns,
skildring 'Fortidsminder og nutids-
hjem på Island', 1897.
• The farm was usually placed on a
hill, where the soil was dry and there
was a good view over the property.
A stream or spring was usually near¬
by and the local soil had to be fertile,
not wet and thus easily cultivated.
The other farm buildings lie spread
about. The houses usually were ori¬
ented toward south or west, and
directly in front were usually the
most intensively cultivated areas:
wheat fields and later the cabbage
garden, surrounded by a stone wall.
Drawing of the Reykir farm, Srrlan-
dét, From Daniel Bruun's, description
'Ancient monuments and modern
homes on Iceland' 1897.
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Th. Skålholt, Islands magtcenter i
gennem århundreder, blev så hårdt
ødelagt, at man flyttede bispesædet
væk fra dette sted og til Reykjavik.
Tegningen viser Skålholt i 1780erne.
Der fremgår heraf, at der har været
kålhave på det tidspunkt.
III. fra H. Ågustssons beskrivelse af
Skålholt, omtegnet af S.B.H.
• Right. Th. Skålholt, Iceland's cen¬
ter of power for centuries, was so

heavily destroyed that the Episcopal
residence was moved to Reykjavik.
The drawing shows Skålholt in the
1780's. It shows that there was a

cabbage garden at that time.

Det første pålidelige kilder
De første pålidelige kilder, der findes om havedyrk¬
ning i Island, stammer fra amtmand Gfsli Magnusson
(1621-1696) eller Vi'si-Gi'sli (Kloge Gfsli), der beretter
om sine forsøg. Hans arbejde er som et lys i mørket.
VIsi-GIsli var uddannet både i Holland og Danmark.
Under sine Københavnerår blev han bekendt med

havebrug og renæssancens tankegang om reformation
i al kultur til gavn for folket. Kongens Have i Køben¬
havn er under opbygning i denne periode. I Island
gjorde Vfsi-Gfsli først forsøg med dyrkning af kålrabi.
Kål og korn dyrkede han også, ligesom han skal have
gjort forsøg på at få kartofler fra Danmark, men efter¬
som kartofler ikke blev indført i Danmark førend

1719, blev der ikke noget af det.
Denne periode kendetegnes i øvrigt af forsøg på at

genvinde de tabte kundskaber om al dyrkning. Kongen
gav anerkendelse for gode resultater i nydyrkning af
grøntsager og marker, og i den sidste halvdel af 1700-
tallet blev dyrkningen af grøntsager lidt efter lidt mere
almindelig. Vi kan slå fast, at det er dette udgangspunkt,
vores havekultur er startet fra.

Den gamle islandske bondegård
Gården var bygget op omkring en arbejdsenhed, som
oftest bestod af flere familier. Frem til slutningen af 1800-
tallet udgjordes dette samfund som regel af en gårdejer
- med kone og børn og ofte deres gamle forældre
samt flere arbejdsmænd og deres familier, som indgik
i husholdningen. Gården var derfor som et samfund
og en slags landsby i sig selv.
I 1752 gav Frederik V forordning til reformer i

landbruget. Dette skete samtidig med landbrugsrefor¬

merne i Danmark, der nåede deres højdepunkt med
de berømte reformlove fra 1787, som førte til store

ændringer i Danmark. De såkaldte Indretninger (en
kampagne, der skulle udvikle industrialiseringen
inden for forskellige erhvervsgrene) blev oprettet i
1752 i Reykjavik.
Håndværkere fra Danmark blev flyttet til Island og

påbegyndte eksperimenter med håndværk og land¬
brug. 14 landmandsfamilier fra Jylland og Norge blev
flyttet til landet for at undervise i landbrug og have¬
brug. Dette arbejde gav ikke store resultater, undta¬
gen måske i dyrkning af køkkenurter. Samtidig blev
de første mislykkede eksperimenter med dyrkning af
træer foretaget i Reykjavik-området.

1700-tallet var en tid med reformer, og oplysningen
gav befolkningen nye håb. Men denne opgangstid fik
en brat slutning ved et voldsomt vulkanudbrud i 1784
sammen med hårde jordskælv i Sydisland og til slut
epidemien Stora bola, alt sammen katastrofer, som
kostede tab af en stor del af befolkningen, tab af byg¬
ninger og tab af over 50% af dyrebestanden.

|kAlhag|
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Det ældste landskabsmaleri
malet af en islænding,
Thorsteinn Gudmundsson:

Hjalmholt, 1849.
Maleriet findes på Statens Museum
for Kunst i Reykjavik.
• The oldest landscape painting by
an Icelander,
Thdrsteinn Gudmundsson:

Hjalmholt, 1849.
The painting is located at the
National Art Museum in Reykjavik.

• '/ ? Stfrl
-

1800-tallet - en brydningstid
Efter disse store katastrofer begynder en ny epoke, hvor
de første byer bliver til og får købstadsrettigheder - den
ene efter den anden. Inden for havekultur ses de før¬

ste haveanlæg, som vi endnu kan se spor af i Island.
1800-tallet er en brydningstid; bydannelse og ny kul¬
tur såsom litteratur, musik, billedkunst og havekunst
spirer frem.
'Århundredeskiftets generation' er et begreb i Island,

og det står for den optimisme og det gå-på-mod, som
bredte sig i samfundet omkring 1900-tallet. Årtierne
før og efter århundredeskiftet 1900 var præget af store
omvæltninger. Der var grøde i selvstændighedskampen.
Og også i havedyrkningen var der tegn på, at det var
forår i samfundet. Mange ledende personer blev bane¬
brydende inden for havedyrkning, og der opstod en
bred almen vækkelse, hvad angår dyrkning; ikke kun
dyrkning til nytte, men nu for alvor også dyrkning til
ynde og forskønnelse af omgivelserne.
Det blev et voksende krav, at omgivelserne skulle

se ordentlige ud.

Landsembedslægen Schierbeck, som var danskfødt, stod
for organiserede forsøg inden for havedyrkning i Rey¬
kjavik. I samarbejde med forskellige andre ledende per¬
soner i byen stiftede han Islands Haveselskab i 1885.
Einar Helgason, der senere blev den første gartnerkon¬
sulent, tog til Danmark for at lære gartneri og begynd¬
te sit virke i Island i 1897. I 1899 udførte man det

første organiserede forsøg med tilplantning af skov på
Thingvellir, og året efter længere nordpå.

Tv. Haven ved stiftsamtmandshuset,
det tidligere tugthus. Maleri af stifts¬
amtmand Chr. L. Moltke, 1820.
Herunder. Plan, der viser tugthus¬
haven beliggende ca. midt i.
Kort: Lottin 1836
• Left: The garden at the prefect's
house, the former jail. Painting by
prefect Chr. L. Moltke, 1820.
Below: Plan showing the jailhouse
garden located in the center.
Map: Lottin 1836

Mand på hest ved gård med store
kålhaver, ca. 1890.
Billede fra D. Bruuns skildring
'Fortidsminder og nutidshjem på
Island', 1897.
• A man on horse by farm with large
cabbage gardens, ca. 1890.
Picture from D. Bruun's description
'Ancient monuments and modem
homes on Iceland' 1897.



Haven ved Althingi
Periodens ældste have ved en offentlig bygning er Al-
tingshusets have fra 1893, der er anlagt i tidens stil.
På sommértinget i 1893 blev det, efter megen debat,
besluttet at gå i gang med haven. Tilladelsen blev givet
i begyndelsen af september, og haven blev etableret
samme efterår og vinter.
Altingshuset blev bygget i 1880. Husets arkitekt

var Ferdinand Meldahl, professor ved Kunstakademiet
i København.

Tryggvi Gunnarsson, der var en handlingens mand,
og som senere blev altingsmand og bankdirektør, fik
det hverv at lede anlægsarbejdet. Han blev havens be¬
tjent i de første år, efter den var anlagt, selv om han
samtidig besad en stilling som både bankdirektør og
altingsmand.
Tryggvi Gunnarsson kom til at holde meget af sit

havearbejde, så meget at han senere ønskede at blive
begravet i haven, og således findes hans grav nu der.
Man har i'lang tid ikke vidst, om der blev lavet en
plantegning af haven, men man har nu fundet en
tegning som Tryggvi Gunnarsson sandsynligvis har
udfærdiget. Denne tegning og gamle billeder fra om¬

kring århundredeskiftet tyder på, at haven nærmest
har stået uforandret disse sidste 110 år.

Altingshusets have er derfor den ældste have, der er
bevaret uforandret i Island.

Haven ved Altinget, anlagt 1893
Originaltegning fra 1894 og
opmåling fra 1993.
Øverst th. Havens ophavsmand,
Tryggvi Gunnarsson, fotograferet 1907.
Foto fra Nationalmuseets foto¬

samling i Reykjavik
• The garden by the Alting, estab¬
lished 1893. Original drawing from
1894 and survey from 1993.
Above right: The creator of the gar¬
den, Tryggvi Gunnarsson, photo¬
graphed in 1907. Photo from the
National Museum's photo collection
in Reykjavik

Austurvollur

Torvet Austurvollur i Reykjaviks bycentrum har været

ubebygget helt fra landnamstiden. I begyndelsen var
det en græsklædt teltplads for besøgende, som havde
ærinde i byen. 1 anledning af 1000-års dagen for Islands
beboelse i 1874, skænkede byrådet i København Rey¬
kjaviks byråd en statue af billedhuggeren Bertel Thor¬
valdsen (1770-1844), der havde islandske aner. Austur¬
vollur er på en måde centrum for Reykjaviks beboere,
stedet hvor man mødes ved utallige højtidelige lejlig¬
heder.

Austurvollur, anlagt 1874.
Luftfoto fra 2003
• Austurvollur, established 1874.
Aerial photo from 2003
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Skrudur på Nupur i Dyrafjordur,
anlagt 1905-09. III. fra pastor Sig-
tryggur Gudlaugssons biografi 1950
• Skrudur on Nupur in Dyrafjordur,
established 1905-09. III. from pastor
Sigtryggur Gudlaugsson's biography
1950

Skrudur på Nupur i Dyrafjordur
Denne have er enestående for det visionære og dyrk¬
ningsmæssige pionerarbejde, den vidner om.
Dens isolerede beliggenhed, nyformalistiske ud¬

formning og mangfoldighed af arter, den har opfostret
gør den også til et af Islands mest bemærkelsesværdige
haveanlæg.
Skrudurs grundlægger, pastor Sigtryggur Gudlaugs-

son, var af en fattig landmandsslægt og blev opdraget
i en kristelig og humanitær tankegang. Han kom tid¬
ligt i kontakt med folkeoplysningens budbringere og
var begejstret for denne ideologi. 1 1905 flyttede han
til Vestfjordene, til sin bror i Nupur i Dyrafjordur,
efter at han havde mistet sin første hustru. Sammen

oprettede de to brødre folkeskolen i Nupur, og de be¬
sluttede at anlægge en prydhave ved skolen. Haven
kom til at hedde Skriidur.

Noget af det mest interessante ved Skrudurs tilbli¬
velse er, at den helt fra begyndelsen blev betragtet som
en del af skolens undervisningsplan. Haveplanen ud¬
formede Sigtryggur efter 1900-tallets ideer om have¬
planlægning, og den er et af de tydeligste bevarede
eksempler herpå.

Lystigardurinn - forlystelseshaven i Akureyri
I 1910 blev Haveselskabet i Akureyri stiftet af nogle
kvinder med trofast støtte fra Stefan Stefånsson, der

Lystigardurinn - forlystelseshaven i
Akureyri, anlagt 1910-12.
• Lystigardurinn - pleasure garden
in Akureyri, established 1910-12.

var botaniker og skolemester. Selskabets mål var at an¬
lægge en park i Akureyri, til pryd for byen og til glæde
for beboerne. Drivkraften i selskabet var Anna Catrine

Schoth, der tegnede haveplanen og de første år arbej¬
dede med beplantning og vedligeholdelse. Hendes
svigerdatter, Margrethe Schioth, arbejdede derefter
utrætteligt med anlæggets opbygning i omkring tre¬
dive år.

Haven blev åbnet for publikum i 1912. I 1953 blev
den overtaget afAkureyri by, og i 1957 blev der anlagt
en botanisk have ved siden af anlægget.

Hil
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Arkitekt Fredriks Kiorboes og
borgmester Knud Zimsens plan fra
1908 over den sydlige ende af
Tjornin.
III. fra borgmesters K. Zimsens selv¬
biografi fra 1952.
• Architect Fredriks Kiorboe and
mayor Knud Zimsen's plan from 1908
showing the south end of Tjornin.
III. from mayor K. Zimsen's autobiog¬
raphy from 1952.

Tjornin i Reykjavik
Omgivelserne til Tjornin, søen i Reykjavik, består i dag
bl.a. af en række haver fra forskellige perioder i forrige
århundrede. Den ældste del er en birkelund på et areal,
som det islandske skovselskab fik tildelt før 1914.

Sommeren 1914 blev der plantet birk og røn på
dette stykke, og omkring 1920 blev koncertpavillonen
Hljomskalinn bygget, og grunden blev lagt til en pryd¬
have ved den sydlige ende af Tjornins østbred. Senere,
omkring 1930, blev Bertel Thorvaldsens statue flyttet
fra Austurvollur til denne have.

I 1955 blev den sydlige del af prydhaven færdig¬
gjort og ligeledes forbindelsen mellem de forskellige
dele af haven. Bygningen af Reykjaviks nye rådhus i
den nordlige ende af Tjornin skabte et behov for at få
sat skik på hele den nordlige bred.

Frikirkjuvegur 11 — en villahave fra 1907
Huset er tegnet af arkitekten Einar Erlendsson og byg¬
get i 1907, som et slags minipalads. En stor villahave
i formel stil lå nærmest huset, med indgangen som en
central hovedakse, men med blødere linier ud mod
siderne og med et lysthus og en høj s'om haveelementer.
Haven havde en usædvanlig frodig beplantning med
træer og buske som den ydre ramme og en statelig

stauderabat på begge sider afmidteraksen. Udvalget
af haveplanter på den tid var ikke stort. Af træer og
buske var disse udbredte: aim. røn, birk, ribs, solbær,

hæg og kurvepil - og af stauder: Stormhat, rejnfang,
aurikel, bellis, fyldt nyserøllike og ridderspore. Af
islandske stauder kan nævnes: Storkenæb, storblom¬
stret gederams, almindelig gederams, baldrian, jord¬
bær, mjødurt, Geum sp. og Rhodiola rosea.

Haven på Frikirkjuvegur 11 blev senere ændret til en
park, kaldet Hallargardur. I Island var det det første
anlæg, som blev planlagt af en uddannet landskabs-
«»

arkitekt. Ved at sammenlægge tre grunde fik man dan¬
net et ganske stort anlæg. Det er udført og anlagt af
landskabsarkitekten J6n H. Bjornsson i 1953. Denne
haven kendetegnes af bløde linieføringer af gangstier
og i plantebede, en typisk moderne landskabshave.

Perioden 1920 til 1950

Dette var en periode med store fremskridt og foran¬
dringer både i verdenshistorien og i Islands historie.
Man plejer at sige, at Island tog udviklingen fra det
gamle landbrugssamfund til bykultur i et stort spring.
Det var enkeltpersoner som ved et godt eksempel

viste, hvilke muligheder der kunne være inden for
dyrkning, øget oplysningsarbejde og foreningers ind¬
flydelse. Flere faguddannede og mange udenlandske
gartnere, mest danske, flyttede hertil. I 1939 blev
Statens Gartnerskole stiftet.

Karakteristisk for den islandske landhave er, at den
altid ligger solitært i landskabet ved siden af en gård
eller kirke eller som en lund, og at den er indhegnet
for at holde kreaturerne ude. Den er med tiden blevet

et iøjnefaldende objekt i det islandske landskab. Haven
virker i kontrast til de nøgne og barske omgivelser
som et volumen i landskabet.

Det islandske bylandskab har fået en grøn karakter.
Overalt ser man, at der er blevet frodigere - det grønne
sætter sit præg på omgivelserne. Fra perioden op til
den anden verdenskrig skal nævnes Hellisgerdi i Haf-
narfjordur, 1922, og Skallagrimsgardur i Borgarnes,
1937, begge byparker, der blev til som resultat af fore¬
ningsarbejde, af folk som ville forskønne deres omgi¬
velser. Det, som en ung stand af islandske landskabsar¬
kitekter — og alle andre - kan se, er resultat af kunnen
og erfaring, skabt med eksperimenter gennem 200 år,
dog især de sidste 50 år.
Einar E. Samundsen og Samson B. Hardarson,
landskabsarkitekter FfLA, Landmotun
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Herover. Frikirkjuvegur 11, en villahave fra 1907.
Foto på Reykjavik fotobibliotek: Myndasafn Reykjavfkur
Øverst th. Frikirkjuvegur 11, nu kaldet Hallargardur
Nederst Jon H. Bjornssons plan for Hallargardur fra 1953
• Above: Frikirkjuvegur 11, a private garden from 1907.
Photo from Reykjavik's photography library: Myndasafn Reykjavfkur
Top right: Frikirkjuvegur 11, now called Hallargardur
Bottom: J6n H. Bjfirnssons plan for Hallargardur from 1953'
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ET FAG BLIVER TIL

Jon H. Bjornsson, egen have
Skaftahlfd 3, Reykjavik, 1950erne
• Jon H. Bjornsson, own garden
Skaftahlfd 3, Reykjavik, 1950's

Jon H. Bjornsson, have i Reykjavik,
1950erne
• J6n H. Bjornsson, garden in Rey-
kjavfk, 1950's

—Jon H. Bjornssons pionerarbejde og indflydelse i Island

På grund af et langt bekendtskab med landskabsarki¬
tekten Jon H. Bjornsson har jeg fået den ære at for¬
tælle om hans pionerarbejde i Island. Denne beretning
er alene mine personlige erindringer og ingen udtøm¬
mende beretning om J6ns virksomme liv. Vores be¬
kendtskab stammer fra foråret 1952, da J6n vendte
tilbage fra Staterne - med en mastergrad i landskabs¬
arkitektur fra Cornell University i lommen — og blev
ansat som underviser på Statens Gartnerskole i Hvera-
gerdi, der er en lille by 60 km syd-øst for Reykjavik.
Dengang virkede afstandene større end i dagens Is¬

land. Kun ganske få udvalgte havde adgang til et køre¬
tøj, og ingen af os elever var så heldige. Lærere og elever
boede på stedet og delte dagligdagen hele de to år, som
uddannelsen varede.

Jeg mindes stadig, hvor ivrige vi var efter at møde
vores nye underviser. Jon ankom i en glamourøs grøn

stationcar, der i dag svarer til nutidens offroad biler.
Han bragte friske vinde med sig fra det fjerne, og bare
ordet Amerika havde en eventyrlig klang. Jon H. Bjorns¬
son viste sig at være en livlig og underholdende lærer,
der forstod at formidle faget på en inspirerende og

pædagogisk måde. Hvad mig selv angår, var det Jons
undervisning i faget havearkitektur,' tegning og form¬
lære, der inspirerede til en videregående uddannelse.
Men for J6n H. blev det i denne omgang kun til et

års undervisning på gartnerskolen. Lærertilværelsen var
ikke nok til at give afløb for J6ns ambitioner, som var

at udvikle havearkitekt- og anlægsgartnerfaget i praksis,
og for at realisere drømmen startede han planteskole-
og anlægsgartnerfirmaet Alaska. Formålet var at etab¬
lere et entreprenørfirma, der kunne give alsidig betje¬
ning inden for anlægsgartneri og haveplanlægning.
Dengang var have- og anlægskulturens stade ikke højt

i Island, og ingen egentlige anlægsgartnerfirmaer eller
havearkitekter praktiserede. Dog var der enkelte gart¬
nere og skovbrugsuddannede folk, der som praktise¬
rende betjente og vejledte den interesserede haveejer,
og deres indsats skal ikke undervurderes.
Dengang var interessen størst i at dyrke hurtigvok¬

sende træer til skovbrug, mens der manglede lægivende
buske til grønne områder og til haver. Derfor fandt
Jon det nødvendigt at etablere planteskole og indføre
nye plantearter, der egnede sig til islandske forhold.
Med masser af gode idéer og gå-på-mod begyndte

Jon opbygningen af sit firma. Hovedbestanddelen af
de ansatte var nyuddannede anlægsgartnere, der fulgte
med ham fra gartnerskolen ud på nye eventyr. Vi var

Reynir Vilhjdlmsson

unge og uerfarne, men betragtede os som specialister.
Den boglige viden var god nok, og hen ad vejen fik vi
efterhånden også den praktiske erfaring, der skulle til.
Under Jons ledelse gik vi fra den ene opgave til den an¬

den,men de fleste opgaver var dog i begyndelsen små.
Når man tænker tilbage, så skulle der en stor portion

optimisme og mod til etablere et firma i denne branche
i Island. Kunderne skulle overbevises om, at der var brug
for servicen, og der skulle skaffes opgaver året rundt
- men vinteren er lang i Island.
Jon H., som vi kaldte ham, blev landskendt, da han

rejste land og rige rundt med sin film om frøhøstning
af træer og buske i Alaska. Filmen lavede han sammen

med sin bror, da de besøgte Alaska i 1951 og samlede frø
af egnede plantearter for at bringe det hjem til Island.
Jon mødte op i egen person og fortalte og forklarede,

mens filmen blev fremvist, og det øgede underhold¬
ningsværdien og slagkraften. Han gjorde alt for at ud¬
brede viden om træer og buske og fortælle, hvor vig¬
tige de var for vores trivsel. Han formidlede sin viden
og erfaring i radioen, aviser, forsamlinger, og hvor han
ellers kunne komme til.

Og det hjalp. Der skete en holdningsændring, og
vi fik nok at lave. Borgerne ville gerne have de grønne

specialister på besøg. Vi cyklede gerne rundt bevæb¬
net med hele gartnerudstyret på ryggen. Vi kastede os

ud i arbejdet og høstede erfaringer. Jeg mindes især en
episode, hvor vi flyttede rundt på 40 år gamle rønne¬

træer, der alle overlevede.

På jagt efter vinterbeskæftigelse lykkedes det Jon at
overbevise byrådet og købmændene om nødvendighe¬
den af at dekorere byen til jul. Det havde man ikke
gjort før, og det blev en stor opgave. Guirlander af gran
i lange baner blev hængt op med lys og tilbehør over
gaderne i byens centrum. Det kom så an på vejret, hvor

t

stort et arbejde, det blev at vedligeholde herligheden.
Byens borgere var henrykte, og Alaskas ry voksede.
Den første store opgave var uden tvivl anlæggelsen

af Hallargardur (slotshaven) i Reykjavik. Byens borg¬
mester anmodede Jon H. om et forslag til et haveanlæg
i byens centrum. På det tidspunkt var J<5n ved at drukne
i opgaver, og sagen trak i langdrag. Da stadsarkitekten
kom på besøg for at rykke for projektet, fandt han en

halvfærdig skitse af anlægget på Jons tegnebord. Den
snubbede han uden Jons viden. Skitsen blev godkendt
af byrådet, og efterfølgende kom der en bestilling fra
borgmesterkontoret om en udførelse af anlægget, og
det skulle gå stærkt.
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Tv. og herunder: Tegninger af
Dieter Roth
• Left and below: Drawings by
Dieter Roth

Jeg fik til opgave at lave arbejdstegninger og at afsætte
anlægget ude i marken. Skitsens oprindelige streger blev
nøje overholdt. For at vurdere resultatet anskaffede Jon
en lang haveslange, der blev lagt på jorden i henhold til
skitsen. Slangen flyttede vi så rundt på, indtil vi var til¬
fredse med forløbet og formen på stier og plantninger.
Redskaberne var primitive (trillebør og skovl til hver),
men arbejdskraften var der intet i vejen med. Vi nær¬

mest løb rundt for at blive færdige.
Arbejdsglæden var stor, og resultatet var et nymodens

parkanlæg med buede forløb, havedam og blomsterbede.
Belægningerne var usædvanlige, uregelmæssige støbte
betonfliser, der var lavet specielt til formålet. Det havde
man ikke set før, og borgerne var begejstrede.
To år senere fik jeg lejlighed til at udføre opmåling

af anlægget og lave en rigtig tegning. Parken blev om¬

lagt for nogle år siden uden at ændre på grundtrækkene.
Da var det Kolbrun Oddsdottir, landskabsarkitekt på
stadsgartnerens kontor, der sammen med J6n H. stod
for arbejdstegninger og førte tilsyn.

