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Krogh & Molin 8
M IL- Anlægsgartnere & Entreprenører

ANLÆG FOR GRØNT
I

i
Roskildevej 539 1976-25 ål*" 2001
260S Brøndby
Tlf. 43 63 01 22
Fax. 43 63 00 81

E-mail:

anlaeg@kroghogmolin.dk

Vi skaber en oplevelse
-med planter, sten, stål og vand
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Ring og få vor referenceliste på tlf. 5819 6005

Skælskør Planteskole & Anlægsgartnere A/S
LANDSKABSENTREPRENØRER

Teglværksvej 2 - DK 4230 Skælskør - Tlf. 5819 6005 - Fax 5819 0081

STORE TRÆER
• salg
• plantning

TRÆPLEJE
• beskæring
• undersøgelse
• rapporter

j&ssk

Skovvej 56 2750 Ballerup
Tlf. 44650565 Fax 44650874

Anlæg med grøn garanti l/fU
"

LDA

Robert Smith Sørensen
ANLÆGSGARTNERMESTER

»Bakkegård« • Gulbjergvej 24 • Slagslunde, 3660 Stenløse
c 48 18 33 18 Fax 48 18 33 98

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERINGER • SPORTSANLÆG

BIRKHOLM PLANTESKOLE
FARREMOSEN 4
3450 ALLERØD
TLF. 48 17 31 26
FAX 48 14 09 86
E-mail: birk-holm@internet.dk

leverandør afalle
planteskoleartikler

produktion af træer,
buske og bunddække-
planter i alle sorter
og størrelser

rekvirér vort katalog
og aflæg besøg i
planteskolen

tilbud gives på alle
leverancer

BIRK

HOLM

ANLÆGSGARTNER
"LILLE ROSENLUND"
ROSENLUNDSVEJEN 6 . 3540 LYNGE
TLF. 48 18 82 66. FAX 48 18 88 91

Vi udfører anlægsopgaver for amter, kommuner,
boligselskaber, private bygherrer samt .

vedligeholdelse af enhver art.

E. M. DEICHMANN A/S
SCHIMMELMANNSVEJ 30
2920 CHARLOTTENLUND

TELEFON

TELEFAX

39 63 36 80

39 63 36 61

• NYANLÆG • STEN • FLISER
• PLANTER • GRÆS
• VEDLIGEHOLDELSE

Vi bygger grønt LDA
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NYT FRA DANSKE LANDSKABS¬
ARKITEKTER

Generalforsamling I
Danske Landskabsarkitekter
- og foredrag ved den norske
tegnestue Snøhetta
Fredag den 23. marts 2001 afholdes
ordinær generalforsamling i
Danske Landskabsarkitekter i
Kvartercentret Nordvest

Dortheavej 61
2400 København NV

http://www.kvartercentret.nv.kk.dk

Ved generalforsamlingen bydes på
middag. Deltagelse i middagen
koster 80,00 kr. (ekskl. drikkevarer)
og forudsætter tilmelding til DL's
sekretariat på tel. 35 34 68 33,
e-mail dl@landskabsarkitekter.dk
eller fax 35 34 68 23.

Program
15.00 Snøhettas Landskabsprojekter
16.45 Generalforsamlingen begynder
19.00 Middag
20.00 Generalforsamlingen fortsætter
21.30 Generalforsamlingen slut

DL's hjemmeside
DL's hjemmeside: http://www.land-
skabsarkitekter.dk har fået nyt layout:
Den nye hjemmeside kan tilbyde en

lang række ydelser for alle interes¬
serede og enkelte områder kun for
DL's medlemmer. Hensigten er, at
hjemmesiden i højere grad skal ser¬
vicere medlemmerne og gradvist
skal erstatte postbetjente ydelser
fra DL.
Medlemmerne vil således med tiden

modtage direkte besked om arran¬
gementer i foreningen og eksterne
begivenheder af fagrelevant karakter.
DL's medlemsdatabase bliver lagt på
hjemmesiden. Der vil kun være

adgang hertil med kode og uden
mulighed for at downloade.
Hjemmesiden indeholder, bl.a. oplys-.
ninger om DL, DL's bestyrelse, DL's
udvalg, repræsentantion.i andre
udvalg m.m., elektronisk indmeldel¬
se, medlemsområde, DL Nyt (kræver
adgangskode), jobs, tidsskriftet
Landskab (viser indhold af sidste nr.
af Landskab).
Desuden er der links til fagrelevante
hjemmesider.
Har du'forslag til tilføjelser, det være
sig f.eks. links og arrangementer, er

DL's sekretariat taknemmelig for alle
henvendelser. Send blot en e-mail til:
dl@landskabsarkitekter.dk
DL vil gerne opfordre alle sine med¬
lemmer til at gå ind på hjemmesiden
og tilmelde sig den elektroniske
medlemsservice, der giver adgang
til DL' medlemsområde.
Herefter opfordres medlemmerne til
at rette egen profil, gerne med
tilføjelse af fødselsdag, da DL er
ved at opbygge en fødselsdags-
kalender, og med en e-mail adresse,
da denne er nødvendig for at kunne
modtage oplysninger fra DL's
nyhedsside på hjemmesiden.

Julemøde København
Den 30. november 2000 mødtes 70
københavnske medlemmer af DL til
et festligt julemøde i fornemme
lokaler. Det var i KFUM's hus i St.
Kannikestræde i det indre Køben¬
havn. Mødet indledtes med et fore¬

drag af Hotel Performance, som er
et teaterensemble. Her blev der for¬
talt om deres planer for et teaterhus
i Ørestaden og om deres teaterkon¬
cept. Efter foredrag var der dækket
op til dejlig alternativ julemiddag i
de øvre gemakker med tilstødende
kaffesalon.
Der var rig lejlighed til at mødes
med kollegaer, og der blev ført sam¬
taler om stort og småt.
Julemødet var arrangeret af debat¬
udvalget København, som havde gjort
et stort stykke arbejde, for at afte¬
nen blev så hyggelig, som den var.
Tak for det.

Danske Landskabsarkitekters
sekretariat.

Tirsdag-fredag. Mandag lukket.
Telefon 35 34 68 33,
di@landskabsarkitekter.dk
Maria Miret, fagsekretær

KURSUS
PROFESSIONALISERING AF
LANDSKABSARKITEKTER
Danske Landskabsarkitekter

arrangerer kurset i samarbejde med
Praktiserende Landskabsarkitekters
Råd. Det afholdes 23.-25. april.
Kurset har til formål at give land¬
skabsarkitekter, der dagligt admini¬
strerer og producerer projektmateri¬
ale til anlægs- og driftsopgaver, et
overblik over den tekniske og juridi¬
ske side af arbejdsområdet.
På kurset gennemgås og diskuteres
de væsentligste love, aftaler, nor¬
mer og kutymer, der styrer tilblivel¬
sen af projektkontrakter, forslags-
og udbudsmateriale igennem pro¬
cessen og resulterer i et slutprodukt,
der kan afleveres til brugerne, uan¬
set om der er tale om en drifts- eller

anlægsopgave. Kurset henvender sig
således til en bred kreds af land¬
skabsarkitekter, der driver virksom¬
hed, er ansat i en grøn forvaltning
eller landskabsarkitektvirksomhed.

Program
Mandag 23. april 2001
Det at komme i gang. Indehaverne
fra 2 unge tegnestuer fortæller om,
hvordan de kom i gang, fik de første
opgaver og løbende får nye opgaver
v. landskabsarkitekt MDL, PLR
Hjørdis Sørensen og landskabsarki¬
tekt MDL, PLR Peter Juhl.
En indføring i ABR 89, udbud af
rådgivning, prækvalifikation m.v.
v. advokat Jens Jordan.

Rådgiverens ansvarsforhold.
En gennemgang af en rådgivers
ansvarsforhold og forskellige sags-
eksempler v. advokat Jens Jordan.
En gennemgang af ydelserne i de
forskellige projektfaser. En kommen¬
teret gennemgang af ydelsesbeskri¬
velsen for landskabsarkitektvirksom-

Cigar og kaffe i salonen.
Fra venstre Flemming Flartmann, Mogens Lock Hansen, Søren Flarboe,
Mogens Ellekvist, Anne Trille Sommerfeldt, Henrik Fog-Møller,
Karsten Kring og Knud W.Ø. Larsen

Jakob Inox Line wire¬
konstruktioner & fittings

Produkt:

Højglanspolerede, syrefaste
rustfrie wire præmonteret med
fittings efter kundekrav. Bredt
program af fittings for egen
eftermontering.

Anvendelse:
T rappegelændere/balustre,
espalier, gitterværker, volierer
og konstruktioner med høj
arkitektonisk værdi f.eks. i

lufthavne, hoteller, udstillinger,
virksomhedsdomiciler. mm.

Dimensioner:

Wiredugter og wire fra 1 til 16
mm. Særlige kundekrav
imødekommes.

Katalog, ring 76 240 234

V ■

CarlSfahl
CABLEVDSIOIN

Carl Stahl A/S

Snaremosevej 21 • 7000 Fredericia
te I 76 240 234 • fax 76 240 345

www.carlstahl.dk



hed belyst med konkrete eksempler
v. landskabsarkitekt MDL, PLR
Knud W.Ø. Larsen.

Tirsdag 24. april
Hvordan udfærdiger man en rådgiv-
ningsaftale? Honorarforhandling og
tilbud på rådgivning. Rådgiveran¬
svarsforsikringer m.m. v. landskabs¬
arkitekt MDL, PLR Knud W.Ø. Larsen.
Beskrivelse af det gode projekt.
En gennemgang af hvordan tingene
beskrives kort, præcist og korrekt
med udgangspunkt i faglige normer
og paradigmaer v. landskabsarkitekt
MDL Torben Møbjerg.
Udbud af drift og vedligeholdelse.
Hvilke krav kan der stilles til det

gode driftsudbud? landskabsarkitekt
MDL Ulf Løbner-Olesen.
Udbudsmaterialet. En gennemgang
og kritik af landskabsarkitektens
arbejde set med entreprenørens
øjne v. Anders Dam.
Paneldiskussion om udbud af drift v.
landskabsarkitekt MDL Torben

Møbjerg.

Onsdag 25. april
Byggejura. Indhentning af tilbud og
byggejura. En gennemgang af licita¬
tionslov (evt. orientering af ny licita¬
tionslov) og AB92. Ved gennemgan¬
gen berøres de hyppigste problemer
i forbindelse indhentning af tilbud
og beskrivelse af konditionerne for
entreprenørerne v. kontorchef Peter
Andersen, Håndvaérksrådet.
Når vejret driller, Arbejdet med be¬
lægninger, jord og planter kan ikke
altid udføres under ideelle betingel¬
ser. Hvad sker, når et arbejde ikke
kan udføres konditionsmæssigt?
Registrering af vejrlig. Dagbøder og'
tidsfristforlængelser v. fagkonsulent,
landskabsarkitekt MDL Anne Fischer
Stausholm.

Afrunding og evaluering

Kursus afholdes på Musholm Bugt
Feriecenter, Musholmvej 100,
4220 Korsør. Tel. 70 13 77 00

http://www.musholm.dk
Pris eksklusiv moms for kursus med
materialer, kost og logi er 5.300 kr.
for medlemmer af DL og PLR og
5.800 kr. for ikke-medlemmer af DL

og PLR.
Tilmelding skal ske skriftligt inden
2. april 2001 til:

Danske Landskabsarkitekter
Wesselsgade 2 st.
2200 København N
Tel. 35 34 68 33
Fax 35 34 68 23

Tilmeldingen er bindende.
Ved afmeldelse senest 14 dage
inden kurset debiteres halvdelen af

gebyret. Ved senere afmeldelse
debiteres hele beløbet.

TILLYKKE MED DAGEN
60 ÅR
Ida Varming, 20. april
Peter Christensen, Dragør Kommune,
28. april

50 ÅR
Søren A. Jensen, Rudbjerg Kommune,
25. marts
AL

RETTELSE TIL ARTIKEL I
LANDSKAB 6-2000

WORKSHOP I REYKJAVIK
I Steen Høyers artikel om workshop
i Island er det ene navn i gruppen af
studerende desværre fejlagtigt an¬
givet som Anna Engberg.
De korrekte navne i teksten på
s. 160-161 er:

Nordisk workshop i Reykjavik.
Juni 2000. Projekt af Anna Bøttiger,
Christina Prip, Sophie Sahlquist og
Alice Øberg.

KONFERENCE PÅ HARVARD
UNIVERSITY OM EUROPÆISK
LANDSKABSARKITEKTUR
Fra 19. til 21. april afholdes en inter¬
national konference 'Contemporary
European Landscape Design' på
Harvard University, Dept. of Land¬
scape Architecture, i Massachusetts,
USA.
I tilknytning hertil etableres en
udstilling, der vises fra 19. april til
24. maj. I udstillingen focuseres
ligeledes på aktuelle tendenser i
europæisk landskabsarkitektur. •

Udstillingen vil præsentere eksem¬
pler på byparker, haver, havnepro¬
menader og strande, motorveje etc.
Konferencens diskussioner vil bl.a. .

udforske relationen byplanlægning -
landskabsarkitektur.
Blandt forelæserne er Jeppe Aagaard
Andersen, Thorbjorn Andersson,
Petra Blåisse, Stefano Boeri,
Alexandre Chemetoff, Gilles Clément,
Georges Descombes, Beth Galf,
Adriaan Geuze, Peter Latz,
Bart Lootsma og Sebastien Marot.
Lektorerne Joseph Disponzio og
Dorothée Imbert er henholdsvis
kurator for udstillingen og arrangør
af konferencen.
Redaktør ved Le Visiteur, Sébastien
Marot er gæstekritiker.
Pris: 125$
Registrering og information:
Tel. (617) 495 0647
Fax (617)495 5015 eller
euroconf@gsd.harvard.edu

Landscape Architecture Department
Harvard University
48 Quincy Street
Cambridge, Mass. 02138 USA
www.gsd.harvard.edu

ARRANGEMENTER PÅ FYN

DAL, afdelingen for Østifterne, Den
danske Landinspektørforening, Fyn,
Ingeniørforeningen i Danmark, DL,
Foreningen af byplanlæggere, Asso¬
cierede danske Arkitekter, Fyn,
Teknisk Landsforbund, Fyn og DJØF
arrangerer følgende foredrag og
ekskursion i resten af foråret:

Lyø på cykel
En bevarende lokalplan for Lyø blev
udarbejdet af Faaborg Kommune og
vedtaget for et år siden efter megen
debat.

Byplanarkitekt Jens Peter Ohlesen,
Faaborg Kommune og museums¬
inspektør for Faaborg kulturhistoriske
Museer, Anders Rehde Nielsen vil
fortælle om planlægning, debat og
historie på Lyø.

Tirsdag den 1. maj 2001 kl. 13.45
ved Lyøfærgen i Faaborg Havn.
Færgen sejler kl. 14.00. Hjemkomst
til Faaborg Havn kl. 17.40.
Medbring cykel og kaffe.
Af hensyn til færgen er tilmelding
nødvendig til Grete Wang Poulsen
tel. 66 13 13 72 lokal 2514 senest

27. april 2001.

Odenses nye torve og pladser
I de seneste år har mange af bymid¬
tens gader og torve undergået en
fornyelse. Nye kvaliteter både i rum
og belægninger er opstået.
På en vandring gennem byen vil
park- og vejchef Per Glad fortælle
om intentioner, anlæg og resultater.

Onsdag den 6. juni 2001 kl. 16.00
fra Odense Slotsplads.
Turen slutter ca. kL 18.00.

Sensommertur tilÆbelø

Arbejdet med fredningen af Æbelø
har strakt sig over et årti og involve¬
ret mange mennesker og faggrene.
Nu er Æbelø fredet, og på en 2-3
timers vandretur bl.a. til Oens natur¬

skov og uberørte kystlinie fortæller
naturvejleder Ole Runge om hvorfor.
Helt undtagelsesvis bliver vi kørt
både ud og hjem ad vadevejen.
Hjemkomst ca. kl. 21.00.
Alle tidspunkter vil blive meddelt
mere præcist, når tidevandstabellen
kendes.

Fredag den 7. september 2001
kl. ca. 15.00 ved p-pladsen ved vade¬
vejen til Æbelø nordvest for Jersore.
Tilmelding er nødvendig. Max. antal:
20 personer. Medbring kaffe, mad¬
kurv og fornuftigt tøj.
Giv besked til Grete Wang Poulsen
tel. 66 13 13 72 lokal 2514 om del¬

tagelse inden den 17. august 2001.
Evt. afbud bedes meddelt af hensyn
til ventelisten.

KONKURRENCE OM FORNYELSE
AF PRAGS BOULEVARD
Lokale- & Anlægsfonden har i sam¬
arbejde med Københavns Kommune
udskrevet en international etapekon¬
kurrence om fornyelse af Prags
Boulevard i Sundby på Amager.
Prags Boulevard ligger i Holmblads-
gadekvarteret, der er ét af tre så¬
kaldte kvarterløftområder i Køben¬
havns Kommune. Her er allerede
iværksat en lang række aktiviteter
med det formål at forbedre den fysi¬
ske, kulturelle og sociale standard i
kvarteret.
Konkurrencen udskrives som en så¬
kaldt Charter '99 konkurrence.

(Charter '99 handler om at skabe
arkitektonisk kvalitet gennem et sæt
fælles spilleregler).
Konkurrencen afholdes i to etaper.
1. etape er en åben idekonkurrence.
Blandt deltagerne i 1 etape indbyde
5-8 deltagere til at videreudvikle
idéerne i 2. etape på baggrund af et
revideret konkurrenceprogram.
Det er hensigten, at vinderen af
konkurrencen skal overdrages råd¬
givningsopgaven i forbindelse med
realisering af opgaven.
Konkurrenceperiode for 1. etape:
1. marts-17. maj 2001.
Samlet præmiesum, der udbetales
efter 2. etape: max. DKK 750.000
med en 1. præmie på min. DKK
150.000.

KONKURRENCE OM FORSTADEN

Forskningsstyrelsens velfærdsforsk-
ningsprogram og Arkitektskolen i
Aarhus har i en toårig periode,
1997-99 finansieret et forsknings¬
projekt omkring byfornyelse og by¬
udvikling i forstaden.
Som afrunding af det toårige forsk¬
ningsprojekt har forskningsprojekt
'Forstad', Arkitektskolen i Aarhus
sammen med By- og Boligministeriet
udskrevet e'n offentlig idékonkurren¬
ce med temaet: 'Den nye forstad, by¬
fornyelse og byudvikling i forstaden'.
Forskningsprojektets resultater ind¬
går i konkurrenceprogrammet og er
med til at udpege de problemstillin¬
ger, de konkurrerende skal søge
løsninger på. Forskningsprojektets to
deltagende kommuner, Århus og Høje
Tåstrup, stiller konkurrenceområder
til rådighed.
Den samlede præmiesum er på 1,3
mill. kr. Frist for indlevering af for¬
slag er 19. april 2001.

Konkurrenceprogrammer kan ses og
hentes på DAL/AAs hjemmeside på
www.dal-aa.dk og rekvireres skriftligt
eller afhentes hos DAL, Strandgade
27 A, 1401 Kbh. Ekspeditionstid for
bilagsmateriale er ca. 6 dage.
kpnkurrencer@dal-aa. dk
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LONE VAN DEURS

Dis ISERIAK

Digtene på denne side og
side 6 er fra digtsamlingen
'Modtstrøms' af
Kristian Olsen aaju.
Forlaget Atuagkat & Compagniet.
Nuuk, 1995
• The poems on this page and
page 6 are from the poetry
collection Modstrøms (against the
current) by Kristian Olsen aaju.
Forlaget Atuagkat & Compagniet.
Nuuk, 1995

Fjordens dis
ligger
langt væk
fra kaos
i verdens centrum

Fjordens dis
indhylder drømmene
om virkelighedsfjerne
strømhvirvler
med livets grålige farver

Kangerluup iseriaa
nunarsuup qeqqani
uivernersuup
pallimanngisaaniippoq

Kangerluup iseriaata
sarfap qalalianeri
piviunngitsuusaamiittut
sinnattuinngorlugit ulippai
inuunerup qaserneranik
qaavisigut qalipaaserlugit



NORDATLANTEN MIDT I KØBENHAVN Lone van Deurs

København — fortid ogfremtid
København, en hovedstad i Norden med bånd til det
meste af Europa, men også en hovedstad med bånd
mod nord, mod eksotiske himmelstrøg med helt andre
vækstmuligheder end de københavnske.

Byen formes af tidens kræfter, som netop nu stræber
mod internationalisering med høj bebyggelsesgrad,
glasfacader - computertrylleri på mange niveauer.
Dette ønske om internationalisering, hvor vi er i tæt

dialog med hele verden, har også skabt mulighed for
at forny Grønlands Handels Plads, så den igen kan
spille med i byens liv og trække verdens yderste egne

tæt til byen og præsentere både de gamle forbindelser
og samtidig det moderne pulsslag, der slår i disse sær¬

prægede hjørner af verden. Nordatlanten skal i den
københavnske bevidsthed ikke blive hængende i en
mere eller mindre velment romantisk forestilling om

kajaksejlads og edderfuglefangst, men den skal føre
sig frem som en moderne medspiller derude for enden
af Strandgade. Pladsens historie spænder over flere år¬
hundreder og fastholder nu sin oprindelige plan, her
kan man virkelig tale om et steds iboende energier.

En bydel bliver til
En by har sine øde steder, steder som ikke naturligt er
blevet udvalgt til nogen form for aktivitet, og som ikke
umiddelbart kalder på at blive brugt eller elsket.
I 1730 lå der i København for enden af Strandgade

på Christianshavn nogle lave, overskyllede arealer med
morads og dynd til gene for søfarten og til skam for
byen, grimt og slimet. Men i en by ligger steder ikke
i længden øde hen, nogle får gode ideer. Det fik
Andreas Bjørn i 1735. Han søgte Magistraten om til¬
ladelse til at oprense, indpæle og opfylde det mudrede
område, og han fik tilladelsen, oven i købet med ret
til at benytte den 'som De bedst vide og kunne samt
beholde den, fri for Afgifter i tyve Aar fra den tid at

regne, da bemeldte Grund er forsvarlig opfyldt'.
En projektmager fik grønt lys, og byen blev 6 tøn¬

der land større.

Mange forskellige initiativer slog sig ned på dette
nye sted i byen, det vigtigste blev nok Det almindelige
Handels Compagnie. Det var et selskab, som skulle
drive handel med Europa og Middelhavslandene og

drive hvalfangst. Det med hvalfangsten skyldtes et •

ønske om at fravriste hollænderne deres dominans i

farvandene ud for Grønlands vestkyst.

Et bylandskab med bolværk, bygninger, skure, pladser
og stræder skabes som en lang proces. Økonomiske
overvejelser, konkurrencehensyn, strategiske handels-
investeringer, nepotisme og pionerdynamik former
byen og giver den krop og indhold. Forunderligt, at
alle disse tilsyneladende tilfældigheder alligevel kan
krystalliseres ud i de gode bygningskroppe, som ligger
der. Her er ro og rytme, sjæl og spænding, et sted med
indhold og skønhed. At være nabo til havet er selv¬
sagt et stort plus, men det er ikke alene omgivelserne,
der skaber stemningen.

*

Der bygges og handles
Hvalfangsten udvikledes og blev i 1763 suppleret med
handel med 'de islandske, finmarske og færøske', et
nordatlantisk handelscentrum voksede frem midt i

København. Pakhuse blev bygget, trankogeri og skibs-
byggeri blev her plads til, skibe i havnen, aktiviteter på
kajen, mylder og liv, robuste aktiviteter med oplevelser
til alle sanserne. Oplevelserne spændte lige fra visuelle,
æstetiske herlighedsstemninger ved synet af velpropor¬
tionerede bygninger i tætte klumper og åbne pladser
omgivet af det blanke vand til stram tranos og skidt
og rod fra mange menneskers virksomme aktiviteter.
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Det gik rigtig godt for Kompagniet, så godt, at man
lod bygge et nyt stort pakhus. Man bad murermester

J.C. Conradi om at løse opgaven, han havde tidligere
været konduktør for Eigtved under bygningen afAsia¬
tisk Pakhus, så han havde håndelaget og god erfaring
med store huse til enkle formål. Han formåede på trods
afmange ændringer i programmet at bygge det store,
fine pakhus, som endnu ligger der og giver Grønlands
Handels Plads stemning og karakter.
Der kunne være mange sidehistorier at fortælle om

området, opgangstider og nedgangstider, udvikling og

afvikling, store rejser, trankogeri, vareudveksling og

mennesker. Under alle omstændigheder blev Andreas
Bjørns ø et robust og rummeligt sted, hvor bygninger
og åbne arealer hele tiden fandt nye muligheder og
nye aktiviteter.
I 1800-tallet skød et hav af pakhuse, småbygninger

og skure op, det hele udvikledes som et landskab, der
formes afmange forskellige omstændigheder, til en sam¬

mensat byfortælling, som i dag kan studeres på Vilhelm
Kyhns nøjagtige og stemningsfulde malerier. Han var

dreng herude i midten af 1800-tallet, hans far var op-
synsbetjent for Handelen, og sønnen føjtede rundt
mellem skure, fartøjer, kasser og varer i store bunker.

Fremtiden

Sejlads - vareudveksling - handel — eventyr — forbin¬
delser til himmelstrøg mod nord formede denne bydel.
Men flytrafikken skabte nye kraftcentre, og Grønlands
Handels Plads blev et mærkelig efterladt sted tappet
for sin kraft og energi.

Siden 1970erne har stedet og historien om Nord¬
atlantens vilde virvar midt i København ligget øde hen.
Conradis store pakhus blev tømt for sit indhold og

ligger nu som en smuk og rummelig skal, der venter
på nye aktiviteter. Nok et af de eneste store gamle
pakhuse-, der aldrig har været andet end pakhus, råt
og uspoleret uden moderne raffinementer og tekniske
hurtigløsninger.
Området fortæller på trods af tomhed og forladthed

en historie så energisk og spændefide, at det nu er klar
til at tale sig igennem stilstanden og ud i fremtiden.
De fælles rødder, den fælles historie om nordpols-

farere og hvalfangst, suset fra de isfyldte have og grønne

dale skal ikke glemmes, men skal genopstå i en ny
skikkelse. Planerne om en 'Nordatlantisk Brygge' på
dette sted med den 250 år lange historie indleder sit
næste kapitel.
Dansk Polarcenter, Arktisk Institut og Institut for

Eskimologi har allerede fundet deres plads i nogle af
de gamle bygninger. Visionen om en plads, et sted i
København, hvor Norge, Island, Grønland, Færøerne
og Danmark åbner et vindue til verden og fortæller
om dengang, nu, og det som fremtiden former, tager
netop sine første skridt. Her skal igen fortælles histo¬
rie, og her skal historiens næste kapitler om Nord¬
atlantens plads i verdenssamfundet skrives.

