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Udstillingsanmeldelse: Sagafærden –
Johannes Larsens mesterlige tegninger
fra Island
Da Johannes V. Jensen og hans islandske kol-
lega, forfatteren Gunnar Gunnarsson, i 1926 
tog initiativ til at genudgive de islandske saga-
er i forbindelse med Altingets 1000-års jubi-
læum i 1930, bad de fynbomaleren Johannes 
Larsen (1867-1961) om at levendegøre fortæl-
lingerne i streg – at tegne sagastederne, sådan 
som han med egne øjne så dem. Johannes Lar-
sen udførte over 300 tegninger i løbet af som-
rene 1927 og 1930 i Island, og de kan ses i De 
islandske Sagaer, den nyoversatte pragtudga-
ve fra 1930-32.

På udstillingen vises ikke alene bogvær-
ket selv, opslået, så man kan se tekst og streg 
i deres sammenhæng, men det ses også sam-
men med et lille udvalg (38 stykker) af origi-
naltegningerne, i glas og ramme. 

Der er nu ikke noget som at se original-
kunst på tæt hold. Det er som at se over skul-
deren på kunstneren, man er ligesom med i 
tilblivelsesprocessen på nært hold. Man ser 
papirets format, fornemmer dets kvalitet, føl-

ger pennen hen over papiret, registrerer hån-
dens følsomhed, stregernes vekslende mel-
lemrum åndende af liv og meddelelse, dvæler 
i detaljernes varierede skravering og skygge-
lægning, forbløffes over, hvad en pen kan fast-
holde af det sete. Det er en vanvittig spæn-
dende tegneteknik. 

Det var hensigten på hesteryg at opsøge de 
sagnomspundne steder med henblik på i streg 
at gengive essensen af det sagatunge landskab, 
så vi som læsere kan leve os ind i det litterære 
univers. 

Gennem den eminente stregteknik – af og 
til grænsende til det rutineprægede – føres vi 
ind i den særprægede, karske og storladne 
natur, hvor sten og mægtige bjergvolumener 
under karakterfulde himmelhvælv er med til 
at drive fortællingerne frem. Men billedop-
bygningen viser også en naturskildring, der 
har nok så mange paralleller til Larsens samti-
dige og noget yngre islandske malerkollegaer 
som Jón Stefánssons klassiske billedopbyg-
ning og til Jóhannes S. Kjarvals intense land-
skabstolkning, udsprunget af en nær samek-
sistens med motivet. 

Johannes Larsen repræsenterer den sjæld- 
ne kunst at tegne. Hans proportionering er 
pålidelig; man tror på, at det er en gengivelse 
af det sete. Landskabets kraftfulde elementer 
er smeltet sammen og viser storheden og at-
mosfæren i det islandske mytelandskab. 

Han tog op for at tegne. Selv om han ud-
førte hundredevis af landskabstegninger ser 
man kun sjældent spor af menneskets tilste-
deværelse. Man er dog ikke i tvivl om, at land-
skabet er rammen om den store fortælling, 
som sagaerne var og er.
Lulu Salto Stephensen 

Sagafærden. Det islandske landskab tegnet af 
maleren Johannes Larsen. Katalog med tekst 
af Vibeke Nørgaard Nielsen, hvis bog Sagafær-
den fra 2004 danner grundlag for både udstil-
ling og tekst. 
Udstillingen vises indtil 4. maj 2014
Nordatlantens Brygge
Strandgade 91, 1401 København K
www.bryggen.dk 

Johannes Larsen, Knataholar, Eyjafjallajokull, 1927. 20x28 cm
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Anmeldelse: Magasinet KOTE+
En gruppe studenter på NMBU, Norges miljø- 
og biovitenskapelige universitet, og AHO, Ar-
kitekthøyskolen i Oslo, savnet en arena for å 
utveksle kunnskap og meninger om urbanis-
me, landskap og stedsutvikling. I 2012 dannet 
de en redaksjon og gir ut magasinet KOTE+, 
med to papirutgaver i året og en nettside med 
stadige innlegg. Ønsket om å ta del i debatten 
og formidle nye ideer gjennomsyrer magasi-
net. 

Tema for papirutgave #1 var Ideal og vir-
kelighet. ’To ord som innen vår profesjon kan 
sammenliknes med en gravitasjonskraft som 
styrer utviklingen’, skriver de i lederen. Dette 
forholdet mellom ideal og virkelighet synes å 
være drivkraften bak KOTE+ også. Her er det 
store ambisjoner, og tydeligvis en iherdig inn-
sats for å virkeliggjøre dem.

På siste side i hver papirutgave presente-
res tema for neste nummer. Med åpne spørs-
mål vekker de interessen hos leseren og fris-
ter oss til å bidra: ’Vi ønsker oss diskusjoner, 
tanker eller innfallsvinkler som tar stilling til 
temaet fra forskjellige ståsted. […] Vi ønsker å 
være ditt talerør!’, skriver de. Og har fått fram 
mange ulike stemmer. Skribentene spenner 
fra praktiserende planleggere til filosofer, og 
fra studenter til professorer.

Du tenker kanskje: ’Så bra at studenter er 
engasjert!’, og ’Så synd at det ikke fantes da 
jeg studerte’, eller ’Så synd at jeg ikke startet 
dette selv’. Men også ’Hvordan er dette rele-
vant for meg?’

KOTE+ er interessant lesning − for alle 
som ikke er ferdig utlært. Temaene er evig-
gyldige og tekstutvalget er aktuelt. Her fin-
nes ukonvensjonelle betraktninger, og solid 
kunnskap. Eksempler på titler er: Miljøeste-
tikk i emning, Er fremtiden historieløs?, Are-
alplaner i 3D − ønske om dialog. Redaksjo-
nen har tydeligvis et blikk for god formidling 
− mange komplekse tankerekker er forbløf-
fende lette å forstå. 

Det er få presentasjoner av realiserte prosjekt 
(naturlig nok for et studentmagasin). Presen-
tasjoner av masteroppgaver finner vi langt 
flere av. Noen av disse er prosjektpresenta-
sjoner, og andre er diskusjoner av et tema. 

Magasinets layout gir plass til tanker. Sti-
len er ren med luftige sider og illustrasjoner 
som gir øyet ro. Frihet fra reklamesider, hjel-
per det rolige inntrykket. 

Magasinet koster ingenting. Bidrags-
yterne får ikke betalt. Jeg aner et ideal om en 
fri debattarena, hvor økonomi ikke skal være 
hinder eller insentiv for å delta. Støtte fra 
utdanningsinstitusjoner og bedrifter dekker 
utgiftene. Opplaget er på kun 750 eksemplar, 
så hvis du befinner deg utenfor utdanningsin-
stitusjonene, er det nok lettest å fa tak i den på 
nett: www.magasinetkote.no 
Anne Margrethe Tibballs, landskapsarkitekt 
MNLA, høyskolelektor

En catalansk bannerfører
Andreu Arriola-Medorell & Carme Fiol-Costa: 
Arquitectura Topográphica – Barcelona 1987-
2012. A&F Arquitectes, 2012. Udgivet i samar-
bejde med Collegi d’Arquitectes de Catalunya. 
324 s., catalansk/spansk/engelsk. ISBN 978-
84 615 9249 4. www.actar-d.com 

Når fremtidige historikere engang ser tilbage 
på vor tids catalanske arkitektur, vil Arriola & 
Fiols værker stå som en central eksponent for 
denne periode. Således beskrives tegnestuens 
arbejder indledningsvis af Rafael Moneo. Han 
er professor i arkitektur og tidligere lærer-
mester for de to forfattere, som i anledning af 
tegnestuens 25 års jubilæum i 2012 har udgi-
vet Arquitectura Topográphica/Topographical 
Architecture. Denne kan ses som en milepæl, 
der præsenterer 21 af tegnestuens hidtil an-
lagte projekter, som spænder vidt fra urbane 
pladser, over boligbyggeri og interiør til in-
frastruktur, byplanlægning, parker og grønne 
forbindelser. Udgivelsen dedikeres til forfat-

ternes tidligere professorer, ovennævnte samt 
Oriol Bohigas og Kenneth Frampton.

Andreu Arriola-Medorell og Carme 
Fiol-Costa var begge studerende i en peri-
ode i spansk historie, hvor genindførelsen 
af demokratiet og etableringen af 17 selvsty-
rende regioner (efter Francos fald i 1975) gav 
nye muligheder inden for byplanlægning og 
-design. Arriola og Fiol arbejdede begge i det 
offentlige efter endt uddannelse i 1986, hvor-
efter de igennem Arriola & Fiol (A&F) intro-
ducerede en mere radikal og minimalistisk 
tilgang til design af rumligheder både inde 
og ude. Igennem deres arbejde og visioner er 
de blevet synonym med en catalansk måde at 
indrette byer på, hvad enten det drejer sig om 
offentlige institutioner, private boliger, åbne 
pladser eller ganske simpelt måden at komme 
omkring på.