Jeg har i grove træk fortalt om Alaskas anlægsvirk¬
somhed i de første år. Jon havde nok at se til, men fik
mindre tid til at tegne haveplaner og parkanlæg. Tegne¬
arbejdet blev derfor overgivet til medarbejdere.

Jeg var den første tegner i firmaet, senere kom min
klassekammerat fra gartnerskolen Palmi Arngnmsson.
Hrolfur Sigurdsson, en anerkendt kunstmaler, tegnede
for Jon i mange år. Efter ham kom Dieter Roth, der
senere blev en verdenskendt kunstner. Vi arbejdede
alle under Jons overvågning, og i disse år blev mange
kendte haveanlæg i fsland til virkelighed.
I årene efter anden verdenskrig, især i 50erne og

60erne, var der rivende udvikling i byggebranchen i
vore nabolande. Byggeselskaber fik store områder til
rådighed, hvor beboelser eller kvarterer blev planlagt
helt ned i detaljen og herunder også havearealerne.
Det smittede af i fsland, og gartnerne begyndte at del¬
tage aktivt i byggebranchen. På grund af den eksplo¬
sive vækst i årene, der kom, var det ikke længere hen¬
sigtsmæssigt, at landskabsarkitekten og gartneren var
én og samme person.

Det gik dog ikke altid lige godt hos Jon. Vinteren
1962-63 var særdeles mild i fsland. Først i april stod
træer og buske fuldtløvede og fine. Men den 9. april
1963 faldt temperaturen fra plus 7 grader til minus 8
grader med tilhørende stormvejr. Store dele af bevoks¬
ningen gik til grunde. Planteskole- og anlægsgartner-

SdcsSK-
branchen fik det svært i de næste mange år. I denne
vanskelige tid underviste Jon i perioder i folkeskolen
og på gartnerskolen.

1 1978 begyndte Jon at praktisere igen som land¬
skabsarkitekt. Nu tegnede han selv sine haveplaner og
koncentrerede sig om landskabsarkitektfaget. Jeg kend¬
te ikke denne periode, førend jeg besøgte ham i efter¬
året 2003, da Jon var i fuld sving med at sortere teg¬

ninger fra dengang, og jeg fik lov til at kikke ham over
skulderen. Jeg blev glædeligt overrasket. Jeg er begejstret
over Jons produktivitet og fine projekter. Jeg mener, at
årene efter 1978 er Jons bedste som landskabsarkitekt.
Hans illustrative tegninger og haveplaner viser på

en meget pædagogisk måde havens, opbygning og tek¬
niske detaljer. De tegninger kunne godt bruges i dag
til at undervise efter og oplyse om, hvad en god have
består af.

Man kan ikke undlade at tænke på, hvorledes Jons
karriere vil have udviklet sig, hvis han fra begyndelsen
udelukkende havde praktiseret som landskabsarkitekt.
Men ak, jeg er bange for, at da ville vi i Island have
været senere i gang og fattigere på erfaringer inden for
anlægsgartner-, planteskole- og blomsterbranchen, for
bare at nævne nogle af Jons pioneraktiviteter.
Vi takker Jon for opdragelsen og for at give os et skub

fremad, åbne borgernes øjne for vigtigheden af det
grønne og for hans meget vellykkede haver og parker.
Reynir Vilhjdlmsson, landskabsarkitekt FfLA, Landslag

Jon H. Bjornsson,
have i Reykjavik, 1976
Jon H. Bjornssons tegningsarkiv fin¬
des nu på Reykjaviks Kunstmuseum
• Jon H. Bjornsson, garden in Rey¬
kjavik, 1976
Jon H. Bjornssons drawing archives
are now at Reykjavik's Art Museum
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REGIONPLAN FOR DET CENTRALE HØJLAND
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Planlægningsområde
• Planning area

Regionplanen for det centrale højland blev udarbejdet
for planstyrelsen og tolv herredsnævn og er godkendt
(ratificeret) afmiljøministeren i maj 1999. Planlæg-
ningsarealet er ca. 40.000 km2, hvilket er omkring
40% af fslands samlede areal og altså på størrelse med
Danmark. Planen blev udarbejdet af landskabsarkitekt¬
tegnestuen Landmétun ehf En af hovedårsagerne til,
at regionplanen blev udarbejdet var et voksende pres
fra mange sider for at bygge forskellige anlæg i området.
Mange af fslands største naturperler findes på højlan¬
det, og her er samtidig planer om at bygge store vand¬
kraftværker. Siden regionplanen blev godkendt, har de
kommuner, som grænser op til højlandet, ladet udar¬
bejde kommuneplaner, der i alle hovedtræk er i over-.
ensstemmelse med regionplanen.

Forudsætninger
Regionplanen for højlandet omhandler mange forskel¬
lige interesser såsom naturværn, opdyrkning, energi¬
produktion, udvikling af turisme, beskyttelse af vand¬
reservoirer og vejanlæg - og resultatet er blevet en
række fælles retningslinier.
For at forenkle arbejdet og lette diskussioner om

regionplanen blev de naturlige forudsætninger beskre¬
vet for landskabelige helheder og deres delområder.
Områdeinddelingen afspejler foranderlighed og skille¬
linier i naturen og opdeler højlandet i ensartede geo-

III. 1. Naturfredningsområderne er
sammen med de almene frednings-
områder de mest omfattende areal¬

typer i regionplanen
• III. 1. Nature conservancy areas
and the common conservancy areas
are the most extensive area types
in the regional plan

Gisli Gislason og Yngvi Thor Lofisson

grafiske områder. Højlandets vegetation er ensformig,
men variationen i landskab og geologi meget stor. Ved
inddeling af højlandet i landskabelige helheder blev der
taget særligt hensyn til geologi, landskabsdannelser,
vejrforhold og store områder med vegetation, særligt
sumpområder. Disse faktorer er afgørende for tilgæn¬
gelighed, udsigt, læ og andet, som har betydning for
den almindelige rejsende.

Planlægningsidé
Planlægningsideen kan bedst beskrives ved at se på høj¬
landet i bælter efter anlægsniveau og fredningsværdi.
På den ende side er der fredningshelheder med for¬
skellige fredningsområder, og på den anden side er der
anlægsbælter med forskellige anlægsområder. På den
måde opnås det, at alle store anlæg holdes i afgrænse¬
de bælter, og at størst mulige fredningsområder eller
helheder undtages. Fredningshelhederne indbefatter
fslands største vildmarker.

Inden for fredningshelhederne ligger de vigtigste
naturfredningsområder (protektorater) og frednings¬
områder i øvrigt ifølge regionplanen, og disse falder
sammen med de mest besøgte områder, de hyppigst
benyttede veje og vandrehytter. 1 yderzonerne findes
mange steder vandkraftværker og veje.
Anlægsbælterne er højlandets vigtigste byggezoner.

De indeholder transportveje for energi og trafik, op-

■© gææsHws.
■«| PLANLAGT VANNKRAFTUTBYGGING^ dammer, krjIvo'V tunneler og kanaler
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Tegnforklaring
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dæmmede søer i tilknytning til kraftværkerne og store

grusgrave i forbindelse med sådanne anlæg. De vig¬
tigste turistcentre på højlandet og i dets yderzoner er
placeret ved de største højlandsveje.

Protektorater

Fredningsområderne opdeles i fire kategorier: natur-
fredningsområder, almene fredningsområder, vand¬
reservoirer og kulturmindeområder. Her omtales de
to første kategorier.
Naturfredningsområderne er sammen med de almene

fredningsområder de mest omfattende arealtyper i re¬
gionplanen, se ill 1. Naturfredningsområderne dæk¬
ker de mest enestående naturminder på højlandet og
regnes for en 'mesterliga. Områderne er enestående på
grund af landskab, geologi, vegetation eller dyreliv. De
strækker sig over stor landskabelige helheder og uberør¬
te vildmarker, f.eks. store sammenhængende vulkanske
minder i det vulkansk aktive bælte, vidtrækkende våd¬
områder og de største oaser. Seks store landskabelige
helheder er markeret i regionplanen, hvor der er lagt
vægt på størst mulige og sammenhængende arealer.
De øvrige fredningsområder har en almen frednings-

værdi, som vedrører andre naturminder end de før¬
nævnte i 'mesterligaen', samt områder med stor frilufts-
værdi, f.eks. områder i yderzonen tæt ved beboede
arealer. Anlæg og opbygning findes her i større grad
end i naturfredningsområderne. Alle landets største

gletchere ligger inden for fredningsområderne.

Byggearealer
Byggearealerne opdeles i tre kategorier: energiproduk-
tionsarealer, trafikanlæg og turistserviceområder.

Energiproduktionsarealer
I højlandsregionplanen regnes der med store nyanlæg
til energiproduktion. I planlægningsperioden vil det
være muligt at tredoble energiproduktionen i forhold
til i dag, dvs. op til 10 Twh/år.

Trafik
Vejanlæg på højlandet skal være fa og vejnettets masker
størst mulige. Vejnettets udvikling skal være i overens¬
stemmelse med sommertrafikkens behov. De nødven¬

digste nyanlæg er hovedvejene tværs over højlandet
mellem bebyggede egne. Disse veje ligger tæt på de
største turistområder og opfylder samtidig energipro¬
duktionens behov.

S

Turistserviceområder

I det centrale højland holdes udbygningen til turisme
på et minimum. Hovedvægten lægges i yderzonerne og
i begrænsede områder tæt på de største højlandsveje.
Servicecentre for turister grupperes efter serviceniveau
og tilgængelighed i yderzonecentre, højlandscentre,
hytter og sæterhytter. Yderzonecentre og højlandscen¬
tre er informationscentre om højlandet.
Der er god grund til grundigt at overveje alle store

anlægsarbejder i Islands højland. Ved at definere bygge-
arealer i højlandet til bestemte bælter bliver det mu¬
ligt at friholde rummelige fredningsområder, hvor an¬
læg holdes på et minimumsniveau. Andre områder
holdes således i fremtiden fri for menneskelig påvirk¬
ning, hvilket er vigtigt ud fra flere forskellige synsvink¬
ler, her nævnes kun de mest indlysende.

Erhvervsmæssigt repræsenterer højlandet en stor vær¬

di for turistbranchen, som er den hurtigst voksende er-

hversgren i Island. For islændinge er værdien af at kunne
tage op i de store ubebyggede og vildsomme områder
uerstattelig; det er en del af den nationale identitet.
Det islandske højland er den største vildmark i Eu¬

ropa, hvis naturområder presses fra alle sider af den
stadigt voksende befolknings krav på plads. Det er
vigtigt at fastholde nødvendigheden af, at visse områ¬
der friholdes fra menneskelige indgreb, ikke mindst
af hensyn til fremtidige generationer.
Gisli Gislason og Yngvi Thér Lofisson,
landskabsarkitekter FILA, Landmotun

Regionplan for det centrale høj¬
land. Udført: 1994-99
Bygherre: Planstyrelsen og 12
herredsnævn

Landskabsarkitekt: Landmotun

ehfv. Einar E. Sæmundsen, Gisli
Gislason og Yngvi Thor Lofisson
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ELLIDAARDALUR I REYKJAVIK Reynir Vilhjalmsson

Ellidaardalur er anlagt som rekreativt
naturområde siden 1974, især er der
etableret træplantninger og stier,
men også forskellige fritidsanlæg.
• Ellidaårdalur was established as a

recreational nature area in 1974, a
special feature is the new trees and
paths as well as the different recre¬
ational facilities.

Lakseelven på to forskellige årstider
• Lakseelven at two different seasons

Ellidaardalur er det største naturområde i Reykjavik,
som er direkte knyttet til boligområder. Områdets stør¬
relse er ca. 440 ha, og dalens hovedattraktion er, at her
findets en af landets bedste lakseelve. Elven ligger i en
dalstrækning, som snor sig fra Ellidavatn i syd til Ellida-
vogur i nord, en strækning på omtrent syv km og med
en højdeforskel på 70 meter. De øverste højdedrag på
begge sider er i 105 meters højde.
For godt 30 år siden var Ellidaardalur byens østlige

udkant, men nu er den omsluttet af bebyggelse, og i
den ændrede bystruktur har området en meget central
placering. Ellidaardalur er en vigtig grøn forbindelse
til de større rekreative områder i baglandet, og mod
centrum fører grønne stier til Fossvogur, Sogamyri og

Laugardalur. På tværs af dalen er der stiforbindelser
imellem boligkvartererne på begge sider.

Naturlige ressourcer

Intet område inden for hovedstadsregionen har en mere
varieret natur. Der findes bl.a. 3 mio år gammelt bjerg,
fossiler fra istiden, 4.500 år gammel lava, en mangfol¬
dig, naturlig vegetation, nyere skovplantninger, et rigt
fugleliv, og hvis man er heldig, kan man se mink lege
på bakken, og laksen springe. Minken betragtes dog
af de fleste som uvelkommen gæst.

Elven viser sig i mangfoldige variationer - fra at være
en krystalklar, livlig å, som pænt holder sig i sit naturlige
leje, til en brusende flod, der flyder over alle bredder.
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Kulturhistoriske minder og tekniske anlæg
Ellidaårdalen har også mange kulturminder, bl.a. de
gamle gårde, Årtun og Årbær, der rummer byens fri¬
landsmuseum. I Ellidaå anlagde man Reykjaviks første
vandværk og vandforsyningen af Reykjavfk-området.
Vandvæsenet har stadig ledninger og tekniske installa¬
tioner i dalen. Det første vandkraftelværk i Reykjavik
blev taget i brug, i 1921 og drives stadigvæk, et fint ek¬
sempel på en kraftstation af en størrelse, som alle kan
overskue. Elværket og et lille museum, som fortæller
om elvæsenets historie, er nu en af dalens attraktioner.
For tiden arbejdes der med planer om at udvide elvær¬
kets museum til et informationscenter for energifor¬
syning i fsland og om Ellidaåens natur.



tf1'

Elvæsenet administrerer elven og dens nærmeste omgi¬
velser, bl.a. laksefiskeriet, men har også startet den skov¬
plantning, der nu præger elværkets omgivelser. I dalen
er en hel del varmtvandsboringer, som forsyner byen
med betydelige mængder af varmt vand.

Rekreation

Ud over de tekniske anlæg anvendes dalen til mange
former for rekreation, mere eller mindre på forenings¬
mæssig basis. Også tidligere var Ellidaarområdet et yndet
udflugtssted for Reykjaviks beboere, og det var en pas¬
sende ridetur ud fra byen. I dag er hesten ikke mindre
populær end dengang, og der er udlagt et stort areal til
hestesport i dalens sydøstlige del, hvor ca. 2.000 heste
er på stald i fem til seks vintermåneder. 1 dalen er

der rideveje, som delvis er separeret fra anden trafik,
men mange steder må man acceptere blandet trafik.
Adskillige ridespor fører ud til udmarken i øst.

Fra midten af november til begyndelsen af juni, når
hestene er på stald, er der stor aktivitet i hestecenteret
med træning af heste, rideundervisning og konkur¬
rencer. Om sommeren får de yngste også mulighed
for at deltage i rideundervisning, som drives af Rey¬
kjavik Kommune i samarbejde med rideklubben.
Den 10. juni, omtrent på samme tid som hestene

bliver sat ud på græs uden for byen, åbnes for lakse:-
fiskeriet i Ellidaar. Laksefiskeriet har altid spillet en
stor rolle i dalen og var tidligere ofte udlejet til engel¬
ske aristokrater. I dag er det Reykjaviks lystfiskerfor-
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Ellidadrdalur, Reykjavik. Anlagt: 1974-94
Landskabsarkitekt: Landslag ehf. v. Reynir Vilhjdlmsson

Kig tværs over dalen fra boligom¬
rådet Årbær mod skovplantningen.
Om sommeren er der ikke meget
vand i eiven, men en varieret natur¬
præget vegetation af bl.a. kvan,
gederams og græsser.
Bydelene Årbær, Breidholt I og Bak¬
kar omkring Ellidaårdalur, udbygge¬
des 1965-1970 og blev planlagt af
landskabsarkitekt Reynir Vilhjålms-
son og arkitekt Stefån Jénsson.
• A view across the valley toward
the woods from the Årbær housing
area. During the summer, there is
not much water in the stream, but
there is a varied, natural vegetation
including angelica, rosebay and
grasses. The city quarters Årbær,
Breidholt I and Bakkar around Elli¬
daårdalur, enlarged in 1965-1970
and was planned by landscape
architect Reynir Vilhjalmsson and
architect Stefån Jénsson.

'■ «. ,,

ening, der uddeler fisketegn efter helt andre principper.
Men adskilligt flere mennesker har glæde af at holde
øje med fiskeriet og se efter laksen. Fangsttiden udlø¬
ber i september.
Hvor elven løber ud i havet, er der anlagt en lystbåde¬

havn, som hører under havnevæsenet, men administre¬
res af en lystbådeklub. En idrætsforening har plads i
området, og i dalens nordligste del er der et velafgræn¬
set område, som specielt er disponeret for luftning og

træning af hunde. Derudover er der mange, som færdes
i området og nyder omgivelserne hver på sin måde.
Lidt efter lidt er de etableret et varieret stinet til stor

glæde for beboerne i de omgivende boligområder.

Fremtidige planer
Hidtil har man sort set arbejdet efter en generalplan
fra 19.74, som er udvidet og revideret 1994 af tegne¬
stuen Landslag. De arealer, der var afsat til bestemte
formål er blevet planlagt, rideveje og stier er anlagt
for at kanalisere trafikken og derigennem værne om
naturen. I øvrigt er-der lagt vægt på uberørt natur,
opdyrkning af skamferet land og på at etablere en hel
del træplantninger.
Det skal ikke nægtes, at der kan opstå konflikter

mellem de forskellige brugere af dalen, og man må se
i øjnene, at en så koncentreret udnyttelse kan være i

konflikt med den sårbare natur. Der er derfor hårdt

brug for god styring og koordinering af faciliteterne i
dalen. Der er også brug for en kraftig agitering og op¬

lysning om daléns natur.
Det skal også fremhæves, at der er omkring ti folke-

og mellemskoler enten inden for området eller i beha¬
gelig gåafstand. Intet område i Reykjavik har så gode
muligheder for naturlære. Der er derfor store forvent¬
ninger til det nye energimuseum og informationscenter,
som er planlagt ved elværket.

Buskmandens have

Det var en udfordring at bygge eget hus og have i den
ny bydel, Årbæjarhverfi, som dengang lå langt uden for
al anden bebyggelse i Reykjavik. Grunden er smukt
beliggende med udsigt over Ellidaårdalur. Området
var dengang træfattigt og vindomsust, og efter et langt
ophold i Danmark savnede vi den danske frodighed
og en lægivende grøn struktur.
Jeg arbejdede selv en hel del med husplanen, men

under stærk inflydelse afmine arkitektvenner. Min
byplankompagnon, arkitekten Stefån Jonsson, har
ansvaret for det endelige produkt. Huset er nærmest
lukket mod nord, men åbner sig til gengæld med store
vinduer og skydedøre mod haven i vest og mod elv¬
dalen i syd. Soveværelser vender mod øst.
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Vilhjalmssons have. Fagribær 19, Reykjavik. Anlagt: 1968- 1:500
Landskabsarkitekt: Reynir Vilhjdlmsson

Vilhjalmssons have, siddeplads på husets vestside mellem stauder som Meconopsis betonicifolia.
Primula florindae og Ligularia dentata, samt mod syd sandkassefordybningen og udsigten over dalen
• Vilhjålmsson's garden, seating area on the west side of the house between perennials such as
Meconopsis betonicifolia, Primula florindae and Ligularia dentata, and toward south the sandbox
depression and the view over the valley.

Haveplanen er en slags fortsættelse af husets plan og opdelt op i forskellige
haverum. Mod vest åbner huset sig imod en opholdsterrasse, delvis under
tag, tilplantet med stauder. Her er skabt et frodigt og beskyttet miljø.
Oprindelig blev resten af vesthaven brugt til forsøg med stauder, buske

og træer. Man gik på græs mellem flere og flere plantebede, indtil stedet
blev overtaget af den blandede bevoksning, vi nu kalder 'urskoven'. Her
har en del selvsåede planter fået lov at blive, og de er med til at skabe fro¬
dighed'. Nu går man på flis i denne lille skov; græsset er væk.
I modsætning til den indadvendte vesthave åbner sydhaven sig mod

omgivelserne, og elvdalen indgår som en del af haven. Fra denne del af
haven er der direkte kontakt med husets køkken og opholdsrum. Den
omgivende hæk holdes klippet i ca. 1/2 meters højde. To store sitkagran
(der egentlig bare skulle stå der en kort tid) danner læ og skygge ved det
store sydvendte glasparti, men der er klippet kikhuller i granen, så man får
indtryk af at bo i et skovbryn. Sydhaven var fra starten en-vigtig del af
børnenes legeplads. Sandkassen lå i bunden af en slags 'tuelandskab', der
virkede inspirerende for alle slags aktiviteter og samtidig er et dekorativt
haveelement.

Man kommer til huset via en forhave mod nord, og øst for huset er der
et mini-gartneri med køkkenhave. Her var der også før byggelegeplads for
huset børn og deres omgangskreds — en tanke fra min gamle læremester
Erik Mygind.

Er buskmanden kommet? spurgte mine kammerater på Kunstakademiets
Arkitektskole, når jeg mødte op. Det var i de glade tressere. Jeg mindes
den tid med glæde, og derfor kalder jeg haven for 'buskmandens have'.
Reynir Vilhjdlmsson, landskabsarkitekt FfLA, Landslag
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LAUGARDALUR - REYKJAVIKS BYPARK
Thrdinn Hauksson og ThorolfurJonsson

De hvide blomsterfelter skal illude¬
re, de tøjstykker, der tidligere blev
bredt ud efter vask
• The white flower beds should

symbolize the laundry that used to
be spread out to dry

Modstående side:
I den store aktivitetspark sammen¬
holdes de mange delområder med
f.eks. botanisk have, legepark, bold¬
spil, svømmebade, zoo med island¬
ske dyr af en kraftig, gennemgåen¬
de allé
• Opposite page:
In the large activity park, many dif¬
ferent areas such as the botanical

gardens, playground, ball field,
swimming pool, zoo with Icelandic
animals are held together by a pro¬
nounced, continuous allé

Reykjavik (røgvig) er sandsynligvis opkaldt efter sine
dampe, og Laugardalur har sit navn fra dens 'laugar'
eller varme kilder. Før i tiden var dalen et mødested

for byens kvinder, som kom hertil for at vaske tøj.
Dalen har udviklet sig som byens park over en læn¬

gere periode. Allerede i 1871 fremlagde kunstmaleren
.Sigurdur Gudmundsson som medlem af bygnings-
nævnet sin idé om en park i Laugardalur. Han anså
dalen som velegnet til skovrejsning og til dyrkning af
prydplanter og forudså promenader og hvilesteder i
smukke lysninger. Byboerne måtte dog vente indtil
først i 1940rne, hvor det blev vedtaget at bygge de
nationale idrætsanlæg i dalens vestlige ende - med
svømmeanlæg, stadion og idrætshal.