De mange drøje forhindringer — økonomi, tilladelser,
enighed - synes nu at være på plads, og en egentlig
planlægning vil blive påbegyndt i nærmeste fremtid.
Endnu engang skal stedet finde en identitet, rummet
mellem bygningerne, som i dag runger af tomhed,
skal planlægges og have indhold.
Man må ønske sig, at det bliver en balance mellem

respekt'for det, der var og dynamisk nytænkning, som
ikke lader stedet falde hen i en lidt nålestribet museal

stemning, hvor pænhed let bliver til ligegyldighed.
Der skal formes og skabes nyt, så det kan blive et sted
i København, med sin særlige egenart, men alligevel
også et sted, der umiddelbart kan forstås af alle. Sym¬
boler og elementer fra hele Nordatalanten kunne her
væves sammen med de kvaliteter, der allerede findes,

havet, lyset, de robuste bygninger, nærheden til cen¬
trum. Man skal blive nysgerrig på hele Nordatlanten.
Vi klikker os ind på hinandens hjemmesider, og vi

ved så meget om hinanden, men vi har også brug for
virkelige mødesteder, hvor vi fysisk kan være til stede.
Der serveres ikke dampende klipfisk og søpapegøjer
på hjemmesiden, vi må finde/opfinde rigtige steder,
som kan virkeliggøre hjemmesidernes flotte farvefotos.
Grønlands Handels Plads midt i København, skabt

i 1730rne, har nu mulighed for 250 år senere igen at
blive et livligt sted, hvor der fortælles historie og hvor
der fortælles om nutid og fremtid. Bygningerne, hav¬
nemolerne, pladserne og smøgerne mellem de meget

forskellige bygninger skal finde et nyt ægte udtryk og

blive Nordatlantens gave til København.
Lone van Deurs, landskabsarkitekt mdl, pir
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GRØNLAND - HISTORIE - ISFJELDE - HUSE
Lone van Deurs

Menneskene

Grønland — menneskenes land — har igennem histori¬
en været flere folks land - Independence-, Dorset- og
Saqqaqfolkets, Nordboernes og Thulefolkets. Først
kom, så vidt man ved, Sarqaqfolket med deres store

hunde til Vestgrønland fra de Nordamerikanske øer

for 4.000 år siden. De fiskede og jagede rensdyr og
sæl. De blev henimod vor tidsregning efterfulgt af
Dorseterne, som også var et jægerfolk, der valgte at

rejse mod øst.
1 slutningen af 900-tallet sejler islandske bønder -

Erik den Røde og hans folk - over havet bort fra kamp
og blodrus, og samtidig begynder Thuleeskimoerne
at vandre fra Canada til Nordgrønland.
Omkring midten af det 14. århundrede er det ude

med nordboerne, de forsvinder simpelthen, og alene
Thuleeskimoerne befolker nu det store land. Man

kan tale om en brydning mellem nordboernes 'grøn¬
ne græsgange, fårehold og fast beboelse' og Thuleeski¬
moernes 'bevægelse, jagt og hunde'. Måske kan man

sige, at det ene folk levede i og af landet, o£ det andet
folk levede i og med landet. Bondens og nomadens
landskabsopfattelse er vidt forskellig, og dog fordrer
begge livsformer en intens fingerspidsfornemmelse for
muligheder og umuligheder. Måske glemte nordboerne

at respektere landets egen rytme, måske var de frodi¬
ge græsgange blevet for grønne og selvfølgelige, siden
de pludselig efter at have levet i landet i næsten 600 år
forsvinder. Alene tilbage blev Thuleeskimoerne, som
forstod kunsten at leve i og med det arktiske landskab,
en kunst som må kræve den yderste årvågenhed og

forståelse for rytmer og omdriftsformer, en økologisk
livsførelse helt ned i mindste detalje.

Isfjelde, enorme skulpturer, ufattelig
store, ufattelig gamle, og så er det
bare vand.
• Icebergs, enormous sculptures,
unbelievably large, unbelievably old,
and just water after all.

Landskabet

Grønland, det land, som er fyldt med is og sne, hvor¬
for fik det dette navn, som fortæller om saftige enge

og store sletter? Det er bonden Erik den Rødes navn¬

givning, der stadig følger landet, han kaldte det ny¬
opdagede land for Grønland fordi, som han sagde:
'Et kønt navn skal nok trække folk til'. Og Erik den
Røde og hans folk valgte de grønne steder, de grund¬
lagde Østerbygden (Julianehåb) og Vesterbygden
(Godthåb), som er de eneste områder i Grønland,
hvor bønder kunne trives, den grønne del afGrøn¬
land. Polemisk kalder grønlændere i nord i dag denne
del for 'banankysten'.
Men resten, det hvide barske land, hvor livsbetingel¬

serne er helt anderledes, og hvor bonden ikke overlever,
er vel det landskab, som vi danskere i dag umiddelbart

Sælen flænses på isflagen, hvor den
blev skudt. Blodigt og flot på samme
•tid.
• A seal is skinned on the ice,
where it was shot. Bloody and mag¬
nificent at one and the same time.

h
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Selv farvesætningen af træhusene havde deres egen

logik: Butikker, pakhuse, handelshuse og KGH var
malet svenskrøde, sygehus og andre sundhedsbygnin-
ger var gule, televæsenet var grønt, og GTO malede
deres huse blå. Omkring de 'europæiske huse' lå højst
et halvt hundrede eskimoiske huse'.

Der må have hersket en utrolig pionerånd, en iver
for at bosætte, besætte og udvikle. Mange slags ener¬

gier har været til stede. Vi kan forarges, forundres
eller begejstres alt efter vores politiske ståsted og men¬

neskelige indstilling, men bysamfund af høj kvalitet
blev der skabt. Overskuelige enheder med en klar
indbyrdes dialog og en forunderlig enkel tilpasning til
det omgivende landskab.
Det er fantastisk at tæiike på, at disse simple træ¬

huse først blev opført på en tømmerplads i Køben¬
havn, måske ude på den kommende Nordatlantiske
Brygge. Måske har det, da konstruktionsdetaljerne
ikke er danske, været tyske og norske håndværkere,
som der dengang var mange af i København, der stod
for arbejdet. De færdige huse blev nummererede styk
for styk, taget ned og bragt som løsdele til deres blive-
sted i et helt andet landskab i et helt andet klima.

Byer i samlesæt, for det var rigtige byer, der opstod.
Men hvem mon styrede byplanen, det står hen i det
uvisse. Snusfornuft, indlevelse i landskabets rytme og

klang, forsigtighed og ydmyghed overfor den vældige
natur har nok været medbestemmende.

Som Thuleeskimoerne har man lyttet til landska¬
bet og bevæget sig på landskabets betingelser, og i
øvrigt har man nok også sikret sig en høj grad af
funktionsduelighed.

ser for os, når vi taler om Grønland. Nomadelandet
med krav om respekt og sansning, fornemmelse og

fantasi i en grad, som nok ikke er enhver forundt. Et
land som kræver, men som samtidig byder på ople¬
velser, så klart og forenklet med sine ydre omrids og

harmoniske linier, detaljen holdes nede, der kan san¬

ses klart og stort.

Kolonierne og udstederne
I 1721 kom Hans Egede til Grønland. Han forvente¬
de at møde nordboerne, men de var. for længst uddøde.
Han indledte så missionsarbejdet blandt eskimoerne
og gik i gang med at oprette handelsstationer, begge
dele lykkedes udmærket.

I løbet af 20-30 år var næsten alle de steder, vi ken¬
der i dag, anlagte som kolonibebyggelser hver beståen¬
de af en lille snes 'danskerhuse': Bestyrerbolig, assistent¬
bolig, lægebolig, præstebolig, fartøjsførerbolig, butik,
pakhuse, bryghus, bødkerværksted, bageri, kulhus,
krudthus, spækhus og tranbrænderi samt kirke, skole
og sygehus. Hver funktion havde sit hus, og alting
var overskueligt.

Øverst. Ilulissat er vokset fra havet

og op i klipperne og indtager nu
store dele af landskabet.
Midte. Ilulissats nyeste sociale
boliger ligger langt fra havet med det
knuste fjeld uden for døren.
Th. Isfjorden er Ilulissats nærmeste
nabo, drama og skønhed, et landskab
i evig forandring.
• Top. Ilulissat has grown from the
ocean and up into the cliffs and now
covers large parts of the landscape.
Middle. Ililissat's newest public
housing-lies far from the sea, with the
crushed mountain right outside the
door.

Right. Iluilissat's closest neighbor is
the ice fjord: drama and beauty, a
landscape undergoing constant change.

yw..,<*i.
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Byerne og bygderne
Så kom de nye tider til Grønland. I 1960erne tog
danskerne fat og det med et tempo, så Hans Egede og
hans tømrerfolk, og vi med dem må undres. De byer,
som blev skabt i 1725-1850, blev enten moderniseret

og udbygget, eller de blev opgivet og nedlagt.
Som alt andet byggeri skabt i Danmark på det tids¬

punkt, blev der nu arbejdet med teknikken som den
styrende og afgørende faktor, billigt og hurtigt var
kodeordene.

Om huset lå i Skovlunde, Ballerup, Ishøj eller Godt¬
håb krævede kun lidt forskellige tekniske løsninger.
Arkitekterne indrettede sig på de 'besparende tekniske
løsningsmodeller' og fremskridtets masseproduktion,
styret afmaskinernes formåen. Altangangshuse til
alle, lange stive blokke ordnet i rækker uden sans for
detaljen, uden skelen til tradition og skala, uden dia¬
log med landskabet. Jo, Grønland blev moderniseret,
tørvehytten blev erstattet af Robertson-tage, dæk og
vægge, lette og vedligeholdelsesfri.
Arkitektur nr. 4-1968 viser hele denne eksplosion i

byggeriet. Der blev bygget byer, men ironisk nok ud¬
gøres det eneste 'bymæssige miljø' af de gamle koloni¬
huse, som på trods af, eller måske netop på grund af
deres beskedne antal og størrelse formår at danne
pladser og gader, hvilket i høj grad savnes i de nye,

spredt placerede bebyggelser..
Nærlæses præsentationen af de forskellige byggerier

fra 1960erne er der allerede dengang enkelte kritiske
røster fremme. Eva Rude gør opmærksom på den grøn¬
landske kvindeforenings kritik af lejlighedernes ind¬
retning og bygningernes indbyrdes placering. ^Man
har ikke lige husket at tegne plads til alle de våde van¬

ter, huer, tørklæder, sweatere, sokker, gummistøvler
og overtræksbukser, og køkkenet har bordplads til
den lille pakke fra slagteren henne om hjørnet'.
Landsbyggelovens krav om afstand mellem blokkene

er overholdt, men solens vinkel er ikke den samme i

Grønland som i Danmark, hvilket giver dårlig belyste
lejligheder. Man byggede sig i huj og hast bort fra
fortidens slummede tørvehytter og direkte ind i frem¬
tidens håbløse boligslum og landskabsforurening.

Dagbogsbladefra en rejse til Ilulissat
— mødet med landskabet

Jeg har altid Været nysgerrig på det land, hvor kun den
yderste respekt for og kendskab til landskabet giver

plads for menneskets liv og overlevelse. Det måtte være

en rejse værd, også selv om det velsagtens i tilgift til
de store landskabsoplevelser måske kunne blive en

forstemmende konfrontation med danskernes uheldige
bybygning i de aktive 60ere og 70ere.
Den by, der skulle besøges blev Ilulissat, engang

kaldet Jakobshavn, byen i Diskobugten ved Isfjorden,
med direkte forbindelse til den store mægtige indlands¬
is. Ankom dertil i tæt tåge, kulde og småregn en dag i
juli. Ingen fjord i sigte, ingen isbjerge, ingenting andet
end tæt, tæt tåge. Vandrer ad veje mellem småhuse og

masser af hylende slædehunde, trøstesløst, rodet, en
ram lugt af våd hund, fisk og' tåge, vådt, snasket,
klamt og tungt. Hvor var mine fantasier om store

vidder og sejlende isfjelde.
Og så, lyset sejrer, tågen skubbes væk, og et fanta¬

stisk syn åbenbares, øjet løber langt, ser og ser og mø¬
des af kolosser af drivende isfjelde, former og farver,
som næsten ikke kan fattes. Et landskab i bevægelse,
blågrønne ismasser, ufattelig store, kloder af form,
rytme og sanselighed driver ganske umærkeligt fra
isbræens kant mod Polarhavets mægtige flade.
Isfjelde har personlighed, de er som himmelspir

med liv helt ind i mindste detalje eller som bygnings¬
kroppe indpakkede i hvidgrønt klæde, man aner og
ved alligevel ikke, hvad der rummes i det indre.

Også stokbebyggelsen kom til Ilulis¬
sat. Nonchalant vender den sine vin¬
duer bort fra havet, en bomaskine
landet på et fjeld.
• Apartment buildings have also come
to Ilulissat. They nonchalantly turn
their backs to the sea: a machine for

living that has landed on a mountain.

Ilulissats fodboldbane ligger som en
vældig skueplads med klipper og
trapper som naturlige tilskuerpladser.
• llulissat's soccer field is an

enormous stage, with rocks and
stairs as nature's own bleachers.
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August

Qiioqit tungaannut
qalipaatit nillataarput
qooqqumi paarnaqutit
qorsuaarnerat
kuuppalaamiit
kajorsisillugu

Anorimi imaq
siorsuaarpaluppoq
timmissallu qaqqoriit
samani samani
ikkannersuit

toraarlugit
qulaapput
pavani

August

Mod de yderste øer
bruges de kølige farver
for at få den lynggrønne farve
til at blusse op i dalen
med en brusende elv

Havet summer i vinden

og hvide fugle
er på vej
til fiskebankerne
i synsranden

Dér er en hylde, en landingsplads for sælfangerens
blodige middagsmåltid, et rødhvidt drama i den blanke
isfjord, og dér en fure, der fortæller om tidligere end¬
nu mægtigere kolosser af frosset vand. Øjet kan ikke
se sig mæt, det må følge kolosserne, lysets skiften og
midnatssolens gyldne mildhed, som bringer himmel
og jord i salig forbindelse.
En tak til tågen, som spændte forventningen, en

tak til lyset som bragte størrelse og form, en tak til
forsynet, som lod mig stå lige der, lige dengang; en
landskabsoplevelse, som sætter meget i relief, og som
sætter meget i gang.
Hvordan kan man arbejde, sove og bare være hver¬

dagsmenneske i en by, som altid har en symfoni drø¬
nende uden for vinduerne. Skal man håbe på tågen,
der dæmper landskabets mægtige crescendoer, små
hvilepauser, hvor der kan ordnes profane småsysler,
eller er det måske det, vinteren kan bruges til? Hvad
ved en dansker med bøgeskov og bølgende kornmar¬
ker prentet ind i sin rytme dog om det.

Byen
Fra gammel tid har der været en naturlig samklang
med landskabet, et stærkt ønske om at kunne se sine

jagtområder, sit hav, hvor fisken, sælen og hvalen var
at finde, og sit fjeld med fugle, harer og ren. Man lag¬
de sine huse, så alle fik den nødvendige udsigt, ingen
stjal udsigt fra hinanden, husene lå frit og forskudt
med ubegrænset udsyn.

Men hvordan i dag bygge by med disse isfigurer som
nabo? Skal man forsøge at brøle sammen med dem,
eller skal man blot gemme sig i landskabet i små plet¬
ter af huse, som går i et med fjeld, himmel og is.
Ilulissat begynder ved havet, her ligger kirken og de

ældste huse i god indbyrdes samklang. Efterhånden
kravlede byen op ad bjerget bort fra havet, og ligger
nu i formationer uden indbyrdes klare sammenhænge
som resultat afmange hurtige enkeltløsninger og skif¬
tende moderetninger. Byen har grådigt fortæret land¬
skabet og har gjort det til tilfældige pauser mellem
husene, ubearbejdede restarealer. Og dog, på grusbanen
midt i solskinnet bag posthuset og over for sportshal¬
len spilles der fodbold. Rigtige internationale mål og
med tilskuerpladser som ved et græsk amfiteater, en
mægtig skueplads, der indgår som et flot omdrejnings¬
punkt i byplanen.
Den sommerrejse gjorde min verden større og gav

forståelse for, hvor vigtigt det er, at der arbejdes be¬
vidst og omhyggeligt med arkitekturen, både husenes
og mellemrummenes, hvis bygninger og landskab skal
kunne enes.

Lone van Deurs, landskabsarkitekt mdl, pir

Lyngmarken i Qeqertarsuaq Kommune
• Heathery field in Qeqertarsuaq
Municipality.



BESKYTTELSE AF DET GRØNLANDSKE LANDSKAB
Peter Nielsen

Udelader vi indlandsisen, er det isfri landområde i

Grønland en ca. 6.400 km lang ring på i alt 407.440
kvadratkilometer. Nogle steder, hvor indlandisen kæl¬
ver i havet, er ringen tynd. Andre steder er den mere

end 100 kilometer bred og danner et vældigt bagland
for byer og bygder, der normalt er placeret på yder¬
kysten. Disse områder kaldes i Grønland normalt for
'det åbne land'.

For oversigtens skyld vil dette 'åbne land' i det føl¬
gende blive forsøgt delt op i tre kategorier: landbrugs¬
kulturlandskab, fangst-kulturlandskab og vildmark.
For at forstå problematikken må vi dog først gennemgå
nogle af de særegenskaber, der er ved 'det åbne land'.
Termen kulturlandskab skal forstås meget bredt.

Ikke alle kulturformer sætter lige store spor i landska¬
bet, landbrug sætter nogle, fangst sætter andre. Men
det er også vigtigt at forstå, at kulturen slår igennem
som myter og historier bundet til et landskab, gamle
afbildninger og især et levende brug af stednavne, så¬
ledes at fortiden lever videre i de personer, der den
dag i dag bruger områderne.
Det 'åbne land' er alt det, der ligger uden for by-

og bygdezoner. Inden for zonerne er kommunalbesty¬
relsen den arealtildelende myndighed. Uden for zoner¬
ne er det Landsstyret (Grønlands regering). Man kan
ikke eje jord i Grønland. Man kan kun få tildelt en
personlig brugsret (arealtildeling) til et specielt formål.

Finder man f.eks. et godt sted, hvor man vil bygge en

fritidshytte, kan man få tildelt brugsret til arealet.
Hvis hytten skal sælges, skal den nye ejer have tildelt
en ny brugsret. Dette system er en videreførsel af et
gammelt princip. Den, der kom først til f.eks. en
ørredelv, havde fortrinsret til at udnytte den, indtil han
havde ørreder nok. Så blev der plads til en anden person.
Dette system hænger igen sammen med, at det tra¬

ditionelle fanger- og fiskererhverv havde behov for at
ekstrahere ressourcer fra meget store områder. Derfor
flyttede man i løbet af året rundt til de steder, hvor
ressourcerne var, og dels blev der flyttet over større af¬
stande, afhængigt af f.eks. ændringer i islæg. Dette har
resulteret i, at kulturminder (hustomter, teltringe, kød-
grave, jagtsenge, vardesystemer osv.) findes næsten overalt.
Efter at befolkningen er blevet bofast i omkring 80

byer og bygder, afspejler bebyggelsesmønsteret stadig
ressourceafhængigheden, idet bostederne er spredt ud
for på den måde at være i nærheden af ressourcerne.
Den teknologiske udvikling med bl'.a. hurtige både
har dog til dels mindsket denne afhængighed, idet
næsten alle områder i Grønland, bortset fra det ube¬
boede Nord- og Nordøstgrønland, kan nås med en

hurtig båd på ganske få timer. Landet er 'skrumpet
ind' i takt med teknikkens udvikling.
Endelig er det karakteristisk for det 'åbne land', at

der — næsten ikke — er infrastrukturanlæg (veje, kraft-

Mestersvig, Nationalparken.
En hytte ved landbrækket i en lille
bugt nord for Nyhavn.
I mellemgrunden ses Kong Oscar
Fjord og i baggrunden Traill ø med
forbjerget Kongeborgen.
• Mestersvig, National park.
A cabin in a little bay north of Nyhavn.
In the middle ground is Kong Oscar
Fjord, in the background, Traill island,
with Kongeborgen promentory.
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Arnangarnup Qoorua Dalen, set fra
helikopter i retning mod vest.
Kangerlussuaq, Søndre Strømfjorden,
helt i baggrunden. Sarfartooq-dalen
og -elven munder ud i Paradisdalen
lige vest for klippepartiet med skyg¬
gen i mellemgrund t.v.
• Arnangarnup Qoorua valley, seen
from a helicopter towards the west.
Kangerlussuaq, Søndre Strømfjorden,
far in the background. Sarfartooq
valley and river end in Paradisdalen
just west of the cliffs with shadows
in the middle ground on the left.

ledninger osv.) og derfor heller ingen fragmentering af
naturen. Transporten foregår som før sagt med båd,
og knudepunkterne mellem vand og land er de steder,
hvor der er ankerpladser, eller hvor bådene på anden
måde kan ligge beskyttet selv under voldsomt uvejr.
Brugen af 'det åbne land' er derfor ikke jævnt fordelt.
Denne ujævne brug af naturen bliver endnu tydeli¬

gere, når man ser på Grønlands samlede udnyttelses-
mønster. Traditionelt er der tale om fiskeri og fangst,
og i Sydgrønland fåreavl. Dertil skal lægges en stigen¬
de turisme, råstofefterforskning og -udvinding, og en¬

delig det moderne fritidssamfunds naturbrug. Mange
af disse aktiviteter koncentreres der, hvor naturressour¬
cerne er, og hvor naturen samtidig er tilgængelig, med
muligheder for konflikter parterne imellem.
Indtil nu er der iværksat følgende generelle tiltag

for at beskytte 'det åbne land':
- Adfærdsregulerende regler: Her skal nævnes reg¬

lerne om brug af motoriserede køretøjer, specielt sne¬
scootere. Reglerne går i korthed ud på, at hvis det
ikke udtrykkeligt er nævnt, at der må køres et bestemt
sted, så er det forbudt. Derved er reglerne tænkt me¬
get restriktive og skal dels beskytte naturen, dels be¬
grænse konflikterne med det traditionelle vintertrans-
pcwtmiddel i Nordgrønland - hundeslæden.

— Reglerne angående råstoffer: Råstoffer i Grønland
er et grønlandsk/dansk fællesanliggende. Derfor er til¬
ladelsessystemet anderledes end Grønlands Hjemme¬
styres eget tilladelsessystem. Reglerne regulerer f.eks.
transport, flyvning, adgangen til områder, der er føl¬

somme pga., at de f.eks. er kælvningsområder for rens¬
dyr, yngle- og fældepladser for gæs osv.

— Temporært beskyttede områder: Mange dyrearter
kræver specielt ro i yngletiden. Der er derfor regler, der
regulerer adgangen omkring f.eks. fuglefjelde i den
periode, hvor disse benyttes af fuglene om sommeren.
- Fredning af områder: Indtil videre har Grønland

fredet syv områder. Disse fredninger skal ses som fred¬
ning af 'arvesølvet', således at det er det unikke, der'
er fredet. Begyndende fra Sydgrønland, og kørende
med uret rundt om indlandsisen, er der tale om føl¬

gende fredninger:
Quinqua-dalen i Nanortalik Kommune: I dalen

findes Grønlands største og mest intakte birkeskov
med op til 8-9 meter lange træstammer.

Ika-fjorden i Ivittuut Kommune: Op fra fjordbunden
'gror' flere hundréde kalksøjler, der er op til 20 meter

høje. Et fænomen, der ikke findes andre steder i Verden.
Akilia 0 i Nuuk Kommune: På øen findes der klip¬

per, der er omkring 3.800.000.000 år gamle. I stenen
findes der kulstofpartikler, som menes at være rester
af det ældste kendte liv på jorden.
Arnangarnup Qoorua i Maniitsoq Kommune: En

dal med en helt enestående flora og fauna koncentreret
omkring en elv. Dalen er rig på kuturminder, ligesom
en rig mytologi er knyttet til den.
Lyngmarken i Qeqertarsuaq Kommune: Noget af

den mest frodige vegetation på øen Disko.
Melville Bugt i Upernavik og Qaanaaq Kommuner:

Hovedparten af det fredede område er marint. Tidli-
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gere yngleplads for isbjørne. Stadig et af de to yngle¬
områder for narhval i Vestgrønland.
Nationalparken i Nord- og Nordøstgrønland: Med

sine omkring 1 million kvadratkilometer (meget af det
er indlandsis) er dette verdens største nationalpark.
Hele området er ubeboet, bortset fra bemandingen
på de faste stationer, som drives med forsvarsmæssige
og metereologiske formål. Den eneste gang, der i det¬
te område har været kontakt til en oprindelig befolk¬
ning, var i 1823. Så selv om der er masser af kultur¬
minder i området, så lever kulturen ikke videre, og
Nationalparken er det område i Grønland, der i dag
bedst kan betegnes som vildmark.
Endelig arbejdes der p.t. med at få fredet Jakobshavn
Isfjord. Dette skal ses i sammenhæng med arbejdet
for at fa nomineret isfjorden som World Heritage Site.
Ovennævnte beskyttelsesforanstaltninger er ikke

nok til også fremover at beskytte Grønlands Natur.
Hvis målet er, at der skal beskyttes et repræsentativt
udsnit af den grønlandske natur, så må beskyttelsen
dække alle naturtyper, der findes i Grønland. Dette
er langtfra tilfældet i dag. Højarktis er godt beskyttet,
idet Nationalparken så rigeligt dækker dette både på
land og i havet. Derimod er der ikke nær samme

dækning i lav- og subarktis, og da det er her, at alle
menneskerne bor, så er det her, at behovet for beskyt¬
telse er størst. Der er dog lidt forskellig problematik
alt efter, hvilken erhvervsstruktur der er i området.

I Sydgrønland, som kan kaldes et landbrugs-kultur-
landskab, har der været landbrug i to perioder. Nord¬
boerne havde det i en periode fra omkring år 1000 til
år 1400. I starten af 1900-tallet startedes landbruget

igen af den grønlandske befolkning. Landbruget, fore¬
går de samme steder, idet dyrkbar jord i begge perioder
har været en begrænset ressource. Derfor var gårdene
tidligere - ligesom i dag - spredt rundt i landskabet,
også langt væk fra kysten. Fårene udnytter så fjeld¬
græsningen i hele sommerperioden. Dette betyder, at
skal den naturlige vegetation beskyttes, må det enten
ske ved indhegning eller ved at udelukke fareavl fra øer
eller halvøer, hvor farene ikke kan komme af sig selv.
I resten afVestgrønland og på de dele af østkysten,

hvor der bor mennesker, er der tale om et fanger-kultur¬
landskab. Fangerkulturen ændrer ikke landskabet, men
har sat sit fysiske præg igennem århundreder i form
af teltringe, hustomter, vardesystemer osv. Derudover
er der myterne, historierne, stednavnene og i flére
tilfælde gamle billeder, som er velkendte for den be¬
folkning, som i rigt omfang bruger områderne på tra¬
ditionel vis i dag til f.eks. rensdyrjagt og ørredfangst.
I et sådant landskab er det svært at lave arealfredninger,
for det vil næsten altid ramme nogle personer eller
familier, der af sædvane år efter år vender tilbage til
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de samme områder, som deres forfædre brugte. Brugen
af arealfredninger kan derfor kun i visse tilfælde være
et anvendeligt beskyttelsesinstrument.

Spørgsmålet er, om der ikke ér mere brug for plan¬
lægning af brugen af det åbne land. En planlægning,
der skal sikre, at udviklingen i dag ikke spænder ben
for en fornuftig udvikling i fremtiden. F.eks. kan man
nævne trenden med fritidshytter. Specielt omkring de
større byer bygges der i disse år masser af hytter. Hvor
de bygges, er ikke styret af planlægning, og på et vist
tidspunkt vil det være svært at finde en ankerplads
eller ørredelv, hvor der ikke allerede er bygget. Det vil
gøre det svært hævde, at allp har lige ret til det åbne
land og at sælge 'den uspolerede natur' til en turist.
Der er nok ingen vej udenom. Brugen af 'det åbne

land' vil fremover kræve, at der bliver udarbejdet planer.
Men inden da skal der fremskaffes dokumentation for
de naturelementer, der skal tages hensyn til. Dette ar¬

bejde er i gang. Men derefter skal det vurderes, hvilke
aktiviteter/trusler der skal reguleres for. Dette er en

lang proces, men uundgåelig, idet 'det åbne land' uden
for de fredede områder også må beskyttes, hvis der
skal være plads til alle ønskede erhverv og aktiviteter.
Peter Nielsen, afdelingschef, Direktoratet for
Miljø og Natur, Grønlands Hjemmestyre, Nuuk

I dag, hvor motorjollen har erstattet
kajakken, er udøvelsen af fangst og
jagt ikke længere begrænset til byer
og bygders nærområde.
• Now that the motorboat has

replaced the kayak, hunting and
trapping are no longer limited to
areas near towns and villages.

Ikasøjler i Ikaa-fjorden nær Grønnedal
• Lime columns in Ikaa-fjorden
near Grønnedal

S Radius på 100 km fra by
> 1.000 indbyggere
Radius på 50 km fra by
< 1.000 indbyggere



FRILANDSPLANLÆGNING I ILULISSAT KOMMUNE
Niels Bennetzen

Opgående måne ved Illussat Fjord
• The moon rising on Illussat Fjord

Ilulissat Kommune forbereder offentliggørelsen af en
landskabsplan for et område omkring Jakobshavn Is-
fjord. Planen er udformet som en såkaldt frilandsplan,
den plantype, der knytter sig til planlægning i det
åbne land - eller i frilandszone, som er den officielle

betegnelse.