Bogens indhold er ikke kun en hit-parade 
af projekter, men giver også indblik i tegne-
stuens arbejdsproces og tilgang til arkitektur. 
A&F understreger nødvendigheden af at lære 
et sted at kende, igennem historiens lag at finde 
frem til stedets identitet, før det overhovedet 
er muligt at designe. Netop i dette møde med 
stedet findes konklikten, som fordrer et nyt 
design. Et andet billede på deres tankegang er 
konceptualiseringen af udendørs rum, hvor de 
søger at opløse grænserne mellem inde og ude 
og mellem privat og offentlig. Dette befordrer 
ifølge A&F mere fleksibilitet og samhørighed i 
byen og muliggør dannelsen af nye, selvstæn-
dige rumligheder på tværs af de formelle.

En direkte præference hos A&F, nemlig 
kubismen, anvendes i særdeleshed i deres 
arbejde med landskabsprojekter. Det catalan-
ske ditto fortæller historien om en overkul-
tivering, hvor det ikke længere giver mening 
at skelne mellem natur og kultur. F.eks. er 
oliventræer og vingårde efterhånden mere 
et symbol på kultur end egentligt landbrug. 
Kubismen er herved et konglomerat af alle-
rede etablerede dyrkningsmetoder, anvendel-

KOTE #1 – Ideal og virkelighet, oktober 2012         KOTE #2 – Endring og tilpasning, juni 2013                 KOTE #3 – Presentasjon, juli 2013
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sesformer og teksturer i bygninger og konstruktioner, hvilket giver et 
syn på landskabet som en ny helhed. Som eksempel, og med henvis-
ning til Cézanne og Picasso, har A&F designet Parc Central de Nou 
Barris, som de i bogen omhyggeligt dokumenterer med maleriske kon-
ceptplaner og tilsvarende fotos af den anlagte park. I denne park er 
anvendt et af deres varemærker, de enorme viftelignende skulpturer, 
som også fungerer som ly for den bagende sol. Denne park er tilholds-
sted for mange mennesker og har til opgave at forbinde bydele i byen 
Barcelona. 

I forsøget herpå bliver Parc Central tilmed en hybrid af farver, plan-
tearter, teksturer og skæve vinkler, som alle refererer til det catalanske 
landskabs mangfoldighed og anvendelse.

Præsentationen af A&F’s arbejder er i bogen generelt grundigt illu-
streret med farvefotos, planer, opstalter og koncepter, som tilmed giver 
indblik i processen. En lille detalje ved fotograferingen er, at det er lyk-
kedes at indfange projekterne mere eller mindre uden menneskelig 
aktivitet. På nær de infrastrukturelle anlæg er projekterne domineret 
af en stilhed, hvilket sætter fokus på de faglige detaljer. Projekterne 
vises som monumenter på netop vor tids catalanske arkitektur. 

Bogen er alt i alt en grundig fortælling fra både A&F og deres profes-
sionelt sammensvorne, som ikke nøjes med at give et indblik i deres 
projekter, men tillige introducerer den catalanske byggekultur og et 
samtidigt paradigmeskift.
Christian Weber, landskabsarkitektstuderende Inst. for Geovidenskab 
og Naturforvaltning, KU

Arriola & Fiol, Parc Central de Nou Barris, 1995-2007. Konceptplan og foto

Placa d’Islandia

Arriola & Fiol, Plaça d’Islàndia, Barcelona, 1993-95
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Korttegninger Bjørn Ginman
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Det regner i Ísland! Det kunne vi have sagt 
os selv. Redaktionsudvalgets tretten for-
ventningsfulde medlemmer forsøger at få et 
glimt af den magiske lavaø gennem minibus-
sens duggede ruder. Turen går fra lufthavnen 
til Reykjavík, studieturens første destination. 

Kom nu, Ísland; vis os din kontur, vis os 
dine farver. En tung dyne af våde skyer om-
klamrer Reykjavík. Ude af den fugtige bus får 
vi kontakt med byens huse, hvis farverigdom i 
koboltblåt, høstgul, jadegrøn og rustrød lyser 
op i den tætte grå luft. Med bygninger i mak-
simalt tre etagers højde i centrum virker øens 
metropol lidt provinsiel. Snirklede gader og et 
uklart hierarki gør byen labyrintisk, men det 
nærværende hav og den store terrænforskel 
gør det alligevel nemt at orientere sig – gå 
nedad, og du ender på havnen. 

ROAD TRIP ÍSLAND
Jacob Fischer

Ikke overraskende er der småt med træer, og 
så alligevel er der indimellem pletter som et 
lille torv med et bemærkelsesværdigt stort 
rønnetræ. 

På et hjørne i inderbyens udkant bliver vi 
tiltrukket af en hel skov af røn og eg, hvis lave 
og krogede grene danner tag over en under-
skov af gravsten indpakket i tyk mos. Det giver 
stedet en våd og blød stemning. Det var der, vi 
blev væk fra hinanden, opslugt af et uventet, 
sælsomt univers. By, vis mig din kirkegård, og 
jeg skal sige dig, hvem du er. 

Uden for kirkegården bliver vi mødt af vil-
labyens indbydende og åbne haver indrettet 
til ophold, den korte sæson til trods. Haver, 
der vidner om glæden ved at nørkle og sam-
les omkring et bord med kaffe eller sild. Hel-
ler ikke her spores der angst for brug af farver.

I havnen ligger det nye musikhus Harpa på sin 
egen lille ø, kun forbundet til fastlandet med 
smalle broer som trosser. Forunderlig og an-
derledes er den med tusinder af kalejdoskopi-
ske øjne i farvet glas, der tilfører den grå him-
mel sarte nuancer. Til trods for den tydelige 
reference til den islandske basalt virker mu-
sikhuset noget utilpasset i dette landskab af 
bølgeblikhuse og fiskekuttere, men det er jo 
også skabt til at frembringe toner og ord fra 
fremmede lande, og skulle det føle sig uvel-
komment, kan den blot kaste fortøjninger-
ne og stolt drive til havs, ensom og egenrådig. 
Måske er det slet ikke Harpa, der er fremmed, 
men resten af byen, der aldrig rigtig har fun-
det fodfæste på basalten. 

Da solen på andendagen endelig bryder 
frem, fremkaldes landskabets farver. 

Byen set fra Halgrímkirkja The city seen from Halgrímkirkja church                     Havnen The harbor     Musikhuset Harpa Harpa Music hall

Hólavalla kirkjugarður Hólavalla Cemetery                           Byhave i Reykjavík Urban garden in Reykjavík 
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Lav på lava i intense farver insisterer på at 
blive set. To biler i kortege bringer os ud på 
en road trip ad lange lige stræk veje, pragma-
tisk anlagt efter behov for at forbinde A med 
B. Over os knitrer en klar himmel, blåt Atlan-
terhav til venstre og sorte vulkaner til højre 
og herimellem en grøn flade af opdyrket land 
med hvide pletter; det kan være får eller køer, 
men oftest viser det sig at være rundballer 
indpakket i plastik. Landbrugsdriften følger 
en genkendelig europæisk standard, men el-
lers er dette nådesløse landskab hinsides 
Europas kulturlandskab med læhegn som 
hjælp til aflæsning af skala, distance og kon-
tur. Gårde i farvede blikplader ligger spredt og 
uformidlet i landskabet uden en formildende 
bevoksning, der kan danne læ og tryghed, og 
det totale fravær af læhegn giver en fornem-
melse af uendelighed. 

Sine steder ses den lyse grønne flade dog 
brudt af en lidt mørkere grøn tone. Vi mis-
ser med øjnene, og et krat dukker frem, en 
samling af træer, en skov, der gror. Der findes 
skam træer i Ísland.

Ísland er blevet til et firehjulstrukket tu-
ristland, der brander sig på rå landskaber med 
udslukte vulkaner, termiske bade og geologi-
ske mysterier. Det tiltrækker oplevelsesturi-
ster, der indtager øen i lejede biler. Mon det 
kom som en overraskelse, at biler skal have 
både plads og parkeringsplads? Ved ankom-
sten til mange attraktioner kan vi på et skilt 
orientere os om det, vi skal se. Ved siden af 
er der placeret en bænk, hvor man aldrig vil 
sætte sig, endnu et skilt med det, man ikke må, 
en skraldespand og et skilt mere. Det er trods 
alt bare et uskyldigt sceneri på en uorganise-
ret parkeringsplads, men det vidner om den 

virkelige udfordring, der består i at håndtere 
masseturisme i et ekstremt sårbart landskab 
uden at ødelægge illusionen af, at vi er de før-
ste på stedet. 

Vejen fører os til attraktioner, som vi ger-
ne gad have for os selv. Vi er ankommet til 
vulkanen Grábrók, som er et smukt eksem-
pel på en bevidst designmæssig styring af 
besøgendes færden. Selve turen op til vulka-
nen er gjort nænsomt og minimalt. En sim-
pel zigzag-formet løber af træ er elegant lagt 
oven på lavaen og danner trappe og bro, der 
hjælper de besøgende til at forcere terrænet 
og samtidig beskytter den sarte lav. Vi vil op, 
helt derop, hvor man kan kigge ned i jordens 
indre. Gå hele vejen rundt i kanten af krate-
ret på denne velformede vulkan med illusio-
nen intakt om at være Den Lille Prins på aste-
roide B-612.