Resten af dalen blev fortsat brugt til mindre land¬
brug og til privat planteskole, som så senere blev kom¬
munens planteskole og botanisk have. Den første kom¬
muneplan for Reykjavik udarbejdedes i 1960erne, og
heri fik dalen status som et af byens vigtigste grønne om¬
råder. En egentlig parketablering påbegyndtes i 1986,
da Reynir Vilhjalmssons strukturplan for dalens 77 ha
blev vedtaget.
Dalen strækker sig fra nordvest mod sydøst med

lave højdedrag på begge sider. Mod vest, nord og syd
er parken omgivet af boligbebyggelser og mod syd af
handels- og kontorbebyggelse.

Strukturplanens mål var at samle de eksisterende og nye
aktiviteter i en frodig bypark, som henvendte sig til
alle aldersgrupper — et udflugtssted for hele familien.
Gudmundssons promenadesyn er blevet til virke¬

lighed ved en gennemgående allé på langs ad dalbun¬
den, og den danner parkens rygrad. Alléen er godt
400 meter lang og strækker sig fra idrætsanlæggene i
den vestlige ende til familieparken i den østlige ende.
Forskellige faciliteter er placeret til begge sider, såle¬
des at alléen forbinder og giver adgang og overblik til
anlæggene.
Den botaniske have er udvidet i flere etaper. Hus¬

dyrhaven ligger på den modsatte side og er knyttet til
en eventyrpark med ikke-larmende legeudstyr, hvor
hovedvægten lægges på at 'at se, at være, at lege, at
lære'.

Campingpladsen er anlagt i dalens nordligste ende,
og syd for den er der et åbent område på et bakkedrag,
som skråner ned mod dalen. Her er der mulighed for
kælkning om vinteren og ophold og større begiven¬
heder om sommeren.

Udformningen af dalens sydligste del er ikke end¬
nu fastlagt. Her har man igennem tiden præsenteret
idéer til forskellige institutioner og virksomheder. På
trods af kommuneplanens grønne farve har der dog
altid været presset på for at bygge mere i dalen.

66 Landskab 3-4/04



Laugardalur, Reykjavik. Anlagt 1986-
Landskabsarkitekt: Reynir Vilhjalmsson og Landslag: Strukturplan, husdyrhave, campingplads, alléen, Engjavegur/stillegade, stier, parkeringsplad¬
ser og forskellige delområder
Thérolfur Jonsson, parkchef: Familiehave, udvidelse afden botaniske have, friarealpå bakkeskråningen
Kolbrun Oddsdottir: Thvottalaugar (vaskestedet)
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Dalens gunstige klimaforhold har givet beplantningerne
en hurtig vækst, og de har allerede i løbet af 20 år dan¬
net rum og læ for organiserede aktiviteter såvel som
for ophold og motion.
Thrdinn Hauksson, landskabsarkitekt FILA, Landslag
og Thårålfur Jånsson, landskabsarkitekt FILA, parkchef
i Reykjavik



— et parkområde i Hafnarfjordur Ingibjorg Kristjånsdottir

Åen er tæt knyttet til elektrificeringen i Hafnarfjordur,
idet den første generator i Hafnarfjordur blev opsat
nederst i åløbet 1904, og det første elektricetetsværk
blev rejst på bredderne ved Horduvellir to år senere.
Åen og dens omgivelser er et vigtigt led i en række

friluftsområder, som forbinder kysten med de omgiven¬
de højsletter. Området har den særlige egenskab at kun¬
ne benyttes til fritidsaktiviteter både sommer og vinter,
da åen fryser til om vinteren og flittigt bruges til skøj¬
teløb. Om sommeren kendetegnes åen af et rigt fugle¬
liv, da sumpområdet ved åens sydbred er eftertragtet
til fouragering og som hvileplads. Endvidere er det et
populært mål for familier at gå ned og give ænderne
brød ved åen.

Efter at have vundet førstepræmie i en konkurrence
om planlægning og udformning af arealerne omkring

Hafnarfjordur er den tredjestørste kommune i fsland
og en forstad til Reykjavik. Kommunen skiller sig ud
fra de andre forstæder ved sit karakteristiske bypræg:
den gamle bykerne og den naturlige havn, som byen er

bygget op omkring. Byen er stærkt præget af lavaland¬
skabet, som omslutter den, og utallige steder ses ek¬
sempler på, hvor langt folk har været villige til at stræk¬
ke sig for at undgå at ødelægge smukke lavafremspring
eller eventyrlige grotter.

Horduvellir-og åen Hamarskotslækur ligger i Hafnar-
fjordurs centrum og har en speciel plads i beboernes
bevidsthed.

Horduvellir har en særlig kulturhistorisk tradition som

et af de første friluftsområder i Hafnarfjordur, hvor
gården Horduvellirs marker blev benyttet til festlige
sammenkomster helt frem i 1980erne.

Th. Det naturprægede landskab læg¬
ger sig tapt op mod skolebygningen.
• Right. The scenic landscape runs
up close to the school building.
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Horduvellir — Lækurinn, Hamarskotslakur, Hafharjjiirdur. Anlagt: 2001
Arkitekt:AStofiinni — arkitektur (skole og børnehave)
Landskabsarkitekt: Landmotun ebf. v. Ingibjorg Kristjdnsddttir. Ingeniør: Linuhdnnun (Horduvellir), VSO rddgjiif (skole og børnehave).
Anlægsgartner: PG Vinnuvélar, Gardasteinn, Magni, Bjorn og Gudni (Horduvellir), (STAK, Bjorn og Gudni (skole), Hellu- og varmalagnir (børnehave)

en ny folkeskole og børnehave samt et fritidsområde
på Horduvellir i Hafnarfjordur Kommune blev Land¬
motun bedt om at formgive Horduvellir samt de nær¬
meste omgivelser ved åen Hamarskotslækur, som var
i stort forfald. En fornyelse af Tjarnagata, som ligger
parallelt med åens nordbred blev tillige en del af op¬
gaven. Anlægsarbejderne blev udført i tre etaper og
blev afsluttet i 2001.

Karakteristisk for området er den stærke rumlighed.
Vandet er lavpunktet, og landet rejser sig på tre sider:
Hamarinn, et stort klippeparti (hammeren) i sydvest,
lavakanten i øst og bebyggelsen i lavaen i nord. Hordu¬
vellir ligger i læ for de fremherskende vindretninger,
og vejrforholdene er særligt gunstige her.
Sammenspillet mellem det menneskekabte miljø og

naturen i form af lava, å og sumpområde er karakte¬
ristisk. Åens nordbred er fuldkommen menneskeskabt,

og her ligger gaden Tjarnabraut parallelt med åen,
langs med en 300 meter lang stenvæg, som oprinde¬
ligt blev bygget som beskæftigelsesarbejde i 1930rne.
Sydbredden er derimod et i det store og hele uberørt
sumpområde.
Et af hovedmålene ved formgivningen var at fremhæve

omgivelsernes karakteristika og samtidig understrege
modsætningen mellem det menneskeskabte miljø og
naturen. Der blev lagt vægt på at forbedre adgangen til
vandet og græsarealerne samt at understøtte de tilstø¬
dende områders friluftsaktiviteter - såsom skøjteløb,
fugleiagttagelse og fodring af fugle.
For at understrege det menneskeskabte ledes gående

trafik langs nordbredden. Væggen langs med Tjarna¬
gata blev genrejst, dels med stenene fra den gamle væg

og dels med tilhuggede lavablokke. De vigtigste gang¬
linier fra de omgivende boligområder forbindes med
vandkanten og græsarealerne med ramper og trapper.

Langs med bredden, i niveau med åen, ligger en gangsti.
Stien understreger den retlinede væg, og på udvalgte
steder sænkes kanten ned i niveau med vandoverfladen,
så man er i umiddelbar kontakt med vand og fugle.
Områdets tyngdepunkt, der hvor gangstier, græsareal
og vandflade mødes, understreges med et lille torv og
en bueformet trappe, som fortsætter ned under vand¬
overfladen og danner et lille soppebassin. Varmt over-
løbsvand ledes ud i soppebasinet både sommer og vin¬
ter, så fuglene har en våge på kolde vinterdage.'

På Horduvellir blev græsfladen hævet 40 cm og un¬

derbygget med en gruspakning for at dræne banerne,
som i perioder med regn og i tøvejr ikke kunne bruges

pga. pløre. Ved indgangen til græsbanerne på øst- og
vestsiden blev græsfladen hævet yderligere med lave
støttevægge. Væggene tager imod de forbipasserende
og leder dem videre ad gangstien og benyttes samtidig
som siddepladser. For ikke at mindske udsigten til åen
begrænses plantninger og bruges kun til at markere
indgangene til området og til at danne baggrund ved
legepladsen. Bænke er placeret i området på steder
med udsigt og læ, og belysningen er udformet bl.a.
med henblik på skøjteløb i den mørke vinterperiode.

Syd for åen er der derimod ingen anlæg - der far
sivene lov til at brede sig, da der lægges stor vægt på
at beskytte fuglelivet mod overgreb og forstyrrelser.
Ingibjorg Kristjdnsddttir, landskabsarkitekt FfLA,
Landrnotun

■
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BADESTRAND I NAUTHOLSVIK Aslaug Traustadéttir og Yngvi Thor Loftsson

I Island er del- ikke lang tradition for strandbadning.
Offentlige badesteder ligger som regel i tilknytning til
de varme kilder, der findes i stort omfang. Strandliv
er derfor næsten ukendt, men derimod er varme svøm¬

mebassiner og varme bade, vandlege, dampbad og

gode forhold til solbadning meget almindeligt.
Hovedstaden Reykjavik opvarmes med varmt vand,

som hovedsagelig kommer fra det geotermiske område
ved Thingvallavatn omkring 40 km fra hovedstaden.
Vandet ledes i rør til vandbeholdere på en bakke midt
i byen, kaldet Oskjuhli'd og derfra ned i byen. Om
sommeren er der en betydelig mængde overskudsvand,
som ledes fra tankene ud i havet ved vigen Nautholsvi'k.
Nogle år før 2. verdenskrig begyndte hovedstadens be¬
boere at tage til Nautholsvi'k ved disse forhold for at
solbade og bade i havet, men dette ophørte pga. hav¬
forurening. Med det nye kloaksystem i hovedstaden er
havet ved Nautholsvi'k på ny blevet rent, og i den for¬
bindelse blev området planlagt. Formålet var at skabe
et alsidigt friluftsområde i Nautholsvi'k med hoved¬
vægt på havbad, solbad, jollesejlads og oplysning om

natur og historie.
Det varme vand bruges til at opvarme havvand i et

afgrænset område til glæde og fornøjelse for badegæster¬
ne, og dette er på mange måder enestående i verden.
I begyndelsen blev der opbygget en vis minimumsser¬
vice, men med mulighed for at udbygge stedet yder¬
ligere i etaper alt efter efterspørgsel og økonomi.;

Ud over badestrand med tilhørende bygninger er der
også ideer om et 'krig og fred museum' i 'Transit camp-
bygningerne', som står tilbage efter krigstidens aktivi¬
teter her. Det er også tanken at bygge nye bådehuse
for kajak- og jolleklubberne, som holder til i Naut¬
holsvi'k samt en jollehavn til undervisning for børn
om sommeren. En populær gang- og cykelsti løber
langs kysten fra Reykjavik og sydover til badestedet,
ligesom der er en sti ind i landet. Her ligger også par¬

keringspladser til hele området.

Design- og byggeproces ,

Først blev det beregnet, hvor stort et bassin det var
muligt at opvarme i forhold til mængden af overløbs-
vand, ligesom tidevandets bevægelser blev undersøgt.
Man forsøgte at finde ud af, hvor stor badestranden
kunne blive i forhold til disse fakta, og man kan næsten

sige, at stranden tegnede sig selv. Vigen, som vand¬
flyverkajen fra krigstiden og strandbredden dannede,
viste sig at have en passende størrelse. Kajen var smukt
bygget af tilhugget dolerit fra Oskjuhli'd, men den var

næsten styrtet sammen, og det blev besluttet at rive
den ned og genbruge stenene i en ny kaj, som så blev
forbundet med en grovere mole længere ude. Sammen
strækker kaj og mole sig ud i havet som arme, der
omfavner og markerer badestranden. Kilden med det
varme vand ligger midt i bassinet, som på denne måde
bliver en stor varm kilde, som havvandet flyder ind
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Badestrand i Nauthålsvik. Reykjavik. Anlagt: 2001
Arkitekt: Arkibullan ehf.
Landskabsarkitekt: Landmétun ehf.
Ingeniør: Almenna verkfrædistofan hf. og Fjarbitun bf. Anlagsgartner: Sathor ehf (kilde og kaj) ogAsberg ehf. (gartnerarbejde)

og ud af gennem en smal åbning. Istidsaflejringerne
ved strandbredden forblev så vidt muligt uberørte af
projektet. Gult sand af knuste muslingeskaller blev
pumpet ind i bassinet fra Faxafloi-bugten for at danne
en lys bund. Og for at sikre en vis minimumsvand-
stand i bassinet blev der bygget en tærskel mellem de
to moler. Oven for tærskelen er der fæstnet et flydenet,
som til dels hindrer det varme overfladevand i at flyde
ud af bassinet. Den gennemsnitlige forskel på flod og

ebbe er 1,5 meter i bassinet. Gennemsnitshøjden ved
flod (højvande) er 2,2 meter og den gennemsnitlige
vandstand 0,3 m over havet. Øst for stranden, i for¬

længelse af kajen og ind i skråningen er bygget en
servicebygning, og for enden af kajen skal der bygges
et livreddertårn. Ved udfomning af servicebygningen
ønskede arkitekterne, at bygningen blev så lav som mu¬

lig for at opnå optimal kontakt med lys og strandliv.
Bygningens tag ligger næsten i samme højde som gang-

og cykelstien langs vigen og bruges som udsigtplatform.
Ved servicebygningen er der bade med 40° varmt vand.

Opvarmning afAtlanterhavet
Vandmængden i bassinet ved gennemsnitlig højvande
er ca. 7.700 m3 og vandfladen ca. 3.300 kvm (som
svarer til godt en halv fodboldbane). Vandmængden
ved gennemsnitlig lavvande er 1860 m3 og vandfla¬
den 1550 kvm. Overløbsvandet fra vandbeholderne

er omkring 37°C. Temperaturen i badebassinet er
foranderlig alt efter tidevand og dybde. Varmtvands¬
kilden oversvømmes helt ved flod, men stikker en del

op over vandfladen ved ebbe. Bassinet opvarmes halv¬
delen af døgnet, afhængigt af temperatur og tidevand.
Når bassinet opvarmes, regner man med, at havvand
og varmt vand blandes i lige forhold, hvilket giver en
temperatur på 18-20°C. Ved flod falder temperaturen,
og omvendt stiger den ved ebbe. Vandtemperaturen af¬

hænger også af mængden af overløbsvand, og om som¬
meren er der mulighed for yderligere opvarming med
iblanding af varmere vand. Da vandet konstant strøm¬
mer gennem bassinet, er der ikke brug for at tilsætte
desinficerende midler som f.eks. klor. Bassinet opvar¬
mes udelukkende i åbningstiderne, hvor der opsyn.

Drift afbadestranden
Idræts- og fritidsrådet i Reykjavik tager sig af driften
af Nautholsvik, som er åbent i sommermånederne -

15. maj til 15. september. Åbningstiderne er fra 10-22
alle dage. Adgang til området er gratis, men vil man
benytte faciliteterne i servicehuset, skal der betales et

gebyr.
Aslaug Traustadottir og Yngvi Thdr Loftsson,
landskabsarkitekter FfLA, Landmotun



OMRÅDETVED ALTHINGI Ddgny Bjarnadottir

I 1986 udskrev Althingi, det islandske folketing, en arki¬
tektkonkurrence om en ny administrationsbygning for
Althingi. I konkurrenceoplægget var lagt der op til at
fjerne de nærmestliggende gamle bygninger og, at
den nye bygning skulle have underjordisk forbindelse
med den gamle folketingsbygning. Arkitekten Sigurdur
Einarsson fik 1. præmie for sit forslag, og det er efter¬
følgende blevet projekteret på tegnestuen Batterlid i
nært samarbejde med Althingi.
Forslaget har ændret sig under projekteringen, idet

det til stor gavn for det samlede anlæg er lykkedes at
bevare og integrere de gamle bygninger, som i dag fun¬
gerer som kontorbygninger for Althingi. En glasover¬
dækket gang forbinder administrationsbygningen med
det gamle Althingi både i stueplan og på 1. sal. Under
jorden er placeret et parkeringshus.
Den nye bygning er på to etager plus kældre, hvor¬

fra der er underjordisk forbindelse fra parkering til de
gamle bygninger og til administrationsbygningen. Den
daglige adgang er gennem administrationsbygningen,
men æresadgang er som før direkte ind i den gamle
bygning, hvor tingsalen stadigvæk er placeret.
Det var mærkværdigt at opdage, at den danske Chri¬

stian den IX's krone stadigvæk står som et minde på
taget oven for æresindgangen på den gamle bygning.
Men da huset blev opført efter arkitekt Ferdinand
Meldahls tegninger i 1881, var fsland jo en del af det
danske kongerige.

I samarbejde med Batteri'id har Landslag projekteret
udenomsarealerne. Hovedprincippet i udformningen
af arealet er at skabe en fin overgang fra det gamle an¬

læg til det nye og at udforme arealerne til en helhed.
Den gamle Altingshave, der blev anlagt 1893-95, er

et af de ældste haveanlæg i Reykjavik. Administrations¬
bygningen ligger vest herfor og danner væg, dvs. en ny

og god afgrænsning. I projektet er der både direkte og
indirekte sammenhæng med den gamle have. F.eks. er
den ny naturstenvæg mod syd og vest opført ud fra
samme modul som havens bestående østvæg, ligesom
belægningen og den nye bygnings glasfacade mod ha¬
ven anvender disse modullinier.

Der er gangforbindelse fra Reykjaviks centrum til
Reykjavik rådhus via ankomsttorvet nordfor. Et stræde
igennem bygningen er belagt med basalt (Blågryti), og
denne belægning fortsætter fra indgangspartiet mod
syd og også ud på torvet mod nord.

I projektet havde man regnet med at placere en

Thorvaldsen-statue på torvet, som reference til den
tidligere Thorvaldssenstræti (Thorvaldsenstræde). Det
er dog blevet udsat, og endnu har man ikke taget stil¬
ling til placering af et andet kunstværk.
Det gennemgående materiale i projektet er den

islandske dolerit (Gragryti), som er anvendt både i
bygningen, til naturstenvæggen og som belægning.
I belægningen danner den islandske dolerit bånd i
betonfliserne - i de gennemgående modullinier.
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Arealet omkring den nye administrationsbygning tilAlthingi. Kirkjustræti — Vonarstræti, Reykjavik. Anlagt 2002
Arkitekt: Batteriid ehf.
Landskabsarkitekt: Landslag ehf. v. Ddgny Bjarnaddttir og Thrdinn Hauksson

Det faktum, at parkeringskælderens tagflade ligger tæt
ved jordniveau, har begrænset mulighederne for be¬
plantning på en stor del af arealet. Derfor har man
forlænget en grøn stribe fra Vonarstræti, hvor der i for¬
vejen stod en stor Sorbus intermedia, ind imellem
husene.

Cirkelmotivet i Althingis gamle have er anvendt her,
idet en naturstenvæg på tre steder danner halvcirkel¬
formede småpladser. Indvendig er opsat bænke på
murene, medens væggen udvendig er støttemur for
jordfyld til græsskråning og beplantning.
Al anden vegetation i projektet står uden far parke¬

ringshusfeltet, men som ramme omkring parkerings¬
pladsen på terræn. På pladserne er plantet enkelte
ahorn, Acer pseudoplatanus og seljerøn, Sorbus
mougeotii.
Ddgny Bjarnad6ttir, landskabsarkitekt FfLA, Landslag

Ca. 1:750
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Sumphaven er udført i tæt samarbejde mellem kunstner, landskabsarkitekt
og botaniker. Endvidere skulle der en del teknisk bistand til, inden sump¬
haven kunne blive til virkelighed.
Vandet i henholdsvis søen og sumphaven holdes adskilt. Vandstanden i
sumphaven holdes i et bestemt niveau og der sker vandtilførsel i tørre
perioder. I sumphavens biotop findes der nu plads til bl.a. vandkalve, vand¬
snegle og hundestejle ud over vegetationen.
De arter, der blev brugt til sumphaven: Almindelig Star, Carex nigra, Lyng-
byes Star, Carex Lyngbyei, Smalbladet Kæruld, Eriophorium angustifolium
og Arktisk Siv, Juncus arcticus ssp. intermedius m.m.
• The swamp garden was created in a close collaboration between artists,
botanists and the landscape architect. A high degree of technical assistan¬
ce was required in order to realize the swamp garden.
The water in the pond and the swamp garden are kept separate. The water
level in the swamp garden is maintained at a prescribed depth, and water
must be added during dry periods. In the swamp gardens biotop there is
now room for creatures like water beetles, water snails and sticklebacks
besides the vegetation.
The species that were used in the swamp garden: Common Sedge, Carex
nigra, Lyngbye's Sedge, Carex Lyngbyei, Common Cotton-grass, Eriophorium
angustifolium and Arctic Rushes, juncus arcticus ssp. intermedius m.m. -



ISLENSK ERFDAGREINING Oddur Hermannsson

Anlæggets udformning tager udgangspunkt i en hel¬
hedsplan for grunden, udarbejdet af arkitektfirmaet
Ingimundur Sveinssons tegnestue. Hovedtrækkene i
helhedsplanen er en sø, som omslutter huset og åbne,
delvis nedgravede garagebygninger, med dobbeltag.
Grunden er ca. 18.000 kvm, og husets stueplan om¬

fatter lige knap 4.000 kvm.
Ved anlæggets udformning blev der taget hensyn til

grundens størrelse, uden at de små detaljer blev glemt.
Inspirationen til udformningen blev blandt andet hen¬
tet fra islandsk natur, som kom til udtryk i materiale¬
valg: basaltsøjler, basaltskiver og groft havgrus.
Formsproget er enkelt, og hovedvægten er lagt på

samspil mellem helhed og detaljer og håndværksmæssig
udførelse. Vand spiller en stor rolle i anlæggets ud¬
formning og omslutter huset på alle sider. * t -

Olafur Eliassons bidrag til anlægget var en såkaldt
'Myrargardur', en sumphave, som tilføjede anlægget
en ny biotop og havde en stor betydning for anlæggets
øvrige udformning. Sumphaven er. placeret ved an¬

komsten og er en evig kilde til nye billeder dannet af
samspillet mellem vandflader og vegetation.
Adgangsvejen til firmaet har stor betydning og kald¬

te på en solid løsning. På grund af kravet om relativt
store belagte flader omkring huset blev der valgt et
belægningsmønster i passende skala, med store, lyse
betonfliser, opdelt i felter og adskilt af brede, lidt hvæl¬
vede bånd af brune belægningssten. Belægningsmøn-
steret er lagt med samme retning som retningen på
bygningens østlige del.
Samspillet mellem hus og beplantning er 1 hoved¬

trækkene simpelt. Langs gader og parkeringsanlæg er
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der plantet træer på række, mens der ind mod huset
står spredte grupper af træer som formidlende element
mellem hus og flade. De spredte træer står enten i spe¬
cielt opbyggede plantehuller i belægningen eller ude i
græsarealet på syd- og vestsiden af anlægget. Der blev
kun brugt én træart, en røn, Sorbus decora, for enkel¬
hedens skyld.