Planlægning i det åbne land, status
Det åbne land som en uudtømmelig ressource

Frilandsplanlægningen i Grønland er meget lidt udvik¬
let, og der foreligger højst en håndfuld frilandsplaner.
En del af forklaringen er, at frilandsarealerne i Grøn¬
land er så vidtstrakte og øde, at de i mange år har væ¬

ret opfattet som en næsten uudtømmelig ressource,

og at en planlægning for arealerne uden for byer og
bygder derfor var unødvendig.
Der kan imidlertid konstateres et stadigt større pres

på naturen, herunder nedslidning af vigtige natur¬
områder og ynglepladser især på grund af en større
aktionsradius for fangere og for fritidsaktiviteter. Den
øgede virksomhed har medført, at stadig større arealer
påvirkes afmenneskelig aktivitet, og det er i dag et

spørgsmål, om naturen i længden kan holde til en
fortsættelse af denne nedslidning og det yderligere pres,

som forventes at følge i kølvandet på den ekspande¬
rende turisme. Der er derfor en voksende forståelse for

behovet for at regulere de ofte modstridende interes¬
ser i det åbne land, og derfor blev spørgsmålet om en

bæredygtig udvikling og planlægning i det åbne land
fremlagt som et hovedtema i landsstyrets seneste

landsplanredegørelse (1998).

Fravaret afoverordnede retningslinierfor
frilandsplanlægning
Landsplanredegørelsen fastslår, at der er et stort behov
for at udvikle en planlægning i det åbne land. Opgaven
bliver imidlertid ikke løftet, selv om der foreligger
både lovhjemmel og fastlagte procedurer for en sådan
planlægning, og det er først og fremmest, fordi den
overordnede myndighedsopgave, der ligger i at tilveje¬
bringe informationer og forudsætninger (herunder et
bedre kortgrundlag) for den kommunale planlægning,
forsømmes.

Resultatet er, at arealadministrationen i det åbne
land i dag bliver varetaget uden plangrundlag og som
en omstændelig enkeltsagsbehandling. Fra flere sider ser
man derfor frem til den statusrapport om mulige tiltag
på området, som landsstyret har lovet at fremlægge.
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Forslag til frilandsplan for Jakobshavn Isfjord
Frilandsplanlægning er derfor også i Ilulissat Kommune
et nyt og uprøvet område. Selv om kommuneplanen
længe har indeholdt intentioner om en løbende fri¬
landsplanlægning for områder af særlig interesse for
friluftslivet og turismen, blev det først med udsigten
til, at isfjordsområdet skal fredes og optages på
UNESCOs såkaldte Verdensarvsliste, at kommunal¬

bestyrelsen tog initiativ til at udarbejde en frilands¬
plan for dette vigtige, bynære naturområde.

Ilulissat, Nordgrønlands vækstcenter og
Grønlands vigtigste turistmål
Ilulissat by er Nordgrønlands største by og regionalt
knudepunkt i Diskobugten, der strækker sig fra Uum¬
mannaq i nord til Kangaatsiaq i syd. Siden byen fik
landingsbane for fastvingede fly i 1984, har byen ud¬
viklet sig til et af Grønlands erhvervsmæssige vækst¬
centre og de seneste år ikke mindst til Grønlands
populæreste turistmål.
Baggrunden for kommunalbestyrelsens beslutning

om at udarbejde en frilandsplan for isfjordsområdet
er da også ønsket om at understøtte turismen og ud¬
nytte optagelsen af isfjordsområdet på verdensarvslisten
som springbræt for en yderligere turistudvikling og
en profilering af byen som vækst- og turistcenter i
Nordgrønland.

Jakobshavn Isjjord
Baggrunden for den turistmæssige udvikling i Ilulissat
er først og fremmest byens beliggenhed klos op ad
den enestående Jakobshavn Isfjord, hvor den nordlige
halvkugles mest aktive bræ, Jakobshavn Isbræ, mun¬
der ud. Bræen producerer ofte over 100 meter høje
isfjelde (over havoverfladen) og i gennemsnit svarer
isproduktionen til cirka 40 millioner m3 ferskvand i
døgnet. Den kælver ved indlandsisens rand hver anden
til fjerde uge, og de gigantiske og op til 30.000 år
gamle isfjelde begynder herfra at bevæge sig igennem
den 7 km brede og 600-1000 m dybe isfjord ud mod
isfjordens munding.
Ved bræporten er fjorden 1500 meter dyb, og bræen

består her af en 1000 meter tyk iskappe. På de yderste
12 km har bræen ikke kontakt med bunden, men
stikker direkte ud i vandet. Jakobshavn Isbræ er Grøn¬
lands hurtigste bræ og bevæger sig med en gennem¬

snitlig hastighed af cirka 22 meter i døgnet. Den høje

hastighed skyldes netop den optimale kombination af
bundprofil, bundforhold, gletscherstørrelse og bræens
flydeevne på vand.

Ved isfjordens munding strander de største isfjelde
i første omgang på isfjeldsbanken (der er en moræne¬

aflejring fra sidste istid). Vanddybden er her 'kun'
250-300 meter, og det er kun de små isfjelde, der kan
passere barrieren, og de store støder på grund og for¬
hindrer de efterfølgende isfjelde i at passere ud i Disko¬
bugten. Herved opstår det imponerende naturfænomen
med isfjordens tætpakkede is.

Fangst ogfiskeri
I sommerperioden hentes der mange sæler til hushold¬
ningen, og om vinteren hentes der mange hellefisk
fra fjordens bund ved det traditionelle isfjordsfiskeri
med langline. Fiskeriet foregår fra huller i isen, hvor
der anvendes en særligt udviklet glider. Med glideren
placeres langlinen i cirka 750 (!) meters dybde, og der
kan fanges op til cirka 350 kg hellefisk per dag, der
transporteres til byen med hundeslæde.

Sermermiut og Qajaa
Ret op ad isfjeldsbanken ligger den historiske boplads
Sermermiut, 'bræfolkets boplads'. Bopladsen ligger
ved en lille, frodig dal, der skærer sig et stykke op i
landet. En lille, lavvandet vig holder de største isfjelde
på tilpas afstand af strandbredden, og så langt tilbage,
som mennesker har levet ved Diskobugten, har der
været boplads ved Sermermiut. Bopladsen er et enestå¬
ende arkæologisk fund og fremstår som en flere tusin¬
de år gammel køkkenmødding, som havet har ædt sig
ind i og efterladt som en 3-4 meter høj skrænt. Hqr
har man fundet redskaber, der kan dateres tilbage til
de tidligste og op til 4.000 år gamle eskimokulturer,
Saqqaq-, Dorset og Thule-kulturerne. Foruden Sermer¬
miut er der yderligere to vigtige historiske bopladser
ved Jakobshavn Isfjord, Qajaa og Eqi.

Fredning afIsfiordsområdet
På den baggrund forberedte Grønlands Hjemmestyre
allerede i slutningen af 1980erne en fredning af is¬
fjordsområdet. Arbejdet blev imidlertid aldrig for alvor
iværksat, før en arbejdsgruppe under Nordisk Råd i
1996 indstillede, at området blev optaget på UNESCOs
Verdensarvsliste. (En verdensarvslokalitet er kende¬

tegnet ved, at det er så enestående, at det ikke blot
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skal betragtes som en arv, der hører til det land, hvori
det ligger, men en arv for hele verdens befolkning.
Derfor er det et internationalt ansvar at bevare det,

og derfor blev UNESCOs konvention for værn af
verdens kultur- og naturarv vedtaget i 1972.)
Baggrunden for områdets fredning er, at det er for¬

udsat, at verdensarvsudpegede områder ikke kan stå
alene. Tværtimod bør de have en formel beskyttelses-
status og indgå i en national bevaringsstrategi, som
udpegningen kan ligge i forlængelse af.
Kriterierne for optagelsen af isfjordsområdet på

verdensarvslisten er, at Jakobshavn Isfjord:
- på helt enestående måde viser hovedtrin i jordens

historie,
- repræsenterer hele processen fra fast indlandsis til

drivende isfjelde, samt hvordan dette økosystem ud¬
nyttes af mennesker både før og nu, og
- fremviser enestående naturfænomener og stor

naturskønhed.

I bemærkningerne til arbejdsgruppens indstilling på¬
peges det også:
- at ændringer i bosættelsemønsteret omkring

isfjorden og befolkningens varierende leveforhold skal
ses i forhold til de store ændringer, der er sket i
bræens udstrækning,
- at alle indvandringsbølger af Inuit langs Grøn¬

lands vestkyst har været bosat ved fjorden,
- at de to bopladser Sermermiut og Qajaa er uløse¬

ligt forbundet til isforholdene i fjorden, og at man her
har repræsenteret et tydeligt samspil mellem natur¬
fænomenet og mulighederne for menneskelig eksistens
på randen af dette. Ved en retræte af isen til bunden
af fjorden dannes en optimal biotop for fangst af havdyr,
hvilket var årsagen til, at bopladsen etableredes; og
ved en avancering af bræarmen forringes vilkårene, og
bopladsen opgives,
- at størstedelen af området i sagens natur er selv-

beskyttende, og
- at der ikke umiddelbart findes sammenlignelige

områder andre steder i verden.

Frilandsplanensformål
Som nævnt er baggrunden for frilandsplanlægningen,
for isfjordsområdet et ønske om at understøtte turist¬
erhvervet og udnytte områdets optagelse på verdens¬
arvslisten som springbræt for én profilering af byen

som vækst- og turistcenter. En optagelse på listen vil
nemlig fastslå, at Ilulissat by har direkte adgang til et
område med en attraktionsværdi på verdensplan, og
dermed vil optagelsen understøtte mulighederne for en
øget international markedsføring af turismeprodukter.
Da en fredning og optagelse på listen vil berøre

vigtige erhvervsmæssige, turistmæssige og fritidsmæs¬
sige interesser for lokalsamfundet, besluttede kommu¬
nalbestyrelsen at iværksætte en frilandsplanlægning
for isfjordsområdet, således at den forestående fred¬
ning og optagelse på verdensarvslisten kunne ske i til¬
knytning til en forudgående, offentlig diskussion af
en helhedsplan for området.

Planen har herudover til formål at sikre mulighed
for, at kommunalbestyrelsen kan overtage landsstyrets
arealkompetence for isfjordsområdet for at sikre en

mere hensigtsmæssig og smidig arealadministration.

Opbygning og indhold
Frilandsplanen dækker et areal på cirka 750 km2 og

omfatter et ekstensivt udnyttet fangst- og naturområde,
der i vidt omfang er selvbeskyttende. Det forventes
derfor, at der i forbindelse med områdets fredning
kun vil blive fastlagt fa, generelle bestemmelser for
områdets beskyttelse, og at bestemmelserne hverken
vil berøre det traditionelle isfjordsfiskeri og -fangst i
området eller lukke af for mulighed for i begrænset
omfang at etablere anlæg i området til støtte for turist¬
udviklingen.

De væsentligste interesser i området er således:
- sikring af mulighed for en fortsættelse af det tra¬

ditionelle isfjordsfiskeri og -fangst i området, herun¬
der sikring af eksisterende fangsthytter og slædespor,
men forbud mod motorkørsel, herunder med sne¬

scootere,

- sikring af beskyttelseshensyn i forbindelse med
fortidsminder i samarbejde med Grønlands Lands¬
museum, herunder eventuel fredning af de vigtigste
lokaliteter Sermermiut, Qajaa og Eqi; særlig stilling¬
tagen til færdsel i Sermermiut-dalen; retningslinier
for områdets pleje samt informationsinitiativer,
- begrænset etablering af faciliteter og støttepunkter

for en udvikling af området som naturpark, herunder
udformning af to turisthyttearealer (med helikopter-
landingsmulighed) på Nunatarssuaq; fastlæggelse af et
udbygget vandrerstinet, herunder vedrørende skiltning

Landskab 1-2/01



m.m. i landskabet; udpegning af særlige landskabs-
arealer; retningslinier for områdets pleje samt infor-
mationsinitiativer,
- etablering af et bynært placeret isbræcenter (se

nedenfor).

Der er endnu ikke foretaget en sammenhængende
landskabsanalyse, og der er heller ikke foretaget en
detailplanlægning af frilandsplanens delelementer.
Frilandsplanen er derimod udformet som en overord¬
net rammeplan, der skal dokumentere områdets sær¬

lige værdi og udstikke rammer for den efterfølgende
detailplanlægning.

Ilulissat Isbræcenter

Frilandsplanen giver mulighed for at opføre et natur¬

center, Ilulissat Isbræcenter, i området. Bygningen
skal rumme en række funktioner i form af forskning,
udstillinger, oplevelser og andre udadvendte aktivite¬
ter, der kan medvirke til at formidle og styrke interes¬

sen for områdets natur- og kulturhistorie og under¬
støtte turisme aktiviteterne i området.

Centeret foreslås placeret nænsomt i landskabet og
tæt på byen ved at etablere et smalt kørespor ca. 400
meter ind i landskabet. Netop på dette sted åbner der
sig en enestående udsigt over den historiske Sermermiut
dal, Jakobshavn Isfjord og isbanken med de strandede
isfjelde, og herfra vil huset ikke kunne ses fra byen og
vice versa. En placering der vil understrege husets
relation til Jakobshavn Isfjord og stedets naturdrama,
hvor huset vil opfattes som det eneste menneskeskabte
anlæg i det voldsomme og uberørte landskab.

Kortgrundlag
Frilandsplanen forventes tidligst offentliggjort ved
årsskiftet 2000/01, idet der er indledt forhandlinger
med Grønlands Hjemmestyre om tilvejebringelse af
et egnet kortgrundlag.
Niels Bennetzen, arkitekt maa
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I perioden efter den sidste istid trak isen i isfjorden sig tilbage til en position cirka 70 km øst for Ilulissat by. Det vil sige cirka 25 km længere inde end i dag. Dette blev fulgt
af en fremrykning af israndslinien som kulminerede omkring år 1870, da isranden stod kun få hundrede meter fra den gamle boplads Qajaa, det vil sige kun cirka 20 km øst
for Ilulissat by. I løbet af de næste hundrede år (frem til cirka 1947) har isen igen trukket sig tilbage til sin nuværende position cirka 50 km øst for byen.
Bræarmens bevægelser afspejler de klimatiske ændringer i perioden, og bræarmens fremrykning i perioden op til omkring 1850 var en medvirkende årsag til, at de to bopladser
Sermermiut og Qajaå blev affolket. Kortet viser, hvordan bræen har trukket sig tilbage til sin nuværende position. I de sidste 50 år har bræen ikke flyttet sig nævneværdigt.
• In the period following the last Ice Age, the ice fjord receded to a position c. 70 km east of Ilulissat, 25 km farther inland than today. The ice front shifted forward until
c. 1870, when it stood a few hundred meters from the old settlement of Qajaa, only c. 20 km east of Ilulissat. In the course of the next century (to c. 1947), the ice again
receded to its present position c. 50 km east of the town. The movements of this arm of the glacier reflect climatic changes in the period, and its progression to around 1850
was one reason why two settlements, Sermermiut and Qajaa, were deserted. The map shows how the glacier receded to its present position. It has not moved significantly
in the past 50 years.
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DET SYDGRØNLANDSKE LANDSKAB —fra Erik den Røde til i dag

Bent Fredskild

Selv 20 km inde i fjordene bag
Kap Farvel er der ikke meget grønt.
Anordliuitsoq 1970.
• There is not much greenery even
20 km into the fjords behind
Kap Farvel. Anordliuitsoq. 1970

De 3-4 m høje birketræer har oftest
krogede stammer.
Løvspring, Narsarsuaq 1989.
• Birch trees, 3-4 meters high, often
have gnarled trunks.
Narsarsuaq. Spring 1989

Nordboernes landnam

At reklame ikke er nogen ny opfindelse fremgår af
Grænlendinga saga, nedskrevet på Island omkring år
1200. Da Erik den Røde efter tre års landsforvisning
vendte hjem til Island ca. 985, står der nemlig: 'Det
land, han havde opdaget, kaldte han Grønland, for han
sagde, at det nok skulle lokke folk til, hvis landet havde
et kønt navn'. Og året efter sejlede 25 skibe med folk
og fæ vestpå for at bosætte sig i det nyopdagede land.
14 af dem nåede frem, resten returnerede eller forliste.

Yderkysten omkring Kap Farvel var absolut ikke
egnet til landbrug: nøgne klipper og lave heder, men
et stykke inde i fjordene kom de første, lave pilekrat,
og inderst var der i bunden af dalene skove med 3-4 m

høje birke- og piletræer, samt frodige heder, kær, græs-

og urtelier. Erik den Røde slog sig ned på Brattahlid

(Qassiarsuk) inderst i Eriksfjord (Tunulliarfik), og de
andre landnamsfolk valgte tilsvarende steder inderst i
de sydgrønlandske fjorde: Østerbygden. Kort efter blev
også det inderste af fjordene ved Godthåb (Nuuk) be¬
bygget: Vesterbygden.
Før de kunne bygge gårde, måtte de rydde krattene,

så landskabet ændrede hurtigt karakter. Det kan tyde¬
ligt aflæses i de mudrede sedimenter, der aflejres på
bunden af de mange søer. Her kan man ved at analy¬
sere indholdet af pollen, makroskopiske planterester,
sand og andet aflæse - og med kulstof-14 metoden
datere - ændringerne i vegetation og klima, siden isen
forsvandt for 10-12.000 år siden. Præcise temperatur¬
kurver er konstrueret v.h.a. boringer i indlandsisen.
Således ved vi, at en periode med varmere vejr end i
dag toppede omkring år 900. I det 13. århundrede
var det koldere end i dag, og efter en kortvarig, lidt
varmere periode begyndte 'den lille istid' - den kolde¬
ste periode siden sidste istid - i det 15. århundrede.
Den varede til begyndelsen af det 20. århundrede.
De første gårde var langhuse, hvor bolig, stalde og

lader lå i forlængelse af hinanden. De vigtigste husdyr
var køer og far, men der var også heste, geder og svin.
Mens farene kunne klare sig udendørs hele året, måtte
køerne på stald om vinteren, hvilket kræver meget store
mængder hø. Derfor blev større arealer ved gårdene -
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Herunder. Nyslåede marker, Igaliku 1994.
Th. Marker på den 3 km brede tange mellem Igaliku og Tunulliarfik. 1985.

• Below. Newly mowed fields, Igaliku, 1994.
Right. Fields on the 3-km-wide stretch between Igaliku and Tunulliarfik. 1985

hjemmemarken - indhegnet med gærder, der holdt
dyrene borte. Jorden blev her kraftigt gødet med stald¬
gødning, så der opstod nogle meget frodige græsmarker.
Et par steder i Vesterbygden kan man ved ruinerne
endnu efter ca. 700 år se små arealer med en så tæt

græsvegetation, at den omgivende, naturlige vegetation
ikke har kunnet generobre arealet. Ifølge sagaerne blev
der ikke dyrket korn i nordbotiden, og blandt de flere
hundrede tusinde pollen, der er talt i nordboaflejrin¬
ger, er der da også kun fundet ét eneste kornpollen.
Den første grønlandske biskop blev udnævnt i 1124,

og to år senere nåede han frem til Gardar (Igaliku).
Her ligger den største kirke og det mægtigste gård¬
kompleks på et mere end 15 ha stort, indhegnet areal.
Blandt ruinerne er to lange bygninger med hølade i
den ene ende og stald i den anden. I alt vår der plads
til ca. 100 køer. Da hver ko skulle bruge 2-3 tons hø
for at klare sig i stalden vinteren igennem, har det væ¬

ret et kolossalt arbejde at samle tilstrækkelige mængder.
Jorden i denne indhegning er sandet, og da sommeren
er tør herinde, er det svært at forestille sig, at hjemme¬
marken kunne yde større mængder hø. Men i højder¬
ne bag Gardar løber en elv, og ved at bygge nogle
dæmninger har man om foråret 'gemt' store mængder
smeltevand i nogle kunstige damme, der dannedes i
de naturlige lavninger. Fra den nederste dæmning fører

et system af kanaler ned til hjemmemarken, og som
det ses i dag, hvor man bruger plasticslanger, kan
kunstvandet, velgødet jord give et stort udbytte af hø.

I nogle hundrede meters højde ligger ruiner afmin¬
dre sætergårde, som man flyttede op i om sommeren,

dels for at udnytte de naturlige græsgange deroppe,
dels for at beskytte de lavtliggende græsgange uden for
indhegningerne, så der også kunne slås hø her. Helt
op i 5-600 m's højde er der ruiner af små bygninger.
Blandt husdyrene blev køer og geder først og frem¬
mest holdt for at forsyne befolkningen med mælke¬
produkter som smør, ost og skyr, og fårene leverede
ulden til klæderne. Knoglefundene fra udgravningerne
viser nemlig, at både landvildt, havpattedyr, fugle og
fisk udgjorde en væsentlig del af kødforsyningen.
I øvrigt har isotopundersøgelser af menneskeknogler
afsløret, at med tiden kom havets dyr til at spille en

gradvis større rolle. Denne omlægning af den daglige
kost kan meget vel tænkes at være et resultat af de
ændringer i landskabet, som den intensive græsning
medførte, kombineret med faldet i temperaturen.
Indlandet i Syd- og Vestgrønland er ret kontinentalt

med tørre, ret varme somre, med 9-lQ°C i snit for

juni-august i modsætning til den nedbørsrige yderkyst
med kun 5-6°C i sommermånederne. Hertil kommer,
at det året rundt ofte er udsat for nogle meget kraftige,

Øverst. Blågrå pil og andre dværgbuske
dækkede hele jordoverfladen, før ero¬
sionen begyndte. Søndre Igaliku 1985.
Nederst. Erosion ved Søndre Igaliku
'1988.
• Top. Blue-gray willow and other
dwarf bushes covered the entire area

before erosion began.
Søndre Igaliku. 1985
Below. Erosion at Søndre Igaliku. 1988.

Herover. De to indgange til hhv. ko¬
stald og hølade i den ene af de store,
kombinerede bygninger i bispesædet
Gardar/lgaliku. 1994. (
• The two entrances to the cow

shed and hay loft at one of the large
composite buildings in the bishop's
residence at Gardar/lgaliku. 1994
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varme, fønagtige storme fra indlandsisen. Om vinte¬
ren kan det medføre, at sneen smelter, for så dagen
efter at fryse til en tyk skorpe af is, der forhindrer fa¬
rene i at komme ned til planterne. Landnam'et ses
meget tydeligt i pollendiagrammerne fra søerne, bl.a.
i en kraftig reduktion i mængden af birk, pil og ene¬

bær, en stigning i halvgræsser, tilsynekomsten afmange,
indslæbte arter af ukrudt som rødknæ, syre, alminde¬
lig fuglegræs, vej-pileurt og hyrdetaske, i forekomsten
af mikroskopisk trækul, samt i en stigning i mængden
af sand. Det sidste skoldes, at fårenes og gedernes græs¬

ning, som man kan se det ved Middelhavet i dag, er
meget hård ved den naturlige vegetation, så hvor vege¬
tationsdækket er tyndt, bliver det hurtigt slidt, så jor¬
den stedvis blottes. Og går der først hul, blæser sandet
-og de finkornede humuspartikler væk, og store, nøgne
arealer ligger tilbage, enten i form af blanke klippe¬
flader eller som grussletter. I en sø i indlandet ved
Søndre Igaliku steg mængden af sand, der blev aflejret
pr. cm2 pr. åf, i løbet af nordbotid med en faktor 50.
Og en nærliggende nordbogård blev, som mange andre,
begravet Under flere meter sand.

Nordboernes forsvinden
I midten af det 14. århundrede var der ingen nord¬
boere tilbage i Vesterbygden, og mange gårde i Øster¬

Den bedst bevarede nordbo-kirke.

Hvalsey 1998.
• The best-preserved Norse church.
Hvalsey. 1998

Ruinen af en stor nordbogård ved et
fåreholdersted.

Tasiusaq ved Nordre Sermilik 1989.
• Ruin of a large Norse farm by a

sheep "herder's area.

Tasiusaq, Nordre Sermilik. 1989

bygden var øde. Det sidste skriftlige bevis om liv i
Østerbygden er meddelelsen om et bryllup i Hvalsey
kirke 16. sept. 1408, bevidnet bl.a. af nogle gæster, der
vendte tilbage til Island 1410.
Hvorfor nordboerne forsvandt, om de uddøde eller

udvandrede til Island og/eller Nordamerika - 'Vinland'
- er stadig genstand for diskussion. Der er givetvis tale
om et kompleks afmange faktorer, men at overgræs¬

ning og erosion i forbindelse med klimaforværringen
har gjort det meget svært eller næsten umuligt at holde
husdyr, specielt køer, er helt sikkert en ikke uvæsent¬

lig faktor.
I de følgende århundreder var der i denne del af

landet kun eskimoer, der især boede på små bopladser
ved yderkysten, og da den danske kolonisation med
Hans Egedes udsendelse i 1721 jo havde til formål at
kristne de lokale hedninge, var indlandet i en lang
periode næsten ubeboet. Efter pollendiagrammerne at
dømme breder vegetationen sig langsomt over en del
af de ødelagte områder, og mængden af sand, blæst
ud i søerne, daler, men ligger stadig på et meget højere
niveau end før nordbotid.

Det 20. århundrede

I begyndelsen af århundredet besluttede man at sup¬

plere jagt, fiskeri, sæl- og hvalfangst med landbrug.
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lækre ting som majroer, kartofler, kål. m.m. Og så er
der i mange årtier i samarbejde med Artraretet i Hørs¬
holm blevet plantet mange 1000 individer af forskel¬
lige træarter, hovedsagelig nåletræer, hvis frø er blevet
indsamlet mange steder nær skovgrænsen, især i Nord¬
amerika. For nogle indsamlinger har det været en suc¬

ces, f.eks. sibirisk lærk, der blev 5 m på 30 år, og der
kan mange steder ses ret store nåleskove.
Bent Fredskild, universitetslektor, dr. phil.

Landskab med søer 5-600 m o.h.
På den anden side af fjorden anes
markerne ved Brattahlid/Qassiarsuk.
1994.
• A landscape with lakes 500-600
mabove sea level. The fields at
Brattahlid/Qassiarsuk can be glimpsed
on the other side of the fjord. 1994.

I 1915 blev oprettet en forsøgsstation ved Upernaviarsuk
nær Julianehåb (Qaqortoq), og de første fareavlere be¬
gyndte. I de kommende årtier blev der flere og flere,
og ganske naturligt var det nordboernes områder i
Østerbygden, der blev bebygget. Fårene gik ude hele
året, og meget hurtigt var det slut med revegeteringen
af det nedslidte landskab. Erosionen bredte sig over

større og større områder, pilekrat og enebær blev gna¬
vet ned, og på nogle af de tørrere sletter bredte sig den
græslignende børste-kobresie, som fårene ikke æder. ,

Et par katastrofevintre, bl.a. i 1966-67, hvor antallet
reduceredes fra 48.000 til 20.000, medførte en om¬

lægning, så fårene om vinteren nu holdes i store stalde.
De store mængder vinterfoder hentes på marker, hvor
man dyrker forskellige arter af græsser og korn. Som i
nordbotiden modner kornet ikke, men forskellige
sorter af byg, havre og rug giver store mængder hø.
På de mest vindeksponerede steder er det farligt at
pløje, så i stedet gødes den naturlige græsvegetation,
så der også her kan høstes hø. Som nævnt er erosionen
alvorligst i de allerinderste dele af fjordene. Derfor er
der nu mange steder sat hegn fra fjord til fjord, så
fårene'ikke kan komme derind.

Udover at forske i de bedst egnede græsser til hø
har forsøgsstationen Upernaviarssuk eksperimenteret
med grøntsager, og der dyrkes nu i haverne mange,

Qassiarsuk - Erik den Rødes Brattahlid
-med hø i hvid plastik. 1998.
• Qassiarsuk, Erik the Red's Brattahlid,
with hay in white plastic. 1998

Landskab 1-2/01 17



BEVARING AF KULTURLANDSKABET I SYDGRØNLAND
- mål og midler Joel Berglund

Herover. Ruin af bispesædets for-
modede-tiendelade omgivet af en
frodig bevoksning af rabarber fra en
forsømt have og marehalm. Igaliku.
Nederst. Ruin af bispesædets 70 m
lange kostald med lade efter opret¬
ning og pleje. Bunden er dækket af
lokalt grus, og forstørrede kopier af
Bo Bojesens gamle legetøjsko er sat
ind for at for at tydeliggøre staldens
volumen. Igaliku.
• Top. Ruin of the episcopal residence's
probable tithe stores. Igaliku.
Bottom. Ruin of the episcopal residence's
70-m-long cow shed and barn, after
restoration and maintenance. Igaliku.