Krateret ved Grábrók i Borgarfjörður. Foto Jacob Fischer The crater at Grábrók in Borgarfjörður. Foto Jacob Fischer
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På sidstedagen er regnen vendt tilbage, og 
turen afsluttes med et fortjent bad i den le-
gendariske Blå Lagune, hvor man under åben 
himmel flyder rundt i azurblåt vand, indsmurt 
i hvidt kisel. Frem af de dampende tåger ses 
redaktionsudvalgets hvide ansigter flyde 
rundt blandt hoveder, der afgiver spansk, 
fransk og kinesisk lyd. Oplevelsen er iscene-
sat og styret i et forbilledligt smukt anlæg, der 
er indpasset i den enorme golde lavamark. 
Fra ankomst til afgang bliver man i et design-
mættet scenarie ført gennem islandske ritu-

elle handlinger uden at miste kontakten til det 
egentlige; det simple bad. Nok er den Blå La-
gune blevet en kommerciel turistattraktion, 
som næsten har fortrængt de indfødte, men 
oplevelsen er stadig autentisk. Og vi er jo blot 
simple turister, der søger en god oplevelse. 

Et par timer senere, på vej til lufthavnen, 
sidder vi alle tretten veltilpasse med vådt hår, 
og trækker den sidste vemodige grå bid ud af 
øen gennem minibussens duggede ruder.
Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA, MDL,
GHB landskabsarkitekter

Herover. Bláa Lónið, Den Blå Lagune. 
Foto Bjørn Ginman 
Modstående side, øverst tv. Hvide pletter af rundballer
Modstående side, øverst th. Attraktion og parkering
Fotos Jacob Fischer
Above. Bláa Lónið, The Blue Lagune.
Photo Bjørn Ginman 
Opposite page, top left. White dots of round bales
Opposite page, top right. Attraction and parking.
Photos Jacob Fischer
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ÍSLANDS BYGNINGSARV, TØRV OG STEN
Denne artikel er baseret på forelæsningen ”Turf and stone in past and present”, 

afholdt i forbindelse med uddelingen af den 24. Premio Internazionale Carlo Scarpa il Giardino, i Treviso, maj 2013

Reynir Vilhjálmsson

Jeg vil her fortælle lidt om ældre tiders is-
landske bygningskultur og vise eksempler på, 
hvordan denne kulturarv har inspireret såvel-
mig selv som andre arkitekter og landskabsar-
kitekter i vores virke. 

Ísland har været beboet siden 874, da ind-
vandrere, heraf de fleste fra Norge, bosatte sig 
i landet.

Helt frem til begyndelsen af 1900-tal-
let boede de fleste i huse, der overvejende 
var bygget af tørv og sten. Gennem tusinde 
år udviklede man en speciel bygningsteknik, 
baseret på de helt specielle forhold i landet: en 
barsk natur og isoleret beliggenhed. 

De islandske birkeskove gav ikke tømmer 
til husbygning. Men nogle steder var der driv-
tømmer at få, noget tømmer blev bragt hertil 
med skibe, og man brugte også materialet fra 
strandede skibe. 

Brugbart materiale til husbygning var derfor 
for det meste begrænset til sten, jord og græs-
tørv, som man fandt i byggeriets umiddelbare 
nærhed. Bygningerne ’voksede’ således op af 
terrænet som små græshøje.

I de seneste ca. 150-200 år af tørvegår-
denes historie blev det almindeligt at bygge 
større gårde op med en front af gavle, der 
vendte mod dalen og de vejfarende. Denne 
gårdform, med gavlene mod dalen, er den 
sidste udviklingsform af den tusinde år gamle 
byggeskik og også den form, som er blevet 
videreført til nutiden som en prototype på 
den islandske bondegård. 

Men det var ikke alene huse, man bygge-
de af tørv og sten. Græsarealer og husdyre-
nes folde blev omgivet med stengærder, og 
man byggede varder, sømærker og forskel-
lige andre bygningsværker. 

Der er mange eksempler på runde bygnings-
former fra tørvehustiden. 

Min teori er, at når man arbejder i tørv og 
sten, er runde former oftest mere praktiske. 
For eksempel er det vanskeligt at lave skarpe 
hjørner og at ende et gærde. Det kunne svare 
sig at forenkle arbejdet, så man fik færrest 
mulige ender og kanter. 

Husene varierede i form og størrelse. De 
krævede stadig vedligeholdelse og med korte 
mellemrum tillige genopbygning. Gårdene var 
som levende organismer, der voksede eller 
svandt efter behov og evner. Idet bygnings-
materialerne var jord og sten, skete der ikke 
de store ændringer, hvis et hus blev forladt 
eller faldt sammen. Resterne blev til begro-
ede ujævnheder på jordoverfladen.

Vi kan takke udenlandske rejsende, der 
drog omkring i Ísland i 1700- og 1800-tallet, 

Kirken Hof i Öræfi. Foto Reynir Vilhjálmsson Church at Hof in Öræfi. Photo Reynir Vilhjálmsson



LANDSKAB  2  2014 29

Herunder. Daniel Bruun, Fossnes i Árnessýsla
i det sydlige Ísland, 1896
Below. Daniel Bruun,Fossnes in Árnessýsla, 
south Iceland, 1896

Daniel Bruun, Hestefold i Hörgsland 
i det sydlige Ísland, 1899
Daniel Bruun, Shelter for horses in Hörgsland 
in south Iceland, 1899

for uvurderlige beretninger om landet og dets 
indbyggere. Illustrationer fra disse rejser er 
ofte de eneste informationer, vi i dag har om, 
hvordan ting og steder så ud.

I min studietid ved Kunstakademiets 
Arkitektskole omkring 1960 fik jeg på Natio-
nalmuseet i København adgang til et skab, der 
gemte skitser og tegninger fra Daniel Bruuns 
rejser. Disse tegninger åbnede mine øjne for 
vores værdifulde kulturarv og har altid siden 
inspireret mig i mit arbejde. 

Daniel Bruun (1856-1931) var en dansk 
landmåler, arkæolog og opdagelsesrejsende, 
der rejste rundt i Ísland gennem fjorten 
somre, fra 1896-1910, altså i den sidste del 
af tørvehusperioden. Han var klar over, at 
islandsk bygningskultur var i forandring, og 
at værdifulde kulturminder var i fare for at 
forsvinde. 

Tv. Cirkulær lade i Múlasýsla. Foto Daniel Bruun, 1898
Th. Reynir Vilhjálmsson og Pétur Jónsson giver råd om turen 
rundt om Snæfellsjökull. Foto Malin Blomkvist
Left. Circular barn in Múlasýsla. Photo Daniel Bruun, 1898
Right. Reynir Vilhjálmsson and Pétur Jónsson offers advice 
about the trip around Snæfellsjökull. Photo Malin Blomkvist
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Ásgrimur Jónsson (1876-1958) var en af de 
første professionelle kunstmalere i Ísland. 
Hans fine akvareller fra den isolerede bygd 
syd for Vatnajøkull værdsættes ikke alene for 
deres kunstneriske kvaliteter, men også for 
deres bygningshistoriske fortælleværdi. 

Ásgrimur Jónssons akvareller viser os, 
hvordan gårdene tilpasser sig landskabet 
med dets dyrkede græsmarker, afgrænset af 
stendiger. Endnu i dag tegner nogle af disse, 
nu forladte, gårde sig smukt ind i landskabet 
med deres ruiner. 

Selv om landskabet er storslået, så vil øjet 
altid søge det menneskeskabte, også selv om 
det bare er et lille tørvehus eller en ruin af en 
tidligere bosættelse. 

Laufás er en stor gård med en lang histo-
rie i det nordlige Ísland. Denne gård, der var 
beboet indtil 1936, er nu et museum. Af pla-
nen kan man se, at den flotte front med gav-
lene slet ikke giver indtryk af gårdens rette 
størrelse. 

Hovedindgangen er placeret i en af gav-
lene. Ved næste gavl er der et gæstehus, mens 

der bag de andre gavle er både værksteds- 
og forrådsrum. Det vigtigste beboelses- og 
opholdsrum (baðstofan) er den bageste byg-
ning for enden af den lange gang ud for hoved-
døren. 

Fra hoveddøren fører en lang gang (göng) 
med nogle mindre rum eller huse til begge 
sider, hvor der er køkken, forrådskammer og 
diverse aktiviteter. 