Basaltsøjler ved ankomstsarealet bruges til marke¬
ring af overgangen mellem gående og kørende trafik.
Basaltsøjlerne har indbyggede spotlights, som kaster
lyset ned over belægningen og hen mod sumphaven,
hvor lyset langsomt fader ud. Anlæggets øvrige belys¬
ning er 10 m høje lysarmaturer, som giver en spredt,
overordnet belysning.

Pladsen bag hovedindgangen markeres ved en kva¬
dratisk og lav basaltstensmur. På muren er der monteret
nogle træbænke uden ryg. Muren giver både en vis
tyngde og holdepunkt på torvet og kan desuden fun¬
gere som et mødested.
Oddur Hermannsson, landskabsarkitekt FfLA,
Landform

fslensk erfdagreining, deCODE genetics Inc. Sturlugata 8, Reykjavik. Anlagt: 2001
Arkitekt: Arkitekttegnestuen Ingimundur Sveinsson
Landskabsarkitekt: Landform ehf.
Kunstner: Studio Olafur Eliasson
Botanisk konsulent: Eva G. Tborvaldsdottir

Ingeniør: Teiknistofan Odinstorgi
Hovedentreprenør: Eykt ehf.
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GARAOEBYGN1NG - PARkERINO
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Herover: Samspil mellem lys og

skygge i sumphavens vandspejl
Øverst tv. Søen langs husfacaden,
hvor man oplever kontrasten mellem
blødt og hårdt
Nederst tv. Foran bygningen er der
åbent, men basaltsøjler markerer
tydeligt overgangen mellem adgangs-
zone og gade.
• Above: The interplay between
light and shadow on the water
surface of the swamp garden
Top left: The pond along the house
facade where one experiences the
contrast between hard and soft
Bottom left: In front of the building
it is open, but basalt columns clearly
mark the transition between the
access zone and the street.
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MINDEHAVEN HOFSSTADIR Ragnbildur Skarphédinsdottir

Arealet er en del af et meget større åbent område; ét
led i en kæde af friluftsfaciliteter, som ligger fra
Gardabærs centrum via Hofsstadir og forbindes med
de nærliggende beboelsesområder med haver. Adgan¬
gen er på den ene side fra Kirkjulundur i syd og på
den anden side ad en fodgængersti fra nord. En mu¬

sikskole ligger ved museets nordøstlige grænse og en

børnehave ved den sydvestlige grænse.

Et gammelt tungærde ligger som en diagonal linie
ud fra børnehavegrunden, og det har været forbillede
for de opførte basaltvægge, som udgør rammen om-

kriflg museet. Basaltvæggene strækker sig ned til musik¬
skolen og danner her en række siddepladser på skrå¬
ningen. Siddepladserne benyttes også ved forskellige
begivenheder i byen, når vejret er godt.
Storrummets periferi er dannet af tørret og tilskåret

mosetørv i lighed med det byggemateriale, der blev
benyttet omkring år 1000. Storrummets gulv og gå-
pladsen ude ved siderne er belagt med natursten.
Resterne af en gammel opstabling af sten på gård¬
museets sydvestlige område, som formodes at være en

stald eller et gærde, er ladt uberørt. Stenopstablingen
vil blive renset og beplantet med forskellige islandske
planter, som for tiden er under opdyrkning.
Informationsskilte af cortensstål er blevet placeret

på nøglesteder inden for gårdmuseet. Skiltene er

designet på en sådan måde, at de passer godt ind i
omgivelserne, og uden at de virker overvældende i
museet.

De næste skridt

I løbet af foråret 2004 bliver touch-screens taget i
brug i museet, og de første, der opsættes, er udendørs.
Der kan museets gæster så nyde'en rejse omkring på
den historiske scene véd hjælp af den nyeste informa¬
tionsteknologi.
I fremtiden regner man med, at der bliver bygget

et minderum. Minderummet knyttes til det arkæolo¬
giske område (gårdmuseet) og vil danne en portal el¬
ler indgang til det. Rummets udseende skal præges af
en slags oprindelighed i lighed med de minder, som
knytter sig til det. Dets ydre side bliver beklædt med
stenfliser, mens andre bygningsmaterialer er stål, tøm¬
mer, glas samt tørv og sten.

Ragnhildur Skarphédinsdottir, landskabsarkitekt FtLA,
Hornsteinar arkitektar

Anlægget er i 2004 tildelt Nodem-prisen i Helsinki.
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Man kan kort og godt sige, at det var et rent og skært
tilfælde, der var årsag til, at der i dag findes en spire
til et gårdmuseum på Hofsstadir i Gardabær. Der blev
nemlig fundet fortidslevn ved udgravning i forbin¬
delse med byggearbejde.
En gård på dette sted er først nævnt i skriftlige kil¬

der sent i det 14. århundrede. Hofsstadir var i gamle
dage en driftig gård. Storrummet var usædvanlig volu¬
minøst, cirka 8 x 30 meter i omkreds. Man havde hus¬

dyr, der blev lavet jernarbejde og vævet tøj, bare for at
nævne nogle få beskæftigelser.
Man har også fundet reminiscenser af en langild,

kogehuller med dyreknogler, en smedje og et tun¬

gærde, samt mange mærkværdige genstande. Eksem¬
pelvis kan nævnes forskelligt værktøj, rundpinde og

en sjælden ringbroche af bronze, som i dag er blevet
museets logo.
Udgravningen af Hofsstadir har skabt et usædvan¬

ligt anlæg, hvor landnamstiden og nutidens daglige liv
er stillet over for hinanden på en enestående måde.

Gårdmuseet

Gårdmuseet skal give en idé om, hvorledes der så ud
på dette sted i vikingetiden, og etableringen heraf blev
vedtaget af byens myndigheder i begyndelsen af 1999,
og den første etape blev udbudt i foråret 2000.



Hofsstadir. Kirkjulundur, Gardarbær. Anlagt: 2000
Arkitekt: Hornsteinar arkitektur ehf. Medarbejdere: Alistair Macintyre, Ragnhildur Skarphédinsdåttir, Ogmundur Skarphédinsson
Rådgivning: Ragnbeidur Traustaddttir, arkæolog

Opstalt ca.1:200 • Elevation, ca.1:200

Vægge af tørv markerer den gamle bygning, mens nye buede stenvægge
med riflet mønster afgrænser anlægget.
• The peat walls mark the old building, while the new curved stone
walls, with the ribbed pattern demarcate the scheme.



SKANSINN PA HEIMAEY Pétur Jonsson

Stavkirken indrammes af en mur

af lavasten. Lavakanten fra vulkan¬
udbruddet i 1973 ses i højre side af
bitledet. Havnearealet foran kirken
blev genopbygget. I baggrunden ses
Heimaklettur.
• The stave church is framed by a lava
stone wall. The lava edge remaining
from the volcano eruption in 1973
can be seen on the right side of the
picture. The harbor area in front of
the -church was rebuilt. In the back¬

ground one can see Heimaklettur.

Stavkirke og Landlyst, begge sort¬
tjærede og indrammede af lavastens-
mure. Marts 2004
• The stave church and Landlyst,
both black-tarred and framed by
lava stone walls. March 2004

Vestmannaøerne ligger ud for Islands sydkyst, omtrent
otte km fra land. Øgruppen består af flere øer, hvoraf
Heimaey er den største.

I år 2000 blev der indviet en stavkirke på Heimaey.
Stavkirken var en folkegave fra den norske nation i
anledning af, at det var 1000 år siden, at kristendom¬
men kom til Island.
Men hvorfor bliver en stavkirke placeret på Heimaey

i år 2000? Sagaen fortæller, at den norske kong Olav
Tryggvason i år 999-1000 sendte sine mænd til fsland
for at kristne den islandske befolkning. I lasten var der
en færdig, tilhugget kirke, som blev rejst på Heimaey.
Om dette kan man læse nærmere i den ældste version

afAri den Frodes Islendingabok og i Olafs saga Tryggua-
sonar hin mesta fra 1360.

Tanken om at rejse en kirke for at mindes kristen¬
dommens komme opstod gennem samtaler mellem al-
tingsmænd og den tidligere norske statsminister Jan R
Syse. Derefter vedtog det norske storting at bygge en

stavkirke, og at den skulle være en gave fra Norge til
Island.

Før i tiden var der enkelte stavkirker i fsland, men
i dag er der ingen tilbage. Stavkirken på Heimaey er

derfor enestående, og her lean man se de gamle bygge¬
traditioner og et usædvanligt fint håndværk.

Stavkirken blev placeret lige ved havneløbet på Heimaey,
i det område der kaldes 'Skansinn'. Kirken har således

en ganske enestående beliggenhed, idet alle, som kom¬
mer sejlende til og fra havnen, ser den.
Ved vulkanudbruddet på Vestmannaøerne i 1973

standsede den nye lava lige ved havneløbet, delvis med
hjælp fra mennesker, som afkølede lavaen ved at spule
vand på i stor skala, men dog først og fremmest ved
havets kølende effekt. Den nye lavakant danner bag¬
grund for den nye stavkirke og skaber læ for vejr og
vind — her mødes nyt og gammelt land.
Efter man havde besluttet at placere stavkirken lige

ved 'Skansinn, blev planlægningen sat i gang. Hele om¬
rådet skulle renoveres; den gamle havnefront var ned¬
slidt, overfladen var grusbelagt, og der manglede pub¬
likumsfaciliteter, parkeringspladser og stier.

Selve 'Skansinn er et gammelt forsvarsanlæg, som
blev bygget af danskerne i 1586. Det er bygget af lava¬
sten. Før vulkanudbruddet i 1973 lå 'Skansinn' lige
ud til havneløbet.
Skansinn har gennem tiden været en stor turistat¬

traktion, hvorfra man har god udsigt over havnen og

mod Heimaklettur, der er en meget stejl og høj klippe¬
væg, som står pragtfuldt mod nord og gør havnen på
Heimaey så god, som den er.
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Skansinn og arealerne omkring den norske stavkirke på Heimaey. Anlagt: 2000
Stavkirkens projektleder: Elisabeth Seip, arkitekt ogforskningssjefNIKU, Oslo. Stavkirkens arkitekt: Andersen og Irgens, Bergen
Islandsk byggekomité: ÅrniJohnsen (formand), Gudjdn Hjorleifsson, Kristjdn Bjornsson, Armann Hoskuldsson
Restaurering afLandlyst: Stefdn Hjorleifsson, arkitekt
Landskabsarkitekt: Landark ehf v. PéturJonsson
Anlagsgartnerarbejde: Gardyrkja ehf. v. anlagsgartnermester Steinthår Einarsson

Det blev også besluttet at restaurere det historiske an¬

læg, der ligger lige over for stavkirken, et gammelt
hus, som kaldes Landlyst. Landlyst blev bygget i 1847
til øens første jordemoder og var oprindelig placeret
mere centralt i byen, men blev flyttet til Skansinn for
at forstærke områdets attraktionsværdi og vise, hvor¬
dan man førhen boede.

Området rundt om stavkirken og Landlyst blev ind¬
rammet af en lavastensmur, og stierne inden for mure¬
ne blev delvis dækket af lavasten. Egnet lavasten fand¬
tes ikke på øen, men måtte bringes til Thorldkshofn,
hvorfra der er færgeforbindelse til Vestmannaøerne.
En flydebrygge blev lagt centralt, lige foran porta¬

len til stavkirken og med landgang op til havnekanten.
Havnekanten blev støbt om med en ny overflade og

med kantafgrænsningen mod havet i tilhuggede basalt¬
sten, samt med jævne mellemrum pullerter af træ.

Veje og parkeringspladser blev asfalteret, gangstier
blev lagt med fliser.
Vegetation trives ikke godt på Heimaey, og der er

heller ingen tradition for brug af plantninger. Der er
derfor ikke anvendt beplantning, men i stedet sten¬
mure med græs på toppen.
Ved indgangen til området, lige ved den nye parke¬

ringsplads, blev bygget en ny toiletbygning, og for at
fa et helhedspræg på bygningerne i området, blev dette
hus og en vandforsyningsbygning beklædt udvendigt
i samme stil og med farve som Landlyst og stavkirken.
En historisk båd, Blatindur, fik permanent placering

ved havnekanten. Bldtindur er en meget smuk fisker¬
båd fra 1900-tallet, og den er nu blevet renoveret.
Også fyrtårnet for enden af havnefronten er blevet re¬
staureret. Desuden er der blevet opsat et masteanlæg
og en skulptur. Hele området, der blev åbnet med
pomp og pragt i sommeren 2000, tildeltes i 2001
Turistrådets miljøpris.
Udgifterne til den landskabsmæssige behandling

beløb sig i 2000 til ca. 36 mio. islandske kr.
PéturJénsson, landskabsarkitekt FILA, Landark

Øverst th. I forgrunden ligger indgangen til området, stavkirken
ses i midten, Landlyst th. og Heimaklettur i baggrunden.
Th. Området mod nord set fra Fyrtårnet: stavkirken i midten og
vulkanen i baggrunden.
• Top right: In the foreground lies the entrance to the area, the
stave church lies in the center, Landlyst to the right; arid Heima¬
klettur in the background.
Left: The area toward north seen from the lighthouse: The
stave church in the center and the volcano in the background.
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ANLÆG VED KRAFTVÆRKET SVARTSENGI Pétur Jonsson

Kraftværket set fra den kurvende

vej, der fører til Den Blå Lagune
• Power plant seen from the curved
road that leads to the Blue Lagoon

Svartsengi er vanddampskraftværk, som ligger på Reykja-
nes peninsula mellem Reykjavik og Keflavik flyplads.
Kraftværket dækker et område på 40 ha, og det anven¬
der varmt saltvand fra havet, som er drevet ind under

lavalaget og blandet med grundvand, til at opvarme
koldt vand, der så igen bruges til opvarmning af boliger
i Sudurnesområdet. Det salte vand indeholder mine¬

raler, salte og kiseludfældninger med helbredende ef¬
fekt på f.eks. hudsygdomme. En del af det salte over-

skudsvand bruges som badevand i Den Blå Lagune,
resten pumpes ned i jorden igen gennem et borehul.
I 1994 besluttede man at bygge et center, som kunne

modtage de besøgende, som i stigende antal kommer til
Svartsengi hvert år, og også være kantine for de ansatte.

Bygningen skulle indpasses i kraftværkets omgivelser
og områdets enestående natur - og samtidig give gode
forhold for ansatte og gæster. 1 1995 blev afholdt en
arkitektkonkurrence, hvortil der indkom 43 forslag,
og vinderprojektet blev derefter udført.

Svartsengi ligger i særpræget lavalandskab, og infor¬
mationscenteret er delvis placeret i uberørt lavamark.
Vi besluttede at håndindsamle den lava, der var på selve
byggefeltet, for at genbruge den i anlæggets slutfase.
På den måde fik vi materiale til mure og belægninger.
Den lava, som skulle lades urørt, blev afspærret i an-

lægsfasen. Der er kun to meters afstand fra bygningen
til lavakanten, så huset er næsten lagt ind i lavaen.
Centeret har to hovedindgange, en for gæster, turister og

besøgende, hvortil der hører parkeringsplads for biler
og busser, og en anden med adgang fra kraftværket til
kantinen. Fra adgangsvejen og mellem center og kraft¬
værk ligger en akse, som kanaliserer gående ind til byg¬
ningen. Der er parkering på hver side af aksen, og en
mur af lavasten med indbygget belysning afgrænser par¬
keringsområde fra kraftværksområde. Selve parkerings¬
pladsen er asfalteret, dog er området for busser flise¬
belagt med lavasten som overgang mod den urørte lava.
Også gangarealer er flisebelagte med indslag af lavasten.

Fra hovedindgangen løber en smal sprække med
vand og afgrænser parkeringsplads fra lavastensanlæg.
Ud for kantinen er en plads med en vandskulptur af
lava, og herfra fører en sti til en plads i lavamarken.
Også langs med informationscenteret er der lagt lava¬
sten som overgang til uberørt lava.

Som vegetation er der udelukkende brugt islandske
planter: Juniperus communis, Salix lanata, Betula nana

og to typer bregner, som både passer godt i de natur¬

lige lavaomgivelser og er anvendt på udvalgte steder
omkring bygningen.
I informationscenterets kælder er en sprække, som

delvis blev sprængt ud, så her er der klippevægge på
flere sider. I dette rum er der placeret en højteknisk
udstilling, som fortæller om områdets geologi, om
jordvarme og jordvarmens udnyttelse.
Projektet modtog Dagbladets Kulturpris i 1999.
PéturJånsson, landskabsarkitekt FfLA, Landar
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Anlæg ved informationscenteret Eldborg og vanddampskraftværket Svartsengi, Grindavik. Anlagt: 1998
Arkitekter: Arkitektar AT4 v. Ragnar Olafsson arkitekt FAfog Gisli Sæmundsson arkitekt FAI
Landskabsarkitekt: Landark ehfv. PéturJénsson
Anlægsgartner: Gardaprydi v. Gudmundur Gislason, anlagsgartnermester

Øverst tv. Lavamure ved ankomsten
til kraftværket.
Herover: gråmos, lavastensbelæg-
ning og plantning med pil og kryben¬
de ene.

Tv. Informationscenter
• Top left: Lava wall by the entrance
to the power plant.
Above: grey moss, lava stone cover¬
ing and planting with willow and
creeping juniper.
Left: Information center
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DEN BLÅ LAGUNE Hermann Georg Gunnlaugsson

Den Blå Lagune er en kombination af Guds og menne¬
skets kreativitet. Naturen på Reykjanes er storslået og
stærk, og selv om det menneskeskabte er småt i skala
i forhold til naturen, er det ikke desto mindre vigtigt
at være omhyggelig i sit arbejde, når det skal tilpasses
denne mægtige natur. Vandets lægende virkning og
naturen ved Den Blå Lagune har stor tiltrækningskraft,
og stedet besøges årligt afmere end 300.000 gæster.

For ti år siden fik tegnestuen Vinnustofa arkitekta til
opgave at komme med forslag til landskabsbehandling
og udforme bygninger til et nyt badecenter i området,
og deres indfaldsvinkel var beskyttelse af naturen - an¬

lægget skulle falde ind i landskabet.
I områdets rand danner lava af typen Illa-hraun (lava, ■

som er svær at passere) en seks meter høj kant. Denne
lava er en sejtflydende lava, som flød over ældre lava¬
marker i det 12. århundrede. Vinnustofa arkitekta place¬
rede anlægget neden for den seles meter høje lavakant,
dvs. i læ for de kolde nordenvinde, som slår ind over

de rå lavamarker på Reykjanes-halvøen, og placeringen
er meget vellykket. Lavakanten ved ankomstareal og
parkeringsplads tager imod gæsterne med et favntag.
En 200 meter lang, bugtet sti ligger som en kløft i la¬
vaen og fører til badecentret, og denne stiføring er en

vigtig optakt inden ankomsten til badecentret og den
imponerende lagune. I bygningen fortsætter de lava-
klædte vægge denne kløft og sammenkobler ankomst¬
areal, bygning og lagune.
Der blev lagt stor vægt på at beskytte området og på

at bevare værdifulde naturfænomener som lava og mos

under byggeriet, der startede i 1998. Året efter blev
landskabsarkitekttegnestuen Stord inddraget i arbejdet
med den endelige udformning af lagunen og dens om¬

givelser og færdigprojekterede lagunen i samarbejde
med Vinnustofa arkitekta. På dette tidspunkt var byg¬
ningerne ved at blive opført, og lagunens form var i
store træk fastlagt, men ikke breddernes endelige hæld¬
ning og højdekurvernes forløb og heller ikke belægninger
på parkeringsplads, stier og nærarealer ved badecentret.
Vores opgave blev at kombinere arkitekternes ideer med
vores faglige viden og i samarbejde vælge materialer.
Broer, gelændere, terrasser m.m. tog arkitekterne sig af.
Lagunen ligger i lavamark, og al terrænbearbejdning

er foretaget så naturnært som muligt. Sorte fliser er valgt
for at understrege den sorte lava..På steder, hvor lava¬
en var blevet ødelagt, blev der brugt lavasten og mos
til at udbedre skaderne. Fremmedartede planter og
grønne græsarealer hører ikke hjemme i området og
ville virke malplaceret i det rå lavalandskab.

Lagunens særlige, klare turkisblå farve skal falde ind
i det naturlige lavalandskab. Lavasten, mos og sort sand
danner en enhed, som vandet flyder i.
Der blev lagt stor vægt på at bevare mest muligt af

de naturlige omgivelser, og det lykkedes at bevare en

mosdækket lavaø tæt på bygningen stort set uberørt.
Belysning gør oplevelsen af Den Blå Lagune i skum¬
ringen uforglemmelig. Med nænsom hånd er omgi¬
velser og anlæg blevet til en fin helhed.
Hermann Georg Gunnlaugsson, landskabsarkitekt FfLA,
Stord
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ISLANDSKE KIRKEGARDE Gudmundur Rafn Sigurdsson

I Island har kirkegårdsrådene overopsyn med landets
kirkegårde. I rådene sidder biskoppen, som er formand,
rigsantikvaren, en repræsentant valgt af Islands kom¬
muneforbund, en repræsentant valgt af kirketinget og
en repræsentant fra det islandske kirkegårdsforbund.
I dag er der 298 kirkegårde i brug i Island, og de
dækker tilsammen et areal på omtrent 145 hektar.
Hver kirkegård udgør erj egen stiftelse, hvor kirke-

gårdsstyre eller menighedsråd har ansvaret. Ifølge loven
påhviler det kommunerne at skaffe areal til kirkegårde,
at dræne og sørge for indhegning, men ellers har kom¬
munen intet ansvar for drift eller vedligeholdelse.
Kirkegårdene er sikret en lovfæstet indtægt gennem

den såkaldte kirkegårdsskat, som udgør et bestemt be¬
løb for personer over 16 år. Otte procent af kirkegårds-
skatten går til et kirkegårdsfond. Dette fond har til

formål at give støtte til istandsættelse — specielt til små
kirkegårde med lav indtægt.
Hvis kirkegårdsrådet har ansvaret for det kirkegårds-

fond, der yder støtte til istandsættelse af kirkegården,
kan rådet fa indflydelse på det, som udføres. Det har de
forløbne år vist sig, at fondet har haft en vigtig rolle,
når det gælder opbygning og istandsættelse afmiljøet
rundt om kirkegårde og kirker mange steder i landet.

Reykjavfks kirkegårde (Kirkjugardar Reykjavi'kur) er
de største af alle. I Reykjavik bor mere end halvdelen
af alle skattebetalende indbyggere, og der foretages og¬
så mere end halvdelen af alle begravelser. I Reykjavik
findes også det eneste krematorium i Island.
Det er kun tyve kirkegårde, som har mere end 1.000

skatteydere. De allerfleste kirkegårde er således små
bygdekirkegårde, og mange af dem ligger på historisk

Hof Kirkegård, Oræfi, Sydøstisland.
1500-tallet. Her findes den yngste af
de islandske tørvekirker (1883-85),
der fremstår uændret. Kirkegården
har tuegrave med hvide trækors og
omgives af et græsbevokset dige.
• Hof Cemetery, Oræfi, East Iceland.
1500's. Here lies the most recent of
the Icelandic peat churches (1883-
85) that appear unchanged.
The cemetery has mound graves
with white wooden crosses and is
surrounded by a grass-covered berm.