Kulturlandskabet

Det ligger i ordet, at et kulturlandskab er menneske¬
skabt og som sådan ikke nogen statisk størrelse. Det
undergår stadigt ændringer og omformes efter aktivi¬
teter, der igen ændrer sig med tiden. Det kan derfor
lyde noget misvisende at tale om bevaring, der snævert
defineret indebærer en fastfrysning af en bestemt situa¬
tion eller tilstand-. Bevaring i forbindelse med kultur¬
landskab skal derimod opfattes som udtryk for et hel¬
hedssyn, der belyser de fysiske spor af en historisk ud¬
vikling. Bevaring betyder da en fastholden af menne¬
skeskabte strukturer og elementer i et bestemt områ¬

de eller kulturmiljø, som en åben kronologisk serie.
Det er også vigtigt at påpege, at der ligger et valg i,
hvad der skal bevares, hvordan og i hvilket omfang,
som til syvende og sidst afgøres af de politiske myn¬

digheder.

Den lovgivningsmæssige baggrund
1980 var et skelsættende år for forvaltningen af fortids¬
minder i Grønland, idet den antikvariske myndighed
dette år overgik til Grønlands Hjemmestyre. Dette
medførte udstedelsen af den første lov om bygninger
og fortidsminder i Grønland, som stadig er gældende.
Denne lov er de antikvariske myndigheders vigtigste
redskab, men på visse punkter trænger den til en revi¬
sion for at kunne imødegå udfordringerne fra et 20
år yngre og mere dynamisk samfund. Det vigtigste i
loven er stadig bestemmelser om forholdet mellem
fortidsminder og bygninger og samfundet omkring
dem. Skal man kort gøre op, hvorfra truslerne mod
fortidsminderne kommer, er det fra et ekspanderende
landbrug, andre erhverv, fritidsaktiviteter og naturen.
Den sidste faktor kan vi ikke gøre så meget ved, men
de øvrige søges tilpasset fortidsminderne bedst muligt.
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World Heritage status
I 19881 begyndte en ny situation at udvikle sig, idet
Miljøministeriet i Danmark rettede en henvendelse
til Grønlands Hjemmestyre om eventuelle ønsker om
at få naturområder og kulturmindesmærker opført på
UNESCOs World Heritage liste. Dette arbejde blev
konkretiseret i 1995, hvor Grønland på et møde i
København udpegede tre områder som ønskværdige
til nominering på denne liste. Det drejede sig om to
områder i Nordgrønland og et 2952 km2 stort område
i Sydgrønland omfattende bl.a. norrøne highlights
som Brattahlid/Qassiarsuk, Gardar/Igaliku, Hvalsey
kirkeruin samt eskimoiske ruiner i arkipelaget ud
mod Julianehåb Bugt. Vi havde dermed valgt et syns¬
punkt, hvor fortidsminderne blev anskuet som et del
af et landskab, der også blev defineret ud fra natur¬

mæssige forhold. Argumentationen for netop dette
område var og er, at det afgrænsede område kan ses

som et landskab, der gennem de kulturelle levn viser
benyttelse i tid af hinanden væsensforskellige kulturer:
den norrøne, den eskimoiske og nyere tids blandings¬
kultur. Der ses f.eks. dagens landbrug, som fungerer
på subarktiske præmisser med egne, helt specielle tra¬
ditioner. Endvidere ses et samspil mellem udnyttelse
af havnære og indlandsbaserede ressourcer. Nominerin¬
gen til Verdensarvslisten er ikke nogen fredning, men
for at komme på listen og blive der, skal visse betingel¬
ser opfyldes og opretholdes. Optagelsesproceduren er

endnu ikke afsluttet, men forventes iværksat i 2001.

Bevaringstiltag i Sydgrønland
Op igennem 1980erne har Grønlands Nationalmuseum
& Arkiv iværksat omfattende bevaringsarbejder i Syd¬
grønland. Det har fortrinsvis drejet sig om de tre oven¬
nævnte norrøne fortidsminder, og argumentationen
herfor har været tiltrængt pleje, og at turismeindustri¬
en i Sydgrønland netop fokuserer på disse områder.
Det er derfor af væsentlig betydning, at disse fortids¬
minder fremstår så forståelige som muligt, men også
plejet og med en bekvem stiføring. Det har den effekt,
at besøgsstrømmen som oftest vil respektere afstukne
grænser og dermed mindske belastningen af ruinerne.

Igaliku/Gardar
Det mest ambitiøse projekt findes i Igaliku, en lille
fareholderbygd ikke langt fra Grønlands internationale
lufthavn Narsarsuaq. Det er et lille samfund med me-

• Top. Window with relieving arch in the east end wall of Hvalsey church ruin seen from inside.
The masterfully executed arch has hardly lost any stones since it was built over 700 years ago.
Center. Sophie's House in Igaliku, built in 1930. The building, c. 40 sq.m., has been deserted since the
mid-1980s, when Sofie Jeremiassen left the village. It is occasionally used by her children and grand¬
children for short periods.
Bottom. A house built shortly after 1920 by Stine and Anders Egede, Igaliku. The house, with a ground
area of 63 sq.m., lies on the outskirts of the village and is now inhabited by Egede's son Hans Pavia with
wife Katrine.

get specielle traditioner og landbrugsmæssige aner langt
tilbage i tiden. Det var her, den grønlandske bisp re¬

siderede i middelalderen, og da det norrøne samfund
kollapsede, efterlod det sig en domkirke og stort antal
stenbyggede huse. Materialerne fra disse blev genbrugt
nogle hundrede år senere, da nordmanden Anders
Olsen slog sig ned på stedet og udviklede et grønlandsk
landbrugssamfund i slutningen af 1700-tallet. Dette
samfund lever i bedste velgående i dag og er bl.a. be¬
boet af efterkommere af denne norsk/grønlandske
slægt. Bygden adskiller sig væsentligt fra andre grøn¬
landske bygder, dels gennem erhvervet, men også ved
fremtoningen. Bygningernes udseende og placering i
et landskab med små marker fører tanken hen på små
nordnorske eller færøske samfund. I og omkring dette
grønlandske bondesamfund ligger resterne afmiddel¬
alderens største gårdskompleks, og hertil kommer
senere eskimoiske ruiner og anlæg samt interessante
geologiske formationer. Alt dette er tænkt fremhævet,
bevaret og præsenteret som en helhed med et forkla¬
rende besøgscenter. Foreløbig er ruinen af domkirken
og et staldkompleks sat i præsentabel stand, og et
omfattende planlægningsarbejde er i gang, bl.a. for at
kommunen skal kunne håndtere lokalplaner for byg¬
den under hensyntagen til helhedstanken. Der er også
udarbejdet en omfattende beskrivelse af bygdens be¬
varingsværdige'bygninger med tilstandsrapport, der
kan danne grundlaget for en tiltrængt og gennem¬

gribende reparation.

Herover. Vindue med buestik i øst-

gavlen på Hvalsey kirkeruin set indefra!
Den mesterligt udførte bue har stort
set ikke mistet sten, siden kirken'
blev bygget for godt 700 år siden.
Midte. Sofies Hus i Igaliku, opført
ca. 1930. Bygningen, der er på ca.
40 kvm har stået tom siden midten
af 1980erne, da Sofie Jeremiassen
flyttede fra bygden. Nu bruges den
nu og da af børn og børnebørn til
kortere ophold.
Nederst. Bygning opført kort efter
1920 af Stine og Anders Egede,
Igaliku. Huset, der dækker et grund¬
areal på ca. 63 kvm og ligger i peri¬
ferien af bygden, bebos nu af søn¬
nen Hans Pavia og hustruen Katrine.
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Ruin af stald i den centrale del af ruinkomplekset i Qassiarsuk, middelalderens Brattahlid. Der ses tydelige erosionsflader,
der er fremkaldt af løsgående dyr, og som holdes åbne af vind og nedbør. Ved plejearbejdet lukkes disse sår med græstørv.
Skaderne er gamle, da der ikke længere går får og heste omkring i bygden.
• Ruin of a stable in the central part of the ruin complex in Qassiarsuk, Medieval Brattahlid. Erosion caused by animals grazing freely
and kept open by wind and precipitation is clearly visible. These wounds are closed with grass turf. The damage was not done recently
since sheep and horses no longer roam the village freely.

Hvalsey
Grønlands bedst bevarede levn fra middelalderen er

uden tvivl Hvalsey kirkeruin, og for at vedligeholde
den status var det nødvendigt at gøre en radikal indsats.
Det var nemlig sådan, at ruinens sydmur siden opfø¬
relsen omkring år 1300 havde arbejdet sig udad i en
hældning, der uvægerligt ville ende med kollaps før

Diget omkring den yngste norrøne
kirke i Qassiarsuk efter opretning og
pleje.
• The wall around the youngest
Norse church in Qassiarsuk after
restoration and maintenance.

eller senere. Ved hjælp af eksterne midler blev det i
1999 muligt at få rettet muren op og stabiliseret den.
Hermed er arbejdet dog ikke færdigt, idet der er plan¬
lagt en pleje af hele området, der tæller 15 ruiner af
forskellige økonomibygninger. Arbejdet på stedet fore¬
går i nært samarbejde med lokalmuseet i Julianehåb.
I det hele taget er det vigtigt, at det lokale museum er

involveret i bevaringsarbejdet for at få den lokale for¬
ankring, der er en betingelse for den videre succes.

I modsætning til bevaringsarbejdet i Igaliku og Qassiar¬
suk er Hvalsey mere overskuelig, idet området ligger i
frilandszonen uden for de bymæssige interesser.

Qassiarsuk/Brattahlid
I år 2000 kom Qassiarsuk i brændpunktet for Leif
den Lykkelige-festlighederne, som blandt andet havde
medført en rekonstruktion af et langhus fra 1000-tallet
og af en lille tørvekirke, som man tilskriver Erik den
Rødes kone Tjodhilde. Det arkæologiske grundlag
for rekonstruktionerne blev udarbejdet af arkæologer
fra Island og Grønland. Bortset fra disse bygninger,
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Fordybningerne i terrænet er en række eskimoiske husruiner ved overgangsstedet Itilleq til Igaliku. Ved ekstremt højvande undergraves brinken,
og på flere steder er husgangen allerede skredet i stranden. Som i Qassiarsuk forsøges det at sikre ved at påføre sten i opskylsområdet og
endvidere jord og sand umiddelbart under kronen fastholdt af græs og marehalm.
• The hollows in the terrain are a number of Eskimo house ruins in the crossing from Itilleq to Igaliku. Extremely high tides undermine the cliff and
parts of the houses have slipped into the shore. As in Qassiarsuk, efforts are being made here to secure the cliff by adding stones to the alluvial area
and soil and sand right under the crest, kept in place by grass and lyme grass.

des gøre besøg endnu mere informative og attraktive.
Målet for fredningsarbejdet i Sydgrønland ligger altså
helt klart. Det drejer sig om at sørge for, at fortids¬
minderne ikke falder sammen eller ødelægges af for¬
skellige kræfter, så de kan bevares for kommende forsk¬
ning, at sørge for pleje, så de besøgende kan fa en klar
oplevelse af dem. Dette sikres ved at forankre arbejdet
lokalt gennem museer og kommuner, der i bedste
fald kan se en afsmittende effekt i form af arbejde og

turistindtægter. Midlerne til at arbejde med disse ret
store projekter er kommet dels eksternt fra Miljømini¬
steriet i Danmark og private fonde dels internt fra
Grønlands Hjemmestyre.
Joel Berglund, museumsleder,
Grønlands Nationalmuseum ogArkiv, Nuuk

Brinken mod Eriksfjord i Qassiarsuk,
hvorpå der ligger to eskimoiske hus-
ruiner. Erosionen undergraver brin¬
kens krone, og lidt efter lidt vil for¬
tidsminderne skride i havstokken.
For at forhindre dette forsøges etab¬
leret en kystsikring ved at forstærke
opskylsområdet med større sten.
• The cliff on Eriksfjord in Qassiarsuk
with two Eskimo house ruins.
Erosion undermines the crest of the
cliff and little by little, these histori¬
cal remains will slide into the beach.
To prevent this, large stones are
being used to reinforce the alluvial
area.
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som blev opført af det islandske byggefirma Istak, har
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv arbejdet med
opretning og pleje af det centrale ruinfelt i flere år.
I samarbejde med islandske arkitekter har vi anlagt en
stiføring, der bringer den besøgende gennem ruinom¬
rådet og til rekonstruktionerne i en retursløjfe. Der er
mulighed for at fordybe sig i den originale bebyggelse
og derefter i rekonstruktionerne opleve, hvordan husene
kan have set ud. Bevaringsarbejdet her er ret omfatten¬
de og indebærer også problemer omkring kystsikring
for at forhindre borterodering af to eskimoiske ruiner.
Til planerne for Igaliku og Qassiarsuk hører også, at
besøgscentre kan komme til at indeholde arkæologiske
genstande, som blev ført til det danske nationalmuseum
efter de store udgravninger i 1930rne. Det er nemlig
sådan, at der siden 1983 har bestået en samarbejds¬
aftale mellem Grønlands Nationalmuseum & Arkiv

og Nationalmuseet om tilbageføring af en del af de
grønlandske samlinger. Blandt de overførte ting findes
også genstande fra disse to lokaliteter, der under betryg¬
gende forhold ville kunne udstilles i bygderne og såle-



HAVER I SYDGRØNLAND Karen Nørregaard

Have ved museet i Nanortalik
• The garden at the museum in
Nanortalik

Th. Højbedshave med majroer,
kartofler, salat, purløg, gule¬
rødder, persille og radiser i
fåreholderbygden Qassiarsuk.
• Right. Raised beds with early
garden turnips, potatoes, lettuce,
chives, carrots, parsley, and
radishes in the sheepherding
community of Qassiarsuk.

Haver i Grønland? Mange har set vantro på mig, når
jeg fortalte om mit projekt om det grønlandske have¬
brugs kulturhistorie. For hvordan kan det lade sig gøre
at dyrke noget som helst i et land, hvor 85% af arealet
er dækket af indlandsis, og kolde polarstrømme fører
store mængder drivis ned langs dets kyster?
Ikke desto mindre har der været gjort dyrknings¬

forsøg og anlagt småhaver siden kolonisationens før¬
ste tid, begyndende med missionæren Hans Egede,
der få år efter sin ankomst i 1721 såede roer, kål og
byg inde i Ameralik-fjorden ved det nuværende Nuuk.
I løbet af 1700-tallet blev der anlagt haver fra Uum¬
mannaq i nord (70°40' n.br.) til Lichtenau (Alluitsoq)
i syd (60°30' n.br.). Dengang var det nyttehaver, der
leverede et nødvendigt kosttilskud til europæerne, som
hver vinter plagedes af skørbug. Først meget senere -
med enkelte undtagelser faktisk først fra midten af
1900-tallet - begyndte begrebet prydhave at dukke op,
og selv i dagens prydhaver findes der altid lidt grønt¬
sager mellem stauder og sommerblomster.
Hele Grønland har arktisk klima med en middel¬

temperatur på under +10° i årets varmeste måned, og
denne temperatur nås kun lige akkurat inde i fjordene
i det subarktiske Sydgrønland, hvor klimaet er mere
fastlandsagtigt. Det er dér - i nordboernes gamle Øster¬
bygd - at man finder de frodigste haver. På friland er

majroen, 'Grønlands æble', den mest populære grønt¬

sag. Rabarber klarer sig fint, og kartofler giver et godt
udbytte, hvis de er forspirede. Ellers er det hurtigt-
voksende grøntsager, der trives bedst og helst i mist-
bænke eller højbede. Mere varmekrævende planter
som f.eks. tomater og agurker raves kun i drivhuse.
Vækstsæsonen er kort, kun 3-4 måneder.

I fåreholderbygden Qassiarsuk findes en af områdets
smukkeste højbedshaver. Den er anlagt som en for-
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Have med rabarber, kvan, kartofler,
majroer og purløg i Tasiusaq.
• A garden with rhubarb, angelica,
potatoes, early garden turnips, and
chives in Tasiusaq.

længeise af en terrasse med faste bænke og bord, hvor¬
fra husets beboere både kan nyde den pragtfulde ud¬
sigt over Tunulliarfik-fjorden og glæde sig over deres
majroer, kartofler, salat, purløg, gulerødder, persille
og radiser m.m.
Vandrer man syv kilometer over land, åbner der sig

et grønt dalstrøg ud mod Nordre Sermilik-fjordens
isskodsebestrøede, blå vand. Der ligger fåreholderste-
det Tasiusaq. Midt ude i landskabet ses et lille, grønt
hus med en sydvendt have, der er forsvarligt indheg¬
net af kraftige stolper. Det holder sultne får på
afstand og giver lidt læ for land- og havebrugernes
værste fjende: de varme og tørre fønstorme, der jager
i voldsomme kast ned fra fjeldene og afsvider afgrøder
og blæser nybearbejdet jord væk. I haven vokser der de
traditionelle planter: rabarber, kvan, kartofler, majroer
og purløg, den sidste i fuldt lilla flor.
Midt inde i Tunulliarfik-fjorden ligger Narsaq, der

har navn efter den slette, den ligger på, for foden af
det mægtige fjeldmassiv Qaqqarsuaq. Byen er bl.a.
kendt for sine mange, smukke haver. En klassisk koloni¬
idyl finder vi ved kirken fra 1927: et rødmalet træhus
med hvide småsprossede vinduer og en sydvest-vendt
have med rødt stakit. Sådan så der ud ved de danske

tjenesteboliger for 100-150 år siden. Også her ser vi
kartofler og majroer, men en stor del af haven har fået
lov til at ligge hen som blomstereng. Ranunkel og
syre holder af den gødede jord. Som noget nyt ser vi
et træ' i haven. Det er en islandsk pil. Der gøres for¬
søg med træplantning i mange haver, men i de ydre

fjordområder overlever de kun som store buske, hvis
de står i læ af et hus.

I en usædvanlig frodig stenbedshave lige neden for
Qaqqarsuaq-fjeldet findes ud over de populære maj¬
roer, kartofler og rabarber et farveorgie af blomster.
Der er bl.a. den meget hårdføre Alaska-lupin, sibirisk
valmue, storkenæb, margerit, stenbræk, engblomme,
nellikerod, buskpotentil, m.fl. ligesom Grønlands
nationalblomst, den bredbladede, storblomstrede gede¬
rams (på grønlandsk: niviarsiaq = ung pige) prøver at
tilkæmpe sig en plads blandt de fremmede stauder.
Desuden er der plantet pil, sibirisk lærk og ribs.
Med udsigt over fjeld, fjord og isskodser ligger end¬

nu en af Narsaqs mange haver. Her dyrkes der grønt¬
sager både på friland og i drivhus. En velvoksen sibirisk
lærk luner sig op ad huset.

Herover: Haver i Narsaq.
Tv. Rødmalet træhus og en syd¬
vest-vendt have i Narsaq.
• Above. Gardens in Narsaq.
Left. A red wooden house and
a garden on the southwest in
Narsaq.
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Qaqortoq (Julianehåb)
• Qaqortoq (Julianehåb)

Have i Qaqortoq ved Storesø.
Haven har stengærde og græs¬

plæne, grøntsager, der er ind¬
rammet af pilehæk og stauder,
bl.a. Alaska-lupin, løvefod,
ranunkel og gemserod.
• The Qaqortoq garden on
Storesø lake. The garden has a
stone wall and lawn, vegetables
framed by willow hedges and
perennials, including Alaska
lupine, lady's mantle, and
leopard's-bane.

I Qaqortoq (Julianehåb) ligger en af byens største og

dejligste haver ned til Storesø — byens vandreservoir.
Stengærdet falder smukt ind i det omgivende fjeld¬
landskab og giver læ til en have, hvori der findes alt,
hvad der hører til i en moderne byhave i Grønland.
Ud over en velplejet græsplæne, vokser der både grønt¬

sager - indrammet af en pilehæk - og stauder (bl.a.
Alaska-lupin, løvefod, ranunkel og gemserod) og en

enkelt rose, hvis navn haveejeren desværre havde glemt.
Nanortalik ligger ude ved havet, på en slette bestrøet

med mange store klippeblokke. Rundt om knejser
Sydgrønlands højeste og mest imponerende fjeldtoppe.
Storisen, der af Polarstrømmen føres rundt om det

nærliggende Kap Farvel, giver byen kolde hilsener fra
Nordpolen. Alligevel blev der fra begyndelsen anlagt

haver ved de danske tjenesteboliger. I 1853 skriver
H. Rink: Assistenten holder nogle Kreaturer, som er
i ypperlig Stand, og en lille Have foran Huset, i hvil¬
ken han i simple Drivbænke, blot ved hjælp af Glas¬
bedækningen, har produceret Jordbær og Agurker.'
Denne have med sit traditionelle røde stakit hører

nu til museet, der består af mange gamle velbevarede
bygninger fra kolonitiden. Haven dyrkes ikke mere

som i gamle dage. Vilde ranunkler blomstrer der, hvor
mistbænkene stod, og en græsplæne breder sig på kar¬
toflerne og majroernes plads. Forhåbentlig får museet
en dag lyst til at genskabe den gamle have, der lige så
vel som bygningerne har historisk værdi.
Karen Nørregaardcand. phil. i eskimologi
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ARKTISK BYBYGNING
Irving B. Jensen

Vinterbyer
En vinterby defineres ved en dagmiddeltemperatur
lig med eller mindre end 0°C i en periode på mindst
to måneder.

Denne definition indebærer, at følgende fem grund¬
læggende karakteristika gør sig gældende:
- Temperaturer mindre end 0°C (januar isoterm)
- Nedbør i form af sne

- Begrænset antal timer med sol og dagslys i vinter¬
månederne
- Regionalt varierende forskelle i ovennævnte forhold
- Stor variation i årstiderne

Vinterbyer befinder sig stort set på den nordlige halv¬
kugle, og har tilsammen ca. 600 millioner indbyggere.
Stort set vil sige, at der selvfølgelig er undtagelser.
Byer i alperne og områder i Iran og Afghanistan har
kuldegrader og mængder af sne som gør, at også disse
falder ind under definitionen.

I nordlige egne tales der om to årstider - sommer
og vinter, hvor vinteren kan have en længde på op til
10 måneder, jævnfør nedenstående:

December is thirteen months long
July's one afternoon; therefore
Lovers must outwit wool,

Learn how to puncturefur.
Alden Nowlan, Canadian Love Song

I vinterbyer er der tale om levevilkår i et barskt og
koldt klima. Der er således for mange folkeslags ved¬
kommende tale om en udvidelse af årstidsbegrebet af
psykologiske grunde. I stedet for de fire årstider man
normalt henholder sig til, er der i flere tilfælde tale
om seks til otte årstider. Samerne har eksempelvis otte
forskellige benævnelser for årets gang; tidligt forår,
forår, tidlig sommer, sommer, sen sommer, efterår,
sent efterår og vinter. De forskellige benævnelser er
kendetegnet ved, hvornår den første sne falder, den
koldeste periode, hvornår sneen smelter, hvornår sneen
er smeltet og isen væk og (i de nordligste egne) 24
timers dagslys og mildt klima. ' , •

Sneen og kulden er en væsentlig bestanddel af året, og
der er utallige betegnelser for is og sne. Der er eksem¬
pelvis omkring 29 måder at beskrive is på og 20 for¬
skellige betegnelser for sne; ny sne, krystalsne, pudder-

Vinterbyer er generelt kendetegnet ved at tre forhold
har indflydelse på den årlige livscyklus:
Vejret, hvor storme, nedbør, sne, is, tåge og solskin

skaber og ændrer byen og landskabet.
Årstiderne, hvor den cykliske variation er kende¬

tegnet ved dramatiske klimaskift, skiftende farver og
former, vækst og forfald.
Dag og nat, hvor skiftende rytmer og forhold i lys

og mørke, gry og skumring skaber forskellige sinds¬
stemninger og tilstande.
Det er velkendt, at klimatiske skifts virkninger på

menneskers psykologiske tilstand er stor, både under
ekstrem varme og ekstrem kulde. Nordligt beliggende
byer som for eksempel Reykjavik, Tromsø eller Yellow-
knife lider under manglende dagslys i vinterperioden.
Disse mørke, dystre måneder kan medføre melankoli.
I Stockholm taler man om lappesyge, i polaregne om

polarkuller.

Bybygning
Bybygning og planlægning i arktiske egne tager ud¬
gangspunkt i følgende hovedelementer:
Landet eller regionens placering på Nordkalotten,

økonomiske og politiske forhold.
Vinterbyens overordnede urbane karakter og kli¬

maforhold.

Byens karakter, udviklingstendenser, landskab, byg¬
ninger, orientering.

På samme måde som der er forskellige benævnelser
for sne, er der forskellige typer vinterbyer.
Genefaktorer såsom vind, temperaturer, vinterperio¬

dens længde, psykologifaktorerne ved mørkeperioder,
nedbørsmængder (sne) og sky- og solforhold skal ind¬
gå i overvejelserne i planlægningsfasen. Analyser og
undersøgelser af forhold mellem at være inde-ude,
ude-inde og de særlige arktiske forhold der gør sig
gældende (Great Indoors dvs. overdækkede gadefor¬
løb mv.) er nødvendige og af stor betydning.

Bybygning i Nuuk
Nuuk er beliggende på 64°10'N, 51°44'W i et lav¬
arktisk klima, og byens kystnære beliggenhed gør, at
der falder relativt meget sne, ca. 4,5 m. Gennemsnits¬
temperaturerne er 7°C i juli måned og -8°C i januar
måned. De fremherskende vinde er lavtryksvinde fra
syd og nord.

T77T/ ////77777T//77TT,
Skitse: Ann Brit Børve, Norge
• Sketch: Ann Brit Børve, Norway

Nordlys • The Northern Lights
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Nuuks udviklingsgeometri
Forslag til byudvikling i Nuuk.
Tildelt 1. præmie i konkurrencen
'Byens fremtid' udskrevet af
Statens Kunstfond, 1999
• Nuuk's development geometry.
Proposal for urban development in
Nuuk. Awarded 1st prize in the com¬
petition 'The city's future' sponsored
by the Danish Arts Foundation, 1999.

Nuuk ligger ved mundingen af Godthåbsfjordskom-
plekset på Grønlands vestkyst, er omgivet af vand på
tre sider og har markante fjelde på over 2.000 meters

højde som bagtæppe og vartegn.
Nuuk kommunes størrelse er ca. 87.000 km2, hvil¬

ket er det dobbelte af Danmark, og Godthåbsfjord¬
komplekset er på størrelse med Færøerne.
Nuuk er Grønlands hovedstad og har ca. 13.500

indbyggere og huser henved en fjerdedel af Grønlands
befolkning. Byen er en af verdens mindste hovedstæ¬
der, og funktionen som hovedstad synliggøres af de
mange bygninger, der danner rammen om landsdæk¬
kende funktioner, som for eksempel Grønlands Lands¬
ting, Grønlands Universitet, Landsretten, Grønlands
Nationalmuseum og Arkiv. Det private erhvervsliv
præger byen med blandt andet bankernes hovedsæder,
restauranter, varehuse, fiskeindustrianlæg, avisredak¬
tioner m.fl.

Nuuk er Grønlands ældste by, grundlagt som 'Colonien
Godthaab' i 1728. Udviklingen i Grønland (og der¬
med i Nuuk) har været præget af en hurtig udvikling.
I midten af 40rne havde bygden (byen) omkring
1.000 indbyggere og var koncentreret omkring Koloni¬
havnen.

Efter krigen blev der igangsat store udviklingspro¬
jekter i Grønland, blandt andet med henblik på at ud¬
vikle et moderne samfund med en teknik og social
standard med Danmark som udgangspunkt. Nye boli¬
ger og eri forbedret boligstandard var en forudsætning
for at bekæmpe udbredelsen af tuberkulosen.

I perioden frem til 1960 blev det landsdækkende
sanatorium og atlanthavnen, samt nye boliger i form
af enkelt- og dobbelthuse bygget, og bygden bliver til by.

I 60rne blev etagehuse i beton opført på Store Slette,
og i 70rne blev opført etagehuse ligeledes i beton på
Radiofjeldet. I perioden fra 1965 til 1975 tredobledes
befolkningstallet. I 80rne og 90rne blev der, som tæt/
lavt boligbyggeri, opført nye bydele i Nuussuaq og

Kangilinnguit.
Nuuk står nu overfor at skulle inddrage nyt land til

den fremtidige byudvikling i Qinngorput, Malene¬
bugten.