For enden af gangen er opholdsrummet, 
hvor man sov, spiste og beskæftigede sig med 
forskelligt håndarbejde, og ofte var der nogle, 

 Ásgrímur Jónsson, Stórlág i Hornafjörður, 1912. Listasafn Íslands Ásgrímur Jónsson, Stóralág in Hornafjörður, 1912. National Gallery of Iceland

Kirken Gröf i Höfðaströnd i Skagafjörður. Foto Reynir Vilhjálmsson
Gröf Church in Höfðaströnd by Skagafjörður. Photo Reynir Vilhjálmsson

Auguste Mayer, Reykjahlið ved Mývatn i det nordlige Ísland, 1836
Auguste Mayer, Reykjahlíð by Mývatn in northern Iceland, 1836
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der læste op af bøger, fortalte historier eller 
sang. Her var det bedste opholdssted i huset, 
og det var varmet op – delvis af beboerne, der 
boede tæt sammen. 

Tørv giver bedre isolation end trævægge, 
derfor var rummene bag de fine gavle kolde. 
Det var først i den seneste del af tørvehuspe-
rioden, da man havde lært at isolere trævæg-
gene og at bruge kakkelovne, at disse front-
huse fik større betydning. Det førte i nogle 
tilfælde til, at man udvidede gårdene med 
træhus i fronten. 

Efterhånden flyttede man ud af tørvegårdene. 
Men endnu i dag findes der udhuse, bygget af 
tørv og sten, som er i brug. Enkelte gode ek-
sempler på tørvekirker og store bondegårde er 
bevaret og bliver vedligeholdt af Íslands Na-
tionalmuseum. 

I Ísland er der voksende respekt for den 
gamle bygningskultur, og i de seneste år er 
der skrevet adskillige bøger og afhandlinger 
om tørvehuse og andre kulturminder. 

I nutidens arkitektur kan bygningsarven 
genfindes i adskillige tilfælde.

Herover. Laufás set fra bagsiden
Nederst tv. Laufás. Det vigtigste beboelses- og 
opholdsrum ( baðstofan). Foto Reynir Vilhjálmsson
Nederst th. Birgir Andrésson, House poems, 2001..
Planer af forskellige bondegårde. 
Foto Pétur Ármannsson
Above. Laufás seen from the rear.
Bottom left. The most important housing and living 
rooms ( baðstofan)
Bottom right. Birgir Andrésson, House-poem, 2001.
Plans of different farms.
Photo Pétur Ármannsson

Laufás i Eyjafjörður, 
det nordlige Ísland. 
Hovedindgang og gæstehus 
samt plan.
Foto Reynir Vilhjálmsson
Laufás in Eyjafjörður, 
northern Iceland. 
Main entrance and 
guesthouse, and plan.
Photo Reynir Vilhjálmsson
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Omgivelserne ved Nationalbiblioteket i Rey-
kjavík er godt exempel på, hvordan nutiden 
møder fortiden. På samme måde som sten-
gærder på landet værnede om tun og gårde 
i det barske landskab, er Nationalbiblioteket 
beskyttet af et stengærde i Reykjavíks urbane 
landskab. Bygningen og den omgivende have 
er samtidig i fin kontakt med omgivelserne.

 Högna Sigurðardóttir, født 1929, er Ís-
lands første kvindelige arkitekt. Hun har haft 
sit virke i Frankrig helt fra sin studietid. Men 
Högna har sideløbende tegnet mange bemær-
kelsesværdige bygninger i Ísland. Högna er 
meget kreativ og moderne, men den gamle 
islandske tørvehusarkitektur kan alligevel 
ofte findes i flere af hendes værker. 

Grindavík i det sydvestlige Ísland, et landmærke for skibe at orientere sig efter. 
Foto Reynir Vilhjálmsson
Grindavík in southwest Iceland, a landmark to navigate boats into the harbor. 
Photo Reynir Vilhjálmsson 

Herover. Enfamiliehus, Bakkaflöt 1, Garðabær. Arkitekt Högna Sigurðardóttir.
Foto Pétur Ármannsson
Th. Þjóðarbókhlaðan, Íslands Nationalbibliotek, 1987-90. 
Landskabsarkitekt Reynir Vilhjálmsson, Landslag. Foto Guðmundur Ingólsson 
Above. Single-family house, Bakkaflöt 1, Garðabær. 
Architect Högna Sigurðardóttir. Photo Pétur Ármannsson
Right. The scheme at Þjóðarbókhlaðan, National Library of Iceland, 1987-90. 
Landscape architect Reynir Vilhjálmsson, Landslag. 
Photo Guðmundur Ingólfsson

I et internationalt tidsskrift blev den her 
viste villa i 2000 udpeget som en blandt 100 
af 1900-tallets mest bemærkelsværdige byg-
ninger i Nord- og Centraleuropa.

Den islandske fårefold er udviklet gennem 
århundreder og bibeholder stadig sin gamle 
grundform. Fårene, der går frit i fjeldet hele 
sommeren, bliver hentet om efteråret og sam-
les i det runde rum midt i folden. Hver bonde 
har sin særlige fold i cirklens periferi, hvor 
han samler sine får. 

Mit sidste projekt for min ven og arbejds-
giver i mange år, landskabsarkitekten Erik 
Mygind, var en plan for en kolonihavefor-
ening i udkanten af København. Det ses tyde-
ligt, at inspirationen er den islandske fåre-

fold. Parkeringspladsen er placeret i midten, 
og her mødes folk. De enkelte kolonihaver lig-
ger i ’foldene’ deromkring – og alle har adgang 
til den fælles grønning.

For mig var det dengang en særlig glæde 
at hente inspiration til en plan i Danmark fra 
gammel islandsk byggeskik. Ideerne er måske 
oftere kommet den anden vej fra.
Reynir Vilhjálmsson, landskabsarkitekt FÍLA, 
Landslag

Illustrationer af Daniel Bruun gengivet med 
tilladelse fra Íslenskt þjóðlíf í þúsund ár, Örn
 og Örlygur hf, Reykjavík, 1987; maleri af Augu-
ste Mayer, gengivet med tilladelse fra Íslands-
myndir Mayers 1836, Örn og Örlygur, 1986
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Øverst. Daniel Bruun, Islandsk fårefold, grundform. Skeiðarétt i det sydlige Ísland 
Midte. Fårefold i det nordlige Ísland. Foto Einar E. Sæmundsen
Th. Plan til havekoloni i Brøndby. Erik Myginds tegnestue, 1963. 
Hver cirkel indeholder 20-30 kolonihaver, formet som lagkagestykker
Top. Icelandic sheepfold, basic form. Skeiðarétt in southern Iceland 
Middle. Sheepfold in northern Iceland. Photo Einar E. Sæmundsen
Right. Plan for allotment gardens in Brøndby. Erik Myginds office, 1963. 
Each circle contains 20-30 allotment gardens, formed as pie segments
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Det islandske landskab adskiller sig fra alt 
andet på jorden. Det er en stor ø. Den ligger på 
en kontinentalsokkel-forskydning, som giver 
adgang til jordens indre, hvorved landska-
bet bliver dynamisk i form af glødende lava, 
varme kilder og hede dampe. Som et altid til-
stedeværende drama, man i Ísland ikke kan 
underkende, men derimod er prisgivet eller 
skal forholde sig til. Landskabet er storslået og 
ofte goldt, men der er alligevel en mikrover-
den af arktiske vækster, af lav og mosser især. 

Íslands frigørelse fra den danske admini-
stration i 1918 for endelig at blive helt selv-

stændigt i 1944 gav islændingene en selv-
stændighedsfølelse, som bl.a. medførte, at en 
række malere tog kunstnerisk ejerskab til den 
storladne natur, som tidligere blev anset for 
øde og gold. De begyndte nu at skildre dette 
landskab. Et nøgent land, strengt og stramt i 
sine kompositionsmuligheder. Malerne havde 
alle rødder i en kultur med en minimal bil-
ledkunstnerisk tradition – det skrevne ord 
og bogkunsten havde været islændingenes 
hovedindfaldsvinkel til kunsten. Landskabs-
maleriets rolle blev nu skabelsen af den nati-
onale identitet og af en national bevidsthed. 

Det afspejlede ikke alene en dragning mod 
det strenge, rå landskab og dets stærke kræf-
ter, men også mod sagaøens gamle folkekultur 
og det gamle område ved det i 1930 nystiftede 
Alting ved Þingvellir. 

I kolonitiden var landet blevet opfattet 
eksotisk med dets gejsere, ildsprudende vulka-
ner og oprindelige kultur af de kunstnere, der 
fulgte med de tidlige videnskabelige ekspediti-
oner og grand tourists i 1800-tallet. Nu er disse 
malerpionérer kommet på museum. Landska-
bet er stadig lige storladent og særpræget, ikke 
mindst for os, der kommer udefra.