Vidimyri Kirkegård, Skagafjordur,
Nordvestisland. 1200-tallet. Kirken er

bygget i 1834. Der findes nu kun
seks tørvekirker, alle opbygget efter
samme princip, tilbage i Island.
• Vidimyri Cemetery, Skagafjordur,
Northwest Iceland.
The church was built in 1834. There
are now only six peat churches
remaining, and all built according to
the same principle.
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Th. Budir Kirkegård, Snæfellsnes, Vestisland. 1800-tallet.
Kirken er en af de ældste trækirker i landet, en af klokkerne er

fra 1672. Kirken blev flyttet og restaureret i 1984-85.
Midte. Hellnar Kirkegård, Snæfellsnes, Vestisland. 1900-tallet.
• Right: Budir Cemetery, Snæfellsnes, West Iceland. 1800's.
The church is one of the oldest wooden churches in the country,
and one of the bells is from 1672. The church was moved and
restored in 1984-85.
Middle: Hellnar Cemetery, SnFfellsnes, West Iceland. 1900's.

kendte steder og har været i brug som gravpladser gen¬
nem mange århundreder.
De fleste kirker og kirkegårde ude på landet er pla¬

ceret på de højeste steder og er af denne grund meget

synlige i landskabet. På disse steder kan klimaforhol¬
dene være vanskelige og medføre, at der ikke kan gro

megen vegetation. Heldigvis findes der dog også en
hel del kirkegårde med gode vækstforhold og frodig
vegetation.

I første halvdel af 1900-tallet forandrede bosætnings¬
mønsteret sig væsentligt. Folk flyttede fra landet og
ind til byerne. I kølvandet herpå fik man en betydelig
vækst i havekulturen, hvilket også fik indflydelse på
kirkegårdene. Det kan man se eksempler på mange
steder, f.eks. i den gamle Sudurgatakirkegård i Rey¬
kjavik. Her findes ca. 200 sorter af træer og flerårige
planter.

Nederst. Hvalsnes Kirkegård, Sydvestisland. 1600-tallet.
Kirken er bygget i lokal basaltsten i 1886.



Siglufjordur Kirkegård, Nordvest¬
island. 1900-tallet
• Siglufjord Cemetery Northwest
Iceland. 1900's.

På de nye kirkegårde arbejder man målbevist med at

etablere lægivende plantebælter, man dræner, anlæg¬
ger stier og indrammer gravfelterne, så drift og vedli¬
gehold lettes. For at lette driften af gamle kirkegårde
har man undertiden nedlagt nogle kirkegårde helt.
Det kan muligvis være nødvendigt på steder, hvor
der er tætte tuer med sølvbunke, og gravene knapt
kan ses.

Alligevel må den slags tiltag vurderes nøje i hvert en¬
kelt tilfælde. Det kan nemlig være vanskeligt at gen¬
skabe det samspil mellem kirke og omgivelser, som
ødelægges, når kirkegårde med regelmæssige og smukt
opmurede grave slettes.
Ofte kan man gøre driften af disse kirkegårde lette¬

re ved at regulere terrænet, hvor der er dybe gange
mellem gravene, og hvor kisterne er faldet sammen.

Akureyri Kirkegård, Nordisland.
1900-tallet
• Akureyri Cemetery, North Iceland.
1900's



Men ellers bør man prøve at lade kirkegården intakt,
så den ikke mister sit særpræg.

Jeg tror, at de fleste kirkegårdsansvarlige forsøger at
værne om kirkegårdsmiljøerne, da det er steder, som
fortjener respekt og hengivenhed.
Gudmundur Rafn Sigurdsson, landskabsarkitekt Fil-A,
Islands kirkegårdskonsulent

Herover og midte.
Heimaey Kirkegård, Vestmannaøerne.
1800-tallet. Set mod hhv. kirke og vulkan.
• Above and middle: Heimaey Cemetery,
Vestmannarerne. 1800's. Seen toward the
church and the volcano.

Nordisk Forbundfor Kirkegårde Og Krematorier (NFKK) afholder kirkegårdskongres
i Reykjavik 24.-27. august 2005. www.congress.is/nfkk/

Tv. Eskifjordur'Kirkegård, Østisland. 1900-tallet
• Left: Eskifjordur Cemetery, East Iceland. 1900's



Holavallagardur, Sudurgata Kirkegård, Sudurgata, Reykjavik. 1838-1930, 1999-2003 (restaurering).
Landskabsarkitekt: Landmotun ehf. v. Einar E. Sæmundsen (bevarings- og restaureringsplan)
Anlægsgartner: Lystigardar Tborkell Gunnarsson .

Th. Plan over Sudurgata Kirkegård
med de forskellige kirkegårdsafsnit fra
hhv. 1838,1869,1903-95,1918-29,
1923-26 og 1927-30.
Herunder. Del af registreringsplan
over gravminder på den ældste del.
• Right: Plan of Sudurgata Cemetery
with the different burial areas from
1838,1869,1903-95,1918-29,1923-26
and 1927-30.
Part of the survey plan of burial
monuments in the oldest part:
+ støbejernskors/cast iron crosses
■ romanske eL gotiske gravminder/

romanesque or gothic burial
monuments

■ liggende sten/lying stones
• obelisker/obelisks
• andre/other
a gravminder yngre end 100 år/

burial monuments less that 100

years old

Holavallagardur, Sudurgata Kirkegård blev taget i brug 1838 og er udvidet i alt fem gange indtil 1930.1 dag er den et attraktivt om¬
råde med sine mange velbevarede monumenter og mindesmærker og sin træklædte silhuet over byens centrum. I årene 1999-2003
er der pågået et restaureringsarbejde, hvor tilgængeligheden til gravene er blevet forbedret, samtidig med at man har lagt vægt på
at bevare områdets charme. Islands Nationalmuseet har foretaget en vurdering af de fredede monumenter, og Ole Valeur Hansson,
tidligere havebrugskonsulent, har vurderet og beskrevet kirkegårdens vegetation. Landmdtun været rådgivende vedr. planlægning og
restaurering. For tiden drøftes det i Althingi, om kirkegården skal fredes og optages i European Heritage Program.
• Hdlavallagardur, Sudurgata Cemetery was established in 1838 and has been expanded five times up until 1930. Today, it is an
attractive area with its many well-preserved monuments and gravestones, and its tree covered silhouette over the center of town.
Between 1999 and 2003, a restoration project was carried out in which access to the burial plots was improved while still maintaining
the area's special charm. Iceland's National Museum evaluated the protected monuments, and Ole Valeur Hansson, former horticul¬
tural adviser, evaluated and registered the cemetery's vegetation. Landmotun served as consultant for the planning and restoration.
At the moment, there is art ongoing debate In the Althingi parliament about the possibility of protecting the cemetery and having it
admitted to the European Heritage Program.
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URNELUND I OSKUHLID
Sigridur Magnusdottir og Hans-Olav Andersen

I foråret 2003 blev der afholdt en åben projektkonkur¬
rence om udforming af en ny urnelund i Oskuhlid, der
er et centralt rekreationsområde i Reykjavik. Konkur¬
renceområdet er dels myr og dels gammelt jordbrugs¬
areal, som har ligget brak i årevis. I programmet, der
lå til grund for konkurrencen, blev stillet krav om, at
vådområdet skulle bevares og udvikles.
Målet med konkurrencen var at finde løsninger til

en moderne urnelund, der tillige var økonomisk i op¬
bygning og i drift, og som kunne integreres i et af
byens mest populære rekreationsområder. Deltagerne
blev opfordret til at indgå i et samarbejde om opgaven
bestående med f.eks. kunstnere, arkitekter og land¬
skabsarkitekter. Førstepræmien blev tildelt et forslag
udarbejdet af tegnestuen Trod ved arkitekterne Sig¬
ridur Magnusd6ttir og Hans-Olav Andersen sammen
med kunstneren Sigurdur Gudmundsson.

Førstepræmieforslaget består af en gruppe holme
eller øer, som skal danne en samlet form i landskabet.
Mellem holmene er der lagt nye bække, vandspejl og
vådmarksvegetation. Omkring holmene løber en oval
gangsti med små torve, hvor siddepladser, vandposte,
affaldsopbevaring og oplysningstavler samles.

Langs arealets grænse mod syd placeres en mands¬
høj vold, og som afgrænsning af gravlunden foreslås
nyplantning af løvtræer. Mod vest er et lille vandhul,
som adskiller vådområdet fra urnelunden.

Ved hovedindgangen foreslås en forplads med en ni
meter høj granitskulptur, der udadtil er grov og kantet,
indadtil højglanspoleret. Skulpturen skal være en sym¬

bolsk kirkegårdsport. Fra forpladsen ledes de besøgen¬
de via en bro over søen til urnelunden. I søen svæver

store bronzeklokker nogle fa centimeter over vand¬
fladen. De ligner cykelklokker i formen og vil på stille
dage tegne ringe i vandfladen, når de slår.

Førstepræmieforslagets mål er at anvise nye princip¬
per for organisering af gravpladser og dermed undgå
et stift kvadratnet som på krigskirkegårde. Som forbil¬
lede er benyttet mønstre og former fra naturen. Hol¬
mene grupperes omtrent som rullesten i fjeldet eller
som celler i et æg. Gravstenene på holmene vil med
tiden tegne sig som store ovaler i lighed med træstam¬
mers årringe.
Skovgravene skal ligge syd og øst for holmene og

tegne sig som store cirkellinier under spredte træer.
I den nordligste del af området placeres anonyme gra¬
ve, mindelund og kolumbarium. Her er det hensigten
at placere polerede granitblokke mellem naturlige sten
for at markere områdets specielle funktion. Vandposte
støbes i bronze og bliver en del af den kunstneriske
udsmykning i området.
Sigridur Magnusdéttir og Hans-Olav Andersen,
arkitekttegnestuen Trod
Diagrammer, fra oven: landskabsform, vegetation, vådområde,
stier og gravfelter
• Diagrams. From top: landscape form, vegetation, wet areas,
paths and burial plots.

Digital model af konkurrenceforslaget
• Digital model of the competition proposal
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Annemarie LundOVERSIGT - dels kronologisk, dels tematisk

1. Thingvellir, Sydisland. Kultur¬
sporfra 900-tallet, 1985-88.
Arkitekt: Gudjån Samuelsson (natio¬
nalgravplads), Gldma/Klm arkitekta
(informationscenter 2003).
Landskabsarkitekt: Reynir Vilhjdlms-
son og Einar E. Sæmundsen.
Thingvellir, der ligger ved Islands
største sø, Thingvallavatn, og hvor
alle rejsende mod nordlandet tidlige¬
re passerede gennem det smalle lava¬
pas, var i mere end 1000 år sædefor
Altinghi, fra 930 til 1798. Ligeledes
blev den nye stat grundlagt her i
1944. Der har været kirker siden år
1000, den nuværende er fra 1859.
Gudjån Samttelsson udformede i
1940 en national gravplads her. Det
er en cirkulær, forhøjet jordform, til¬
tænkt som begravelsesstedfor kendte
islændinge. 11980erne udarbejdede
Reynir Vilhjdlmsson og Einar E.
Sæmundsen en bevarings- og udvik¬
lingsplan for området.
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2. Eiriksstadir-området, Haukadalur,
Vestisland. 980, 1999-2000 (ren.).
Arkitekt: Stefan Om Stefansson og
Grétar Markusson.
Landskabsarkitekt: Landmotun v.

Einar E. Sæmundsen.
Kunstner: Nina Sæmundsson.
/forbindelse med Leifur Eirikssons-
jubilæet i år 2000, hvor det var
1000 år siden, at Vinland blev op¬
daget, planlagdes områdetfor besø¬
gende og der opførtes et hus svaren¬
de til det oprindelige beboelseshus
fra vikingetiden. Islands National¬
museums arkæologiske udgravninger
1997-99 afEiriksstadir viste, at
der lå en lille gård her i 900-tallet
med vægge afgræstørv på stensokler.
Huset har været omkring 4 m bredt,
hvor det var bredest, og omkring 12
m langt indvendigt.
Eiriksstadir i Haukadalur har til¬

knytning til to andre norrøne bygder
fra sammeperiode, Leifurs bod i
L'Anse aux Meadows i Newfound¬
land og i Brattahlid på Grønland
Eirikur den Rødes hus og Thjådhil-
des kirke.
Eiriksstadir-ruinerne liggerpå en
bakke ved vejen mod Haukadalur.
Baggården er en stejlJjeldside, og
østfor den ligger bækken Eir/ks-
stadagil.
I Haukadalur har besøgende ad¬
gang til oldtidsminderne via et sti¬
system, som beskytter minderne.
Man har lagt vægtpå at ændre »
mindstmuligtpå ruinernes omgivel¬
ser, og de nye konstruktioner er ude¬
lukkende stier og udsigtsplateauer.
Når de arkæologiske undersøgelser
er afsluttet, vil man dække ruinerne
med græstørv, således at man kan se
deres konturer i landskabet.
Det nye hus er opført med vægge af
tibnittede jordklumper med græs-
tørvstrimler imellem, i overensstem¬
melse med de arkæologiske under¬
søgelser.
Byggematerialet er overvejende hen¬
tet i naturen, dvs. sten og græstørv
til vægge og stier. Tømmeret i huset
er udelukkende drivtømmer.
Man har indsamletfrø fra birke¬
træer i nærheden afEiriksstadir og
omkring husetplantet træer, frem¬
avlet afdissefrø. Når skoven bliver
større, vil den svare til områdets
udseendefor 1000 år siden.
Landskab 2001, s. 30

Ca. 1:3000
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3. Skalholt kirke og omgivelser,
Sydisland. 1000-tallet, 1900-tallet
(ren.).
Arkitekt: Hordur Bjamason (kirke
1957), Manfred Vilhjdlmsson og
Thorvaldur Tborvaldsson (højskole
1972, 1994).
Landskabsarkitekt: Reynir Vilhjdlms¬
son.

Skalholt var i middelalderen Islands
åndelige og kulturelle centrum,
med kirke, kirkegård, latinskole,
boliger, gård m.m. Den første kirke
blev bygget her i 1000-tallet — og
med den første biskoppeindvielse i
1056, og med biskopper indtil 1800.
I alt 32 katolske og 13 lutheranske
biskopper har beboet bispesædet, hvis
katedraler skal have varet blandt de
største i Europa.
11955 påbegyndtes opførelsen afen
ny kirke og præstesæde, og senere
blev bygget en højskole, idet man
ville markere stedet som kulturelt
centrum.

Skdlholt liggerpå et højderyg, der
som en slags forpostfra det højere¬
liggende bagland skyder sig ud i det
flade landskab.
Reynir Vilhjdlmssons registrerings-
plan fra 1961 angiver bl.a. spor
gamle vejforløb, ringvold, underjor¬
disk passage, askehøj m.m. og desu¬
den domkirkens placering samt pla¬
cering afen mindre, midlertidig
kirke Thorlaksbud, efter at domkir¬
ken var brændt. Kirken Thorlaks¬
bud kan have set ud som tørvekir¬
ken th.
Havekunst 1962, s. 98

Registreringsplan 1961 • Registration plan 1961

3. Snorralaug i Reykholt, Vestisland.
1200-tallet, 1900-tallet
11206flyttede sagaskriveren Snorri
Sturluson til gården Reykholt, ogfå
år senere lod han afstore sten bygge
et cirkuUrt bad, som altid stårfyldt
afvarmt kildevand, der ledes dertil
i rørfra varme kildevæld. Badet er
ca. 4 meter i diameter og medflade
sten i bunden. Man kunne komme

fra gården til badet via en under¬
jordisk passage. ,

Landskab 2004, s. 50
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5. Frilandsmuseet Årbæjarsafh,
Reykjavik. Bygningerfra 1800-tallet.
Åbnet 1957.
Museet er bygget op omkringgår¬
den Årbar. Alle andre bygninger er
flyttet hertilfra Reykjavik ogfra
andre dele af landet, bl.a. en tørve¬
kirkefra Silfrastadir ved Skaga-
jjordur i Nordisland, oprindelig
bygget i 1842. Desuden er der en
del mindre gårde, værksteder, boliger
i traditionel byggestil med halvstens-
mure og tørv eller træhuse, hvortil
der er anlagt kål- og kartojfelhaver.
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6. Vidimyri Kirkegård, Skagaftor-
dur, Nordvestisland. 1200-tallet,
(kirke 1834).
Landskab 2004, s. 86
7. HofKirkegård, Sydøstisland.
1500-tallet, (kirke 1883).
Landskab 2004, s. 86
8. Hvalsnes Kirkegård, Sydvest¬
island. 1600-tallet (kirke 1886).
Landskab 2004, s. 87
9. Btidir Kirkegård, Snæfellsnes,
Vestisland. 1800-tallet (kirke
1600-tallet, rest. 1984-85).
Landskab 2004, s. 87
10. Heimaey Kirkegård, Vestmanna¬
øerne. 1800-tallet.
Landskab 2004, s. 89
11. Hellnar Kirkegård, Snæfellsnes,
Vestisland. 1900-tallet.
Landskab 2004, s. 87
12. Sigluftordur Kirkegård,
Nordvestisland. 1900-tallet.
Landskab 2004, s. 88
13. Akureyri Kirkegård,
Nordisland. 1900-tallet.
Landskab 2004, s. 88
14. Eskifordur Kirkegård,
Østisland. 1900-tallet.
Landskab 2004, s. 89
15. Patreksjjordur Kirkegård,
Vestfjordene. 1900-tallet, 1994-
2000 (rest.).
Landskabsarkitekt: Landark v.

PéturJonsson (rest.)
16. Reydarfjordur Kirkegård,
Østisland. 1912, 1980 (rest. af
Kristinn Th. Einarsson).

17. Hdlavallagardur, Sudurgata
Kirkegård, Sudurgata, Reykjavik.
1838-1930, 1999-2003 (rest.).
Landskabsarkitekt: Landmåtun ebf
(ren.).
Gammel tilgroet bykirkegård med
skovprag, der skyldes de mange
smukke, krogede røm Gravstederne
markeres afsmalle betonkanter, og
en del bar fine støbejernsgitre.
Mindesten er ofte naturligt spaltede, ■

kantede basaltsten, der er anvendt
stående eller liggende.
Landskab 1985, s. 55; 2004, s. 90
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18. Fossvogur Kirkegård, Vesturlid,
Reykjavik. 1932-78.
Arkitekt: Sigurdur Gudmundsson og
Eirtkur Einarsson (kapel og krema¬
torium 1947), Olafur Sigurdsson
(kapel 1980), Ami og Sigbjorn
Kjartansynir (ren. 1990).
Landskabsarkitekt: Sumarlidi Hall-
dorsson, Ole P. Pedersen, Reynir Vil-
bjdlmsson, Einar E. Sæmundsen.
Fossvogur Kirkegård, der er ca. 24
ha stor, liggerpå bøjen Oskjuhlids
sydvendte skråning og ned til den
lilleford Fossvogur. Den ældste del
afkirkegården ligner i høj grad
Sudurgata Kirkegård, men der er
flere, retforskellige afsnit, adskilt af
opdelende Uplantninger. Et område
med urnegravpladserfindes ved kir¬
ken. Kirkegården er udvidet flere
gange, senest er afholdt konkurrence
om udformning afen ny urnelund.
Landskab 1985, s. 56; 2004, s. 91

19. Thorlåkshofn Kirkegård,
Thorlåkshofn, Sydisland. 1974.
Landskabsarkitekt: Reynir Vilhjålms-
son.

Kirkegården er anlagtpå lavamark,
og derfor har man måttet hæve ni¬
veauet omkring en meterfor at op¬
nå tilstrækkelig gravdybde. Dette •
markeres afen lav støttemur af
lavasten, der således omgiver den >

rektangulare kirkegård.
Landskab 1985, s. 66; 1997, s. 101

20. Gufunes kirkegårdsmonument,
Reykjavik. 1968.
Landskabsarkitekt: Reynir Vilhjålms-
son.

Ved udgravningfandt man grav¬
resterfra en tidligere kirkegård i
Gufunes. Der blev derfor udført et
monument eller mindeanlxg, en
ovaljordform, hvor man samlede
alle de knogler, man fandt.
Landskab 1985, s. 53; 1997, s. 101

21. Gufunes Ny Kirkegård,
Reykjavik. 1978.
Landskabsarkitekt: Einar E.
Sæmundsen.
Kunstner: Ruri.

Gufunes Kirkegård, der er ca. 55
ha stor, ligger i en dalsænkning
mellem to højderygge og er Reykja¬
viks nyeste centralkirkegård, med en
rummelighedpå ca. 60.000 grave.
Kirkegården fremtræder græsklædt
med enkle kors eller sten og kun
blomster eller buske på gravene.
Landskab 1985, s. 57
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22. Austurvdllur, Austurstræti, Rey¬
kjavik. 1874, 1930rne, 1961 (ren.)
Landskabsarkitekt: Haflidi Jdnsson.
Kunstner: Einar Jdnsson.
Torvetforan altingsbygningen med
statue afnationalhelten Jdn Sigurs-
son placeret i midten. Herfra ud¬
stråler gangstier kantet aflavasten
og blomsterbede.
Landskab 2004, s. 54

26. Park ved Tjdrnin, Skothusvegur,
Reykjavik. 1914-1928, 1923 (pa¬
villon), 1956, 1993 (ren.).
Arkitekt: Frederik Kiørboe sammen
med borgmester Knud Zimsen (plan
1908).
Landskabsarkitekt: Haflidi Jdnsson,
Reynir Vilhjalmsson, Kjartan
Mogensen.
Kunstner: Bertel Thorvaldsen,
Einar Jdnsson.
Landskabeligpark med store græs¬
arealer.
Landskab 2004, s. 56

23. Have vedAlthingi, Kirkjustræti,
Reykjavik. 1893-95, 1993 (ren.).
Arkitekt: FerdinandMeldahl (1879),
Frederik Kiørboe (1908 halvcirku-
Lert anneks).
Landskabsarkitekt: Tryggvi Gun-
narson, Thdrolfur Jdnsson (ren.).
Kunstner: RikhardurJdnsson (grav¬
monument).
Lille formel, men frodig byhave
omgivet afmure vedAltingsbygnin¬
gen. Symmetrisk plan, hvor stier fra
de fire hjørner mødes ved cirkulært,
nellikekranset bed og bankepladser
i midten. Stier afgrænses aflavasten.
Varieret beplantning afjasmin,
syren, hyld mellem stauder. Altings-
mand Tryggvi Gunnarson (1835-
1919) har sit gravmonument i haven.
Landskab 2004, s. 54

24. Skrudur, Nupur, Dyrafjordur,
Vestisland. 1905-09.

Prydhave ved skolen Skrudur, anlagt
afPastor Sigtryggur Gudlaugsson
både som pryd- og undervisnings-
have i plantedyrkning.
Landskab 2004, s. 55

25. Lystigardurinn, forlystelseshaven
i Akureyri, Nordøstisland. 1910-12,
1953 (udv.).
Anlagtpå foranledning afbyens
haveselskab, under ledelse afAnna
Catrine Schidth og senere Margrethe
Schioth. 11953 blev stedet udvidet
med en botanisk have.
Landskab 2004, s. 55
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28. Hellisgerdi, Hafnarfjordur.
1923, 1980erne (ren.).
Landskabsarkitekt: PéturJonsson (ren.).
Kunstner: Åsmundur Sveinsson (dam
med vandskulptur), Bjarne Sivertsen.
Parken er anlagt i et naturligt kupe¬
ret lavalandskab. Anlægget blev ud¬
ført afdiskussionsklubben Magni, og
er senere overtaget afHafiiafjordur
Kommune. Parken er udformet med
udgangspunkt i det naturlige land¬
skabs lavaformationer såsom grotter,
kløfter, sankninger. Midtpunktet
udgøres afet bassin med springvand.
Den frodige bypark med isar røn,
birk og Urk og stauder rummer også
efter islandske forhold usædvanlig
beplantning som avnbøg, hestekasta¬
nie og klatrehortensie
Landskab 1987, s. DK 15

29. Hallargardurinn, Frikirkjuveg
11, Reykjavik. 1953, 1990 (ren.).
Arkitekt: Erland Erlendsson.
Landskabsarkitekt: Jån H. Bjbmsson.
Kunstner: Bertel Thorvaldsen,
Asmundur Sveinsson, Helgi Gislason.
Villaens oprindelige, formelle have
omkringfra 1907 blev senere ud¬
videt og anlagt som en landskabelig
offentligpark, kendetegnet afbølget
linieføring i stiforløb og bede.
Landskab 2004, s. 57

27. Simsongardur, fsafjordur, Vest¬
island. 1926, 1990erne (ren.),
Landskabsarkitekt: Marinus Thorsen,

Aslaug Traustadéttir (ren.).
Kunstner: Marinus Thorsen.
Den danske kunstner ogfotograf
Marinus Thorsen anlagde haven til
sine skulpturer ved sin bolig. Senere
blev den et offentligt anUg. Efter
haven blev ødelagt afet sneskred i
1992, er den nu restaureret.
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28. Miklatun. 1964.