Nuuks fremtidige byudvikling
Følgende forslag til den fremtidige byudvikling i Nuuk
tager udgangspunkt i, at byen og landskabet kan foldes
i et samlet kulturlandskab. Hvor landskabet er svagt,
som under danske forhold, bliver bygningsmasserne
det dominerende element i bylandskabet. Hvor land¬
skabet er stærkt, som det er i Nuuk, bliver terrænet

det dominerende bylandskab.
Nuuks fremtidige byudviklingsgeometri fremkom¬

mer ved at betragte byudviklingsmulighederne gennem
to geometriske og et topografisk lag:

- Et lag med central, cirkulær (klassisk) geometri.
- Et lag med et decentralt, åbent (modernistisk) grid.
- Et lag med koterne over Nuuks nære bylandskab.

Byudviklingsgeometrien styrer byens vækstretninger
• og de nye bydeles placering og udformning. På denne
måde lægges målepunkter ud i naturen og forvandler
den til et nyt landskab. De nye bydele, former sig i
samspil med deres eget specifikke landskab og skaber
deri deres egen stedlige karakter.
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Koncentration, afgrænsning og sammenfoldning
Bybygningen finder sted i koncentrerede og afgrænse¬
de byenheder sammenfoldet med landskabet. Ved
sammenfoldet forstås en byform, der på en gang kon¬
trasterer sig til og føjer sig efter landskabet, og hverken
modstiller sig eller underordner sig landskabet, men
samordner sig.

Bybygning, byudformning
Sammenfattende anvendes en strategi som lægger
vægt på følgende forhold:

1. Foldning af by og terræn til en samlet bymorfologi.
2. Anvendelse af forskellige typer af voluminer som
byggeelementer i den byrum-lige udformning.

3. Udbygning i mindre koncentrerede,, afgrænsede og

foldede byenheder i tæt kontakt med Nuuk centrum
grundet ønsket om at skabe landskabeligt klare
byenheder.

4. Sammenfoldning af by, vand og havn.
5. Stedshistorie og mytologi.
6. Klima, vind og sol - ikke mindst.
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Bymorfologi. Nuuk, ny bydel,
Qinngorput, Malenebugten
• Urban morphology. Nuuk, new
quarter, Qinngorput, Malenebugten

Udnyttelse af sneen til glæde og
samvær fremfor at betragte sneen
som et onde. Sneskulpturer, Nuuk
Snow Festival, 1994.
• Exploiting snow for pleasure and
communal enjoyment rather than
considering snow a nuisance. Snow
sculptures, Nuuk Snow Festival,
1994

Nye bydele i Nuuk
De nye bydele placeres og udformes til det stedlige
terræn. Afhængig af terrænets konvekse eller konkave
form, lægges der vægt på 'ydre' eller 'indre', omkransen¬
de eller central koncentration af byrum og bygnings¬
masse. Den nye bydel vil kunne rumme ca. 4.000
indbyggere.

Eksempelpå placering afbygningsvolumener i Nuuk .

Grønlands Hjemmestyre udskrev i 1995 en arkitekt¬
konkurrence om placering af Grønlands Naturinstitut
i Nuuk.

Grønlands Naturinstitut er placeret højt og markant i
Malenelandet. Området er landskabeligt og terræn-

mæssigt karakteriseret af et øst-vestgående landskabs¬
træk, en højderyg med tre genkendelige høje. Mod
nord er der udsigt over Godthåbsfjorden, og mod syd
skråner terrænet nedover højderyggen en dalsænkning
med udsigt over Malenebugten og Atlanthavnen.
De fremherskende vindretninger i området er sydlige
lavtryksvinde med høje hastigheder, lavtryksvinde fra
nord, og som nævnt et relativt stort snefald.
Bygningen er beliggende på toppen af højdedraget,

og en faldende linie i bygningens længderetning for¬
ankrer bygningen til stedet. Bygningen trykkes ned i
landskabet, men rejser sig samtidig op over højdedraget.
Adgangen til Naturinstituttet sker fra nord, fra par¬

keringspladsen øst for bygningen. Fra dette niveau er
der adgang til værksteder og laboratorier. Fra parke-

%

ringspladsen fører trapper og ramper, der følger det
eksisterende terræn, op til hovedindgangen, der er
beliggende på højderyggens top. Forinden bygningen
betrædes, opleves den storslåede udsigt over Malene¬
bugten. Denne udsigt gentages inde i bygningen i det
sydvendte glasrum i to etager. Bygningens orientering
i forhold til vindretninger, sne og solforhold er opti¬
mal. Naturinstituttet er, med sin placering i landska¬
bet og som enkeltstående bygværk, unikt.
Der blev i 1999/2000 afholdt en konkurrence for

en udbygning af den resterende del af området til
universitetsformål.

Der tages afsæt i Grønlands Naturinstitut og den
markante klipperyg, der løber mod vest fra Naturinsti¬
tuttet. Adgangen til universitetsområdet sker nordfra
ved samme vej som giver adgang til Naturinstituttet.
Alternativt kan adgang til bygningskomplekset ske fra
syd. Parkeringspladser og adgangsforholdene i områ¬
det er. placeret på steder, hvor indgriben i terrænet er
minimal. Stier og alternative adgange er tilpasset ter¬
rænet og indgår som dele af det omgivende landskab.

På lignende måde som ved Grønlands Naturinstitut
har sne- og vindforhold, samt det omgivende terræn

og landskab, været afgørende for bygningsvolumener-
nes placering, og de vil komme til at fremstå som en

helhed sammen med Naturinstituttet.

Irving B. Jensen, arkitekt maa

Grønlands Naturinstitut
Arkitekter: KHR A/S arkitekter

Universitetspark i Nuuk
Vinderprojekt: KHR A/S arkitekter
i samarbejde med Tegnestuen Nuuk A/S

Nuuks fremtidige byudvikling
Forslag tildelt 1. pramie i konkurrencen 'Byens fremtid'
MedJan W. Hansen Aps.Arkitekter maa
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Øverst og nederst th. Grønlands Naturinstitut i Nuuk.
Midte. Principskitser. Grønlands Naturinstitut og Universitets¬
parken er indpasset under hensyntagen til de fremherskende
vindretninger. Vindene blæser på langs ad bygningskroppene og
minimerer vindmodstanden. Den nord-syd gående placering gør,
at solindfaldet kan udnyttes i de gennemgående fællesarealer i
bygningskomplekserne. *

, .

Midte tv. Model af Naturinstitut og Universitetsparken.
• Top and lower right. Greenland's Nature Institute in Nuuk.
Middle. Principle sketches. The institute and university park are
positioned to take account of prevailing wind directions. Wind
blows along the building volumes, minimizing resistance. This
north/south location makes best use of sun in the common

areas that run the width of the building.
Center left. Model of the Nature Institute and university park.
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EIRIKSSTADIR I HAUKADALUR
1000 års jubilæetfor opdagelsen afAmerika Einar Sæmundson

Udsigt mod nordvest fra Haukadalur.
I forgrunden den overgroede ruin,
i baggrunden hypotesehuset.
• Looking northwest from Haukadalur.
In the foreground, the overgrown
ruin, in the background the recon¬
struction.

Plan over udgravningen af ruinen på
Eirfksstadir.
• Plan of the excavations of the ruin
at Eirfksstadir

Man har i fire år arbejdet med forberedelserne til Leifur
Eirfkssons-jubilæet i år 2000, hvor det er 1000 år
siden, at Vinland blev opdaget. En særlig Eirfksstadir-
komité har arbejdet med projektet på vegne af Dala-
byggd kommune. Komitéen engagerede landskabsarki¬
tektfirmaet Landmotun ehf. til at udarbejde en lokalplan
og til at udforme faciliteter for Eirfksstadir, og arkitekt¬
firmaet Teiknistofan, Skolavordusti'gur 28 i Reykjavfk,
fik til opgave at designe huset ud fra en hypotese om et
beboelseshus fra vikingetiden samt at udarbejde infor¬
mation til publikum om stedet, historien og projektet.
Islands nationalmuseum var ansvarlig for de arkæolo¬
giske undersøgelser. En faggruppe med specialister i
bygningshistorie var rådgivende ved bygningen af
hypotesehuset på Eirfksstadir.
Eirfksstadir i Haukadalur har tilknytning til tg andre

bygder med norrøne mennesker fra samme periode, på
Newfoundland og på Grønland. Leifurs bod i L'Anse
aux Meadows på Newfoundland blev udforsket for
omkring 30 år siden, og man opførte her et lignende
hypotesehus som nu på Eirfksstadir. Stedet var et af de
første, der blev optaget på FN's liste over kulturhisto¬
riske mindesmærker af international betydning. Til¬

svarende efterligninger af Eirfkur den Rødes hus og

Thjodhildes kirke blev opført i Brattahlid i år 2000.
Projektet i Haukadalur blev delt op i tre hovedopgaver:

— Udformning af planforslag for området som kul¬
tursted og historisk område;

— Et område med en parkeringplads og undervisnings¬
faciliteter. De besøgende har adgang til oldtidsminder¬
ne via et godt stisystem, som beskytter minderne;

— Ruinerne på Eirfksstadir blev udforsket, så man
fik gode muligheder for at forstå husets oprindelige
form. Genopbygning af Eirfkur den Rødes hus sker i
en så oprindelig form som muligt, og man ville formid¬
le Eirfksstadirs historie til de besøgende med informa-
tionsplakater, udsigtspost osv.

. Planforslagfor turistområdet
. Eirfksstadir-ruinerne ligger på en bakke ved vejen mod
Haukadalur. Gården blev opført oven for en mose, som

ligger som et bånd langt nede i fjeldsiden. Bag gården
er en stejl fjeldside, og øst for den ligger bækken Eirfks-
stadagil. Der er fin udsigt fra ruinerne over Haukada¬
lur. Områdets plan kan deles op i tre adskilte områder
eller dele, som er knyttet sammen med gangstier.
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1. Ankomstområde med parkeringspladser samt op¬
holds- og informationsområde for gæster, hvor de har
adgang til alle moderne faciliteter.

2. Eiriksstadir-ruineme er bevaret der, hvor de arkæo¬

logiske udgravninger fandt sted. Det er nemt at kom¬
me derhen, og stedet er godt afmærket. Området om¬
kring er uberørt og vil fortsat se ud, som det gør nu.

3. Et hypotesehus af Eirfkur den Rødes hus. Det
bygger på oplysninger, som bl.a. blev fundet under de
arkæologiske udgravninger på Eiriksstadir. Man prø¬
ver at genskabe landnamstidens atmosfære, bl.a. med
udstyret på gården og omgivelserne, men også med
det tøj, guiderne har på.
I ankomstområdet får de besøgende oplysninger

om den historiske baggrund fra informationsplakater,
som er blevet placeret under tag i et ellers åbent om¬
råde. Området stod færdigt sidste foråret og blev taget
i brug sommeren 2000. De, som tager imod gæsterne,
er klædt i landnamskostumer, og på selve gården har
man prøvet at efterligne vikingernes omgivelser, så
vidt det kan lade sig gøre. Der er gode spadserestier
over hele området, og der bliver også adgang for han¬
dicappede, selv om terrænet er stejlt.

Byggematerialet hentes for det meste i naturen, dvs.
sten og græstørv til at lave vægge og stier. Man har
indsamlet frø fra birketræer i nærheden af Eirfksstadir

og omkring huset plantet træer, groet af disse frø. Når
skoven bliver større, vil den minde om områdets op¬

rindelige udseende for 1000 år siden.
Der, hvor stierne mødes mellem ruinområdet og

gården, står en statue af Leifur Eiriksson. Den er lavet
af den islandske billedhugger Nfna Sæmundsson og
fik andenpræmie i en konkurrence i USA i anledning
afAltingsjubilæet på Thingvellir i 1930. Førstepræ¬
mien gik til amerikaneren Alexander S. Calder. Hans
skulptur blev USAs gave til Island og står nu på
Skolavurduholt i Reykjavik.

Bygherre: Dalabyggd kommune og Eiriksstadirkomitéen
Landskabsarkitekt: Landmdtun v. Einar Sæmundson FILA

Anlagt: 1999-2000

Ruinerne på Eiriksstadir
De arkæologiske undersøgelser af Eiriksstadir i perio¬
den 1997 til 1999 viste, at der lå en lille gård der i
900-tallet.

Væggene blev opført af græstørv med stensokler.
Nordsiden var lige, og det ser ud til, at den blev op¬
ført op mod et jordskred. Sydsiden var buet, men det
var den sædvanlige form på huse i den periode. Entréen
lå i midten af huset, men den var blevet fyldt op, mens
huset fortsat var i brug, og en ny entré blev i stedet
lavet lige ved husets østgavl.
Der er gangstier med flade stene foran begge entréer.

De kan ses i overfladen foran ruinen. Der stod en"

langild i midten af huset. I den findes der flade bage¬
fliser. En ældre langild er lige ved husets nordøstlige
hjørne. Der findes tegn på, at der var siddebænke
langs husets vægge. Ildstederne og entréerne viser, at
huset på Eirfksstadir blev ændret. Man kan derfor
snakke om to byggeperioder, selv om man kun boede
en kort tid i huset.

Aldersbestemmelser antyder, at man forlod huset
helt mod udgangen af 900-tallet, lige efter at det blev
repareret.

Herover. Plan, længde- og tværsnit
af hypotesehus.
Tv. gavlvæg i hypotesehus.
• Above. Plan, longitudinal section
and cross-section of the reconstruc¬

tion

Plan over området 1:2000

Længst til venstre hypotesehuset.
Øverst th. ruinen.
• Plan 1:2000
Left. The reconstruction
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Hypotesehuset i Eiriksstadir
• The recønstruction in
Eiriksstadir

Vikingemø byder velkommen.
• A Viking maiden welcomes guests.

Andre ruiner

En lille nedgravet ruin ligger ca. 10 m syd for huset.
Den har sandsynligvis været et jordhus. En bunke sten
i et hjørne kan være rester af en ovn eller et ildsted.
Man lægger vægt på at lave mindst muligt om på

ruinernes omgivelser, og nye konstruktioner er ude¬
lukkende spadserestier og udsigtsplateauer. Når de ar¬

kæologiske undersøgelser er afsluttet, vil man dække
ruinerne med græstørv, således at man kan se deres
konturer i landskabet, og så væggene til dels kan beskues.

En hypotese angående huset i Eiriksstadir
Arkæologiske undersøgelser gav nogle antydninger om
formen på det hus, der stod der, væggenes konturer,
indgang og langild i gulvet. Disse spor har man benyt¬
tet sig af ved udformningen af hypotesehuset.
Huset har været omkring 4 m bredt, hvor det var

bredest, og omkring 12 m langt indvendigt. Væggene
tyder på, at de er blevet opført af tilsnittede jordklum¬
per med græstørvstrimler imellem. Man fandt ingen
tegn på brug af en bærende ramme eller huller efter
spær, støttesten eller andet, man kan benytte for at
konstatere, hvordar) husets bærende ramme var lavet.
Husets entré er på den anden side en tydelig sti med
flade stene udenfor og også lige gennem væggen. Det
er tydeligt, at det drejer sig om to forskellige bygge¬

perioder, og at man havde fyldt op i husets tidligere
entré midt på huset. Disse træk har man derfor holdt
sig til i hypotesehuset, både når det gælder væggen og
udendørs. Den bærende ramme er lavet på grundlag
af de ældste hustyper i Island samt undersøgelser både i
Island og nabolandene. Huset er et stawærkshus med
vægge lavet af græstørv, udstave står langs vægge og
indstave langs midten, hvor de afgrænser siddebænkene.
Taget bæres af lægter, som man har lagt ovenpå

mellem vægåfsatser og vægbjælk^r, og vægbjælker og
tagås med varierende afstand. Ovenpå kommer der
kvas, og ovenpå det igen kommer så et tredobbelt lag
med græstørv, som danner selve taget.

Husets vægge er opført af tilsnittede jordklumper
med græstørvstrimler imellem, i overensstemmelse med
de formodninger som de arkæologiske undersøgelser
gav. Tømmeret i huset er udelukkende drivtømmer.
Huset blev opført med efterligninger af det værktøj,

der blev benyttet i landnamstiden, og som man har
fundet rester af eller har beskrivelser af. Tømmerets

overflade ligner såvidt muligt det, man kender fra den¬
gang, og tilskæring bygger på samtidige forbilleder.
Hypotesehuset blev fuldført sidste sommer, hvor stedet
blev set afmere end 10.000 besøgende
Einar Sæmundson, landskabsarkitekt FILA
med tegnestue i Kopavogur. www.landmotun.is
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DÆMNINGER MOD SNESKRED I ISLAND Reynir Vilhjalmsson

Mange islandske byer ved vestfjordene, østfjordene og

på nordlandet ligger ved foden af høje bjerge og trues
af fare for sneskred. Jordskred forekommer også, men
meget sjældnere.
Efter nogle meget alvorlige dødsulykker forårsaget

af sneskred i 1995 blev der igangsat en landsdækken¬
de undersøgelse af sneflodsfaren, og det ledte til en
ændring af lovgivningen 'om foranstaltninger imod
sneflod og jordskred'.
Man har i dag kortlagt sneskredsfaren og igangsat

projektering af foranstaltninger, der skal hindre dette
på de mest udsatte steder.
Projektgrupperne udgøres af ingeniører, geoteknike¬

re, vejrspecialister og sneflodsspecjalister, og man har
indset, at landskabsarkitekter også bør være med i
teamet. De geotekniske krav er absolut rådende i pro¬
jekterne.
Projekteringen er udført i to faser: et forprojekt og

et projekt til udlicitering. Der er derfor mange speci¬
alister involveret i hvert enkelt projekt.
Landskabsarkitektens arbejde består i at være rådgi¬

vende i formgivning og planlægning af de arealer,
som berøres af projektet samt de tilgrænsende arealer.
Det lægges vægt på en grundig illustration af projek¬
tet, både som grundlag for en miljøanalyse og som

orientering af beboerne.

Målet er at formindske uheldige miljøpåvirkninger og
at udnytte alle foranstaltningernes eventuelt andre og

positive egenskaber for byen som helhed.
Man har allerede færdiggjort to projekter, og endnu

et er under anlæg. Desuden er flere projekter på tegne¬
bordene. Alle projekter har det tilfælles, at de er store

indgreb i landskabet og byernes nærmeste omgivelser.
Her præsenteres et projekt i Siglufjord yderst på
Islands nordkyst, hvor vi, Landslag ehf, var med fra
start og siden i alle projektfaser.
To andre projekter er også interessante. Det ene

projekt er på Flateyri, ved vestfjordene, hvor landskabs¬
arkitekten, Pétur Jonsson FILA, dog først blev tilkob¬
let efter, at jordarbejdet var startet. Også i Nordfjord,
på Ostlandet, er flere sneskredsregulerende foranstalt¬
ninger nu under anlæg. Her har landskabsarkitekterne
Adalheidur Sigurdardottir og Aslaug Traustadottir væ¬

ret med i planlægningsteamet fra starten. Forholdene
varierer fra sted til sted, hvilket afføder forskellige
foranstaltninger.
Og hvordan virker så disse drastiske foranstaltninger?

Der har været to store.sneskred på Flateyri efter, at
voldene blev bygget. Voldene beskyttede bebyggelsen
i begge tilfælde. Da jordarbejdet i Siglufjord var godt
fremskredet i vinteren 1998-1999, faldt et stort sneskred
mod Strengilsdiget, der også virkede efter hensigten.
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Damninger i Siglujjord
Byen Siglufjord ligger i en snæver fjord yderst mod
nordishavet og omgives af 1000 m høje bjerge. Byen
blev først bygget på det næs, der strækker sig ud i
fjorden, men er siden vokset op ad fjeldsiden og langs
den til begge sider.

Sneskredsfare truer en stor del af byen og medfører
ofte evakuering af de mest udsatte bydele. Byen er

delt op i syv fareområder, og der planlægges forebyg¬
gende foranstaltninger i fem af områderne.
I fareområdet i sydkantfen af byen er der registreret

46 sneskred regnet fra år 1836. Enkelte huse er forladt
og nærmest værdiløse.
De beskyttende foranstaltninger, som blev valgt i

dette område, udgøres af to diger, der skal lede sneflod
fra de farligste opsamlingssteder i fjeldet, forbi bebyg¬
gelsen. Det mindste dige (200 m langt og 14-16 m

højt, i alt 29.000 m3) ligger i over 75 meters højde på
fjeldsiden og er ikke inde i synsfeltet i samme grad
som det større dige {700 m langt og 18 m højt, i alt
332.000 m3), der strækker sig op i fjeldet fra kote 20
til kote 180.

Jordmasser til voldene fås ved udgravning, idet der
graves til 6-12 m dybde i det eksisterende terræn, Der-'
ved dannes dybe slugter, der skal fange sneskredene.
Hældning på voldens høje side imod sneskredene er

1:1,4, mens den lavere side mod byen har fået en
aftagende hældning på 1:1,4 til 1:2,5.
For at undgå at slugterne skal virke som kæmpe¬

store grøfter, har man varieret slugternes bredde og

derved fået organisk form i den ene side mod digets
meget og stramme, ledende form på den anden side.
Den nederste del af dæmningen er formet som af¬

sluttende bastion med en udsigtsplads på toppen, hvor¬
ved dæmningen får et arkitektonisk udtryk. En livlig
bæk i bunden af slugten falder på samme måde til ro
i et cirkelrundt bassin neden under bastionen.

Med voldanlægget som udgangspunkt er der plan¬
lagt et rekreativt område, der strækker sig langs fjeld¬
siden op over husene i byen. Voldens top danner en
fin vej til at bestige fjeldet og er allerede blevet et mål
for vandreture. Byens indbyggere har accepteret vol¬
dene som en del af bylandskabet.
Middelalderbyernes voldanlæg havde til hensigt at

beskytte byerne mod angreb. På tilsvarende måde
danner voldene på Siglufjord bygrænse mod syd og

beskytter mod angreb af snelaviner.
Forprojektet startede i begyndelsen af 1997, jord¬

arbejdet i sommeren 1998, og voldene stod helt færdige
i efteråret 1999.

Afmiljømæssige grunde og af praktiske grunde er

der lagt stor vægt på opdyrkning af området, bl.a. for
at modvirke erosion. Man startede med græssåning
på den nederste del af området allerede i juli 1999,
og det forventes, at hele arealet, i alt 30 ha, vil være

under opdyrkning i 2001. Udover etablering af græs

vil der blive plantet buske og træer.

Reynir Vilhjdlmsson, landskabsarkitekt FILA
med tegnestue i Reykjavik
www.landslag.is
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OMRADE FOR RIDESPORT I REYKJAVIK
Reynir Vilhjdlmsson

Interessen for heste og ridning er noget specielt for
det islandske folk og har fulgt os i alle de 1100 år, vi
har beboet landet. I størstedelen af den tid var hesten

også en uundværlig del af husstanden. I dag bruges
hestene stadigvæk i landbruget, hovedsagelig når fare¬
ne, der går frit i fjeldet om sommeren, skal samles.
Brugen af heste til rekreation er nu udbredt. Der er

rideveje over hele landet, og man kan ride i dagevis
over lange strækninger.
Hvert andet år holdes landsstævner, hvor heste¬

opdrættere viser deres resultater og bliver bedømt.
Landets bedste heste vises frem, og der konkurreres.
Begivenheden, der hver gang varer en hel uge, tiltræk¬
ker folk i alle aldersgrupper fra hele landet samt ejere
af islandske heste i udlandet. Landsstævnerne er på
skift holdt i alle landsdele, som regel ude på landet,
hvor der er god plads. Sommeren 2000 blev der for
første gang holdt landsstævne i Reykjavik. Begivenhe¬
den var en del af programmet for Reykjavik kulturby.

Området for hestesport i Reykjavik, (tidligere beskre¬
vet i Landskab 1985-3) er placeret i et stort rekreativt
område i udkanten af byen. Inden for området er der
staldbygninger til 2000 heste, et klubhus, en ridehal,
dyrehospital, galopbaner og rideanlæg til træning og
konkurrence.

Reynir Vilhjdlmsson" FILA har haft ansvaret for
planlægningen af området siden begyndelsen i 1965.
I anledning af landsstævnet blev der bl.a anlagt en ny

konkurrencebane med plads til 10.000 tilskuere, der
fyldte tilskuerpladserne sidste sommer.

I vinterhalvåret er hestene på stald. Så anvendes an¬

lægget, der falder godt ind i dalens landskabsform og

tillige giver fine rumlige oplevelser, som trænings-
område af hestekoloniens brugere.
Reynir Vilhjdlmsson, landskabsarkitekt FILA,
med tegnestue i Reykjavik
www.landslag.is
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DÆKMOLEN, STENGÆRDET, BEBYGGELSEN, BYEN
Gunnar Hoydal

Dækmolen
• The jetty

Farøerne i sig selffere intet andet end som nogle høye
Klipper som opstige affdet vilde Haffnæsten ojverbetagte
med nogen tyndJord.

LucasJ. Debes: Faroe et Faroe Reserata, 1673

Mere end noget andet land i Norden er Færøerne
havets land. Det forstår man, når man har været i de

massive og rolige kæmpelande Norge og Sverige, i
Finlands endeløse skovland og i smørlandet Danmarks
flade og smilende frodighed. Eller hvad med Grønlands
majestætiske, indadvendte ro eller Islands vidtstrakte
sten- og isørkener? Det er lande med et indre.
Helt anderledes er det med Færøerne. De vender

sig udad og er så begrænsede i udstrækning, at der knap
nok er stof til andet end det, der skal bruges til at mod¬
stå havets utrættelige angreb. En gang imellem kan
det næsten se ud, som om havet ligger på lur derude i
horisonten og samler kræfter til det afgørende og en¬

delige overfald. Men landet er parat til at tage imod.
De vestlige og nordlige kyster er landets skuldre, og
det er her, den virkelige kamp foregår, når stormen
bryder løs, og havet rejser sig. Det er, som om øerne

krummer sig sammen og sætter tæerne i for at samle
vægt til at stå imod med. Og der kommer havet, buld¬
rende og brølende, og lægger hele sin kraft mod klip¬
perne. De hule drøn går fra bund til top, som var de

hentet fra jordens inderste, havet sprænges til skum og

falder tilbage med grove forbandelser og lover hævn.
Overgangen fra hav til land bliver på denne måde

en kampzone. Sådan har det været, siden landet blev
bebygget, formentlig engang i 600-tallet af keltiske
folk fra Irland og den skotske vestkyst, senere, i 800-
tallet, af vestnorske landnamsmænd. De rigtige betin¬
gelser skulle være tilstede, før bosætning var mulig,
først og fremmest skulle der være opdyrkelig jord, og
kysten skulle* være tilgængelig for landing med båd.
Afstanden til gode fiskefelter var også vigtig, men ofte
lod disse betingelser sig vanskeligt kombinere, og be-
byggelser med gode opdyrkningsmuligheder blev under¬
tiden lagt direkte til det åbne hav. Selv i de mere be¬
skyttede fjorde kunne kastevinde ned over fjeldsiderne
være katastrofale. Beretningerne er mange om ulykker
og forlis, når havet pludselig rejste sig, og der findes
endnu folk, der kan fortælle, hvordan det var at tage
på fiskeri i åben båd om natten i vintermørke. Uden
lys i den kulsorte nat måtte man forlade sig på hørel¬
sen for at afgøre, hvordan havet opførte sig, og ikke
før man havde hørte den tredje bølge bryde kunne
man skyde båden ud.
Landingspladsens placering og udformning blev

derfor fællesskabets vigtigste opgave. Behandlingen af
det færøske landskab begynder derfor i selve strand¬
kanten, og de fineste eksempler på denne grundlæg-
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gende landskabsbehandling finder man i de udsatte
bygder med landingspladser udformet i terrasser og
med nedlagte træstokke til at trække bådene henover.
At kunne sætte båden roligt i vandet og komme sikkert
på land igen var afgørende for overlevelsen og kontak¬
ten med andre, og denne lange kamp mod havet æn¬

drede sig ikke afgørende, før en ny tids teknik med
de støbte dækmoler for alvor gjorde menneskeskabte
beskyttelsesværker mulige. Dækmolen kan således
siges at være det afgørende færøske bygningsværk,
skellet mellem fortid og nutid og symbolet på en ny

balance mellem kultur og natur, mellem land og hav.
Den tynde jord på de høje klipper i et vådt og regn¬

fuldt klima. En gang imellem synes man, at det er
tangplanterne langs kysterne, der trives bedst, eller
rosenroden i de dybe og kolde kløfter, hvor fårene
ikke når ind. Kun omkring syv procent af landet be¬
tragtes som opdyrkelig jord, resten er øde græsgange,

sumpede områder og stenede fjeldvidder. Få eller ingen
plantearter er specielle for øerne, fordi den færøske
vegetation geologisk set er af nyere dato, formodent¬
lig spredt fra det nordlige Skotland efter den seneste
istid. Barskt, nøjsomt, afvisende, et sted for fugle med
svømmehud mellem tæerne. Måske var det aldrig
meningen, at landet skulle opdages af mennesker i
det hele taget.