VIRKELIGHEDEN GENTOLKET
Lulu Salto Stephensen

Jóhannes S. Kjarval (1885-1972), Gilsá í Norður-Múlasýslu, 1963. Olie på lærred. Listasafn Íslands
Jóhannes S. Kjarval (1885-1972), Gilsá River, North Múlasýsla District, 1963. Oil on canvas. National Gallery of Iceland 
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Dialog med landskabet
Jeg forstod ikke Kjarval, første gang jeg for 
ti år siden så hans værker i Kjarvalsstaðir i 
Reykjavík, et museum oprettet på basis af 
Jóhannes S. Kjarvals store samling kunst få 
år efter, han var død som 87-årig i 1972. Jeg 
så hans malerier sammen med landmåleren 
og kartografen Einar Gíslason, en meget gam-
mel ven af min familie. Det var ham magtpå-
liggende at vise mig Kjarval, og jeg tror, han 
blev skuffet. Dels over, at jeg ikke blev videre 
betaget af denne af islændinge så højt elske-
de maler, og dels over, at jeg syntes, at Kjar-

val malede det samme om og om igen. I flere 
af sine naturskildringer havde maleren ind-
føjet nogle ’usynlige’ menneskefigurer og an-
sigter, som groede de ud af landskabet og dets 
elementer. Disse spøgelsesagtige figurer fore-
kom mig manierede og overflødige, fordi det 
ikke umiddelbart skulle være nødvendigt, når 
han ville udtrykke sine personlige følelser og 
drømme ud fra en direkte iagttagelse af land-
skabets dramatik. Motiverne og naturens di-
rekte tale skulle være nok. Men det har måske 
været nødvendigt for ham med inddragelsen 
af disse blege, mytologiske eventyrfantasier 

for ligesom at afværge det usynliges kræfter 
ved netop at gøre dem synlige og håndgribe-
lige i billederne, når han stredes med naturen 
derude, i al slags vejr? Ude i sagalandet. 

Kjarval udsprang af en kultur, der tillagde 
naturen et eget usynligt liv, uden for det men-
neskelige synsfelt. En natur befolket af sjæle, 
sagnfolk og mytologiske skikkelser. 

På kunstmuseet Listasafn Íslands, som jeg 
også besøgte, var det derimod en anderledes 
oplevelse at møde Kjarvals næsten samtidige 
malerkolleger, dvs. Jón Stefánssons og Júlíana 
Sveinsdóttirs kraftfulde landskabsmalerier. 

Lavafragment med mos og revling, fra skrænten oven over den sorte strand, Djúpalónssandur ved Dritvík, neden for Snæfellsjökull. Foto Lulu Salto Stephensen
Lava fragments with moss and crowberries, from the slope above the black beach, Djúpalónssandur at Dritvík, below Snæfellsjökull. Photo Lulu Salto Stephensen
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De overrumplede ved deres intensitet. Ste-
fánssons roligt opbyggede romantiske pano-
ramabilleder af landets indre med udstrakte, 
uendelige sletter, kronet af et blånende bjerg, 
et fjeld eller en vulkan i det fjerne, havde 
næsten karakter af andagtsbilleder, men vir-
kede alligevel surrealistiske. Det var tydeligt, 
at han gerne ville udtrykke noget stort om det 
islandske landskab; vise det islandske land-
skab med al dets symbolkraft. 

Júlíana Sveinsdóttir var på sin vis mere 
direkte. Med store, voldsomme, men også for-
enklede former og farvekontraster skildrede 
hun fjeldmassivers møde med havet. Især 
det rå, nøgne, strenge landskab fra Vestman-
naøerne, som hun kom fra. 

Alt skildret i fortættede former og tunge 
farveflader. Ekspressionistisk på grænsen til 
det abstrakte. Júlíana Sveinsdóttir åbenba-
rede sig her for mig som en forbløffende og 
stærk maler. 

Júlíana Sveinsdóttir (1889-1966), Uden titel, 1957.
Olie på lærred. Listasafn Reykjavíkur
Júlíana Sveinsdóttir (1889-1966), Untitled, 1957.
Oil on canvas. Reykjavik Art Museum

Sydvendt bjergside på Snæfellsnes. Foto Lulu Salto Stephensen
South facing mountainside on Snæfellsnes. Photo Lulu Salto Stephensen
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Jeg havde som teenager ellers næsten kun 
kendt hende som væver af sjaler, når hun kom 
i mine forældres hjem. 

Denne gang, på redaktionsudvalgets stu-
dierejse til Ísland, hvor der blev gået på vul-
kaner og kørt kilometer efter kilometer gen-
nem landskabet, både inde i landet og ude 
langs kysten i vest, rullede også de mere sub-
tile elementer i landskabet frem. Oversigtligt 
og tæt på. 

Jeg genkendte Kjarvals malede tuer i lava-
landskabet. Nu på en helt anden måde. Han 
havde allerede, dengang i Kjarvalsstaðir, set 
landskabets detaljerigdom ud for mig gen-
nem en intens fordybelse i de nære naturind-
tryk, i lavastrømmenes forløb og opbygning. 

Nu åbnede han mit blik for landskabets dra-
ma, på en anden måde end de andre maleres: 
dramaet også i det nære. I den enkelte sten, i 
den fugtige mostue, f.eks. som fotoet af lava, 
mos og revling ved Dritvík. Som rummede de 
hele verdener i sig selv. Han havde gennem 
variationerne over samme motiv gjort mig 
opmærksom på landskabets mulige oplevel-
sespotentiale, ikke mindst gennem sine skif-
tende, modernistiske stiludtryk. Han havde 
ikke kun malet et fysisk landskab, men også et 
spirituelt og symbolfyldt landskab. Den sym-
bolistiske naturopfattelse løber da også som 
en understrøm i hans værker gennem alle 
årene, uanset hvordan han arbejdede. 

Det giver næsten sig selv, at Jón Stefáns-
sons (og hans ligesindedes) motiver i form af 
ødemarkens nøgne sletter og fjerne, blå fjeld-
vidder skildrende majestætisk ro lod sig se 
overalt. Med Snæfellsjökull som et væsent-
ligt omdrejningspunkt. 

Også Júlíanas sjaler, vævet i islandsk garn, 
som hun kaldte Lopa-garn (og som hun fik fra 
Vestmannaøerne), fik ny betydning. Jeg gen-
kendte farvenuancerne, da vi kørte gennem 
landskabet, især på sydsiden af Snæfellsnes, 
på vej ud ad næsset, fra Borgarnes. Hun havde 
vævet de augusttørre bjergsiders striber af oli-
vengrønt, sennepsgult, gråt, brunt og jernrødt 
ind i sjalerne – som vævede landskabstråde. 
Landskabets farver og linjer samlet i et tak-
tilt billede. Forenklet, som hendes malerier. 
Efterfølgende læste jeg, at hun rent faktisk 
havde indsamlet mos fra bjergene, lav og bir-
keblade for selv at farve ulden, og at hun også 
havde erklæret, at den islandske natur havde 
været hende en værdifuld skole. Hun var bo-
siddende i Danmark og besøgte Ísland jævn-
ligt om sommeren. 

Kunstnerne fremhæver noget i det virke-
lige landskab, som har et budskab. Kjarval gik 
fra ’makromaleri’ til ’mikromaleri’: fra at male 

Sydvendt bjergside på Snæfellsnes. Foto Lulu Salto Stephensen
South facing mountainside on Snæfellsnes. Photo Lulu Salto Stephensen

Júlíana Sveinsdóttir, udsnit af sjal. Privateje
Júlíana Sveinsdóttir, detail of shawl. Private collection



38 LANDSKAB  2  2014

bjerge uden egentlig forgrund til forgrunden 
selv til den enkelte sten – ud fra en erken-
delse af, at det største også var i det mindste. 
”… har du lagt mærke til, hvor rolige stenene 
er i landskabet? Har du prøvet at klappe dem? 
Har du set, at de har det forskelligt, alt efter 
hvem der går forbi dem?... Alt dette har jeg 
lagt mærke til”, sagde han i et interview i 1974 
og fortsatte, ”Man skal benytte sig af de mulig-
heder, der byder sig, og se noget andet end de 
andre… Og vi må tage os af stenene, … vi må 
klappe dem af og til og lytte til dem og høre, 
hvad de tænker på … Sten smiler i landskabet. 
Men det afhænger naturligvis af, hvem der går 
forbi. Jeg ser dem altid smile, også selv når 
det regner …” (citeret fra I dialog med naturen 
– Jóhannes S. Kjarval, p. 8). Gennem sine 
spirituelt indlevede og symbolfyldte land-
skabsfortolkninger malede Kjarval det men-
tale islandsbillede og blev fortolkeren af den 
islandske bevidsthed. 

Når Kjarval klappede sine sten, er det 
udtryk for en sjælden dialog med landskabet 
langt fra atelieret og kunstmarkedet. Det er 
også den dialog, der kan gribe os andre, når vi 
står i landskabet.