Flékagata/Miklabraut, Reykjavik.
Arkitekt: Hannes Kr. Davidsson

(museum 1966-73).
Landskabsarkitekt: Reynir Vithjdlms-
son.

Kunstner: fåhannes S. Kjarval.
Parken ligger omkring museet Kjar-
valstadir, der rummer maleren Jå¬
hannes S. Kjarvals værker. Desuden
er der galleri til skiftende udstillin¬
ger. Parken er ca. 10 ha stor, og
den overvejende vestvendte flade
falder i alt 15 m over grunden.
Parken indeholder fine, differentie¬
rede have- ogparkrum, der omgives
afjordformer eller læhegn bestående
afklippetpil, poppel, birk og gran.
Iparkrummene er bl.a. pladser til
flere formerfor boldspil, såsom
basketball og fodbold samt lege¬
steder. Terrænet er smukt modelle¬
ret, et sted til en stor skålform, der
om sommeren anvendes til solbad¬

ning eller teaterforestillinger. Om
■ vinteren kælkes der her, mens man

kan løbe på ski i hele parken.
Landskab 1985, s. 61; 1997, s. 100

1:3000
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31. Anlæg ved Nordens Hus. 1965-
68. Sæmundargata, Reykjavik.
Arkitekt: Alvar Aalto.
Landskabsarkitekt: AlvarAalto.
Nordens Hus ligger nær Reykjaviks
centrum og alligevel heltfrit i et
græsklædt moseområde sydfor Tjor-
nin. Reykjavik Universitet er nær¬
meste nabo. Fra Nordens Hus er*
der vid udsigt over by og bjerge.
Den hvidmalede bygning er i én ,

etage, men med dobbelthøje rum i
bibliotek og mødelokaler. Denne
øvre sektion er bekLtdt medmørkblå
keramiskefliser. Nordens Hus er pla¬
ceretpå hævet terræn ogpå kanten
afen lille sø.
De nære arealer omkring bygningen
er udformet som et typisk Aalto-
anlæg med stor, flad trappeforma¬
tion, hvor trinkanterne, der er af
træ, beskriver et knækket forløb.
Trinfladerne er dels i græs, dek i
betonfliser, og beplantningen består
afen halv snes formfaste, klippede
pileplantninger.
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32. Vidivellir og Vididalur, Vatns-
endavegur, Ellidadrdalur, Reykjavik.
1965-84, 2000.
Landskabsarkitekt: Reynir Vilhjdlms-
son, Landslag ehf. v. Reynir Vil-
hjdlmsson og Ddgny Bjarnadåttir.
Interessen for heste og ridning er

noget specielt i (sland. I størstedelen
afde 1100 år, det islandskefolk
har beboet landet, var hesten en

uundværlig del afhusstanden. I dag
bruges hestene i landbruget hoved¬
sagelig, nårfårene, der gårfrit i
fjeldet om sommeren, skal samles.

Oprindelig plan, 1965
• First plan, 1965

Brugen afheste til rekreation er

også udbredt, og der er rideveje over
hele landet. Man kan ride i dagevis
over lange strækninger.
Områdetfor hestesport i Reykjavik
erplaceret i udkanten afbyen, i
Ellidadrdalur. Reynir Vilhjdlmsson
ståetfor planlægning afområdetfra
starten i 1965. Her er staldbygnin¬
ger til 2.000 heste, klubhus, ridehal,
dyrehospital, galopbaner og ride-
anlag til træning og konkurrence,
alt enkelt og smukt placeret i en
funktionel enhed.
/ vinterhalvåret er hestene på stald.
Så anvendes anlagget, derfalder
godt ind i dalens landskabsform og

tillige giverfine rumlige oplevelser,
som træningsområde afhestekoloni¬
ens brugere.
/ anledning aflandsstævnet i 2000
blev der bl.a. anlagt en ny konkur¬
rencebane medplads til 10.000 til¬
skuere.
Landsstævne, hvor hesteopdrættere
viser deres bedste heste frem og bli- '
ver bedømt, afholdes hvert andet år
over en uge ogpå skift i alle lands¬
dele - som regel ude på landet,
hvor der ergodplads. Sommeren
2000 blev derforførste gang holdt
landsstævne i Reykjavik. Begivenhe¬
den tiltrækkerfolk i alle aldersgrup¬
per fra hele landet og ligeledes ejere
af islandske heste i udlandet.
Landskab 1985, s. 64; 2001, s. 36
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33. Kantinehave ved Reykjalundur,
(tuberkulosehospital, startet 1945,
nu Rehabiliteringscenterfor hjerte-
og lungepatienter), Mosfellsbær,
Reykjavik. 1992.
Arkitekt: Hilmar Thår Bjornsson
og Finnur Bjorgvinsson.
Landskabsarkitekt: Landslag ehf. v.

Reynir Vilhjdlmsson og Ddgny
Bjarnaddttir.
Kunstner: Asmundur Sveinsson.
Da man skulle udvide den gamle
kantine gik det ud over en lille,
men meget værdsat have med guld¬
regn, et lille bassin og skulpturen
Kvinde med Amor.
Den nye have skulle derfor også
indeholde disse elementer. Haven er

anlagt som en lille lysning mellem
bygning og den omgivende skov¬
plantning. Via glasfacaden er der
direkte kontaktfra kantine til have,
og der kan spises i haven.
Fra stien opleves haverummets cir¬
kelformerfra forskellige vinkler.

34. Anlxg ved Statens Museum for
Kunst i Reykjavik. Frlkirkjuveg 7,
Reykjavik. 1987-89.
Arkitekt: Gudjdn Samuelsson (opr.
ishus 1916-17), Gardar Halldårs-
son (museumsudv.).
Landskabsarkitekt: Landslag ehf. v.

Reynir Vilhjdlmsson
Kunstner: Sigurjån Olafison m.fl.
Statens Museum for Kunst i Rey¬
kjavik liggerpå østsiden afTjornin.
Museumsbygningens hvælvede tag¬
profiler modsvares i torvets plan af
halvcirkelformede siddepladser.
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35. Skulpturhave ved EinarJdns-
sons Museum, Njardargata, Reykja¬
vik. 1983.
Arkitekt: Einar Erlendsson og
EinarJdnsson (villa 1916-23) ■

Landskabsarkitekt: Reynir Vilhjdlms-
son.

Kunstner: EinarJdnsson.
Da Einar Jdnsson skankede staten
sine værker, skulpturer og relieffer
blev huset bygget med tilhørende
galleri og atelier. Det er tegnet i et
samarbejde mellem kunsteren og
arkitekten Einar Erlendsson.
I haven er kunstnerens egne skulptu¬
rer nu placeret, så man kan færdes
frit omkring dem på tæt hold — også
om natten. De erplaceret i to rekt¬
angulære haverum, på betonfliser og
indbyrdes afskærmet afspinkle
betonvægge. Havens beplantning er
især aim. røn, Sorbus aucuparia, og
dunbirk, Betula pubescens, men
også en enkelt ahorn, Acer pseudop-
latanus, som er ganske usædvanlig i
Reykjavik.

■s*:;
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36. Anlæg ved National- og Uni¬
versitetsbiblioteket, Arngrimsgata 3,
Reykjavik. 1987-90.
Arkitekt: Manfred Vilhjdlmsson og
Tborvaldur S. Tborvaldsson.
Landskabsarkitekt: Reynir Vilhjdlms¬
son.

Anlægget eryderst enkelt og afpasset
bibliotekets voldsomme skala, en
fortlignende rektanguUrfem-etages
bygning, der bl.a. rummer natio¬
nalskatten, de gamle islandske
håndskrifter, og omgives afvold-

HaveanUggets parterre er opdelt i
kvadrater beplantet medforskellige

ner, Salix lanata, Pinus pumila og
Ribes alpinum, og det er isner til¬
tænkt at skulle ses oppefra. En stor
skålformet græsslette hæver sig ved
vejene og afsluttes afen lavastens-
mur, således at trafikken ikke ses.
Undskab 1990, s. IS 1; 1997, s. 101
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37. Anlæg vedReykjavik rådhus
og sø, Tjarnargata/Vonarstrati,
Reykjavik. 1987-92.
Arkitekt: Studio Granda v. Margret
Haldirdottir og Steve Christer.
Landskabsarkitekt: Studio Granda.
Rådhuset erplaceret helt ud over
søen Tjornins nordre bred. Langs
og over vandet er lagt et varieret
forløb afbrygge, bro, trappe og
ramper, hvilketgiver varierede
mulighederfor kontakt med vand¬
flade ogfugleliv. På den anden side
afrådhusbygningen ligger et stort
spejlbassin helt ind til bygningens
imponerende mosbegroede vag.

38. AnUg ved Hafharfjiirdur Kirke,
menighedshus, forsamlingshus og
musikskole, Strandgata, Hafnar-
fjordur. 1990-98.
Arkitekt: Rognvaldur Olafsson (kir¬
ke 1914), Sigridur Magnusdåttir
og Hans-Olav Andersen (menig¬
hedshus og musikskole).
Landskabsarkitekt: PéturJdnsson.
Foran kirke, menighedshus, forsam¬
lingshus og musikskole, fire separate
bygningsvolumener med hver sin
form, ligger et langt lavvandet bas¬
sin, der markerer, hvor den tidligere
strandlinie lå.
Landskab 1997, s. 107

39. AnUg ved Setbergskolen, Hlidar-
berg2, Hafharjjordur. 1990-93.
Arkitekt: Bjorn Stefdn Hallsson og
J6n Thår Thorvaldsson.
Landskabsarkitekt: Landslag v.
Thrdinn Hauksson.
Ved den langstrakte, sølvgrå skole er

anlagt en skolegård i asfalt, møble¬
ret medfå legeelementer. Skolegår¬
den ligger lige ud til et lavvandet
vandløb, en bak, og via en lille bro
r/led adgang til den åbne lavamark.
Landskab 1997, s. 108
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Plan af 1.etape • Plan of 1st stage

40. Sneskredsforanstaltninger i Siglu-
fjiirdur, Nordisland. 1997-99,
2002-04.
Landskabsarkitekt: Landslag ehf
v. Reynir Vilhjdlmsson.
Ingeniør: Verkfrædistofa Siglufjar-
dar, VSO, Linubdnnun.
Mange islandske byer ved vestjjorde-
ne, østfjordene ogpå nordlandet lig¬
ger vedfoden afhøje bjerge og trues
affarefor sneskred. Efter meget al¬
vorlige dødsulykkerforårsaget af
sneskred i 1995 blev der iværksat en
landsdækkende undersøgelse afsne-
flodsfaren, og man igangsatte foran¬
staltninger, der skal hindre sneskred
de mest udsatte steder.

Projektgrupperne består af ingeniø¬
rer, geoteknikere, vejr- og sneflods-
specialister samt landskabsarkitekter.
Byen Sigluftordur ligger i en snæver
fjord nordligst mod ishavet og om¬
givet af1000 m høje bjerge. Den
første bebyggelse lå på det næs, der
strækker sig ud i fjorden, men siden
er byen vokset op adfjeldsiden og
hen langs denne til begge sider. Sne-
skredsfaren truer en stor del afbyen
og medfører ofte evakuering afde
mest udsatte bydele. Byen er delt op
i syv fareområder, og der planlægges
forebyggendeforanstaltninger i fem
afområderne. /fareområdet i syd¬
kanten afbyen er der registreret 46
sneskred siden år 1836.
De først etableredeforanstaltninger
er to diger, der leder sneflodfra de
farligste opsamlingssteder i fjeldet og
forbi bebyggelsen. Det mindste dige
(200 m langt og 14-16 m højt, i alt
29.000 m?) ligger i over 75 meters
højde og ses ikke i samme grad som
det hørre dige (700 m langt og 18
m højt, i alt 332.000 m3), der
strækker sig op i fjeldetfra kote 20
til kote 180. Jordmasser til voldene
fis ved udgravning, idet der graves
til 6-12 m's dybde i det eksisterende
terræn. Derved dannes dybe slugter,
der skalfange sneskredene. For at
undgå at slugterne skal virke som

kæmpestore grøfter, har man varie¬
ret slugternes bredde og dervedfiet
organiskform i den ene side og

digets meget stramme form på den
anden side. Den nederste del af
dæmningen afsluttes med en udsigts¬
plads på toppen. Med voldanlægget
som udgangspunkt erplanlagt et
rekreativt område, der strækker sig
op langs fjeldsiden. Via vejen på
voldens top kan fjeldet bestiges.
Sneskredsforanstaltningerne i Siglu-
fjordur udvidespt.
Tildelt Rosa Barba SpecialMention
2003.
Landskab 2001, s. 33
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LANDBRUGSUNIVERSITETET HVANNEYRI
— uddannelsestilbud i landskabsplanlægning

Baggrunden for uddannelsen på Hvanneyri er den
samme som så mange andre steder i Norden, dvs. at
en landbrugsskole startede i begyndelsen af 1900-tallet
— et velkendt model — en landbrugsskole, som efterhån¬
den udvikles til at tilbyde videreuddannelse inden for
landbrugsfag på højskole- og universitetsniveau, og
som derved følger samfundets stadige forandringer og
krav.

I fsland startede landbrugsskolen på Hvanneyri i
1897, og fra 1947 blev den udvidet med en to-årig
tillægsuddannelse på højskoleniveau. Efter en lovæn¬
dring i 2000 fra Altinget fik den formel universitets-
status, og allerede i efteråret 2001 startede det første
hold på Afdelingen for Landskab med i alt syv elever.
Uddannelsen er lagt op som treårig med 180 Ects,

som fører til B.Sc.-grad. Til en fuldstændig landskabs¬
arkitektuddannelse skal der imidlertid en M.Sc.-grad
(dvs. yderligere to års uddannelse), som de studeren¬
de må skaffe sig et sted i udlandet. Antallet af elever
er nu 32, og de første B.Sc.-kandidater dimitterer i
foråret 2004.

Hvorfor i fsland?
Hidtil er alle medlemmer af den islandske landskabs-

forening blevet uddannet i udlandet - og i forskellige
lande. Fra 1977, da FlLA blev stiftet med i alt 5 med¬

lemmer, og til i dag, hvor,foreningen har 50-60 med¬
lemmer, har fagområdet ændret sig voldsomt. Udfor¬
dringerne er mange og komplicerede, og kravene om

et godt og indholdsrigt liv angår i høj grad vore uden¬
dørs omgivelser. Det er derfor på tide at benytte sig af
al den kundskab og erfaring, som de islandske land¬
skabsarkitekter er i besiddelse af efter årtiers praksis i
fsland — således at både et fagligt, teoretisk og ikke
mindst forskningsmæssigt højt stade kan opretholdes.
Det er vigtigt for udvikling af landskabsarkitektur og
planlægning, at der findes kanaler inden for undervis¬
ning og forskning, hvor man ser på samspillet mellem
menneske og natur, og hvor man tager specielle hen¬
syn til de islandske forhold dvs. landets natur, sam¬

fund og kultur.
En af hovedhensigterne med uddannelsen på Hvan¬

neyri er da også, at der åbnes mulighed for at udvikle
dialog og diskussioner om planlægning, arealbrug og
samfund ud fra landskabsarkitektens synsvinkel.

Audur Sveinsdottir

Samtidig bliver der mulighed for at få synliggjort land¬
skabsarkitektens rolle i samfundet, så dens særkende

og placering inden for planlægning bliver værdsat. Og
ligeledes får erhvervet en øget chance for at vise, hvad
dette indebærer.

Hvorforpå landbrugsuniversitetet Hvanneyri
Hovedårsagen til, at uddannelsen inden for landskabs¬
planlægning er lagt på Hvanneyri, er, at der dér findes
mulighed for at bygge på allerede etablerede grundfag
som f.eks. botanik, økologi, geologi, jordbundslære,
samfundsvidenskab, sociologi osv. Med ordningen er
det lettere at fokusere på de specielle planlægnings-
og landskabsorienterede fag, opgavearbejde m.m.

Målet med uddannelsen er, at den studerende får
en god og solid indsigt i, hvad planlægning går ud på
og en følelse for det evige samspil og dialogen mellem
menneske og natur.
Ved opbygning af studiet er der blevet set på tilsva¬

rende studier i vore nabolande, både de nordiske lan¬

de, det øvrige Europa og USA. Det har været meget
interessant at arbejde med de forskellige kursusbeskri¬
velser og erfare, hvor stor lighed der er mellem de
forskellige skoler.
Det har også været meget givende og udbytterige

indlæg, som vi fik fra professor Magne Bruun, der
var sammen med os i startfasen.

Skolen følger den såkaldte Bologna-aftale om uni¬
versitetsuddannelse i Europa, hvor uddannelsen deles
op i B.Sc.-grad, der indeholder 180 Ects (ca. 6 seme¬

stre) og M.Sc.-grad på 120 Ects. Indtil videre er det
altså kun B.Sc.-graden, som tilbydes på Hvanneyri.
Derefter er de studerende afhængige af at rejse til
udlandet for at fuldføre landskabsarkitektstudiet.

Det ser vi imidlertid som en fordel. De studerende

får en bredere synsvinkel, større erfaring og derved øge¬
de muligheder for at bringe nye impulser og strømme
med sig, når de vender tilbage til fsland. Selvfølgelig
findes der også andre muligheder for specialisering ef¬
ter B.Sc-uddannelsen, f.eks. inden for byplanlægning,
geografi og andre planlægningsfaglige områder — en

spændende udfordring og et alternativ.
Til uddannelsen er der foreløbig knyttet tre fast¬

ansatte landskabsarkitekter — med meget forskellig
baggrund. Den ene, Hermann Georg Gunnlaugsson,
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har sin uddannelse fra Tyskland (Dipl. Ing. fra Fach-
hochschule Weihenstephan), den anden, Kristin Thor-
leifsdottir, fra USA (ph.d.-studerende) og den tredie,
Audur Sveinsdottir, er uddannet fra NLH og har 25
års erfaring fra praksis.
Desuden arbejder der en geograf og en byplanlæg¬

ger i deltidsstillinger og en billedkunstner i tegning,
maling og formgivning. Hertil kommer timelærere
fra forskellige steder i samfundet bl.a. tegnestuer og
offentlige institutioner.
Endvidere blev det fra starten fra ledelsen bevidst

søgt at oprette og udvikle samarbejde med de lære¬
steder og institutioner i Island, som har en eller anden
tilknytning til faget: Statens Gartnerskole, Kunstaka¬
demiet i Island og Islands Universitet m.fl. Der hentes
også lærerkræfter fra forskellige andre institutioner,
bl.a. Islands landmålingsvæsen, skovvæsenet og Miljø¬
styrelsen samt sidst, men ikke mindst fra vore islandske
landskabsarkitektkolleger. Sidstnævnte er gået meget
stærkt og entusiastisk ind i undervisningen med en
værdifuld støtte og opmuntring i opbygningsfasen.

Samarbejde med andre lande og videreuddannelse
Der er allerede etableret gode kontakter med skoler i
andre lande, både i øst og vest, og der er lavet speciel¬
le aftaler med flere uddannelsessteder, så vores stude¬
rende kan komme ind på de højere studietrin for der¬
med at fuldføre deres studier. En meget interessant
opgave er samarbejdet med ECLAS, hvor skolen bl.a.
har sin repræsentant i det såkaldte le Notre projekt.

I løbet af de tre år med studier i landskabsplanlægning
har det vist sig, at behovet for forskning og diverse
studiearbejder inden for feltet er stort. Diskussionen
om selve studiet vil forhåbentlig fortsætte på en kon¬
struktiv og positiv måde — således at hele planlægnings¬
området kan drage nytte heraf.
Audur Sveinsdåttir, landskabsarkitekt FtLA

og docentpå LBH

www. hvanneyri. is
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Iceland's landscape architecture, p. 49
Annemarie Lund
It is hard to believe that a country with a
population of about 280,000 inhabitants
would have more than 50 landscape archi¬
tects, but this profession in Iceland has
expanded radically in recent years. The Ice¬
landic landscape architect's society FfLA
was established in 1978 and now has about
52 members, ofwhich about 1/3 work for
the national or local authorities, and the
rest for private offices. Landskab 3+4 deals
with the practice of landscape architecture
under quite different conditions than in
Denmark, and tries to describe this situati¬
on. In ten short articles, examples of proje¬
cts realized in Iceland during the last three-
four years are reviewed, this is concluded
with a survey of earlier projects.

From a cabbage garden to a flower garden,
p. 50
Einar E. Sæmundsen and Samson B. Hardarson
This article reviews the culture of Icelandic
gardening over the last 1,100 years. When
the landnamsman came to Iceland in 874,
they found a land untouched by humans
and covered with forests. They brought their
culture and knowledge of agriculture. They
had to clear and burn the forests to make
room for their farms and fields. The farms
were built according to the old northwest
European tradition: a long house of peat and
stone with a timber roof structure. This buil¬

ding method was employed up until' the 20th
century, but as some of the materials used
were extremely perishable, not many traces
of these buildings remain in the landscape.
The first monastery was founded in Thing-

eyrar in 1133 by the Benedictines and like
most Episcopal residences and monasteries
probably had spices and medicinal plants in
herb gardens. In 1550, the Reformation
came to Iceland, and almost all control and
taxation of land was moved to the Danish-

Norwegian kingdom. As there were no real
cities on Iceland, there was no governing body
to take over the position of the churches
and the monasteries in terms of knowledge
and economical power.
In 1602, the king gave Copenhagen, Elsi-

nore and Malmo exclusive trade rights for
Iceland, and this monopoly was not dissolved
until 1787. The earliest reliable sources about
gardening on Iceland are from prefect GIsli
Magnusson (1621-1696), who described his
own efforts. Gfsli was educated in both Hol¬
land and Denmark. During his years in Copen¬
hagen he learned about gardening and Renais¬
sance ideals. On Iceland, he made attempts
to cultivate turnips, cabbage and wheat.
The old Icelandic farms were based on a

work unit consisting of several families. Up' to
the end of the 1700's, this society usually con¬
sisted of a farm owner family and farmhands
and their families. The farm was thus like a

society and a kind ofvillage in itself. In 1752,
Frederik V decreed a farm reform together
with agricultural reforms in Denmark. Reforms
and knowledge created a sense of optimism
in the people, and gave them a greater hope.
However, this period of prosperity ended
abruptly \Vith the great volcanic eruption in
1784, together with a violent earthquake
and epidemic.