Alligevel kan man endnu opleve at komme vandren¬
de over de øde stenørkner på fjeldryggen og pludselig
se ned i en dyb og grøn dal. Dernede i bunden' ligger
husene i en klynge et stykke oppe fra stranden, omgi¬
vet af den heftigt grønne indmark, og mens man sti¬
ger ned mellem klippestykker og gennem stenskred,
forstår man det ufattelige arbejde, det har været at

gøre dette sted beboeligt og få noget til at gro. De
endeløse stenrydninger, afvandingerne, opfyldninger¬
ne, jordloddernes pleje år ud og år ind, generation
efter generation, til den grønne oase er skåret ud af
en modvillig omverden og nu ligger med det store
stengærde omkring sig som den klare grænse mellem
menneske og natur.
At gå gennem indmarkens opdyrkede græsland er

at vandre gennem paradisets have, sådan som færøske
forfattere har beskrevet det, blandt dem også William
Heinesen. En smuk sommerdag for mange år siden
må han som .ung husmand trække sin kvie Stjerneøje
til hendes første møde med den hvide tyr, og her er
duftene, der møder dem på vandringen:

'I milde bølger slog disse dufte os i møde, ladet med
sød genkendelse: kløver, der har en aroma af sublime¬
ret kogødning, den lune ånde af dræende græs, stjerne¬
mossets krydrede og hemmelighedsfulde odeur som
af gamle medicinkister, timians vilde elverparfume,
den hudagtige lugt af grøftemudder, en vis ubeskrive¬
lig duft af solvarme stenes ensomhed og ælde, med
mindelser om det første-liv og klodens ungdom; og,
endelig, den nære em af den vandrende ko, dens tørve-

muldssorte, solbagte skind og milde aura af stald og

krybbe og fred på jorden.'
Så måske var det trods alt striden værd at slå sig

ned i dalen og omgive sig med den grønne indmark.
Først en enkelt gård med sine udhuse til forråd og op¬

bevaring, efterhånden flere bolighuse sammen omkring
hovedgården eller en ny gård med andre udhuse og

bolighuse omkring sig. Sådanne klynger af huse ud¬
gjorde bebyggelsen i det, der senere blev en sammen- .
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Bebyggelsen Inni å Gøtu,
Térshavn
• Inni å Gøtu, Torshavn

hængende bygd. I det træløse land gik husene næsten
i et med landskabet, og byggematerialerne var sten til
ydervæggene og græstørv til taget. Det dyrebareste
materiale var gemt inde i huset: træet til de bærende
konstruktioner og til de indvendige vægge, forarbejdet
af opskåret drivtømmer og anvendt med en kombina¬
tion af sparsommelighed og håndværksmæssig dygtig¬
hed. Det fælles arbejdsrum, røgstuen, i midten med
ildstedet og dagslyset fra den åbne lyre i tagryggen og
med alkoverne bag bænkene langs væggene.

Senere begyndte husene at krybe ud af stenvæggene.
Forbedret økonomi og tekniske fremskridt gav mulig¬
heder for import åf tømmer og det nye vidunder, vin-
duesglasset. Glasstuen, den fine stue med vindue, kom
til, vinduet blev sat i træbeklædning af ydervæggene,
de sorte, tjærede vægge med de hvidmalede vinduer
blev et nyt bygningselement, men stadig var husene
sammenvokset med landskabet. Dette er det klassiske

billede af den færøske bygd: I dalen ovenfor landings¬
stedet med en klynge af huse, der næsten kun ses som

forhøjninger i den opdyrkede indmark med sit lange
bugtende stengærde hele vejen rundt som grænse til
den vilde udmark.

Alt dette ændrede dækmolen. Sammen med den

kom de havgående skibe til fiskeri på fjerne fiskeban¬
ker, havet blev indtaget og bondesamfundet med sup¬

plerende kystfiskeri blev til et fiskerisamfund med en

hastigt voksende befolkning. Almuen brød ud af år¬
hundreders stavnsbinding som tyende på gårdene,
bygderne voksede og blev til hele byer omkring de
bedst beskyttede fjorde, forbindelserne til verden på
den anden side af horisonten udviklede sig, og en helt

ny samfundsklasse af købmænd, redere og skippere
opstod. Nye hustyper kom til, huse, der var langt fra
så ydmyge og nøjsomme som tidligere, med nye
materialer og ikke mindst med nye farver. En heftig
individualisme udviklede sig, bebyggelsen sprang op
af landskabet, og der ligger den stadig med en frejdig¬
hed og munterhed, der efterhånden har afsløret sig
som en ny og selvstændig kvalitet, især når solen bry¬
der frem og spiller i alle farverne efter lang tids regn

og mørke.
Dette var situationen for 30-40 år siden. I de vok¬

sende områder, især i Torshavn, var de klare landskabs¬
elementer ved at forsvinde, og byen bredte sig tilfæl¬
digt ud over de opdyrkede marker som et udslæt, en
hudsygdom i naturen. Kunne det lade sig gøre at be¬
vare det værdifulde fra en ældre tid og samtidig ud¬
vikle nye kvaliteter? Det var det perspektiv, der lå til
grund for den nordiske konkurrence om bevarelse og

fornyelse af den gamle bydel i T6rshavn, og som siden
bredte sig gennem arbejdet med byggevedtægten for
hele kommunen, den første egentlige byplan, vedtaget
i 1972.

Fællesskabet og det individuelle: de offentlige regu¬

leringer kom så sent i gang på Færøerne, at den indi¬
viduelle udfoldelse havde sat sig igennem og krævede
respekt. Det fik vi at mærke i den første store bebyg¬
gelsesplan^ kommunen gennemførte som modstykke
til de private, entreprenørstyrede udstykninger. Her
var der sørget for friarealer mellem husene med sten¬

gærder som markering mellem det private og det of¬
fentlige, en trafikseparering blev gennemført med frede¬
lige stier mellem husgrupperne, til hver gruppe huse
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var der endda udlagt et fællesområde, hvor beboerne i
fællesskab kunne anlægge en have eller et fælles opholds¬
rum, mens bilerne blev standset på en fælles parke¬
ringsplads. Men fejlen var, at det regner og blæser på
Færøerne, beboerne ville køre frem til hoveddøren og

begyndte at anlægge sine egne vejstumper. Og be¬
stemmelsen om at husene skulle have sorte tage førte
til den store strid. Hvad så med ham, der kom fra en

bygd og hele sit liv havde ønsket sig et hus med græs

på taget? Det fortælles, at den nye stadsarkitekt var så
streng i begyndelsen, at han svarede: Gør som du vil,
bare græsset er sort!

Så modellen blev modereret efterhånden, og i for¬
skellige alternative bebyggelser blev det forsøgt at åbne
mere og mere for den frie, individuelle form, men i
et fælles mønster med reelle valgmuligheder. Mest
konsekvente i denne henseende blev bebyggelserne
Milium Gilja og Inni å Gøtu. Det er forsøg i stor skala
på at bygge noget så principielt selvmodsigende som
individuelle rækkehuse: en lang slange af støbte vægge,
der skal tjene som brandmure, udlægges i landskabet,
og inden for disse mure kan den enkelte ejer så op¬
føre sit eget hus. Tværsnittet er bestemt på forhånd
med en udbygningzone, som kan lægges til, men ellers
kan ejeren selv bestemme indretning, konstruktioner,
materialer og farver.
Arkitekter, som er opdraget til at være bange for,

hvad folk kan finde på, er noget forbeholdne over for
idéen i det hele taget.

Landskab 1-2/01

Men bebyggelsesmæssigt og landskabeligt er det spæn- Bebyggelsen Milium Gilja,
dende projekter. Den store slange er i princippet den Q||r T6rshgvn
gamle tids stengærde, skellet mellem udmark og ind-
mark, men her fungerer det desuden som dækmole,
en klimatisk beskyttelsesskærm for bebyggelsen i læ
inden for slangen. Bebyggelsen er landskabsbesparende,
den giver kortere forsyningsanlæg, og beboerne far et
reel mulighed for selv at sætte præg, på husene og end¬
da at vælge omkostningsniveauet lige fra at være selv-
bygger eller medbygger til at få et færdigt leveret hus.
Stengærdet brugt som dækmole for bebyggelserne i

byen. Sådan som man tidligere kunne udvide det dyr¬
kede område ved at bygge et nyt gærde og inddrage
en del af udmarken, sådan kan man forestille sig en
bevidst bygningsplanlægning, der tager hensyn til det
store færøske landskab. Med bynære friområder, der
strækker grønne fingre helt ind i byens hjerte, og med
den frihed i udfoldelse, som er blevet den nye tids lyst
og særlige kendetegn, behersket inden for en fælles
form. Sådan som den færøske båd har beholdt sin

form gennem århundrederne, men stadig er unik i
farver, udstyr og detaljer, sådan kan man forestille sig
en udvikling af den nye tids færøske bebyggelser.
De høje klipper i det yilde hav er uendelig små i

forhold til de store nordiske lande. Men ansvaret er

det samme overalt: at lytte til sit eget sted og give det
opmærksomhed og omsorg. Selv om det kunne se ud,
som alt hos os er et ydre, så findes der også her et indre.
Dette indre skulle gerne have en duft af timianens
vilde elverparfume også i fremtiden.
Gunnar Hoydal, arkitekt maa ogforfatter,
stadsarkitekt i Tårshavn 1972-97
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TORSHAVNS LANDSKAB — trøer, planter og udstykninger

MichaelJacobæus

Trølandskab langs Hoydalsåen,
nord for Tbrshavn by.
• Cultivated land along Hoydalsåen,
north of Tbrshavn.

Oprindeligt landskab. De områder,
som i bebyggelsesvedtægten er
udlagt til boligbebyggelse, ligger
overvejende i de udyrkede arealer,
rundt om byen. Billedet viser et parti
fra Hoyvikshaga, nord for byen, som
er reserveret til fremtidig byvækst.
• The original landscape. The areas
that are designated in the building
code for housing are mostly in
uncultivated areas around the town.
The picture shows a section from
Hoyvfkshaga, north of the town,
reserved for future urban growth.

Friarealpolitik i gængs forstand, er et relativt nyt begreb
på Færøerne. I det følgende beskrives kort nogle af de
forhold, som har præget opfattelsen af friarealer i
Torshavn Kommune.

Landskabet omkring Tårshavn
Tårshavn ligger i det sydøstlige hjørne af Strømø, ud
mod Nolsøfjorden. Landskabet på denne egn er karak¬
teristisk med flere ådale, som skærer gennem et kupe¬
ret terræn med stenede, lyngklædte hedesletter og
fugtige engdrag. Jorden er tørveagtig, stenfyldt og
næringsfattig og ligger som et tyndt dække ovenpå
grundfjeldet. Byrummet afgrænses naturligt mod
kysten i øst, fjeldmassivet Husareyn mod vest og åerne
Hoydalså mod nord og Sandåen mod syd.
Torshavn har ikke, som de fleste andre oprindelige

bosættelser på Færøerne, sin baggrund i et jordbrugs¬
samfund. Torshavn by er vokset op omkring den op¬

rindelige bebyggelse på Tinganes. Siden landnamstiden
har Tinganes, som navnet siger, været tingsted for
hele landet. Da landet kom under norsk og sidenhen
dansk herredømme, blev Havnin landets handelsplads.
Omkring administration og handel på stedet boede

en lille befolkning bestående af fattige og jordløse.

Opdyrkning afjorden
Indtil begyndelsen af 1800-tallet var dette landskab
stort set udyrket. Det blev brugt til græsning for de
lokale fæstebønder, og kun nogle ganske få lodder
uden for bygrænsen var opdyrkede.
Efter ansøgning fra kommandanten for byens be¬

fæstning godkendte rentekammeret en lejeaftale i 1799.
Formålet med lejemålet var at give det mandskab, som
var knyttet til byens forsvar, mulighed for at dyrke
mindre jordlodder. Opdyrkningen bestod i princippet
i, at jorden blev gravet igennem, renset for sten og

indgærdet. Det gav mulighed for dyrkning af kartof¬
ler og korn, og det gav grundlag for husdyrhold.
Denne aftale kom til at danne præcedens. Således

fandtes der i 1850 40 udlejede jorder i Torshavn.
Fremsynede embedsmænd så de muligheder, som,
både for land og folk, lå i at åbne for adgang til op¬
dyrkning af jorden og talte for forbedret adgang til
dyrkningsjord.
I 1863 gav en ny lov lejerne mulighed for at købe

jorden. Loven fastsatte de nærmere betingelser for op¬
dyrkningen. Blandt andet pålagde man ejerne at sætte

gærder rundt .om det dyrkede land. Et 3,5 km langt
stengærde, Storigardur, blev rejst rundt om byen, for
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at markere grænsen mellem den dyrkede byjord, og
udmarken. Rester af dette gærde findes endnu.
Det, at almindelige folk fik adgang til at erhverve

sig jord, satte for alvor gang i opdyrkningen af land¬
skabet omkring byen. Med den kongelige enehandels
ophævelse i 1856 startede endvidere den udvikling,
som sidenhen skulle udvikle T6rshavn til et egentligt
bysamfund. I løbet af de følgende 50 år etablerede
byen sig med handel, håndværk og fisketilvirkning.
Byen voksede med nye udstykninger, og grænsen for
det dyrkede land flyttede udefter.

Disse opdyrkede jordlodder eller trøer (færøsk: trød),
blev sammen med småfiskeri en vigtig del af livsgrund¬
laget for byens oprindelige befolkning. Opdyrkningen
fortsatte helt frem til 1970erne og kom således med
tiden til at række helt ud til byens naturlige grænser,
hvor fjeldet umuliggjorde opdyrkning

Styring afbyvækst
Siden århundredeskiftet er megen af den nyligt ind¬
vundne jord blevet bebygget - til manges fortrydelse.
Udstykningspolitikken i efterkrigstiden var ikke be¬
stemt af særlige hensyn til de kulturhistoriske og land¬
skabelige værdier, som lå i det opdyrkede land, og man¬

ge landskabelige værdier gik tabt. Indtil kommunen
med den almindelige bebyggelsesvedtægt fra 1972 fik
et redskab til styring af byudviklingen, foregik byvæk¬
sten mere eller mindre tilfældigt, ved at jordejere ud¬
stykkede deres jorder til byggeformål.
I bebyggelsesplaner fra 1972 er der reserveret store

arealer til alment brug, ligesom der i de nye kommu¬
nale udstykninger fra midten af 70erne og fremover
er afsat areal både til bolignære friarealer og til beva¬
ring af landskabstræk mellem de enkelte udstykninger.
Sammen med de generelle fredninger er det i bebyg-
gelsesvedtægten lykkedes at friholde væsentlige land¬
skabstræk omkring byen for bebyggelse. Det gælder
f.eks. kyststrækningen fra havnen til Hoyvfk langs
Nolsøfjorden og også ådalene Hoydal og Havnardal.
Torshavn bredte sig allerede i 70erne ud over sine

naturlige grænser. Nabobygderne Kaldbak, Hoyvfk og

Argir er blev optaget i kommunen, som i dag har et
samlet areal på 80 km2. Pr. 1.1.2001 er Kollafjørdur
Kommune lagt sammen med Torshavn, og kommu¬
nens samlede areal er så 135 km2.

Den ubebyggede by
Af den oprindelige dyrkede jord er der stadig en del
tilbage, særligt koncentreret omkring de store åer nord
og syd for byen, og i et smalt bælte i udkanten af by¬
en, som skiller byen fra havet og fra fjeldet. Ligeledes
finder man enkelte trøer rundt omkring i selve byen.

Disse jorder udgør et potentiale i fremtidens friareal¬

politik, og det er da også her, at man skal finde nogle
af de nyere friarealanlæg i Torshavn. En del af denne
jord er sikret for fremtiden gennem nationale og lokale
fredninger. Resten er via den almindelige byplanved¬
tægt for kommunen reserveret til fremtidigt boligbyg¬
geri, offentligt såvel som privat.
Torshavn Kommune har i tidens løb erhvervet en del

af disse jorder til forskellige formål, således at kommu¬
nen i dag ejer ca. 1/3 af byens trøer. Fælles for dem
alle er, at de, indtil de skal bruges til andet formål, er
lejet ud til folk, som har interesse for det traditionelle
trøbrug. Denne jordbrugsform med rod i byens op¬

blomstring har endnu dybe rødder i befolkningen.
For tiden er ca. 100 kommunale trøer udlejet, men
behovet for adgang til jord er ca. tre gange så stort.
På de kommunale ventelister står over 300 mennesker

skrevet op.

Plantesagen
Interessen for 'det grønne er stor både fra politisk side
og fra borgernes side. En af de bærende elementer i
denne interesse har været introduktionen af buske og
træer til øerne.

Bortset fra enkelte arter af lavtvoksende pil og ene¬
bær findes der ingen egentlig trævækst på Færøerne.
Der har indtil århundredeskiftet været sporadisk ind¬
førsel af plantemateriale. Alligevel dokumenterer bil¬
leder og beskrivelser fra begyndelsen af 1900-tallet, at
der er tilplantede haver med en efter forholdene stor

artsrigdom.
Med Hedeselskabet som rådgiver og lokale som ini¬

tiativtagere anlagde man landets første plantage i T6rs-
havn i begyndelsen af 1900-tallet. Hermed startede en

mere systematisk indførsel og afprøvning af plante¬
materiale. Også andre steder på Færøerne blev der an-
'lagt plantager, så der på landsplan i dag findes mere
end 20 forsøgsplantager fordelt på øerne. Skégrøkt
Landsins, som forestår forvaltningen af disse plantager,
har særlig i de sidste 30 år afprøvet mængder af plan¬
temateriale fra Alaska, New Zealand og Sydamerika.
At bybilledet i dag, især i de ældre dele af byen,

præges af megen træ- og buskvegetation, skyldes ikke
mindst den private indsats. Størstedelen afmidtbyens
træbestand stammer fra plantninger i privathaver i år¬
tierne før og efter århundredeskiftet.
Interessen for at plante har holdt sig usvækket op

igennem århundredet, hvilket nyere bydele tydeligt
bærer præg af. Pen lokale forsøgsplanteskole opfor¬
merer og sælger planter, ligesom der hvert år impor¬
teres betragtelige mængder af planter. For at holde
interessen ved lige og for at fa afprøvet og introduce¬
ret nyt velegnet plantemateriale uddeler kommunen
hvert år plantepakker til kommunens borgere.

Et karakteristisk træk fra centrum,
de ca.130 år gamle Acer pseudo-
platanus.
• A characteristic feature in the
center of town: c.130-year-old
Acer pseudoplatanus.
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Søen i Djupagil.
I første omgang er de muldklædte
arealer tilsået med græs. Sidenhen
er det meningen at tilplante arealer
med grupper af buske og træer. Ved
tilplantning anvendes følgende arter.
Buske: Rosa rugosa, Lonicera lede-
bourii, Rubus spectabilis. Træer:
Larix eurolepis, Alnus sinuata.
• The lake in DjOpagil.
To begin with, the humus-covered
areas have been sown with grass.
Later they will be planted with
groups of bushes and trees.
The following species will be used:
Bushes: Rosa rugosa, Lonicera lede-
bourii, Rubus spectabilis.
Trees: Larix eurolepis, Alnus sinuata.

Foran dæmningen i Marknagil blev
anlagt en lille plantage. Området er
i dag skovfredet. Planer om at gøre
området offentligt tilgængeligt,
kræver dog en sikring af den op-
dæmmedg sø.
• A small plantation was laid out in
front of the dike in Marknagil.
The forest is now protected in the
area. Plans to open the area to the
public will require that the lake be
made safer.

Forvaltning afgrønne områder
Traditionelt er opfattelsen af naturen tæt forbundet
med overlevelse under barske og knappe levevilkår.
Naturbevarelse til friluftsliv og rekreative formål samt
rekreative arealer generelt er relativt nye begreber,
som har vundet indpas, efterhånden som byen er vok¬
set, og livsgrundlaget har ændret sig.
En af de traditionelle kommunale opgaver har været

at pleje de mange gamle haveanlæg i centrum. Inden
for de sidste 15-20 år er arbejdsområdet dog udvidet
til at omfatte stort Set alle typer af forvaltningsopgaver.
Siden 1982 har byen haft ansat en kommunegartner
til at forvalte de grønne områder i kommunen. I dag
tæller afdelingen 15 medarbejdere, hvoraf 2 er beskæf¬
tiget med administration, planlægning og driftsledelse.

Selv om kommunen ikke som sådan har en egentlig
formuleret grøn politik, afsættes der årligt omkring
5 mill, til pasning af eksisterende anlæg og anlæg af
mindre friarealer. Herudover afsættes der efter behov

ekstrabevillinger til særlige større anlæg.

Nyere friarealanlæg i Torshavn
I det følgende beskrives nogle af de projekter, som
kommunens friarealforvaltning har arbejdet med gen¬
nem de seneste år.

Djupagil
Det vand, som kommer ud af hanerne i Torshavn, er
renset overfladevand, som hentes fra store reservoirer
rundt om byen. Allerede tidligt i århundredet begyndte
man at opføre flere små reservoirer i landskabet rundt
om byen, efterhånden som byen voksede, og behovet
for vand til husholdning og fiskeindustri voksede.

Mange af disse er taget ud af drift, efterhånden som

større reservoirer er blevet bygget. Nogle af de gamle
anlæg eksisterer endnu og ligger mere eller mindre
ubenyttede hen. Oprindelig lå de langt uden for byen,
men i og med at byen er vokset, er flere af disse i dag
omkranset af boligbebyggelse.
Mange af de nye beboere er ikke helt begejstrede

for dette naboskab. Anlæggene ligger i områder, som
i byplanen er udlagt til fælles friarealer og er som så¬
dan yndede steder for børn at strejfe rundt i. Høje
dæmninger, overløbsskakter og store vanddybder gør,
at mange forældre føler sig utrygge ved at have anlæg¬
gene som naboer.
Et anlæg ligger i Djupagil, et dalstrøg i den sydøst¬

lige del af Hoyvi'kshaga umiddelbart nord for Torshavn.
Hoyvi'kshagi er en vidtstrakt hedeslette, som oprinde¬
ligt har fungeret som græsning for den lokale fæste¬
bonde. Et karakteristisk træk ved området er flere

nord-sydvendte dalstrøg, som afvander området mod
Hoydalså, og som deler terrænet op i en lang række
langstrakte åse og bakker. Her er en dæmning, som er

opført tværs over en lille dal i perioden 1975 til 1976.
Anlægget skulle levere vand til bygden Hoyvfk og
omliggende nye boligkvarterer, som på daværende
tidspunkt hørte til Torshavn Udenbys Sogns Kom¬
mune. På grund af tekniske problemer, fungerede
anlægget kun kort tid og lå ubenyttet hen i flere år.

I begyndelsen af 1980rne, hvor Hoyvfk var lagt
sammen med Torshavn Kommune, påbegyndte denne
nye udstykninger i den sydlige del af Hoyvi'kshaga, og
i dag udgør dalen med vandreservoiret en grøn kile,
som adskiller de omgivende boligområder. Under ar¬
bejderne med at byggemodne de omkringliggende ud-
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stykninger blev bassinet fyldt op med bortsprængt
stenmateriale. I den forbindelse blev udarbejdet et
skitseforslag til et rekreativt område, bygget op omkring
den opfyldte sø. Projektet gik i hovedtræk ud på at
etablere en lavvandet sø med regulerbar vandstand.
Anlægget skulle bruges som fælles rekreativt område
for de omkringliggende udstykninger. Krisen i begyn¬
delsen af 90erne betød imidlertid, at der skulle gå
nogle år, før projektet blev realiseret.

1 1997 afsatte kommunen midler til de nødvendige
terrænarbejder. Arbejdet blev vurderet til at koste om¬

kring 300.000 kr. Arbejdet blev udført i tre etaper og
kom til at strække sig over fire år. Første etape omfat¬
tede afrømning afmuld, grovregulering af bunden
samt opbygning af terrænformer. Muldudlægning og

færdiggørelse af søbunden kom til at strække sig over
to etaper på grund af de store muldmængder, som an¬

lægget krævede. Den udlagte muld stammer fra større

anlægsarbejder forskellige steder i kommunen.
Siden bassinet blev fyldt op, har det været et popu¬

lært legested for børn i de omkringliggende bebyggel¬
ser. Vandstanden i bassinet er sat til 30 cm. Ovenpå
den grovregulerede bund er det udlagt et lag af sorte¬
rede skærver, for at give en jævn søbund.

I stedet for at anlægge stier rundt om søen er der
anlagt en søbred af ral, som dels gør det muligt at
spadsere rundt om søen og dels fungerer som sikring
afmulden lang søbredden. Der er anlagt stier, som
giver adgang fra de omkringliggende bydele.

Stierne omkring Tårshavn
Stier, som anlægges til rekreative formål i landskabet,
er et nyt fænomen i Torshavn.

De ældre stier, som findes rundt om byen, er blevet
anlagt eller trådt af nødvendighed. Det gælder f.eks.
kreaturstier, med jord-og stendiger til begge sider, an¬
lagt til at befordre kreaturerne til græsningslandet i
udmarken, tørvestier til transport af brændsel, og de
gamle dyrkningsveje, som har forbundet byen med
de opdyrkede jorder og forskellige anlæg i oplandet,
og det gælder de endnu ældre vardestier, som har be¬
fordret færdslen til de omkringliggende bygder. Ved
lov af 1937 var det kommunens pligt at vedligeholde
vardestierne, som dengang var den eneste forbindelse
over land mellem bygderne. Denne lov er nu erstattet

af lov om landsveje, men vardestierne er endnu den
eneste lovlige færdselsåre i naturen. Allemandsret til
færdsel i naturen uden for vardestierne gælder ikke på
Færøerne. Hvis færdsel skal ske uden for stierne, må
det aftales med ejerne.

*

Efterhånden som byen er vokset, er de gamle dyrk¬
ningsveje blevet konverteret til asfalterede veje, som
forbinder centrum med de nye bebyggelser rundt om
byen. Bilerne har overtaget mange af de gamle gang¬
stier. Det er muligt at færdes vidt omkring i byen ad
talrige stier. Der findes endnu brudstykker af de ældre
stier, og i så godt som alle bebyggelser gennem tiden
er anlagt småstier. Der er dog ikke udarbejdet noget
overordnet stinet for kommunen.

I 1996 påbegyndte kommunen anlæg af et stisystem
i Hoydal, et langstrakt dalstrøg, som skiller Torshavn
og Hoyvi'k. Jorderne, som ligger på hver side af Hoy-
dalsåen, anvendes til forskellige former for jordbrug,
hovedsageligt til græsning. Endvidere findes en plan¬
tage fra 1913, en planteskole, kolonihaver og enkelte
udyrkede engdrag. Dalen blev fredet for bebyggelse i

Konmansmyra
De nyere boligkvarterer fra 70erne
og fremefter, er velforsynede med
interne stier.
I Konmansmyra fra 70erne, forbin¬
des de enkelte boliggrupper af et
net af smalle stier, som forløber i
grønne kiler bag ved husene. Lokal¬
stierne har forbindelse til en
hovedstiforbindelse mod centrum.

Stierne i Hoydalar
• Paths in Hoydalar



Den nye kirkegård med udsigt over
Nolsøfjorden.
• The new cemetery with a view of
Nolsøfjorden

Svinaryggi, stemningbilleder fra den
gamle kirkegård
• Svinaryggi: atmospheric pictures
from the old cemetery

1983, hvorefter der kun kan bygges med frednings¬
myndighedernes tilladelse. Dalen ligger i dag som et
stort set ubebygget område. I 1995 blev lavet en
kommunal dispositionsplan i form af en særlig
byggevedtægt.
Det forberedende arbejde med stierne langs Hoydalså

begyndte allerede i slutningen af 1990erne. I forbindel¬
se med projektets offentliggørelse indkom flere pro¬

tester. Flere mente, at åbningen af området ville true

fuglelivet i dalen, og der blev stillet forslag, der fore¬
slog alternative forbindelser, som skånede de mest sår¬
bare områder. Alligevel blev projektet gennemført,
nogenlunde i sin oprindelige form. 1 forbindelse med
reservering af areal til stien måtte kommunen, som
selv ejer flere jordlodder i dalen, ekspropriere dele af
de private jorder langs åen. Ådalen fra stranden til
fjeldet er et bæredygtigt fundament til bynære frilufts¬
livsaktiviteter.