Men hvad er det med det usynlige i land- 
skabet? Med troldene, huldrefolket og al-
ferne? ”Tror du på elverfolket?” spurgte jeg 

en helt ung, smart pige i Keflavik Lufthavn 
kort efter landing. ”Ja da” svarede hun. ”Og 
din familie?”, ”Ja da”. ”Har du selv set dem?” 
”Desværre nej.” Men det er der andre, der 
har, og de, Erla Stefánsdóttir og Kolbrún 
Þóra Oddsdóttir, har ligefrem udarbejdet kor-
tet Hafnarfjördur. Hidden Worlds Map over, 
hvor de bor i Reykjavík. For at folk – mentale 
motionister – kan fornemme naturens indre 
liv. Jeg har talt med dem begge. Kolbrún for-
søgte også at vise mig dem i sin tid. Guðrún 
Bergmann, endnu en ekspert, især i skjulte 
væsener og kraftsteder på Snæfellsjökull, for-
klarer det også på forskellig vis. Jeg spurgte 
Einar Gíslason, som kender det islandske 
landskab ud og ind, idet han selv havde været 
med til at udarbejde et geodætisk vegetations-
kort over Ísland. Han forklarede, at troen på 
elverfolk er gammel i Ísland, og da han vok-
sede op (det må have været i første fjerde-
del af 1900-tallet), troede næsten alle, at der 
fandtes elverfolk. I en høj bag familiens hus 
boede en elverkvinde, og hun lod hans foræl-
dre vide i en drøm, at de ikke skulle bekymre 
sig over, at han og hans søskende legede i eller 
ved den dybe kløft tæt ved hjemmet, fordi 
hun ville se efter dem. Derfor overlod mode-
ren børnene trygt i elverkvindens varetægt. 
De så hende aldrig. Einar forklarede også, at 

det kan hænde hvem som helst at se eller høre 
elverfolk. Han skrev også, at troen på elver-
folk aftog i midten af århundredet, men at den 
(i 1996, da vi brevvekslede) blomstrede som 
aldrig før, og at statens vejvæsen måtte for-
handle med elverfolket om ikke at ødelægge 
deres boliger ved vejbygning. ”Det islandske 
landskab”, skrev han afslutningsvis, ”er meget 
afvekslende, intet land af lignende størrelse 
har så mange landskabstyper, ofte et meget 
storslået landskab, andre steder mystisk. Det 
må virke stærkt på turister og sætte sit præg 
på beboerne.” Han medsendte – helt håndgri-
beligt – et fotografi af sin barndoms kløft. 

Karen Blixen udtalte, at hun først rigtig 
så et landskab, når en kunstner havde vist 
hende det gennem sine billeder. For mit eget 
vedkommende var det en omvendt Blixen: jeg 
forstod først styrken i Kjarvals kunst, da jeg 
for alvor havde været ude i Íslands natur. 

Ved at opleve Jóhannes S. Kjarvals, Júlí-
ana Sveinsdóttirs og Jón Stefánssons kunst 
live – i det islandske landskab – blev det på en 
måde klart, at deres billeder ikke er bundet af 
tid og stil, men rækker ud over sig selv. At for-
tællekraften lever og har det godt. At landska-
bet selv viste vej til en forståelse af, hvad de 
ville med deres kunst. 
Lulu Salto Stephensen, kunsthistoriker, fil. dr.

Jón Stefánsson (1881-1962), Lavamark, 1936. Olie på lærred. Listasafn Íslands 
Jón Stefánsson (1881-1962), Lava field, 1936. Oil on canvas. National Gallery of Iceland
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Hva vil du trekke frem som typisk for ditt lands 
landskapsarkitektur? Ser du noen særlige ten-
denser? 
Det som karakteriserer landskapsarkitektur 
på Ísland er at det menneskeskapte landskap 
står i skyggen av ideen om det uberørte land-
skap, ettersom landskap og natur betraktes 
som synonymer hos islendinger. 

Ísland har vært bebygget i litt over 1100 
år, og befolkningen har gjennom tidene hatt 
et turbulent forhold til de uberegnelige natur-
kreftene og makthaverne som former leve-
vilkårene for beboerne. Naturkreftene, vul-
kanutbrudd og kolonialisme resulterte i at 
levevilkårene var til tider så dårlige, at befolk-
ningen ble kraftig redusert grunnet fattigdom 
og de barske omgivelsene.

Ísland er et av de tynnest bebygde landene 
i verden med kun 3 innbyggere pr. km2, likevel 
har Ísland flest landskapsarkitekter per inn-
bygger ifølge IFLA Europe. Det finnes ingen 
god forklaring på dette. Likevel kan en tenke 
seg at i et land som er så tynt bebygd og men-
neskene lever så tett innpå naturen og de kref-
ter som skjuler seg der, så har nettopp naturen 
med sitt bare landskap og godt synlige kontu-
rer, inspirert mange til å påvirke omgivelsene 
sine og verne om naturen og landskapet. 

Turistnæringen jobber hardt for å vedli-
keholde denne ideen om Íslands urørte natur 
og landskap. Det menneskeskapte landskap 
har ikke høy status verken hos de som setter 
dagsorden i samfunnet eller de som er opptatt 
av naturvern. 

Finnes det en offentlig og bred samfunnsdebatt 
i ditt land knyttet til faget, eller foregår diskus-
jonene internt?
Der er liten debatt om menneskeskapt land-
skap i det offentlige rom. Landskapsarkitek-
ter er ikke mennesker som debatterer ivrig i 
media så fagmiljøet har også et ansvar for at 
det ikke debatteres mer om faget.

Foreningen for landskapsarkitekter på 
Ísland, FÍLA fikk oversatt teksten til European 
Landscape Convention i 2006. I kjølvannet har 
foreningen for landskapsarkitekter forsøkt å 
skape debatt rundt konvensjonen og utfor-
dret til utvidelse av landskapsbegrepet. Etter 
min mening er konvensjonens største styrke 
måten landskapsbegrepet utvides og rede-
fineres, der landskap tolkes både som urørt 
natur/landskap og landskap som mennesker 

TI SPØRSMÅL TIL EINAR E. SÆMUNDSEN
– intervju forbindelse med den nordiske landskapsarkitekturutstilling MAN MADE ENVIRONMENT i 2010

Julie Sjowall Oftedal

har formet. European Landscape Convention 
ble ratifisert i juni 2012 etter en lang prosess 
som landskapsarkitekter var med i. Debatten 
internt i foreningen for landskapsarkitekter 
har ikke vært omfattende rundt denne grunn-
leggende ideologien. Debatten fortsetter som 
før, med steile fronter, for eller mot vern eller 
utnyttelse. Til tross for at myndighetene har 
satt saken på dagsorden så er det ikke mye 
som har skjedd i praksis. 

Hva har landskapsarkitekturfeltet å bidra med 
i utviklingen av bærekraftige omgivelser utover 
de andre arkitekturfagene? 
Debatten blant landskapsarkitekter om bære-
kraftige omgivelser har ikke vært omfattende 
hittil. Spørsmålet om bærekraft har kommet 
opp via offentlig administrasjon og politikere, 
gjennom vedtak som er truffet på et interna-
sjonalt nivå og har blitt overført til islandsk 
virkelighet. Debatten har så smått klart å tren-
ge seg inn i landskapsarkitektfaget. 

Arbeidet for bærekraft merkes på for-
skjellige nivåer. Mest gjennom nytolkning 
av metoder og nye metoder i planlegging av 
arbeidet. Arkitektfaget i sin helhet nærmer 
seg oppgaven på ulike måter, med for eksem-
pel ved å kontrollere opprinnelsesattester av 
materialer, energibruk under oppføring av 
prosjektene, og bruk av lokale materialer.

Islendinger har et grønt energiforbruk, 
med vann fra varme kilder som brukes til opp-
varming og vannkraft som har formet vårt syn 
på miljø. Vannkraft er etter politikernes syn 
ren og grønn energi produsert av rennende 
vann. Denne renheten blir ofte trukket frem 
når nye vannkraftverk skal bygges. Debatten 
blir da fort følelsesladet og kan lett bli ukon-
sekvent. Tanken om den rene energien rimer 
ikke med de byggeprosjektene som må på plass 
i naturen for å bygge et vannkraftverk. Grun-
nen er den fremtredende forestillingen at men-
neskeskapte omgivelser som formes i naturen, 
ødelegger både landskapet og naturen.

Begge prosjektene fra Ísland, Hellis-
heiðarvirkjun og Snjóflóðavarnir á Siglufirði, 
som var med på utstillingen Man Made Envi-
ronment er inngrep i landskapet og har til 
felles at de er nødvendige for samfunnet og 
til glede for beboere på stedet. I et land som 
Ísland er det nødvendig å måtte ofre noe for 
nytte og tilpasning. Men det skal stilles store 
krav til prosjekteringen og gjennomføringen. 

I hvilken grad er kompetanse fra landskapsar-
kitekturfeltet kommet til nytte i ditt lands ar-
kitekturpolitikk? Kan det bidra i større grad? 
Statens offentlige arkitekturpolitikk ble utgitt 
av Kulturdepartementet på Ísland i 2007. Den 
var utarbeidet av departementet og Íslands 
arkitektforening. Landskapsarkitektforenin-
gen FÍLA ble ikke innkalt til den gruppen som 
utarbeidet saken. Derfor finnes det ikke en of-
fentlig islandsk landskapsarkitekturpolitikk. 

I kapitlet Menneske og natur står det: ”Det 
er viktig å ta vare på landskap som ikke har blitt 
påvirket av mennesker. Med økende turisme og 
friluftsliv er det viktig å forme politikk knyttet 
til bebyggelse i lite og urørte områder utenfor 
ordinær ferdsel og beboelse”.