After these catastrophes, a new epoch began
with the first cities taking form and acquir¬
ing municipal charters. In the area of garden
culture, the first gardens and parks began to
appear. Many leading personalities were trend
setters in this area and a widespread revival
in cultivation took place, both for vegetable
as well as decorative gardens. National Health
Inspector Schierbeck, who was born in
Denmark, carried out a number of horti¬
cultural experiments, and in collaboration
with other national leaders, established Ice¬
land's Horticultural Society in 1885. In 1899,
the first organized experiments were made
with forest planting on Thingvellir. The
oldest garden at a public building from this
period is at Altingshuset from 1893. The
period between 1920 and 1950 was charac¬
terized by great progress and changes in Ice¬
land's history. From then up until World
War II, noteworthy town parks, such as
Hellisgerdi in Hafnarfjordur, 1922, and
Skallagrimsgardur in Borgarnes, 1937, were
established by associations of people who
wanted to beautify their surroundings.
The Icelandic urban landscape now has a

green character, which influences the sur¬
roundings throughout the country. That
which the young generation of Icelandic
landscape architects and others experience
today is the result of talent and experience,
created by experimenting for more than
200 years and especially the last 50 years.

A profession emerges — Jon H. Bjornsson's
pioneer work and influence in Iceland, p. 58
Reynir Vilhjdlmsson
In 1952, J6n H. Bjornsson returned from
the United States with a Master degree in
Landscape architecture from Cornell Uni¬
versity and got a job teaching at the National
School of Horticulture in Hveragerdi. The
life of a teacher did not satisfy J6n's ambiti¬
ons, which were to develop a landscape
architect and landscape gardener office. To
realize this dream, he started the Alaska
nursery and landscape gardener company in
order to establish a contracting company
that could provide an all-round service in
landscape planning and gardening. At that
time, the level of the landscape and garde¬
ning culture was not very high in Iceland.
His first major commission was the design
ofHallargardur in Reykjavik. In hard times,
Jon taught at the public school and the gar¬
dener school. In 1978, he resumed his pra¬
ctice and I feel that the years that followed
were his best.

Regional Plan for the central highlands - for
2015, p. 60
Gisli Glslason and Yngvi Thdr Loftsson
The Regional Plan.for the central highlands
was approved by the Environmental Ministry
in May 1999, and covers an area of about
40,000 km2, or about 40% of Iceland, and
is equal in size to Denmark.
The plan was created to meet the increasing

development demands for the area. Many
of Iceland's greatest.natural treasures lie in the
highlands, and it is here that the large water
power plans are to be built. Since the regional
plan was approved, the municipalities that
border on the highlands have produced
municipal plans, which in general respect

the regional plan. The plan for the high¬
lands deals with many different interests,
such as conservation, cultivation, energy pro¬
duction, tourism, protection ofwater reser¬
voirs and roads, and the result is a set of
guidelines.
The Icelandic highlands represent the

greatest wilderness area in Europe, and the
nature here is being threatened from all
directions by constantly increasing popula¬
tions demands for space.

Ellidaårdalur in Reykjavik, p. 62
Reynir Vilhjdlmsson
Ellidaardalur with the best salmon streams

in the country consists of about 440 ha and
the largest nature areas in Reykjavik, with
direct access from housing areas. The stre¬
am lies in a valley about 7 kilometers long
with a change in elevation of 70 meters.
About 30 years ago, it marked the edge of
the city, but now the valley is surrounded
by built areas. The valley also represents an
important connection to the large recreatio¬
nal areas in the hinterland, and there are

scenic paths leading toward the city center.
No area within the greater Reykjavik area
has a more varied nature. Ellidaardalen valley
also has many cultural relics including old
farms, the outdoor museum, Reykjavik's first
waterworks, etc. The valley is used for many
recreational purposes. There is a large area
for horse racing, where about 2,000 horses
are kept in stables during the five to six
winter months. There are equestrian paths
and different riding trails leading to the
outlying fields toward east. There is a mari¬
na where the stream runs out to the sea.

It was a great challenge to design one's own
house and garden in the new city area of
Arbæjarhverfi, which was once characterized
by few trees and heavy winds. The garden
plan is a continuation of the house plan and
is divided in different garden spaces.

Laugardalur - Reykjavik's city park, p. 66
Thrdinn Hauksson and ThorolfurJonsson
Reykjavik (smoke cove)was probably named
after its steam, and Laugardalur got its name
from its "laugar" or hot springs. In former
times, the valley \fras a meeting place for the
city's women, who came there to wash clot¬
hes. In time, the valley gradually became
the city's park. As early as 1871, the idea of
creating a park at Laugardalur was brought
up, but it wasn't until the 1940s that it was
decided to build a swimming complex, sta¬
dium and sports hall in the valley. The first
municipal plan for Reykjavik was produced
in the 1960s, and gave the valley its status
as one of the city's most important green
areas.

The establishment of the park started in
1986. The goal of the structure plan was to
gather the existing and new activities in a
lush city park, which would be attractive to
all age groups. A continuous allé along the
floor of the valley serves as the park's spine.
About 400 meters long, it runs from the
sports complex at the west end to the fami¬
ly park at the east, and has different facili¬
ties located on both sides. The valley's
favorable climate has ensured a rapid growth
of new plants, and after twenty years, they
now offer space and shelter.
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Horduvellir, a park area in Hafnarfjordur, p. 68
Ingibjorg Kristjdnsdottir
Hafnarfjordur, a suburb of Reykjavik, is
characterized by a lava landscape, and in
numerous places one can find examples of
what has been done to preserve the beautiful
lava formations and fantastic grottos. Hord¬
uvellir and the river lie in the center of town
and are used for leisure activities during
both the summer and winter, and during
the summer, the area has a rich bird life.
The office won a competition for the

planning and design of the areas around a
new public school and kindergarten as well as
the lake area. A renewal of the street parallel
to the north edge of the river was also
included. A path was established along the
edge, which in some areas is at water level,
so there is near contact with the water and
the birds. On the other hand, the south edge
consists primarily of an unspoiled marsh
area.

Bathing beach at Nautholsvfk, p. 70
Aslaug Traustaddttir and Yngvi Thdr Loftsson
In Iceland there is no tradition for swimming
in the sea. Public swimming areas are usual¬
ly located in connection with the many hot
springs. Beach life is thus almost unknown,
but warm swimming pools and hot baths,
water games and steam baths are very com¬
mon.

Reykjavik is heated by warm water, which
primarily comes from the geothermic area
by Thingvallavatn about forty kilometers from
the city. The water is piped to water tanks
on a hill in the middle of the city and from
there down into town. During the summer,
there is a considerable surplus of hot water,
which is led from the tanks down into the
sea at the Nauthélsvi'k bay. The warm water
is now used to heat the seawater in a limited
area for the pleasure of bathing guests, and
in many ways this is a unique situation.
Yellow sand produced by crushed clam

shells was pumped into the pool to created a
light bottom. To ensure a minimum depth
in the pool, a barrier was built between the
two piers. Above this barrier, there is a float¬
ing net, which prevents the warm surface
water from flowing out of the pool. The
average difference between tides is 1.5 meters
in the pool. The average depth at high tide
is 2.2 meters, and the average water level is
30 centimeters above sea level. The amount

ofwater in the pool at high tide is about
7,700 m3 and the area is about 3,300 Sqm.
Overflow water from the water tanks is

about 37°C. The temperature in the swim¬
ming pool varies according to tides and depth.
When the pool is heated, the sea water and
hot water are mixed equally, which provides
a temperature of about 18-20°C. As the
water constantly flows through the pool,
disinfectants are not needed.

The area around Althingi, p. 72
Dagny Bjarnadottir
The new administration building for Althingi
has two stories plus a basement, from which
there are subterranean connections to the old

buildings. The new building lies west of the
old Altingshave and forms a wall. A basalt
street running through the building continues
from the entrance toward south out onto

the square toward north. The paving is con¬
crete block with bands of Icelandic dolerite.
The roof of the parking basement is close to
the terrain level so there are limits to what
kind of planting can be done here. The cir¬
cle motif employed at Althingi's old garden
is used to form small semicircular areas in a

green band in between the buildings.

Islensk erfdagreining, p. 74
Oddur Hermannsson
The main feature of the plan is a lake, and
water plays an important role in the design
of the scheme, completely surrounding the
building. The inspiration was derived from
the Icelandic nature, which is expressed in
the choice ofmaterials, as the basalt columns,
basalt slabs and coarse beach sand. The artistic
element in the scheme is the so-called 'Myrar-
gardur', a marsh garden, which has contribut¬
ed a new biotop to the area and is important
for the design of the rest of the scheme. .

Mindehaven Hofsstadir, p. 78
Ragnhildur Skarphédinsdåttir
A farm on Hofsstadir in Gardabær was first
mentioned in written sources in the late 1300 s.
In the old days, Hofsstadir was an enterprising
farm. The largest space was unusually volu¬
minous, and the remains have been found
of a sod berm, a smithy and a hearth.
The excavations at Hofsstadir have revealed

an unusual complex, where the landnam
period and today's daily life confront each
other. The farm museum indicates how things
looked in Viking times. The periphery of
the large space was' re-created in dried, cut
peat like the building materials used around
the year 1000.

Skansinn on Heimaey, p. 80
PéturJånsson
The Vestmanna islands ofwhich Heimaey is
the largest, lie off the south coast of Iceland,
ca. 8 Km from land. In 2000, a stave chur¬
ch was consecrated on Heimaey, a national
gift from Norway.
An old saga says that in 999, the Norwe¬

gian king Olav Tryggvason sent his men to
Iceland to christianize the Icelandic people,
and in the ship's hold was a prefabricated
church, which was erected on Heimaey. The
new stav,e church is located at the entrance
to the harbor, by the 'Skansinn' an old
defense work built by the Danes in 1586.
From here, there is a wonderful view of the
harbor and Heimklettur, which is a very
steep and high cliff. Thus the church has an
exceptional location and can be seen by all
who sail in and out of the harbor. The his¬
torical Landlyst was also renovated. The
area around the stave church and Landlyst
was framed by a lava wall.
During the volcano eruption in 1973, the

lava stopped at the edge of the harbor entrance.
This new lava edge forms the background
for the new stave church - here is the meet¬

ing between the new and old land.

The scheme by the Eldborg power plant, p. 82
PéturJånsson
Svartsengi is a steam power plant that covers
an area of about 40 ha in a unique lava lands¬
cape. Part of the surplus salt water is used in
the baths at the Blue Lagoon. The power

plant's new information center is located
partly in the untouched lava landscape, and
lava from the site was used to create shelte¬

ring walls and embankments as well as pav¬
ing. All the vegetation employed are Icelan¬
dic plants such as willow, juniper and birch.

The Blue Lagoon, p. 84
Hermann Georg Gunnlaugsson
The healing effect of the water and nature
at the Blue Lagoon is a great attraction, and
the site is visited annually by more than
300,000 guests.
Tegnestuen Vinnustofa designed the bath

center building and their idea was to preserve
the nature and ensure that the scheme har¬
monized with the landscape.
On the perimeter of the area, there is a six-

meter high lava edge, and Vinnustofa placed
the scheme below this to provide shelter
from the cold northern, wind. A 200-meter
long, winding path runs like a fissure in the
lava and leads to the bath center and the

impressive lagoon.

Icelandic cemeteries, p. 86
Gudmundur Rafn Sigurdsson
On Iceland, the cemetery council is respon¬
sible for the country's cemeteries. This council
consists of the bishop, Keeper of National
Antiquities and representatives from Iceland's
municipal union, the church council and
the Icelandic Union of Cemeteries.

Today, there are 298 functioning cemeteries
on Iceland, the largest being in Reykjavik.
More than half of the population lives in
Reykjavik, and more than half the funerals
take place here. This is also where Iceland's
only crematorium is.
Most of the cemeteries are small village

cemeteries, and many lie in historically
known places and have been used as burial
places for centuries.

Urn grove in Oskuhli, p. 91
Sigridur Magnusdåttir og Hans-Olav Andersen
In the spring of 2003, a competition was
arranged for the design of å new urn grove in
Oskuhli, which is a central recreational area
in Reykjavik. The site is part bog and part old
farmland, which has been untended for years.
The design brief required the water areas to be
preserved and developed. Tegnestuen Trods
first prize proposal consists of a group of islands.

Agricultural University Hvanneyri, p. 108
Audur Sveinsdåttir
On Iceland, the school of agriculture started
in Hvanneyri in 1897, and from 1947 it was
expanded with a two-year, college level,
further education. After a change in legisla¬
tion in 2000, the school achieved university
status, and in the fall of 2001 the first class
of 7 students started at the Department of
Landscape. The education is 3 years and
consists of 180 Ects, which give a B.Sc. Degree.
A complete landscape architecture educa¬

tion also requires a M.Sc. degree, which
implies 2 further years, which the students
must acquire abroad. There are now 32 stu¬
dents, and the first B.Sc.-candidates gradu¬
ate in the spring of 2004. In planning the
education, similar educations in the Nordic
countries, Europe and USA were reviewed.
Pete Avondoglio
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1. Thingvellir, Sydisland. Kultursporfra 900-tallet
2. Eirlksstadir-området, HaukaJalur, Vestisland. Kultursporfra 900-ta
3. Skdlholt, Sydisland. Kultursporfra lOOO-tallet
4. Snorralaug, Reykholt, Vestisland. 1200-tallet
5. Frilandsmuseet i Årbar, Reykjavik. Bygninger fra 1800-tallet
6. Vidimyri Kirkegård, Skagafjordur, Nordvestisland. 1200-tallet
7. HofKirkegård, Sydøstisland. 1500-tallet
8. Hvalsnes Kirkegård, Sydvestisland. 1600-tallet
9. Budir Kirkegård, Snafellsnes, Vestisland. 1800-tallet
10. Heimaey Kirkegård, Vestmannaøerne. 1800-tallet
11. Hellnar Kirkegård, Snafellsnes-, Vestisland. 1900-tallet

■ 12. Siglujjordur Kirkegård, Nordvestisland. 1900-tallet
13. Akureyri Kirkegård, Nordisland. 1900-tallet
14. Eskifjordur Kirkegård, Østisland. 1900-tallet.
15. Patreksfjordur Kirkegård, Vestfjordene. 1900-tallet
16. Reydarfjordur Kirkegård, Østisland. 1900-tallet
17. Hdlavallagardur, Sudurgata Kirkegård, Reykjavik. 1838-1930
18. Fossvogur Kirkegård, Vesturlid, Reykjavik. 1932-1978
19. Thorldkshdfh Kirkegård, Thorldkshofn, Sydisland. 1968
20. Gufunes kirkegårdsmonument, Reykjavik. 1970
21. Gufunes Ny Kirkegård, Reykjavik. 1978
22. Austurvollur, Reykjavik. 1874
23. Have vedAltbingi, Kirkjustrati, Reykjavik. 1893-95
24. Skrudur, Ntipur, Dyrafjordur, Vestisland. 1905-09
25. Lystigardurinn i Akureyri, Nordøstisland. 1910-12
26. Park ved Tjdrnin, Skothusvegur, Reykjavik. 1914-1928
27. Simsongardur, (safjordur, Vestisland. 1920
28. Hellisgerdi, Hafriarfjordur. 1923
29. Hallargardurinn, Frlkirkjuveg 11, Reykjavik. 1953
30. Miklattin, Flåkagata/Mikidbraut, Reykjavik. 1964
31. AnUg ved Nordens Hus, Samundargata, Reykjavik. 1965-68
32. Vidivellir og Vididalur, Vatnsendavegur, Reykjavik. 1965-84, 2C
33. Anlag ved Reykjalundur, Tuberkulosehospital, Mosfellsbær, Reyl
vik. 1992

34. AnUg ved Statens Museum for Kunst i Reykjavik, Frlkirkjuveg
Reykjavik. 1987-89
35. Skulpturhave ved EinarJdnssons Museum, Njardargata, Reykja
1983
36. Anlag ved National- og Universitetsbiblioteket, Arngrimsgata 3,
Reykjavik. 1987-90 .

37. AnUg ved Reykjavik rådhus, Tjarnargata/Vonarstrati, Reykjavik
1987-92

38. Anlag ved Hafharjjordur Kirke, menighedshus, forsamlingshus o
musikskole, Strandgata, Hafharjjordur. 1990-98
39. Anlag ved Setbergskolen, Hlidarberg 2, Hafharjjordur. 1990-93
40. Siglujjordur, Nordvestisland. 1997-99, 2002-04
41. Ellidadrdalur, Reykjavik. 1974-94
42. Laugardalur, Reykjavik. 1986-
43. Regionplan for det centrale højland. 1994-99
44. Den Blå Lagune (Blda lonid). Svartsengi, Grindavlk. 1994-99
45. Anlag ved kraftvaxket Eldborg, Svartsengi, Grindavik. 1998
46. Hofistadir, Kirkjulundur, Gardarbar. 2000
47. Skansinn, Heimaey. 2000
48. Horduvellir, Hafharjjordur. 2001
49. Badestrand i Nauthdlsvlk, Reykjavik. 2001
50. fslensk erfdagreining, Sturlugata 8, Reykjavik. 2001
51. AnUg vedAlthingi, KirkjustratilVonarstrati, Reykjavik. 2002
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DANMARKS KUNSTBIBLIOTEK
Kunstakademiets Bibliotek er fra 19.
i maj tilbage og genåbner som Dan¬
marks Kunstbibliotek
Efter ombygning genåbner bibliote¬
ket med lyse, åbne lokaler, handika¬
padgang, kompakt magasin og fired¬
oblet plads til litteratursøgning. I
nærområdet er magasinpladsen
udvidet med næsten 1/2 km. Låner¬
ne får adgang til 800 meter åbne
hylder med alle bøger anskaffet
efter 1985. Der bliver kvikekspediti¬
on fra nærmagasin, mens ældre
materialer vil kunne ekspederes fra
fjernmagasin fra dag til dag.
Danmarks Kunstbibliotek har skiftet
navn, fordi det i de sidste 100 år
gradvist er blevet mere og mere vig¬
tigt for mange andre lånere over
hele Danmark end alene Kunstaka¬
demiets lærere og studerende.
Med online adgang til næsten alle
samlinger er denne udvikling accele¬
reret.

www.kunstbib.dk

ANTOLOGI OM NATURSYN:
MENING MED LANDSKAB

Bogens forfattere forholder sig til
spørgsmålet om, hvordan det åbne
land uden for byerne bør forvaltes i
fremtiden. De aktuelle ideer spæn¬
der fra udpegning af nationalparker
til omstrukturering af forholdet mel¬
lem stat, amter og kommuner.
For at kunne komme med kvalifice¬
rede bud på mulighederne i fremti¬
den er det vigtigt at vide, hvilke for¬
andringer der er sket, og hvad der
findes derude.
Men lige så vigtigt er det at vide,
hvorfor det åbne land er kommet til
at se ud, som det gør. Hvad det er
for individuelle og kulturelle vaner,
faglige begrundelser og politiske
argumenter, der ligger bag.
Antologien giver et grundlag for at
forstå, diskutere og tage stilling det,
der allerede er sket, såvel som til de
mange aktuelle ideer. Udover defini¬
tioner og diskussioner af forskellige
begreber med relevans for land¬
skabsforvaltning såsom miljø,
naturkvalitet og funktionalitet versus
struktur indeholder antologien
bidrag om natursynets historiske
udvikling og holdningerne til natur
blandt dagens danskere. Desuden
perspektiveres en række eksempler
på forvaltning og brug af landskab,
fra landbrug over friluftsliv og natur¬
genopretning til naturformidling.
Antologien udspringer af et tvær¬
fagligt kandidatkursus om natursyn
på Den Kgl. Veterinær- og Landbo¬
højskole, Center for Skov & Land¬
skab, som de fleste af forfatterne er

tilknyttet. Samlet set spænder for¬
fattergruppens ekspertise fra huma¬

niora over samfundsfag til naturvi¬
denskab.

Bidragydere: Jette Hansen-Møller,
Liv Oustrup, Henrik Vejre, Hanne
Stensen Christensen, Arne Bondo-
Andersen, Berit Charlotte Kaae, Peter
Paludan Seedorff, Finn Arier, Lone
Søderkvist Kristensen, Anne Gravs-
holt Busck og Hans Jørgen Fisker.
Jette Hansen-Møller (red.): Mening
om landskab. En antologi om natur¬
syn. Museum Tusculanums Forlag,
2004. 249 s., ill. 198 kr.
ISBN 87-7289-888-7

ESPALIERING AF FRUGTTRÆER

Grøn Viden 154 giver indblik i og in¬
spiration til, hvordan man kan espa¬
liere frugttræer. Hæftet er udgivet i
anledning af, at Privathavebrugets
Frugt- og bærudvalg i 2003 kunne
fejre 25 års jubilæum. Frugt- og bær¬
udvalget har til formål at indsamle
og formidle viden, som gør det sjo¬
vere, nemmere og mere interessant
at dyrke frugt i privat regi.
Udvalget er sammensat af af konsu¬
lenter fra Det Danske Haveselskab
og Kolonihaveforbundet for Danmark
samt af repræsentanter fra Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole og fra
Danmarks JordbrugsForskning. For
tiden består udvalget af: Jann Poul¬

sen, Torben Toldam-Andersen, Han¬
ne Lindhard Petersen, Per Morten¬
sen, Anne-Merete Jensen og Hanne
Lynge Jacobsen.
I det velillustrerede hæfte beskrives
kort bl.a. dyrkningsteknik i espalier¬
frugtavl, muligheder, råd og anvisnin¬
ger samt espaliertyper, fritstående
formtræer, plantemateriale, dyrkning
og beskæring (vinterbeskæring af
æble og pære, sommerbeskæring,
beskæring af blomme og kirsebær).

Demonstrationsprojekt ved herskabs-
gartneriet i Bernstoff Slotspark
Espaliering af frugttræer i praksis vil
fremover kunne følges i det nyetab¬
lerede herskabsgartneri i Bernstoff
Slotspark. Med dette projekt ønsker
Slots- og Ejendomsstyrelsen at vise
et autentisk stemningsbillede fra et
levende herskabsgartneri med ud¬
gangspunkt i Bernstoff Slots glans¬
periode i slutningen af 1800-tallet,
hvor det var sommerresidens for
Dronning Louise og Kong Christian IX.
Man vil her praktisere datidens
dyrkningsmetoder til inspiration for
havens gæster. Projektet indledtes i
efteråret 2003 med plantning af et
stort antal frugttræer, som skal es¬
palieres. Her vil man kunne følge,
hvordan forskellige typer af frugt¬
træer espalieres i forskellige former.
Abonnement på Grøn Viden tegnes
hos Danmarks JordbrugsForskning.
Forskningscenter Foulum.
Postboks 50, 8830 Tjele.
Tel. 89 99 10 10. www ågrsci.dk
Priser 2003: Markbrugsserien 222 kr„
husdyrbrugsserien 162 kr. og have¬
brugsserien 137 kr.

Torben Toldam-Andersen, Hanne
Lynge Jacobsen og Hanne Lindhard
Pedersen: Espaliering af frugttræer.
Grøn Viden. Havebrug nr. 154.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri, 2003. 20 s., ill.