Med anlægget af stierne har man forbundet de ek¬
sisterende stier i det gamle Hoyvfk med stierne ved
kolonihaverne, anlagt i krigsårene 1942 langs Ternu-
ryggur. På den måde er der blevet skabt en forbindelse
ned igennem dalen til kysten ved Bodanes. Samtidig
er der skabt nogle bedre nord/sydgående stiforbindel¬
ser mellem de nye udstykninger i Hoyvfk og centrum.

Udstykningerne i Hoyvi'kshaga fra 1980erne er alle
forsynet med et internt stinet. I de grønne kiler, som
adskiller udstykningerne, anlægges for tiden stier, der
skal samle trafikken fra de enkelte udstykninger i ho¬
vedstier. Hovedstierne forbinder de nye bydele med
skoler, naturområder og giver trygge gangforbindelser
ind mod de centrale bydele.

Selve anlægget er udført i to etaper. Første del blev
anlagt af Skogrøkt Landsins i begyndelsen af 90erne.
Sidste del blev anlagt af unge arbejdsløse fra kommu¬
nen fra 1996 til 1998. De har bygget stier, og de har
bygget de broer, som flere steder krydser åen.

Borgerne har taget godt imod stierne. De bruges dag¬
ligt afmange mennesker, både af folk i de nordlige by¬
dele, som vælger at lade bilen stå og gå til arbejde, og
af alle mulige slags vandrere. Det dyrkede land, som
ellers ikke er tilgængeligt for andre end brugerne, er
på denne måde lukket op for en større offentlighed.

Succesen med stierne har medført, at der nu er andre

stiprojekter på tegnebordet. Det drejer sig om stianlæg,
som fører gennem grønne områder i kommunen og

forbinder de omkringliggende kvarterer i trafiksikre
forbindelser mod centrum og videre ud i det åbne land.
Det kan nævnes, at der foreligger et skitseprojekt

til en sti langs Sandåen, som skiller T6rshavn og Argir
bygd. Stien skal forbinde friarealerne ved Sandagerdi
med den gamle vardestr fra Kirkjubøur og skal således
både fungere som natursti og som gangforbindelse
mellem boligkvartererne i Argir og centrum. Endvidere
er der ønske om sti langs med stranden fra Skansen,
anlagt 1580 afMogens Heinesøn, og til naturområdet
ved Bodanes. Selv om interessen for stierne, som sagt
er stor, er der ikke udarbejdet nogen overordnet sti¬
plan for kommunen.

Kirkegårdene
Den gamle kirkegård fra 1785 blev taget ud af drift i
slutningen af 1980erne. Efter en afviklingsperiode på
ca. 50 år blev den sidste begravelse foretaget i 1989.
Siden da har den fungeret som et grønt anlæg i byen.
Udover renholdelse af stierne begrænser plejen sig til
en årlig slåning af græsset. Formålet med plejen er at

give urtevegetationen lejlighed til at udvikle sig uden
særlige indgreb. Der er plantet flere nye træer, såsom
ask, guldregn, ahorn samt et par enkelte ege, som

ellers ikke ses på Færøerne.
Den nye' kirkegård blev taget i brug allerede i 1935

som erstatning for den gamle kirkegård. Den ligger i
Havnardal; syd for byen. I alt ligger der over 4.000 be¬
gravet derude, og med en årlig tilvækst på ca. 130 nye

grave er der flere gange foretaget udvidelser. I bygge-
vedtægten er der reserveret arealer helt ned til åen,
men mange er betænkelige ved en sådan udvidelse.
Allerede nu dominerer kirkegården omgivelserne.
Anlægget er, som landskabselement, stort efter færøsk
målestok, og med en yderligere udvidelse til omkring
dobbelt størrelse vil dominansen blive total.

Traditionelt bruger man kistebegravelser. Der er
ingen kremeringsanlæg på øerne, og der er næppe

heller interesse for at overgå til urnebegravelser.
Fredningstiden for grave rækker i praksis ud over
40-50 år, så indtil videre vokser kirkegården år for år.
MichaelJacobæus, landskabsarkitekt,
driftsleder i Tdrshavn
michael@post.olivant.fo
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The North Atlantic in the middle of

Copenhagen, p. 1
Lone van Deurs

Copenhagen's links with the North Atlantic
can still be seen in the city's architecture.
A bog at the end of Strandgade was trans¬
formed in 1730 into a trading center. The
area has been abandoned since the 1970s,
but today there are plans to revive the 'Green¬
land Trade Square.' Three Arctic research
institutions have moved into old buildings.
This is where Norway, Iceland, Greenland,
the Faroe Islands, and Denmark can tell of
and renew their ties across the North Atlantic.

Greenland - History — Icebergs — Houses,
p. 3
Lone van Deurs

After reviewing the history of Greenland -
from the advent of its first inhabitants some

4,000 years ago to the arrival of the Ice¬
landers at the end of the 10th century - the
author describes the later colonization of
Greenland by the Danes. When Hans Egede
reached Greenland in 1721, he found no

descendants of the Icelanders, but began his
missionary work and established trading
posts, both ventures that proved a great suc¬
cess. Nearly all the places on today's map
were founded in the course of the next

20-30 years. European houses were built in
Copenhagen, taken apart, and reassembled
in Greenland. In founding settlements and
locating the buildings, considerable atten¬
tion was paid to the landscape. Unfortu¬
nately, the same thing was not done in the
1960s, when Greenland entered the 'modern
era.' Buildings unsuited to the climate were

placed without taking into account how dif¬
ferent lighting conditions are in Greenland
and'Denmark. A few critical voices were
heard even then {Arkitektur no. 4, 1968,
illustrated the explosion in building in
Greenland), but to little avail. In her 'diary'
from a trip to Ilulissat (formerly Jakobshavn),
the author considers the importance of suit¬
ing buildings to the landscape, respecting
traditions, and meeting local needs.

Protecting the Greenlandic landscape, p. 7
Peter Nielsen

Greenland's ice-free land area measures

407,440 sq. km in a ring c. 6400 km long.
This 'open land' is divided roughly into
agricultural land, land used for hunting and
fishing, and wilderness. No one can own
land in Greenland, only receive a personal
right of use for a special purpose. This sys¬
tem derives from the traditional need of
hunters and fishermen to extract resources

from very large areas. The population has
now settled permanently in c. 80 towns and
villages, but it is still necessary to be close to
resources, something facilitated by fast
boats. The open land has almost no infra¬
structure (roads, power lines).

General measures have been taken to pro¬
tect the open land. The use of motorized
vehicles is prohibited where it is not specifi¬
cally permitted. The use of natural resources
is a joint Danish-Greenlandic matter and
special rules regulate access to sensitive areas
(reindeer calving, nesting areas, etc). Some
areas are protected at specific times of year
to protect animals. So far, seven regions have
been protected by law: Greenland's largest
birch forest; an area with several hundred
unique lime pillars; cliffs with remains of the
oldest known life on earth; a valley with
unique flora and fauna; the most fertile vege¬
tation on Disko island; breeding grounds for
polar bears and narwhales; the worlds largest
national park. Much more work will have to
be done especially in the south, where people
live, to protect the landscape. Documenta¬
tion is now being compiled for the purpose.

Planning the open land in
Ilulissat Municipality, p. 10
Niels Bennetzen

Planning the open landscape is very new in
Greenland, partly because open areas are so
extensive and deserted that they have been
considered such an almost inexhaustible
resource that planning has been reserved for
towns and villages. More pressure is now
being exerted on nature because of man's
activities, and it is doubtful whether nature
will be able to resist wear and further pressure
expected in the wake of expanding tourism.

Ilulissat is preparing to publish a landscape
plan for the area around the ice fjord, intend¬
ing to have the area protected by law and
listed as a UNESCO World Heritage Site.
Ilulissat is northern Greenland's largest town
and has become its most popular tourist
attraction. The reason is the 'ice fjord,' with
the Northern Hemisphere's most active
glacier. Every day on average it moves c. 22
m and produces some 40 million cu.m. of
fresh water. The area is important for seal
hunting in summer and Greenland halibut
fishing in winter
The plan would cover c. 750 sq. km that

needs little protection. It would ensure that
traditional hunting and fishing could con¬
tinue, that archeological finds be protected,
that a limited number of facilities be built
for a nature park/tourist attraction, and that
a glacier center be built discretely in the
landscape. The center would be the only
manmade structure in a magnificent and
untouched region, unseen from the town
but commanding a fine view of the fjord.
The plan is expected to be published at the
beginning of 2001.

The south Greenland landscape, p. 14
Bent Fredskild

When Erik the Red returned to Iceland in c.

985, 'The land that he had discovered he
called .Greenland, for he said that if the land
had a lovely name it would attract people.'

The following year, ships sailed with settlers
and their animals. Scrub had to be cleared,
and the landscape quickly changed along
the fjords. The first farms were long houses,
sheltering both man and beast and holding
provisions. Sheep could graze the year round,
but since cows had to be kept indoors in the
winter and required large quantities of hay,
pastures were fenced in and grass was planted.
Studies show what the settlers grew and ate
as well as changes in climate. By the mid-
14th century, no one remained in Vester-
bygden, and the last written evidence of life
in Østerbygden dates to 1408. Why the
Norsemen disappeared from Greenland is
still debated. Overgrazing and erosion
together with a more severe climate must
have made it almost impossible to keep
domesticated animals. Only Eskimos lived
in this part of the country when Danish
colonists arrived in 1721.
At the beginning of the 20th century,

hunting and fishing were supplemented with
agriculture. Sheep returned to Østerbygden
and erosion spread over large areas. After
two%catastrophic winters in the 1960s, sheep
have been kept inside in the winter. Research
is now being done to determine which
species of grass give the best hay. Several
types of garden vegetables are now raised
successfully and trees are being planted.

Preservation of the cultural landscape in
southern Greenland, p. 18
Joel Berglund

The cultural landscape is manmade and
consequently not static. Since it undergoes
constant change, it might seem misleading
to speak of preservation. Here the word means

keeping manmade structures and elements
in a specific area as a chronological series.
Politicians determine what is preserved, how,
and to what extent. Greenland assumed

responsibility for its antiquities in 1980, but
the legislation requires revision. After Denmark
asked Greenland's authorities if they wanted
natural areas and cultural monuments
included in UNESCO's list ofWorld Heritage
Sites, three sites were pointed out in 1995.
The most ambitious project is in Igaliku.

It was abandoned by the Norsemen, leaving
a cathedral and large number of houses whose
stones were used at the end of the 17th cen¬

tury when a Norwegian established a farm¬
ing community. The village is quite different
from others in Greenland and work is being
done to make the ruins comprehensible to
tourists but keep them from being worn down.
Greenland's best-preserved Medieval remnant
is the ruins of Hvalsey church (c. 1300).
A reconstruction of a house from the 11 th

century and a chapel attributed to the wife
of Erik the Red were inaugurated in 2000 in
Qassiarsuk/Brattahlid. Visitors can see both
these reconstructions and ruins of the origi¬
nal Norse buildings. There are also plans to
exhibit archeological artifacts from Green¬
land that had been taken to Denmark in the
1930s and are being returned.
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Gardens in southern Greenland, p. 22
Karen Nørregaard

Many people are astounded at a project to
describe the history of gardening in Green¬
land, since 85% of the country is covered
by ice. The first small gardens were laid out
in the early 18th century by Hans Egede,
who sowed beets, cabbages, and barley near
present-day Nuuk. Gardens were laid out in
the 18th century from Uummannaq in the
north to Aluitsoq in the south to provide
Europeans with vitamins. Not until the mid-
20th century were flower gardens planted,
and there are always a few vegetables between
the perennials and summer flowers. Southern
Greenland — the Norsemen's Østerbygden -
is where the lushest gardens are found, and
early garden turnips ('Greenland's apple') are
the most popular vegetable. The growth
season lasts only 3-4 months. The author
describes several gardens in southern Green¬
land and the types of plants found in them.

Arctic urban building, p. 25
Irving B. Jensen

A winter city is defined as one with an aver¬
age day temperature of 0 degrees C. or less
for at least 2 months of the year. There are
two seasons, summer and winter, and the
latter can be 10 months long. Urban build¬
ing and planning in Arctic regions are based
on the following main elements: the location
of the country or region in the North Cap,
economic and political conditions; the town's
urban character and climatic conditions; the
city's character, development trends, land¬
scape, buildings, orientation. Nuuk is located
in an area with c. 4.5 meters of snow annu¬

ally, an average temperature of 7° degrees C.
in July and -8° in January. Nuuk is Green¬
land's oldest town (founded in 1728) and
capital, with 13,500 inhabitants, one quarter
of Greenland's population^ Nuuk municipal¬
ity covers an area double that of Denmark.
After the Second World War, development
projects were carried out in Greenland to
bring it into the modern era. Apartment
houses of concrete were built in the 1960s
and 1970s, followed by dense/low-rise
housing in the next two decades. Nuuk will
now incorporate new land for future urban
development. A strategy that emphasizes
the following conditions will be used. Fold¬
ing town and terrain into a comprehensive
urban morphology; using different types of
volumes as elements in shaping the urban
space; expanding in less concentrated, delim¬
ited, and folded units in close contact with
Nuuk center; folding together the city, water,
and harbor; local history and mythology;

, climate, wind, and especially sun.

Eirfksstadir in Haukadalur, p. 30
Einar Samundson

The millennium of the discovery of Vinland
by Leif Erikson was celebrated in 2000.

A study of Eirfksstadir in Haukadalur in
1997-1999 uncovered a small farm dating
to the 10th century made of turf on a stone
plinth. A reconstruction of this house,
which belonged to Erik the Red, like recon¬
structions of Norsemen's houses in New¬
foundland and Greenland, was carried out

for the celebration. A plan was drawn up for
the site as a cultural monument. A recre¬

ational area with parking lot, educational
facilities, etc. provides access to archeologi-
cal sites along a good system of paths that
protects the ruins. Guides in historical cos¬
tumes and the use of local materials help
recreate a Viking Age atmosphere. Follow¬
ing archeological studies, the ruins will be
covered with turf, making them visible in
the terrain but protecting them for posterity.

Trees have been planted using seeds from
local birches. When they are fully grown,
the area will look as it did a millennium

ago.

Dikes to protect against avalanches
in Iceland, p. 33
Reynir Vilhjdlmsson

Many Icelandic towns lie at the foot of
mountains and are threatened by avalanches
and landslides. After serious accidents in
1995, a nationwide study was made of dan¬
gers. Planning has now been started to pre¬
vent avalanches in the most vulnerable areas.

Two projects have been carried out and two
more are on the drawing board. All are
major interventions in the landscape and
areas adjacent to the towns. The dikes built
in Siglufjord stand on a narrow fjord sur¬
rounded by mountains a kilometer high.
The smaller, 200 x 14-16 m, lies on the
side of the mountain at an elevation of 75
m and is not as visible as the larger, 700 x
18 m. Soil for the dikes was excavated from
the mountain, creating deep ravines to cap¬
ture snow.

To keep the ravines from looking like
enormous ditches, their width has been var¬

ied. A bastion at the bottom and a viewing
platform at the top make the dikes look like
an architectural element in the landscape. To
prevent erosion, grass has been sown on
them and bushes and trees will follow.

An area for equestrian sports in Reykjavik,
p. 36
Reynir Vilhjdlmsson

The Icelanders have been interested in
horses and riding throughout their entire
1100-year history. Although horses are still
used in agriculture, recreational riding is
widespread. TJie national horse fair orga¬
nized every second year was held in Reykja¬
vik for the first time in 2000. Its new

equestrian sports center is located on the
outskirts of town, with stables for 2000
horses, a clubhouse, a riding hall, a veteri¬
nary hospital, trotting tracks, and facilities
for training and competitions.

Jetty, stone wall, settlement, city, p., 38
Gunnar Hoydal

More than any other Nordic country, the
Faroe Islands are dominated by the sea. Locat¬
ing and designing landing places for boats
were the most important tasks in Faroese
communities. This is why the treatment of
the landscape begins at the shore. Landing
places made of tree trunks have been replaced
by cast jetties, the difference between past and
present, the symbol of a new balance between
culture and nature, land and sea.

Only seven percent of the land is arable;
the rest is grazing land, marshes, and stony
mountains. Few if any plants are native to the
islands. Still, there are lush grassy valleys where
cultivated fields were surrounded by stone
walls and people lived in houses with stone
walls and turf roofs, almost unnoticed in
the landscape. The jetty changed settlement
patterns. Farmers became fishermen. Villages
grew into cities around the best-protected
fjords. Especially in Torshavn, clear landscape
elements began to disappear and the town
spread randomly over the cultivated fields.

To preserve the past but make way for
progress, T6rshavn got its first urban plan
in 1972. Since public regulation started so
late, individual expression still plays a major
role in urban development. Experimental
communities try to make room for individ¬
uality while ensuring a common pattern.
Milium Gilja and Inni å Gøtu are the most
consistently implemented examples. The
'individual row house' is a long snake of
cast walls erected in the landscape. Within
them, each owner can build his own house
with the materials, colors, and plan he
chooses. The long snake is the stone wall of
the past that also serves as a climate shield.
Urban planning in the Faroe Islands will

create recreational areas near the cities that
will reach green fingers into the heart of
town. Freedom of expression will be kept
within the bounds of a common form.

The cultivated land, p. 42
MichaelJacobaus

Recreational areas are a recent concept in
the Faroe Islands. The author describes how
Torshavn developed from an administrative
community into a modern city. The poor soil
was not cultivated until the early 19th century,
when soldiers were given plots for growing
vegetables. Local inhabitants want to con¬
tinue this form of recreational use, but wait¬
ing lists are long for private plots. Some of
Torshavn's cultivated land will be used for
recreational purposes. Three examples show
how Torshavn has worked with green areas
in recent years. In Djupagil, an abandoned
reservoir was turned into a recreational area.
A system of paths around T6rshavn has
made agricultural land otherwise inaccessible
open to the public. The old cemetery from
1785 is now a park where new trees have
been planted and the grass is cut annually.
Martha Gaber Abrahamsen
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BYPLANPRISEN 2001
Prisen blev i 1996 indstiftet af DAL

og Dansk Byplanlaboratorium.
Prisen uddeles til en myndighed
eller organisation, der har gjort en
særlig indsats for at fremme velfun¬
gerende og bæredygtige byer og by¬
miljøer af høj arkitektonisk kvalitet.
Prisen er tidligere tildelt Århus, Køge,
Grenå, Esbjerg og Odense kommuner.
Forslag til, hvem der skal have prisen
i 2001, skal være DB i hænde senest
den 10. august 2001. Betingelser for
prisuddelingen fås i DB.
www.byplanlab.dk

DANSK BYPLANLABORATORIUM

Kulturmiljøet I planlægningen
2-dages seminar april/maj
Principper for udpegning af værdi¬
fulde kulturmiljøer. Udformning af
planlægningsmæssige rammer i
region-, kommune- og bevarende
lokalplaner. Andre styringsmidler
Formidling.

Det 9. Storbyseminar
26.-27. april i Århus
Vækstorienteret bypolitik.

Lokalplankvalitet
Kursus 7.-9. maj i Roskilde
Ud fra eksempler på lokalplaner ar¬
bejdes der med juridiske og formelle
spørgsmål og med plandokumenters
opbygning og udformning. Besigtigel¬
se af lokalplanlagte områder i
Roskilde.

Byens rum
Kursus 7.-8. juni i København
Belægning, belysning, beplantning.
Gader, torve, pladser og parker.
Kurset arrangeres i samarbejde med
Københavns Kommune.

Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36,1165 Kbh. K
Tel. 33 13 72 81
Fax 33 14 34 35

db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

FORSKNINGSCENTRET FOR
SKOV & LANDSKAB
Pesticidfri græspleje
Seminaret tager fat på højaktuelle
emner i relation til pesticidfri og
miljøvenlig græspleje.
Bl.a. præsenterer Skov & Landskab
et nyt edb-værktøj til græs-pleje-
planlægning og budgettering i park¬
forvaltningerne. Der redegøres for
igangværende undersøgelser af
muligheder for. alternativ bekæmpel¬
se af insektangreb og svampesyg¬
domme og fremlæggelse af foreløbi¬
ge resultater fra afprøvninger af
græsplejemetoder 1998-2000.

I seminaret indgår tillige besigtigel¬
se på nærliggende stadionbane.
Bemærk at seminaret afholdes 2

forskellige steder i landet.
Dato og sted: 27, marts, Idrættens
Hus, Brøndby; 29. marts, Fersk¬
vandscentret, Silkeborg
Ansvarlig: Jørgen Fischer, FSL
Pris: Abonnenter 1.800 kr., andre
2.500 kr.

Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på
befæstede arealer
Der foregår i disse år flere forsøg
med pesticidfri ukrudtbekæmpelses¬
metoder på befæstede arealer.
Målet med forsøgene er inden 2003
at kunne anvise brugbare bekæm¬
pelsesstrategier. Seminaret giver en
status for udfasningen i stat, amter
og kommuner. Der bliver mulighed
for at stifte nærmere bekendtskab
med det udstyr, der indgår i forsøge¬
ne. Dagen slutter med at forsøgs¬
parceller i det landsdækkende forsøg
præsenteres. Bemærk, at arrange¬
mentet afholdes tre forskellige steder
i landet.
Dato og sted: 19. april, Herning: 24.
april, Sønderborg; 26. april Birkerød
Tilmeldingsfrist: 26. marts
Ansvarlig: Palle Kristoffersen, FSL
Pris: Abonnenter 1.800 kr., andre
2.500 kr.

Natur og sundhed i byen
Byer er først og fremmest karakteri¬
seret af bebyggelse, befæstelse og
infrastruktur. Men jo tættere byen
bliver, desto større bliver behovet
for åbne grønne arealer, hvor bor¬
gerne kan finde afveksling. På tema¬
arrangementets første dag vil der
blive givet eksempler på, hvilken
betydning grønne områder har for
helbred og velvære. Anden dagen
behandler naturindslaget i byen,
hvilken rolle den spiller for byens
borgere, og hvilken rolle de grønne
områder spiller for spontant fore¬
kommende dyr og planter.
Dato: 26.-27. april
Sted: Grand Hotel, Odense
Tilmeldingsfrist: 23. marts
Ansvarlig: Ulrik Reeh, FSL
Pris: Abonnenter 3.800 kr., andre
4.700 kr.

Kanosejlads - trængsel eller trivsel?
Op gennem 70erne og 80erne nåede
kanotrafikken på Gudenåen efter¬
hånden et niveau, hvor en række in¬
teressegrupper og forvaltninger
fandt det nødvendigt med en regule¬
ring af denne sejlads. Sejladsbe¬
kendtgørelsen for Gudenåen står nu
foran en revision, ligesom sejladsen
på en række andre vandløb diskute¬
res. I løbet af dagen vil en række
problemstillinger i forbindelse med
benyttelsen af vores vandløb til fri¬

luftsliv blive diskuteret, ligesom re¬
sultater fra de seneste undersøgelser
af de kanosejlendes egne oplevelser
på åen vil blive præsenteret. Arran¬
gementet afholdes i samarbejde
med Friluftsrådet og Skov- og Natur¬
styrelsen.
Dato: Maj
Sted: Jylland
Ansvarlig: Frank Søndergaard Jensen,
FSL
Pris: Abonnenter 500 kr., andre 800 kr.

Dialogorienteret planlægning
Hvad gør man når man vil lytte til
borgerne? Planloven foreskriver, at
borgerne skal høres, men efterhån¬
den er der udviklet mange metoder
og formaliserede samarbejdsformer
i den 'daglige borgerinddragelse'.
Temadagen sætter fokus på, hvordan
borgere inddrages i planlægnings¬
processen, og hvilke metoder der
kan anvendes både på overordnet
og lokalt plan. Der gives eksempler
på viden om, hvordan borgernes
interesser kan indsamles og bruges i
forskellige sammenhænge - arran¬
gementer afholdes i samarbejde
med Dansk Byplanlaboratorium.
Dato: 8. maj
Sted: Scanticon Comwell Middelfart
Tilmeldingsfrist: 9. april
Ansvarlig: Tove Enggrob Boon, FSL
Pris: Abonnenter 1.800 kr., andre:
2500 kr.

Planlægning af samspillet mellem
bygninger og landskab
Mange landbrugslandskaber præges
i dag af bygningsændringer og nye
anlæg af forskellig art. Driftsbygnin¬
ger får anden anvendelse eller for¬
falder- og mange nye anlæg og
bygninger dukker op, ofte med pro¬
portioner og placeringer der tager
pusten fra landskabets særpræg.
Levende hegn og småplantninger i
landbrugslandskabet forsvinder i
takt med udviklingen, og nye skove
plantes. Hvordan kan landskabsvur-
deringer anvendes til at sikre æste- ,

tiske og kulturmiljømæssige kvalite¬
ter i samspillet mellem bygninger
mv. og landskab? Et værkstedsarran-
gement til drøftelse af forskellige
metoder til landskabsvurdering an¬
vendt i den fysiske planlægning i
Danmark og udlandet. Arrangemen¬
tet afholdes i samarbejde med ALMA.
Dato: 14. maj 2001
Sted: Scanticon Comwell, Middelfart
Tilmeldingsfrist: 17. april
Ansvarlig: Vibeke Nellemann, FSL og
Peter Kruse ALMA
PrisAbonnenter 500 kr., andre 800 kr.

Ekskursion til rodvenlige befæstelser
i København
De seneste 5-10 år er der blevet an¬

lagt mange træplantninger i køben¬

havnsområdet med anvendelse af

rodvenlige befæstelser. Mange af
disse er blevet fulgt fra projektering
til anlæg. De præsenteres nu på en
ekskursion. På ekskursionen vil der
blive foretaget en vurdering af træ¬
ernes vækst og de anvendte meto¬
der vil blive diskuteret i forhold til

anlægteknik og design.
Dato: Juni
Sted: København

Ansvarlige: Palle Kristoffersen, FSL
Pris: Abonnenter 1.000 kr., andre
1.500 kr.

Kulturmiljø - kortlægning og over¬
vågning
Med introduktionen af begrebet kul¬
turmiljø er der opstået et behov for
nye metoder, der dels er i stand til
at beskrive omfattende og komplice¬
rede kulturhistoriske spor, dels kan
levere brugbare indikatorer for deres
udvikling. Kursets formål er at præ¬
sentere nogle nye GIS-baserede
metoder til kortlægning og evalue¬
ring af kulturmiljøers kvalitet og til¬
stand.
Dato: 1. juni
Sted: Schæffergården Gentofte
Tilmeldingsfrist: 1. maj
Ansvarlig: Katrine Højring, FSL
Pris: Abonnenter 1.800 kr„ andre
2.500 kr.

Ekskursion til Grib Skov

Pleje af moser og høenge er temaet
for forårets ekskursion til Grib Skov.
Vi ser på problemer i forbindelse
med vedligeholdelse og retablering
af moser og ser på naturindhold og
særlige værdier Ekskursionen arran¬
geres i samarbejde med Skov- og
Naturstyrelsen.
Dato: 12. juni kl. 13.00
Sted: Grib Skov

Tilmeldingsfrist: 5. juni
Ansvarlig: Rita Merete Buttenschøn,
FSL og Henrik Jørgensen, SNS
Pris: Deltagelse er gratis for abon¬
nenter. Prisen er 500 kr. for ikke-
abonnenter.

Medicinplanter - et nyt marked
Forbrug og salg af naturlægemidler
er steget betydeligt de senere år, og
der er derfor et stigende behov for
en dansk dyrkning af udvalgte arter.
Hvordan planlægges en produktion?
Hvilke støttemuligheder findes der?
Stilles der særlige krav til høst og
oparbejdning? Hvor findes man afta¬
gere til produkterne? På temadagen
vil mulighederne for udvikling af
nicheproduktioner inden for skov- og
landbrug blive belyst. Derudover vil
emner som høst, markedsføring og

salg blive diskuteret.
Dato: 12. juni
Sted: H.C. Andersen Hotel Odense

Tilmeldingsfrist: 14. maj



Ansvarlig: Ditte Christina Olrik og
Torben Riis Nielsen begge FSL
Pris: Abonnenter 1.800 kr., andre
2.500 kr.