Holdningene til det menneskeskapt land-
skap i denne politikken stemmer godt overens 
med islendingers idé om landskap og natur, 
den skal ikke røres. 

Myndighetene har et stort ansvar for 
hvordan menneskeskapt miljø utvikler seg 
og vokser. De spiller en nøkkelrolle for å 
kunne påvirke på en positiv måte og vekt-
legge hensyn til det naturlige landskap og sår-
bare områder. Selvfølgelig er det en del meget 
positive elementer i den nye offentlige arki-
tekturpolitikken, som blant annet gjelder hus 
og bevaring av byggverk. 

Den offentlige debatten om arkitektur på 
Ísland er på mange måter primitiv og sær. Når 
det skrives om et nytt bygg som er blitt innviet 
eller tatt i bruk, forteller journalisten hvem 
som var byggmesteren, mureren og, eller rør-
leggeren, evt. andre, som riktig nok er viktige 
i byggeprosessen. Hvem som var byggets arki-
tekt, landskapsarkitekt eller de som har pro-
sjektert bygget blir ikke nevnt.

Islendinger har en rik litterær tradisjon 
og har stor respekt for opphavsrett i den 
sammenhengen. Hvis samme holdning ville 
blitt overført til en bokutgivelse på Ísland og 
bokens forfatter ikke ville blitt nevnt i, men 
kun trykkeriet, ville folk flest reagert kraftig. 

Arkitekter og landskapsarkitekter har et 
godt samarbeid. Under planlegging av større 
byggeprosjekter er dagens praksis, at tverrfag-
lige prosjektgrupper opprettes hvor ulik fag-
kompetanse samles. 

Landskapsarkitektene har opprettet sine 
bestemte arbeidsområder i slike samarbeids-
prosjekter. Utendørsrommet som danner 
ramme for sammenkomster og lek. Eksem-
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pler på dette er skolers uteområder, barneha-
ger og offentlige institusjoner. Som faggruppe 
legger landskapsarkitekter vekt på det offent-
lige rom generelt og reguleringsplaner. Opp-
gang i turisme har skapt stor debatt i det siste. 
Man kan spørre seg om turismen er en trus-
sel eller et gode for landskapet og landskaps-
arkitekter.

Har denne kompetansen vært retningsgivende 
for utforming av din nasjons politikk? 
Nei, ikke i stor grad. Landskapsarkitektfaget 
på Ísland etablerte seg tidlig innenfor privat 
sektor og utviklet seg til å bli en slags rådgiv-
ningsinstans. Landskapsarkitekter har ikke 
blitt en del av den offentlige sektoren der be-
slutninger tas og planer lages. I senere tid har 
landskapsarkitekter merket en økt etterspør-
sel innenfor kommunal sektor. Kanskje tren-
ger landskapsarkitektmiljøet en dialog om 
hvilken rolle vi har, og hva slags rolle fagmil-
jøet ønsker å ha i fremtiden. 

FÍLA har fremmet sine synspunkter når 
de er blitt konsultert i forbindelse med nye 
lovverk som sendes ut på høring spesielt inne-
for plan- og bygningslov og naturvern.

Kan man snakke om en nordisk landskapsarki-
tektur og en nordisk holdning til det politiske og 
agendasetting? I hvilken grad ser du fellestrekk 
på tvers av de nordiske landene? 
Når en ser på hvordan landskapsarkitektur 
har utviklet seg i Norden kan det godt sies at 
det er mange fellestrekk, men det er også for-
skjeller. Utdannelse og nært samarbeid mel-
lom landene og likhet i den nordiske sam-
funnsstrukturen er noen av fellestrekkene. 

Det nordiske særpreg og styrke, bygger 
på en lang tradisjon innenfor faget i Norden. 
Landskapsarkitekter har reist innenfor Nor-
den for å utdanne seg og har derfor fått med 
seg erfaringer og impulser på tvers av lande-
grensene. Flertallet av landskapsarkitekter på 
Ísland har utdannet seg i Norge og Danmark, 
i tillegg har mange reist til andre europeiske 
land, i tillegg til USA og Canada.

Den eldste landskapsarkitektutdanningen 
på universitetsnivå i Europa er i Norge. Fag-
tidskrift for landskapsarkitekter kom først ut 
i 1920 i Danmark (HAVEKUNST) og de eld-
ste foreningene for landskapsarkitekter har 
eksistert i ca. 80 år. Så den nordiske land-
skapsarkitekturen bygger på en lang tradisjon.

Gjennom det nordiske samarbeidet har fa-
gets identitet innen Norden blitt styrket og 
det merkes på internasjonale møter. Norden 
preges av sosial trygget og anerkjennelse av 
fagkunnskap. Internasjonalt sies det at blant 
annet, at kollegaer i Sør-Europa ser til utvik-
lingen i Norden og synes at de har noe å hente 
herfra. Denne posisjonen Norden har fått in-
ternasjonalt, må man være mer bevist på og 
styrke videre.

Den første islandske landskapsarkitekten 
fikk sin utdannelse i USA etter andre verdens-
krig. Gruppen av islandske landskapsarkitek-
ter og den kulturen som har omgitt den, har 
alltid vært internasjonal. Mange har bodd i 
utlandet i en årrekke for å studere, og brakt 
tilbake impulser og kunnskap fra forskjel-
lige steder og delt med sine kollegaer. Dette 
har endret seg i de siste 10 årene, etter at det 
ble mulig å ta B.Sc.-grad i faget ved det island-
ske landbruksuniversitet. Likevel må studen-
ter fortsatt reise til utlandet for å ta en toårig 
mastergrad i faget. Unge landskapsarkitekter 
som velger å ta første delen av utdanningen 
sin på Ísland har dermed fått god kunnskap 
om islandske forhold som de kan bygge videre 
på når de tar mastergraden sin i utlandet. 

I hvilken grad kan landskapsarkitekturfaget 
være retningsgivende for en ny politikk knyttet 
til utforming av miljø og omgivelser?
Landskapsarkitektfaget må jobbe for å endre 
holdningene til menneskeskapt landskap. Det 
må gjøres ved å fremheve at landskap, natur 
og menneskeskapt landskap er like viktige 
sider av samme sak, nemlig menneskers om-
givelser. Hvis det lykkes, kan debatten fortset-
te på et bredere grunnlag, uten dogmene som 
har vært kjennetegnet av unyansert diskusjon 
om vern kontra bruk.

Er det noe du vil trekke frem som særlig spen-
nende nyskaping innenfor landskapsarkitektur 
i ditt land? 
Det landskapsarkitekter på Ísland må fortset-
te med er å videreutvikle den byggekulturen 
som befolkningen har utviklet gjennom år-
hundre – samt utnyttelse av naturlige og lo-
kale materialer. 

Det kan være forskjellige naturlige mate-
rialer, som vegetasjon, stein eller lava kan sta-
bles for å gjerde inn/dele inn et område, for 
å nevne noe. Landskap i sin helhet skal ha 

betydning for borgerne og gi økt livskvalitet, 
enten det er formet av mennesker eller ube-
rørt natur. I tiden fremover vil vi kanskje se en 
styrking i borgernes innflytelse, og det vil lage 
nye utfordringer til landskapsarkitektfaget.

Hva vil du trekke frem som spesielt viktig i ditt 
land når det gjelder landskapsarkitekturens 
innvirkning på en bærekraftig utvikling? 
Det er veldig viktig å få frem kunnskap rundt 
bærekraftig utvikling og finne praktiske løs-
ninger innenfor landskapsarkitektfaget. Da 
tenker jeg spesielt på de som nå studerer 
landskapsarkitektur slik at kunnskap og ny-
tenkning holdes hånd i hånd hos den nye ge-
nerasjonen av landskapsarkitekter. En debatt 
i fagmiljøet om bærekraftige byggemåter må 
nødvendigvis være første skritt. Islandske 
landskapsarkitekter med erfaring av pro-
sjektering og planlegging har et viktig erfa-
ringsgrunnlag som kommer til nytte i denne 
prosessen. De har også erfaring, og kjenner 
islandsk natur, byggeskikk og regulering og 
det de kan ta med seg videre. Den praksisen 
som landskapsarkitekter har utviklet de siste 
50 årene må gjennomgås og revurderes i tråd 
med kravene om bærekraftig utvikling. 

Er det samfunnsmessige kontekster hvor land-
skapsarkitektur spiller en viktig rolle i ditt land nå? 
Jeg vil bruke den private hagen som en slags 
metafor og la den stå som et fellesuttrykk for 
menneskeskapte omgivelser i det moderne 
samfunn. En hage er et sted som bærer preg 
av sin skaper og gjenspeiler det kreative som 
finnes i et hvert menneske og arkitekt, og den 
gir uttrykk for hageeierens kjærlighet. Sted-
lige forhold, som natur og klima gjenspeiles 
også i hagen. Resultatet, hagen, er like vari-
ert som oss mennesker. Én lager en prydha-
ge, en annen lager nyttehage og den tredje en 
villahage. Det å forme en hage og vedlikeholde 
den, gir glede og lykke, til og med fysisk utfol-
delse som igjen øker livskvaliteten.