DL'S HØRINGSSVAR OM
SOMMERHUSOMRÅDER
DL har marts 2004 tilsendt Skov- og
Naturstyrelsen, Miljøministeriet et
brev med bemærkninger vedr. ud¬
kast til lovforslag om ændring af lov
om planlægning.
Danske Landskabsarkitekter modtog
12. februar.2004 udkast til lovforslag
om ændring af lov om planlægning
(udvidelse af sommerhusområder i
kystnærhedszonen). Ligeledes er
publikationen: 'Udvidelse af som¬
merhusområder i kystnærhedszonen
- eksempler fra Lolland-Falster og
det sydfynske område', modtaget.
Danske Landskabsarkitekters fulde
brev kan ses på
www.landskabsarkitekter.dk

Danske Landskabsarkitekter ønsker:
- at der i en eventuel virkeliggørel¬
se af lovforslaget laves en lands¬
planmæssig analyse og udpegning
af mulige udvidelsesområder.
- at der ved udpegning og udform¬
ning af områder tages hensyn til
landskabet både fra landsiden og fra
vandsiden.
- at der udarbejdes helhedsplaner
for de nye områder, der godtgør at
service og infrastruktur er indarbej¬
det fra starten og ikke skæmmer
landskabet.
- at der ved udarbejdelsen af bebyg¬
gelsesplaner for områderne arbejdes
med overordnede rumskabende
landskabselementer, som en del af
planerne.
- at der ved udarbejdelse af bebyg¬
gelsesplaner arbejdes med visioner,
der styrker områdernes karakter, ud¬
tryk og egen identitet, således at der
skabes interessante og nyskabende
sommerhusområder for fremtiden.
På vegne af DL's bestyrelse
Rikke Munck

KURSUS I SAMARBEJDSFORMER,
LEDELSESTÆNKNING
OG -REDSKABER
DL afholder kurset i to moduler hhv.
9., 10., og 11. juni samt 17. september.
Kurset tilbydes i to moduler, fordelt
mellem 1. dag med overskriften sam¬
arbejdsformer og 2. dag med ledel¬
sestænkning og -redskaber.
Kurset kan gennemføres samlet el-
Jer modulerne kan vælges enkeltvis.
Kurset er tilrettelagt af DL i samar¬
bejde med PLB.
Modul 1 afholdes i
Island Brygges Kulturhus, Kbh,
onsdag 9. juni 2004 kl. 9.00-17.30
Modul 2 afholdes hhv. Skælskør

Lystskov og Islands Brygges Kultur¬
hus, København 10.-11. juni og 17.
september.
www.landskabsarkitekter.dk under
under DL nyt. • MM



Studietur: Skt. Petersborg - Ruslands grønne vindue
22. - 26. september 2004

I 2003 fejrede Skt. Petersborg sit 300 års Jubilæum. I den anledning blev der iværksat mange grønne initiativer for at forskønne byen og
tilgodese dens 5 millioner indbyggere.

Skt. Petersborg er kendt for de overdådige parker fra zartiden, men byen er andet og mere end det, den er en af de grønneste storbyer i
Europa med mere end 2.000 grønne områder. De grønne anlæg bruges flittigt af byboerne. Det gælder både de grønne områder centralt i
byen, de historiske anlæg i de nærmeste mindre bysamfund og de store skovområder.

På studieturen oplever vi de historiske anlæg og nutidens grønne strukturer. Vi besøger en række parker og bynære skove, hvor de grønne
områders sociale og rekreative værdier er blevet kortlagt for at sikre disse værdier. Der vil blive lejlighed til at udveksle synspunkter og
erfaringer, men der er også tid til at nyde den smukke by ved Neva floden og besøge Vinterpaladsets kunstsamlinger m.m.

Program:
Onsdag den 22. september - Afrejse fra Kastrup Lufthavn

Indkvartering på Hotel OKHTINSKAYA, Skt. Petersborg
Modtagelse på Det danske Kulturinstitut med introduktion til program og turens russiske guider
Middag ved Neva floden

Torsdag den 23. september
Udflugt til de historiske parker i Pavlovsk og Puskin - rundvisning i parkerne og besøg på slottet Tzarskoje Selo
Moskovskij Park - Sejrsparken anlagt efter 2. verdenskrig

Fredag den 24. september
Rundvisning i Tavriceskij Park, den ældste park i Skt. Petersborg, renoveret i samarbejde mellem Department of Gardens and Parks, Forest
Technical Academy, Skov & Landskab m.fl.

• Summer garden ved Peter den Stores sommerresidens, herfra gåtur gennem parker og langs floden til Vinterpaladset og Hermitage slottet
Byvandring på egen hånd, mulighed for billetter til ballet eller opera

Lørdag den 25. september
Udflugt med guide fra Department of Gardens and Parks, Skt. Petersborg. Nyere parkprojekter og ældre kirkegårdsområder i midtbyen bl.a.
Alexander Nevskij Klosterets Kirkegård og katedral .

• Køretur langs kysten med besøg i et populært udflugtsområde og frokost ved stranden. Vi ser byboernes datchaer, hvor mange familier til
bringer weekenderne og henter bidrag til husholdningen. Køreturen fortsætter med besøg på en nyere kirkegård og slutter i Toksovo, hvor
bynært skovbrug er under udvilkling i et samarbejde mellem Forest Technical Academy og Skov & Landskab

• Afslutning med middag i Toksovo og mulighed for sauna

Søndag den 26. september
■ Sejltur til Petershof og besigtigelse af slottets historiske parkanlæg

Praktiske oplysninger:
Deltagelse i turen koster kr. 9.500 kr, som dækker rejse, ophold, måltider, afbestillingsforsikring samt materiale, tolke.og guider.
Prisen er ekskl. moms. Tilmeldingsfristen er 1. juli 2004, tilmeldingen er bindende.
Ved afmelding senest 6 uger før turen, debiteres halvdelen. Ved senere afmelding, debiteres hele prisen-
Overnatning på Hotel Okhtinskaya, hvor vi indlogeres på enkelt- ellerdobbeltværelser;

Yderligere information og tilmelding: Karin Gregersen Skov & Landskab tlf.: 3528 1710 krg@kvl.dk eller på www.sl.kvl.dk
Skov & Landskab



www,mi-Hin rutlaolloaonni design; sten nialseii
KONFERENCE OM DET ÅBNE
LAND
Konferencen 3. og 4. juni vil være
den 7. i rækken om det åbne lands

planlægning.
Forelæsere: Gertrud Jørgensen, Jens
Christian Tonboe, Vibeke Nellemann,
Berit Kaae, Pernille Kernel, Trine Bille,
Jørgen Primdahl, Anders Mikkelsen,
Erling Andersen og Ole Damsgaard.
Guidet tur på Sydfyn, hvor en række
af konferencens emner belyses.
Dansk Byplanlaboratorium i samar¬
bejde med Skov & Landskab.
Nørregade 36,1165 Kbh. K
Tel. 33 13 72 81. Fax 33 14 34 35

db@byplanlab.dk www.byplanlab.dk

HAMMARBY SJOSTAD

I Hammarby Sjostad, Stockholm
arrangeres 19. - 29. august en park-
sudstilling med temaet:
'Det grona, det skona, det hållbara
-den moderna staden'.
Åsa Bodén. Projekt Hammarby Sjostad
Tel +46 08 508 13 484

INTERNATIONAL
UIFA KONGRES I FRANKRIG
Der vil september 2004 blive afholdt
kongres i UIFA, Union Internationale
des Femmes Architectes.

Kongressen holdes i Toulouse, Fran¬
krig fra den 1. til den 5. september.
Der er mulighed for en efter-kongre-
stur til Carcassonne, Albi, Pay des
Bastides etc.

UIFA er en international sammen¬

slutning af kvindelige arkitekter, stif¬
tet i 1963, hvor mulighederne for
kvinder i arkitektfaget var vanskeli¬
ge, måske ikke så meget i Skandi¬
navien som i andre lande i Europa
og andre verdensdele.
Foreningen har medlemmer i 100
lande over hele verden.

info@uifa.org www.uifa.org

DANSK ARKITEKTUR I 250 ÅR/
250 YEARS OF DANISH
ARCHITECTURE
Kunstakademiet fejrer 250-året for
grundlæggelsen i 1754, og Arkitek¬
tens Forlag derfor udgivet en bog
om det bedste i dansk arkitektur -
fra Amalienborg og frem til i dag.
Bogen er illustreret med farvefoto¬
grafier af Jens Lindhe og et væld af
fascinerende skitser og tegninger
hentet fra Samlingen af Arkitektur¬
tegninger, Danmarks Kunstbibliotek.
I mere end 200 år var Kunstakade¬
miets Arkitektskole det vigtigste
omdrejningspunkt for udviklingen i
dansk arkitektur. Mesterarkitekter
som Eigtved, Jardin, Harsdorff, C.F.
Hansen, M.G. Bindesbøll og Martin
Nyrop blandede indtryk fra den store

verden med et helt selvstændigt
formsprog og skabte en unik dansk
tradition, som efterfølgende genera¬
tioner har udviklet og fortolket.
I bogen fokuseres på en lang række
bygningsværker, som blev skabt i et
vekselspil mellem skolen og et sam¬
fund i galoperende forandring; fra
enevældens forherligelse af monar¬
ken over borgerskabets historicisme,
nationalromantikkens tilbagegriben
til en heroisk fortid, modernismens
opgør med klunketiden og 'adelens
stribede underbukser' til det store
sociale projekt i efterkrigsårene for
at slutte med dagens globaliserede
og multikulturelle virkelighed.
Til tider førte Kunstakademiet an og
brød de gamle traditioner, til tider
måtte kræfter uden for akademiet
ruske op i skolens konservative
synspunkter.
L'art nouveau var ildeset på Akade¬
miet, men Anton Rosens kraftfulde
og originale arkitektur fik mange
unge arkitekter til at søge ind på
hans tegnestue.
Carl Petersen gjorde oprør mod nati¬
onalromantikken og bidrog til ny¬
klassicismens opblomstring i Dan¬
mark, men Poul Henningsen vendte
sig mod klassikkens formalisme og
banede vejen for det moderne gen¬
nembrud i begyndelsen af 1930rne.
Med sit spektakulære vinderforslag
til operaen i Sydney skabte Jørn
Utzon helt nye rum og konstruktioner,
som inspirerede arkitekter over hele
verden, og i begyndelsen af 1970-
erne var Tegnestuen Vandkunsten
med til at ændre vores boformer.

Endelig, i begyndelsen af det 21. år¬
hundrede vender Tegnestuen Plot op
og ned på modernismens begreber
og udfordrer fagets traditionelle
værdier.

Bogen er skrevet af landets førende
arkitekturskribenter med seriøse,
underholdende og letlæste artikler,
som tager læseren med på en lyst¬
vandring i dansk arkitektur.
Illustrationerne omfatter Eigtveds og
Jardins 250 år gamle håndkolorere-

. de tuschtegninger til Frederikskir¬
ken, C.F. Hansens farvelagte tegnin¬
ger fra villaer i Altona til Vor Frue
Kirke i København, M.G. Bindelsbølls
skitser til Thorvaldsens Museum og
Anton Rosens ekspressionistiske
kultegninger til Palace Hotel. Fra
nyere tid vises en række ikke tidli¬
gere offentliggjorte tegninger af

- Jørn Utzon.
Claus M. Smidt, Carsten Thau, Tobi¬
as Faber, Christoffer Harlang, Kim
Dirckinck-Holmfeld: Dansk Arkitektur
i 250 år/250 Years of Danish
Architecture. Arkitektens Forlag, 2004.
252 s., ill. Dansk og engelsk tekst.
Pris 378 kr. ISBN: 87-7407-302-8
eksp@arkfo.dk www.arkfo.dk
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GODE UDEMILJØER VED
NORDISKE SKOLER
Da forskere fra By og Byg skulle finde
fire danske folkeskoler med attrak¬
tive udendørs lege- og læringsmiljøer
til en nordisk eksempelsamling, fandt
de først de fire eksempler efter 140
skolebesøg.
Skolernes udearealer har lidt en krank
skæbne de seneste 50 år.
I takt med stigende elevtal og nye
pædagogiske tanker har skolehaver,
træer, hække, kroge og bænke på
mange ældre skoler måttet vige
pladsen til fordel for udvidelse af
bygningerne. Det har indskrænket
og forringet børnenes muligheder
for udeliv.

Meget anderledes er det ikke på de
nyere skoler, hvor de grønne områ¬
der typisk kun bruges til idræt i
sommerhalvåret, og rummene mel¬
lem bygningerne er kedelige, belag¬
te flader med få udfordringer til
andet end boldspil. Ikke så sært, at
sofakrogen bliver et attraktivt op¬
holdssted i frikvartererne.
De mange års nedprioritering af sko¬
lernes fysiske rammer har bevirket,
at udearealerne på de fleste skoler
nu fremstår som meget nedslidte og
uinspirerende.
Seniorforsker Karen Attwell, der er
koordinator på et projekt som har til
formål at kortlægge og formidle ek¬
sempler på gode udemiljøer ved
skoler i Sverige, Norge Finland og
Danmark, mener at situationen er
ved at vende. 'I alle de nordiske lan¬
de er man de seneste år så småt

begyndt at prioritere skolens ude¬
miljø til både leg og læring. Arealer
bliver istandsat - i flere tilfælde
med et stort naturindhold som f.eks.
udeværksteder, bålplads og natur¬
legepladser. Det stimulerer til fysisk
aktivitet i det fri i både undervisning
og frikvarterer og også efter skole¬
tid, hvor skolens udearealer kan
være et vigtigt fritidstilbud til børn
og voksne', siger Karen Attwell,
Sverige er det af de nordiske lande,
der først begyndte at sætte fokus på
skolernes udearealer, og det har ført
til en række gode resultater.
Vårfruskolan (opført 1868 og senest
udbygget i 1993) ligger midt i den'
gamle middelalderby i Lund.
Igennem de seneste 10 år har en
gruppe lærere-stået for udbygning
og udvikling af skolens udearealer.
Den oprindelige asfaltplads er nu
omdannet til et spændende skole-
gårdsmiljø med masser af grønt og
mange forskellige pladser og rum til
forskellige aktiviteter. En af børne¬
nes favoritpladser er en labyrint
bygget af mursten og omkranset af
en grøn hæk. Labyrinten er anlagt af
lærere, børn og forældre, og formgi-
vet af en kunstner.

Ved udbygningen af skolen i 1993
fik udearealerne to små, skyggeful¬
de kirsebærlunde med siddesten un¬

der træerne og et højbed med blom¬
ster og planter. Der blev også plads
til en talerstol, 'Speakers Corner', og
et drivhus til brug for undervisningen.
Da en busterminal beliggende me¬
get tæt på skole blev revet ned og
erstattet af en midlertidig park, blev
noget af parkarealet inddraget til
skolegård. Her findes skolens ene¬
ste græsområde, der er omgivet af
en busk- og træbeplantning til af¬
skærmning mod det offentlige rum.
På græsområdet har lærere og for¬
ældre, med hjælp fra kommunen,
anlagt en bakke og en lille dam, og
en klasse har med deres sløjdlærer
bygget en hvælvet træbro over dam¬
men. Stedet er et af børnenes mest

elskede opholdssteder.
De fire lande bidrager til eksempel¬
samlingen med hver fire eksempler
på gode, velfungerende og inspire¬
rende udemiljøer. De i alt 16 eksem¬
pler indeholder alle en variation af
udfordringer og tilbud til leg og læ¬
ring, som de nordiske lande på grund
af det kulturelle fællesskab kan lade

sig inspirere af i fornyelse af deres
skolers udeanlæg. I præsentationen
af eksemplerne indgår også den vig¬
tige vedligeholdelse af anlæggene.
Læs mere om gode udemiljøer ved
nordiske skoler på
www.by-og-byg.dk/forsk/

By og Byg Resultater 034: Gode
udemiljøer ved nordiske skoler - 16
eksempler fra Danmark, Finland,
Norge og Sverige.
Karen Attwell, Annika Hauan, Tlttl
Olsson, Benny Schytte og Raino
Tapaninen. 103 s. 295 kr.
Kilde: Forsk 14, By & Byg

NYT FRA PILEBYG

Pilebyg leverer bl.a. hegn af typerne
Harlekinhegn og Vestkysthegnet.

Harlekinhegn
Hegnene leveres i forskellige piles¬
orter og højder. Standardstørrelser¬
ne omfatter alt fra store og stærke
hegn, udført i kraftige grønne pil til
elegante og dobbeltrettede små hegn
i farverige flettepil som varmtgløden-
de, rød belgier, flammende guldpil,
eller dybt auberginefarvede dugpil.
Hegn udføres også efter individuelle
ønsker, f.eks. i trippelflet eller kom¬
binationer af flere forskellige sorter
i samme hegn.
Det færdigflettede harlekinhegn le.
veres i løbende metermål, klar til
udplantning og med en 95% gro¬
garanti. Hegnene er dyrket, designet
og forarbejdet på Villerup Hovedgaard
i Nordjylland. Hegnet kan udvikle sig

til et tæt grønt hegn eller et trans¬
parent harlekinmønster. Etablering
sker ved direkte plantning i en gra¬
vet jordrende.

Vestkysthegnet
Vestkysthegnets udformning tager
afsæt i det præmierede hegnskon-
cept: Det grønne element, der ofte
anvendes ved offentlige områder og
boligbyggeri. I Vestkysthegnet er de
store dimensioner omsat til et hegn,
tilpasset private haver.
I Vestkysthegnet kombineres pil, stål
og lærk. Hegnets robusthed og leve¬
tid er høj. Der anvendes kun første¬
klasses stokke i en særlig rank, kraf¬
tig og tyk sortering med megen ved
og lidt marv.
De tværgående galvaniserede
stålrør er monteret genrum rammer
af ovntørret, høvlet tørret lærk (leve¬
tid på 15-20 år). Stål er bl.a. valgt,
fordi tværgående rundstokke af træ
ville rådne før pilen.

Pilebygs arboretsamling
Til Pilebygs arboretsamling 2004 er
udsendt en Salix dasyclados 'SW
LODEN', som er en løvrig og bred¬
bladet pilesort med meget store
gæslinger. Barkfarven er nærmest
lysende grøn, og stammen fremstår
lidt lodden. Denne pil er ideel som
byggemateriale til hytter, tunneller
o.l. Den årlige tilvækst er lange
slanke skud af 4-5 meters længde.
Siden 1988 har PileByg opbygget en
enestående produktions- og kvali¬
tetskontrol. Pilen høstes om vinte¬
ren, forarbejdes umiddelbart heref¬
ter og opbevaret i frysehus ved -4°.
Her ligger pilen i dvale indtil ud-
plantningstidspunktet, hvilket sikrer
optimal groevne.
Villerup Hovedgaard, 9800 Hjørring
Tel. 98 96 20 71. Fax 98 96 23 73

www.pilebyg.dk

FOREBYGGELSE AF UKRUDT I
FUGER

Dansk Beton Industriforenings Be-
lægningsfraktion har i samarbejde
med Skov og Landskab, SBH-Consult
A/S og Gleerup RCI udarbejdet et
temablad. Heri opsummeres et to¬
årigt projekt, hvis formål var at op¬
timere fugematerialer og lægning af
betonfliser og -belægningssten for
derved at minimere ukrudtsvækst i

fugerne på en teknisk og økologisk
forsvarlig måde.
I temabladet bringes de vigtigste
konklusioner, og der gives konkrete
anvisninger på sammensætning af
fugegrus og råd til projektering, ud¬
førelse, tilsyn og drift.
www.belaegningsfraktionen. dk
info@danskbyggeri. dk



BALLERUP

w
1-2 landskabsarkitekter

Du er landskabsarkitekt med solid projekteringserfaring,
og har lyst til at arbejde med forbedring af det
udendørs miljø i problemramte boligområder.

GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning tilbyder
1-2 spændende stillinger til dygtige og ambitiøse
landskabsarkitekter, som har lyst til at arbejde på en
større tegnestue i konstant udvikling. Der er tale om
længerevarende projektansættelser, men med mulighed
for fast ansættelse.

Du vil i et bredt fagligt miljø få mulighed for at løse
alsidige opgaver. Du får mulighed for at anvende og
sikre mange sider af din faglige kompetence.

Se stillingsopslaget og find information om tegnestuen
og de opgaver vi løser på www.gbl.dk

Ansøgningsfristen er den 30. juni 2004.

GBL GRUPPEN FOR
BY & LANDSKABSPLANLÆGNING APS

Pakhustorvet 4
box 127
DK 6000 Kolding

Tel. +45 75 52 64 44

Landskab 2004

Nr. 5/2004
udkommer den 19. august

Nr. 6/2004
udkommer den 23. september

Nr. 7/2004
udkommer den 4. november

Nr. 8/2004
udkommer den 16. december

Afsnitleder til Natur og Miljø

Ballerup Kommune søger en afsnitsleder for Natur & Miljø.
Du uddannet ingeniør, landskabsarkitekt, cand.mag,
cand.techn.soc. eller lignende, du har ledelsesmæssig erfaring -
gerne fra en kommune og du er først og fremmest udviklings¬
orienteret og har lyst til at arbejde tværfagligt.
Ansøgningsfrist: 10. juni 2004
jobnummer: 04-220
Læs mere om jobbet og send din ansøgning online på:

www.balterup.dk/job

Åben og Udfordrende
Ballerup Kommunes fælles værdier er grundlaget for alt, hvad vi gør.
Vi går nye veje og har nedlagt de traditionelle forvaltninger til fordel for
en åben, tværfaglig organisation, som lægger op til samarbejde og nye
måder at løse opgaverne på.

LØRENSKOG KOMMUNE, norge
Lørenskog kommune er nabokommune til Oslo i
nord-øst og sentralt beliggende mellom Oslo og Gard-

ermoen. Vi har 30.000 innb. Kommunens beliggenhet gir fine mulig-
heter for rekreasjons- og fritidsaktiviteter. Det er ca. 15 km til Oslo
sentrum, medgode buss- og togforbindelser. Vierca. 1.500 ansatte.

« Lørenskog grønne sentrum»
- idékonkurranse

Innbydelse for prekvalifisering til
parallelloppdrag

Lørenskog kommune ønsker å etablere en bred, grønn korridor
inn i de sentrale og tettest bebygde deler av kommunen. Om¬
rådet er i dag hovedsakelig landbruks-, natur- og friluftsområder,
og inneholder verdifulle kulturminner og landskapsformer.
Arealet er ca 1500 daa, hvorav ca. 300 daa er avsatt til utvidelse
av eksisterende kirkegård, som gravlund/park. Kommunen
ønsker et idégrunnlag for å utarbeide en reguleringsplan for
området og en detaljplan for kirkegården.
Lørenskog kommune inviterer med dette landskaps-
arkitekter/-firmaer til å soke om deltakelse i parallell-
oppdraget. Frist for innlevering av søknad med papirer
som viser kvalifikasjoner for oppgaven, er tirsdag 29. juni.
Det tas sikte på å gjennomføre fire parallelloppdrag med et honorar
på 120 000 kroner til hver. Foreløpig framdriftsplan for arbeidet:
Søknadsfrist

Avgjørelse om hvem som får delta
Oppstart med befaring
Innleveringsfrist
Presentasjon av vinner

Tirsdag 29. juni
Tirsdag 13. juli
Mandag 23. august
Tirsdag 19. oktober
Mandag 15. november

Det er utarbeidet et konkurranseprogram som kan fås ved
henv.til prosjektleder Arne Stig Tjade fif. (47) 67 92 96 28 el.
Bjørn Torp tlf. (47) 67 92 96 10. E-mail: atj@lorenskog.kommune.no
eller bto@lorenskog.kommune.no

www.arkfo.dk



ørestadslygten

Design ARKKI

Den nye lygte indgår i belysningskonceptet for Københavns nye bydel, Øre¬
stad. En retningsbestemt lysudsendelse gør den oplagt i bymiljøer, hvor man

ønsker at oplyse veje, stier og pladser.

louis
poulsen

Louis Poulsen Lighting A/S - Nyhavn 11 ■ Postboks 7-1001 København K
Tlf.: 33 14 14 14 • Fax: 33 14 17 10 • belysning@lpmail.com ■ www.louis-poulsen.dk