Have og Landskab '01
Skandinaviens største fagudstilling
afholdes ved Hindsgavl Slot uden for
Middelfart. Udover den arbejdende
udstilling med alt til den grønne
sektor vil der være 8 temaområder,
som behandler aktuelle problemer.
Udstillingen vil også være rammen
om DM i anlægsgartneri og NM i
træklatring.
Dato: 15.-17. august
Sted: Hindsgavl Slot, Middelfart
Ansvarlig: Kristian Larsen, FSL

Tilmelding til kurserne:
Karin Gregersen, FSL
tel. 75 8822 11
eller via e-post:krg@fsl.dk

Forskningscentret for
Skov & Landskab.
Hørsholm Kongevej 11
2960 Hørsholm
Tel. 75 88 22 11, fax 75 88 20 85

MOVIUM

Skog i staden
Kursus 3.-4. april i Lidingo.

Vide till lek och lårande
Kursus 4.-5. april i Helsingborg og
Danmark.

Avlopp ftir kretslopp
Kursus og ekskursion 25.-26. april i
Stockholm.

Kvaliteter i landskap och bebyggelse
Ekskursion og seminar 26. april i
Halmstad.

Movium. SLU. Box 54. 230 53

Alnarp. Sverige.
Tel. +46 40 41 50 00
Fax +46 40 46 08 45
info@movium.slu.se
www.movium.slu.se

FØRSTE NORDLYSSEMINAR
I ÅRHUS

Lysteknisk Selskab afholder 30.-31.
marts et seminar i Århus, der bl.a.
omfatter præsentation af vinderen
af nordisk lyspris 2000.

Uddrag af program
Egne værker i offentlige rum, et
causerende indlæg om installationer
og lys v. installationskunstner Ingvar
Cronhammar.
Præsentation af vinderen af projek¬
tet Nordisk Lyspris 2000 - Århus Å:
Lys over midtbyomdannelsen v. råd¬
mand Hans Schiøtz, Magistratens

2. afdeling, Århus Kommune, stads¬
arkitekt Ole Østergaard, arkitekt Poul
Damgaard, Stadsarkitektens Kontor
og belysningskonsulent Bjarno Rask,
Louis Poulsen Lighting A/S.
Oplæg til besigtigelse og evaluering
af prøvebelysninger i Århus, prøve¬
belysninger på udvalgte byggerier,
skulpturer, monumenter, broer, grøn¬
ne rum m.v. v. Lysteknisk Selskab.
Prøvebelysningerne er arrangeret
specielt for deltagerne i Nordlys¬
seminaret.

Reception på Århus Radhus og mid¬
dag i Aarhus Musikhus.
Besigtigelse af Århus Å projektet, i
nattelys.
Besigtigelse og evaluering af prøve¬
belysninger af udvalgte byggerier
m.v. i Århus.
Lysshow hos Martin Gruppens impo¬
nerende showroom med over 350

lamper i samklang med musik.
Byens lys i nordisk og globalt per¬
spektiv v. arkitekt MAA. Bjarne
Schlager, De Pesch Arkitektur.
Besigtigelse af Århus Å projektet i
dagslys.
Pris: 1.950 Dkr. ekskl. moms og hotel.
Information og tilmelding
Lysteknisk Selskab, Engholmvej 19
Postboks 28, DK-3660 Stenløse
Tel.+45 47 17 18 00
Fax +45 47 17 08 32

information@lysteknisk.dk
www.lysteknisk.dk

PS. For danske deltagere vil der
være mulighed for at besigtige og
evaluere prøvebelysningerne ved et
LTS-møde tirsdag 3. april.

2. EUROPÆISKE LANDSKABS-
BIENNALE I BARCELONA
Den første.biennale blev holdt i 1999
med fremvisning af mere end 400 pro¬
jekter og med 250 deltager. 19.-21
april afholdes den anden landskabs-
biennale i Barcelona. Den arrangeres
af forskellige uddannelsesinstitutio¬
ner i samarbejde med foreningen af
arkitekter i Catalonien.
Forelæsere er blandt andet Richard
T.T. Forman, prof. v. Harvard Univer¬
sity, landskabsarkitekterne Gilles
Clement, Dirk Sijmmons, Bet Fioueras,
Marc Claramunt, Meto Vroom, Michel
Corajoud, Karin Helms, Christine
Dalnoky, Gustav Lange og Shlomo
Aronson.
biennal@coac.net

www.coac.net/landscape

GÆSTEPROFESSOR VED
HARVARD UNIVERSITY

Thorbjorn Andersson, landskabsarki¬
tekt ved FFNS arkitekter i Stockholm,
er i dette forår inviteret til at arbejde
som gæsteprofessor ved Harvard

University i Boston, USA. Han skal
lede et såkaldt 'Design Studio' ved
Graduate School of Design.
Havekunst og landskabsarkitektur
får stor opmærksomhed i disse år.
At et universitet som Harvard nu for
første gang knytter en skandinavisk
landskabsarkitekt til sig er et tegn
på at faget i Skandinavien har høj
international standard.

Thorbjorn Andersson er netop nu
aktuel med bøgerne 'Utanfor staden'
samt 'Svensk trådgårdskonst under
400 år.' Han har hos FFNS arkitekter
i Stockholm tegnet Strandparken i
BoOI-området i MalmO, som lige nu
anlægges, med indvielse 17. maj.
Kilde: FFNS arkitekter,
tel. +46 8 5229 5200

*

MODTAGNE PUBLIKATIONER
Hakon Lund: Danmarks Havekunst,
bind I. Arkitektens Forlag, 2000.
416 s., ill. 1530 kr. samlet for bind I,
II og III. Anmeldes i Landskab 3-2001.
Annemarie Lund: Guide til dansk
havekunst. År 1000-2000. Rev. og udv.
2. udg. Arkitektens Forlag, 2000.
314 s., ill. 278 kr.
Hartmann, Sys (hovedred.): Weilbach,
Dansk Kunstnerleksikon, Bind 9. Per
Weiss - Carl Henning Aarsø. Sup¬
plement, arkitekturregister m.m.
Rosinante, 2000. 540 s. Samlet pris
for alle bind 1-9:4.950 kr. Anmeldes
i Landskab 3-2001.

Thorbjorn Andersson, Tove Jonstoij
og Kjell Lundquist (red.): Svensk
Trådgårdskonst under fyrahundra år
- den første moderne oversigt over
de store svenske haver og parkers
historie. 18 forfattere och 28 kapitler.
Byggforlaget, 2000. 320 s. 695 Skr.
Anmeldes i Landskab 3-2001.
Per Stahlschmidt: Metoder til land¬

skabsanalyse. Forlaget Grønt Miljø,
2001.112 s., ill. Anmeldes i Land¬
skab 4-2001.
Søren Holgersen & Torben Dam:
Befæstelser i anlæggartneriet.
Forlaget Grønt Miljø, 2000. 298 s.,
ill. 345 kr. fra LDA, fax 33 86 08 50,
ms@lda.dk: Anmeldes i Landskab
4-2001.
G.L. Anagnostopoulos, H. Dorn, M.F.
Downing og H. Rodel: IFLA-- past,
present, future. International Federa¬
tion of Landscape Architects, 2000.
4, rue Hardy, F-78009 Versailles
Cedex, France. ISBN 3-9522080.
Fax:+33 1 39 53 53 16.118 s., ill.
Pris 10$.

. Gavin Keeney: On the Nature of
Things. Contemporary American
Landscape Architecture. Forord af
John Dixon Hunt og Allan S. Weiss.
Birkhauser, Basel, Boston, Berlin,
2000.184 s., ill. 118 DM/98 SFR.
ISBN 3-7643-6192-1. Anmeldes i
Landskab 4-2001.

Jane Brown: The modern garden.
Med fotografier af Sofia Brignone
og Alan Ward. Thames & Hudson,
London, 2000. 224 s„ ill.
ISBN 0-500-51006-7. Anmeldes i
Landskab 4-2001.

Ally Ireson og Nick Barley (red.): City
levels. Birkhauser, Basel, Boston,
Berlin/August, London, 2000.128 s„
CHF 48, DEM 58. ISBN 3-7643-6315-1.
Thies Schroder: Changes in scenery.
Contemporary Landscape Architec¬
ture in Europe. Birkhauser, 2001.
184 s.. ill. ISBN 3 7643 6171 9.
Forord af Christophe Girot. Med
bidrag af Baylle I Roig, Agence Ter,
Stig L. Andersson, Buro Kiefer, Ilex,
Latz + Partner, Michel Desvigne/
Christine Dalnoky, Bet Figueras,
Guido Hager, Heike Langenbach/
Roman Ivansics, Cornelia Muller/
Jan Wehberg, Rotzler Krebs Partner,
Gross. Max, West 8.
Marc Claramunt og Catherine Mos-
bach (red.): Pages Paysages nr.
8-00/01. Landscape review. Associa¬
tion Paysage & Diffusion (fransk ud¬
gave), Birkhauser, Basel, Boston,
Berlin, 2000 (engelsk udgave). 192 s.,
ill. Stort format. ISBN 3-7643-6322-3.
CHF 58, DEM 68. www.birkhauser.ch
Area. Tidsskrift om landskabsarkitek¬
tur, 2 og 3, 2000. www.area.lar.se
Michael Varming: Elyseon. Om sek¬
sten græske øer. 160 sider, illustreret
med stregtegninger af forfatteren.
Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck,
2000.199 kr.
Peter L. Stephensen: Huse jeg har talt
med. Kunstakademiets Arkitektskole,
Nytårspublikation 2001. 32 s., ill.
Even Gaukstad, Riksantikvaren i
Norge: Jordbrukslandskapets kultur-
verdier - utfordringer i et tversek-
torielt samarbeid. Nord 2000:18.
Nordisk Ministerråd, 2000. 56 s., ill.
www.norden.org
Fonden for træer og miljø: Årsberet¬
ning 2000. 32 s. ill.
Foreningen for kirkegårdskultur: Kirke¬
gårdskultur 2000. 84 s. ill. Om grav¬
minder, kirkegårdsvedtægter og den
fælles mindehave på Østre Kirke¬
gård i Roskilde.
Thorkild Høy (red): Danmarks søer.
Søerne i Fyns Amt. Strandbergs For¬
lag, 2000. ISBN 87 7717 168 3.
160 s., ill. 395 kr.
Plandirektoratet: Facader og skilte i
København. Bygge- og Teknikforvalt¬
ningen, Københavns Kommune, 2001.
72 s., ill. 50 kr.
Plandirektoratet: Skilte i København,
pjece. Bygge- og Teknikforvaltningen,
Københavns Kommune, 2001. 22 s.,
ill. Gratis.
Lov om planlægning. Lovbekendt¬
gørelse nr. 518 af 11. juni 2000.
Erik Skårback et al: Planering for
landskap. Stad & Land nr. 166.
Movium. 2000. 208 s., ill.



EUROPÆISK VIDENCENTER FOR
BYTRÆER OG BYNÆR SKOV
Center for Skov, Landskab og Plan¬
lægning i Hørsholm huser et nyop¬
rettet videncenter for bytræer og
bynær skov. EUFORIC.
Videncentret skal støtte bevarelse

og udvikling af bynære skove og by¬
træer som væsentlige bidragydere
til et godt bymiljø.
EUFORIC, der er en forkortelse for
European Urban Forestry Research
and Information Centre.
Videncentret består af et konsortium
af institutioner fra otte europæiske
lande. Samarbejdet skal fremme
kontakt og koordinering mellem
kapaciteterne inden for forskning i
bynær skov og bytræer i Europa.
Forskningsresultater og praktiske
metoder vil bl.a. blive gjort tilgæn¬
gelige for forskere og praktikere
gennem en internetside, konferencer
og publikationer.
Bag etableringen af videncentret
står The European Forest Institute,
der er en ikke-statslig organisation
med mere end 130 medlemsinsti-
tutioner i 35 lande og den førende
kapacitet inden for europæisk skov¬
brugsforskning.
Valget af Center for Skov, Landskab
og Planlægning som vært er en
anerkendelse af centrets førende
rolle i udviklingen af forskning inden
for bytræer og bynær skov i Europa.

Information:
Cecil Konijnendijk, Skov & Landskab
Tel. 45 76 32 00, cck@fsl.dk

DAFO SORTER AF SALIX
Pil er en god træsort til mange for¬
mål, specielt hvor man ønsker et hur¬
tigvoksende træ eller en smidig busk.
Tidligere var det måske poppel, man
ville vælge, når man havde brug for
et hurtigvoksende træ, men på
grund af sine rodskud, kan den være

besværlig. De kan undgås ved at
plante pil.
Pil er desuden særlig dekorativ på
grund af sine 'gæslinger': de smukke,
dunede blomsterstande, han- eller
hunrakler, der fremkommer i stort
antal om foråret før eller samtidig
med løvspring.
Pil kan desuden anvendes til jord¬
rensning for blandt andet cadmium
af forurenet jord.
Pil er værdifuld som plante for biavl.
Da den er meget smidig og tåler
kraftig beskæring, er den velegnet
til fletværk.
At pil er så smidig, gør den også me¬
get anvendelig, hvor der er et stort
slid for eksempel ved legepladser.
Danmarks Jordbrugsforskning har i
årenes løb udvalgt flere Dafo-sorter
af pil.

Salix alba Saba har længe været på
markedet som afløser for Liempde,
to krybende pil: Sakry oq Såret har
været på markedet ca. 15 år, mens
Thyre, J ubiloo og Stadil Hind er nye
i produktionen.
Sidstnævnte endda så ny, at den
endnu ikke er salgsklar.

Salix hastata Thyre Dafo er en ny
sort af spydpil. Arten er en lav busk,
som er vildtvoksende i Danmark, mest
i moser, kær og lavninger i klitter.
I løbet af ti år bliver Thyre en opret
busk - ca. en meter høj og bred.
Når den vokser i fuldt lys, bliver den
meget tæt med mange oprette grene.
Gæslingerne er små og meget deko¬
rative. Særlig fin og harmonisk virk¬
ning har gæslingerne ved løvspring
sammen med det sunde, grønne løv.
Omkring oktober/november får bla¬
dene en pragtfuld gul høstfarve.
Sortens grove oprette grenstruktur
har en fin virkning i vintertilstand og
er meget anvendelig til dekorative
formål.

Thyre er hårdfør, robust, vindfør og
tolerant overfor alle jordbundstyper.
Anvendelse: Thyre er velegnet til
plantning på solbeskinnede natur¬
arealer, ved veje i parker, ved bebyg¬
gelser og i haver.
Den kan for eksempel anvendes som
solitærplante i havens stenbed eller
sammen med lave stauder.
Desuden er den velegnet først og
fremmest på flader, men også i
grupper og som lav uklippet hæk.

Salix alba Saba Dafo har været på
markedet i flere år. Det er en virke¬

lig god sort, som kan anbefales. Den
er bedre end de gamle sorter af hvi¬
dpil, og både producenter og bruge¬
re er glade for den.
Saba er et kraftigvoksende træ med
en hovedstamme. Den har en smal
vækst, er tæt forgrenet og bliver 10-
12 meter høj på 15 år.
Bladene er lancetformede, grønne
på oversiden og grå på undersiden
af sølvhår.
Saba har været afprøvet i 30 år, den
minder om sorten Liempde, men
vokser hurtigere og er mere sund og
frodig. Den er desuden vindfast og
har et godt rodnet.
Anvendelse: Saba er anvendelig
som enrækket hegn, som solitærtræ
og til anlæg.
Desuden har den så god en tilvækst,
at den har været på tale som energi¬
plante.

Salix repens, krybende pil er natur¬
ligt hjemmehørende i Danmark -
især på heder.
Danmarks Jordbrugsforskning har
udvalgt to kloner blandt vildtvoksen¬
de krybende pil i Danmark:

Salix repens Sakry Dafo har en lavt
krybende, udbredt vækst og bliver
knapt en meter høj. Grenene er tynde.
Anvendelse: Sakry er beregnet til
anvendelse i anlæg, på skråninger
og som bunddække på tørre jorder.
Den er velegnet på vindudsatte ste¬
der - og ved veje. Den kan tåle at
blive klippet helt tilbage.
Sakry er anvendt på en meget vel¬
lykket måde ved Sankt Fielene Cen¬
teret, Tisvilde. Den vokser på lave
jordvolde omkring en småbørnslege-
plads. Den står tæt og smidig og
klarer det hårde slid fra børneleg.

Salix repens Såret Dafo er en fra
grunden tæt forgrenet busk, der bli¬
ver ca. 1,5 meter høj. Grenene er
tynde og oprette. Sorten er helt
hårdfør, vindfør og hurtigvoksende.
Anvendelse: Såret bruges i anlæg,
på skråninger og strande. Den bliver
bedst på en helt lys plads. Den tåler
kraftig beskæring, vind, saltluft og
er meget robust og tolerant overfor
jordbund.
Sareter blandt andet med succes

plantet langs ringvejen i Århus.

Både Sakry og Såret har værdi som
sandbindingsplanter.

Salixpentandra, femhannet pil er en
af de smukkeste, danske pilearter.
Hos os bliver den en stor busk eller
et lille træ (op til 8 meter).
Den er særlig smuk i blomstringspe¬
rioden, der falder i maj/juni, når den
står med sine skinnende, guldgule
rakler. Men også den øvrige del af
sommeren er den af stor dekorativ
værdi'med sit blanke mørkegrønne
løv.
Den nye sort Jubiloo Dafo er navn¬

givet til ære for Dansk Planteskolee¬
jerforenings 100 års jubilæum og
skal plantes i Pilehaven, Set. Ibsga-
de i Viborg i anledning af jubilæet.
Blomster og bladkopper har en svag,

laurbærlignende duft.

Salix pentandra 'Jubiloo' er en hun¬
lig klon og har en svag laurbcerlig-
nende duft. Den bliver i år plantet i
Pilehaven i Viborg og kommer på
markedet i begrænset antal.
Billedet viser et hunligt eksemplar
af arten, men ikke sorten.

Sven Bech %

LANDSKABSENTREPRENØRER

m
Mesterlodden 13
2820 Gentofte
Tlf. 3968 0655
Fax 3968 1127

E-mail: bech_as@svenbech.dk

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

TELEFON 43 52 78 02
TELEFAX 43 52 98 05
BILTLF. 23 41 21 92

NYANLÆG
VEDLIGEHOLDELSE

BESKÆRING



Anvendelse: Professor emeritus
J. Palle Schmidt udtaler: 'Det er et

spændende lille træ, især egnet til
bynære parker og anlæg, hvor et
vist naturpræg ønskes, de plantes
da i små grupper, f.eks. ved gang¬
stierne.' Den trives bedst på fugtig
bund, men kan også trives på sand¬
jord som i Hornum.
Jubiloo er nu i produktion og kom¬
mer på markedet i år i mindre
omfang.

Salix cinerea Stadil Rind Dafo er en

robust gråpil især tiltænkt vestjyske
forhold.
Stadil Hind er en flerstammet busk
- op til 5 meter høj og lige så bred.
Da der er mange hovedgrene fra
grunden og de nederste grene er
rodslående, kan busken blive endnu
bredere.
Anvendelse: Sorten er særdeles
hård- og vindfør, tåler kystklima bed¬
re end mange andre planter og er
derfor en virkelig god læplante helt
ud til havet og i klitterne.
Stadil Rinder først nu på vej i pro¬
duktion og vil formodentlig først
være salgsklar i 2003.

Information:

Planteopformeringsstationen.
Tel. +45 75 58 60 26

Lisbeth Edinger Plum,
landskabsarkitekt mdt,
Green Communications

VEJDIREKTORATETS
STØJSKÆRM PRÆMIERET

Vejdirektoratets støjskærm, der er
en del af udstyrsserien Milewide,
har fået IF Product Design Award-
prisen i konkurrence med 1320 pro¬
dukter fra 700 deltagere fra 30 lande.
Designprisen uddeles årligt i forbin¬
delse med industridesignmessen i
Hannover. Støjskærmen har tidligere
vundet den tyske designpris Die 100
Besten Industrie-Design 98.
Den præmierede støjskærm, der
første gang er opstillet på Bispeeng-

buen i København, er en del af det
sammenhængende system af vej¬
udstyr, som Vejdirektoratet i 1995
lod udvikle gennem en designkon¬
kurrence, der blev vundet af Knud
Holscher Industriel Design.
Milewide-skærmen udmærker sig
ved at kombinere det funktionelle
med det æstetiske, ved sin design¬
mæssige enkelthed og ved sin store
fleksibilitet.
Ved at udvikle systemer af vejudstyr,
der både dækker de funktionelle
krav, er fleksible og rimelige at ved¬
ligeholde, har Vejdirektoratet skabt
et værktøj, som hele den danske
vejsektor kan anvende i bestræbel¬
sen for at gøre det offentlige rum så
smukt som muligt.
Støjskærmen er foreløbig anvendt
på Bispeengbuen. En række af øvrige
elementer - lygtestandere, armatu¬
rer, skilteportaler m.m. - er anvendt
på Ringboulevarden i Randers.
Gader og veje udgør en meget væ¬
sentlig del af det offentlige rum, og
Vejdirektoratet har gennem sin stra¬
tegi for smukke veje påtaget sig at
arbejde for, at disse offentlige rum
bliver så smukke og harmoniske som
muligt - til glæde for trafikanterne
og - ikke mindst - de øvrige borge¬
re, der færdes her.

Information:
Æstetisk konsulent Ulla Egebjerg,
Vejdirektoratet
Tel. 33 41 32 38 .

ue@vd.dk

FLETTET SKÆRM FRA PILEBYG
Dansk PileByg ApS har udviklet en
ny type støjskærm i flettet, tørret
pil. Skærmen fremstår som et pile¬
hegn i flettet, tørret pil, akacietræ
og profiler i mat stål.
Støjskærmen er 100% dansk produ¬
ceret, og har været udvalgt til en
udstilling i Dansk Design Center
sammen med andre produkter, der
alle er udvalgt, fordi de kombinerer
miljømæssig bæredygtighed med
godt design.
En anden støj- og læskærm 'Det
grønne element', designet af Johan¬
nes Falk og Steen Erik Rask, blev i
juni tildelt Den Danske Designpris
2000'. Denne støjskærm har en ker¬
ne af vandsugende stenuld og frem¬
træder allerede to måneder efter

opbygning som et levende pilehegn.

Information: PileByg Aps v. Vibe Gro
Hvidstedgård. 9830 Taars
Tel. +45 98 96 20 71

www.pilebyg.dk

LANDSKABSENTREPRENØRER
SVEN BECH A/S
Pr. 31 december 2000 er der sket en
ændring i ledelsen i Sven Bech A/S,
idet Sven Bech og Poul Østergaard
er fratrådt efter henholdsvis 60 og
40 år i firmaet. De har begge ønsket
at gå på pension.
Den nye ledelse, der består af mange¬
årige medarbejdere, ser fra den
1. januar 2001 således ud:

Steen Hegnet Knudsen bliver admi¬
nistrerende direktør, og den øvrige
ledelse udgøres af Lars Chr. Jensen,
Henrik Dall og Michael Dall.
Det er den nye ledelses intention at
videreføre Sven Bech A/S i samme
ånd og med samme høje kvalitets¬
niveau som hidtil.

BO01

Udstillingen Bo01 i Malmo, der finder
sted fra 17. maj til 16. september
sigter mod at blive den største euro¬
pæiske bomesse nogensinde, en
seværdighed i verdensklasse og
'økologisk i front.
Bo01 - Fremtidsbyen består af to
dele: permanent boligbyggeri og ud¬
stilling. Hele området er på 30 ha.
Bo01 - Fremtidsbyen har den bedste
beliggenhed i Malmo ved Ribersborg
ved havnen og med udsigt til Øre¬
sundsbroen og København.
Der bygges omkring 500-600 nye bo¬
liger ved vandet samt kajpromenade,
havn til småbåde, kanaler og parker.
Temaet for udstillingen er økologisk
bæredygtighed i informations- og
velfærdssamfundet,
www. bo01 .com

FONDEN FOR TRÆER OG MILJØ
Af årsberetning 2000 fra Fonden for
træer og miljø fremgår, hvad fonden
har givet støtte til i beretningsåret.
11999 skænkede fonden egetræer
til den 1,7 km lange Maglemer Allé
ved Knuthenborg Gods på Lolland.
Og i 2000 har fonden bl.a. skænket
aim. eg til en 1 km lang allé ved
Binnitze Gods og 50 frynseeg til ny
allé ved Sæddingegård samt vejledt
og doneret træer med henblik på allé¬
plantning andre steder på Lolland og
Falster samt ved Borreby Gods.
Herudfiver har fonden bl.a. støttet

projekter i Lintrup ved Ribe, Tejn på
Bornholm, Lundby ved Vordingborg,
Vigersted ved Ringsted, Skodsborg
Observations- og Behandlingshjem.
Information: Fonden for træer og miljø
Benzonsvej 52, 2000 Frederiksberg
Tel. 38 11 32 05

Deklarerede, kontrollerede produkter uden ukrudt,
med god biologisk aktivitet. Rådgivning og salg.Vækstlag

Jordforbedring
varemærker: I ■
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DANSK JORDFORBEDRINGBold"MlX Vadsbystræde 6 . 2640 Hedehusene
Green-Mix Telefon 43 99 50 20 ■ Telefax 43 99 52 31



www.buroet.dk

Lise Gorritzen
Tegner assistance på timebasis

gorritzen@image.dk tlf +45 8693 7254

BuRSST

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

ISIfOJIndustrivangen 2-4 W I I 7
2635ishøj s
Telefon 43 73 22 33
Telefax 43 73 22 82 Den Danske Trådvarefabrik

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56 . 3400 HILLERØD
TELEFON 48 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

Ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgivning på
såvel traditionelle projekter efter procesbeskrivelse som prissætning i
forbindelse med udbud efter produktbeskrivelse og omvendt licitation.
Vi har mange års erfaring i byfornyelse og friarealforbedring udført i
total- og fagentreprise.
Eget udbygget kvalitetssikringssystem.

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre Pas paa toget!
I 1975 tog DSB initiativ til den første udgivelse af seks årli¬

ge kunstplakater. I anledning af 25-året har man samlet alle
150 plakater i en fornem publikation, forfattet af billed¬

kunstneren, professor Erik Steffensen. Spændvidden er

stor, fra Per Arnoldi til Per Kirkeby og fra Bo Bonfils til Hen¬

ning Damgård-Sørensen.

24 x 34 cm, 238 sider, rigt illustreret, 395 kr.

Arkitektens Forlag Strandgade 27A 1401 København K
Tlf: 32 83 69 00 Fax: 32 83 69 41 e-mail:

eksp@arkfo.dk
Bogen kan også bestilles på www.arkfo.dk

PROFESSIONALISERING AF
LANDSKABSARKITEKTER

MUSHOLM BUGT
23 - 25 APRIL 2001

Kurset afholdes den 23. - 25. april 2001 på
Musholm Bugt Feriecenter
4220 Korsør
Tlf. 70 13 77 00

Hjemmeside: www.musholm.dk
E-mail: musholml@musholm.dk

Pris ekskl. moms for kursus med materialer, kost og logi er:
5.300,- kr. for medlemmer af DL og PLR
5.800,- kr. for ikke medlemmer af BL og PLR.

Tilmelding skal ske skriftligt inden den 2. april 2001 til:
Danske Landskabsarkitekter
Wesselsgade 2 st.
2200 København N
Tlf. 3534 68 23
Fax 3534 68 23
E-mail: dl@landskabsarkitekter.dk

Tilmeldingen er bindende.
Ved afmeldelse senest 14 dage inden kurset debiteres halv¬
delen af gebyret.
Ved senere afmeldelse debiteres hele beløbet.

Kurset er arrangeret af Danske Landskabsarkitekter i sam¬
arbejde med Praktiserende Landskabsarkitekters Råd.
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AALBORG WHITE*

Fra gråt til hvidt - mod smukkere belægninger

^ Høj refleksionsevne

^ Stor styrke

AALBORG WHITE® er et varemærke registreret af Aalborg Portland A/S

Phone +45 98 16 77 77

Fax +45 98 10 1186

E-mail: sales@aalborg-portland.dk
Internet: www.aalborg-portland.dk

^ Smukke farver

Når byens pladser skal være smukke og funktionelle, kræver det god æstetik og nyttig
viden om materialernes egenskaber og anvendelsesområder. AALBORG WHITE®
sikrer alle muligheder.
Gør det enkelt og stilrent med hvidt eller brug hele farvepaletten og sæt kulør på byen.
Valget er dit!

Aalborg Portland A/S

^ Spændende
overflader