Denne sammenligningen kan overføres til 
det som fremtidens landskapsarkitekter bør 
ha som ideologi, uansett hvilket omfang pro-
sjektet har: De bør bruke bærekraftig arbeids-
måte i formgiving av landskap og gjennomfø-
ring av prosjekter, til gagn for omgivelsene i 
sin helhet. Målet må være å formgi landskap 
til gagn og glede for alle. 
Julie Sjowall Oftedal, a-lab, Oslo

Einar E. Sæmundsen, landskapsarkitekt FÍLA. Utdannet ved Kunstakademiets Arkitektskole 1967-72.
Arbeidet hos Reynir Vilhjalmsson 1972-78; egen virksomhet 1978-87; parksjef i Kópavogur 1987-93.
Egen landskapsarkitektvirksomhet Landmótun fra 1994 sammen med fire andre.
Prosjekter innen både planlegging og design, bl.a. veiledende plan for det indre høyland av Ísland (1998), 
delplan for Hólavallagarður i Reykjavík, og kirkegårder, som Gufunes, samt rekonstruksjon av 
eldre anlegg ved Þingvalla kirke samt skoler og barneinstitusjoner
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PORTRÆT PÉTUR JÓNSSON
– fortalt til Annemarie Lund

Hvordan har din uddannelse og dit arbejdsliv 
ført dig derhen, hvor du er nu?
Da jeg i 1983 kom tilbage til Ísland efter stu-
diet i Norge, så var jeg landskabsarkitekt num-
mer 8 her. I dag, 30 år senere, så er antallet af 
landskabsarkitekter oppe på 70. Jeg har gen-
nem alle årene arbejdet i faget. Det har været 
nok af opgaver – i perioder har det næsten 
været for meget.

Forbilleder eller inspirationer, såvel personer 
som landskabstyper? 
Allerede da jeg var jeg 14 år gammel, beslut-
tede jeg, at jeg ville være landskabsarkitekt. 
Som meget ung begyndte jeg at arbejde på min 

tantes planteskole. Her jeg fik viden om plan-
terne og deres egenskaber. Jeg lærte så land-
skabsarkitekten Jón H. Björnsson at kende og 
blev inspireret af ham. Senere, efter at have 
uddannet mig til anlægsgartner, tog jeg til 
Norge for at blive videreuddannet.

Jeg rejser en del og har været mange ste-
der i verden. Sådanne rejser er meget inspi-
rerende. Men nu kan man også på vældig kort 
tid via internettet blive inspireret og få masse-
vis af idéer og oplysninger ved at besøge hjem-
mesider over hele verden.

Det landskab, som fascinerer mig mest, 
er den barske, hårde landskabstype bevokset 
med lav. Men ved tegnebordet er det oftest det 

modsatte, man arbejder med, nemlig at skabe 
bedre mikroklima, læ og gode omgivelser.

Hvilken slags projekter arbejder din tegnestue 
med?
Vi arbejder mest med landskabsformgivning, 
men også planlægning. Projekterne er mang-
foldige og varierede. Man kan ikke specialise-
re sig ret meget, når man arbejder i et land på 
103.000 km2 og med 300.000 indbyggere. Man 
må være alsidig og have kundskab og viden på 
mange områder. En del opgaver kommer til 
efter præmiering i konkurrencer. Det, som 
jeg synes har været specielt, er, at opgaverne 
i perioder er af samme art – der har været en 

Kirkegården og kirken ved Búðir ligger i 
udkanten af Búðahraun ( hraun = lava). 
Området, der blev fredet i 1977, har ka-
rakter af groft lavaområde med en varie-
ret vegetation. Her findes 11 af de i alt 16 
kendte bregner i Ísland. Området ligger 
på sydkysten af Snæfellsnes, ud til havet 
og lyse sandstrande, som ikke er almin-
delige i den islandske natur. Gletsjeren 
Snæfellsnes ligger lige i nærheden. 
Kirken stammer fra 1703 og er renoveret 
flere gange. Af flere grunde blev kirken 
i 1984 flyttet fra sin oprindelige place-
ring til en ny, lige nord for. Samtidig blev 
kirkegården udvidet, og der blev opført 
gærder af lavasten som afgrænsning. 
Foto Guðmundur Rafn Sigurðsson
The cemetery and church at Búðir lie on 
the edge of the Búðahraun lava field. 
The area, which was listed in 1977, has 
the character of a rugged lava terrain 
with varied vegetation. Here one can find 
11 of the 16 known species of ferns on 
Iceland. The area lies on the south coast 
of Snæfellsnes, out to the sea and white 
sandy beaches, which are unusual in the 
Icelandic nature. The Snæfellsnes glacier 
lies nearby. The church is from 1703 and 
has been renovated several times. 
For a number of reasons, the church was 
relocated in 1984 from its original site 
to an area to the north. At the same time, 
the cemetery was enlarged and lava stone 
walls were built along the edges.
Photo Guðmundur Rafn Sigurðsson
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Kirkegården ved Búðir. Nord th.
Plan udarbejdet af landskabsarkitekt 
Pétur Jónsson i samarbejde med kirke-
gårdskonsulent Guðmundur Rafn 
Sigurðsson. Planen viser kirkens nye 
placering fra 1984 og lavamuren rundt 
om samt udvidelsen med nye gravfelter. 
Den oprindelige kirkegård med den gamle 
kirke er angivet med stiplet linje. Nederst 
til højre er ældre fortidsminder markeret
Cemetery at Búðir. North to the right.
The plan was designed by landscape 
architect Pétur Jónsson in collaboration 
with cemetery consultant Guðmundur 
Rafn Sigurðsson. The plan shows the 
church’s new location from 1984 and the 
lava wall surrounding it as well as the 
expansion with new burial plots. 
The original cemetery with the old church 
is designated by the dashed lines. Below 
this to right the older monuments are 
marked

Kirkegården og kirken ved Búðir. Fotos Malin Blomkvist Photos Malin Blomkvist The cemetery and church at Búðir Photos Malin Blomkvist

Pétur Jónsson, landskabsarkitekt FÍLA, anlægsgartner fra Statens Gartnerskole Reykjum Ölfusi 1978,
landskabsarkitekt fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, Ås, 1983, hovedfag i dendro-
logi samme år. Arbejdede for landskabsarkitekten Jón H. Björnsson efter gartnerskolen og sammen 
med landskabsarkitekten Auður Sveinsdóttir. Egen landskabsarkitektvirksomhed fra 1984, som 
firmaet Landark 1998. Eksempler på projekter: Íslands nye universitetssygehus efter 1. præmie i 
konkurrence (2012), vand- og dampkraftværker i Ísland og Grønland (2004-2011), sneskredsforan-
staltninger i Vestfjordene (1995-2009), indkøbscentre i Reykjavík, Selfoss og Akureyri, Kópavogur 
(2000-01), vejprojekter i Reykjavík (1997-2002), planlægning af boligområdet Helgafellsland, 
Mosfellsbær med arkitekt Gylfi Guðjónsson efter 1. præmie i konkurrence (2003) samt anlæg ved 
skoler, kollegier, ældrehjem (1900’erne)

Th. Reynir Vilhjálmsson og Pétur Jónsson giver råd om turen til Snæfellsnes. Foto Malin Blomkvist
Right. Reynir Vilhjálmsson and Pétur Jónsson offers advice about the trip to Snæfellsnes. Photo Malin Blomkvist
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periode med alderdomshjem, en periode med 
skoler, boliger, vand- og dampkraftværker, 
sneskredsforantaltninger, vejprojekter osv. 

I de seneste ti år har der sammen med Ver-
kís været flere opgaver ved vandkraftværker: 
Kárahnjúkavirkjun i det østlige Ísland (2010), 
i Ilulissat, Grønland (2011), i Sisimiut, Grøn-
land (2008), Qorlortorsuaq, Grønland (2004), 
ligesom tegnestuen har arbejdet med omgi-
velserne til dampkraftværker ved Reykjanes-
virkjun (2008) og Svartsengi (2007). Andre 
projekter omhandler foranstaltninger til at 
forhindre sneskred eller udbedring efter lavi-
ner i Vestfjordene, f.eks. for byen Bildudalur 
(2009), i byen Flateyri restaurering af park 
og kirkegårde (2006) og sammen med arki-
tektfirma Gylfi Guðjónsson, efter 1. præmie 
i konkurrence, genopbygningsplan for byen 
Súðavíku (1995). Den seneste periode har 
været sundhedsorienteret – med bl.a. hospi-
taler, klinikker og ældrehjem.

På Snæfellsnes har jeg fra 1980’erne og 
frem udført en del opgaver omkring kirker 
og byfornyelse, bl.a. i Búðir og på nordkysten 
Ingjaldshóll, Ólafsvík og Stykkishólmur.

Mindelunden ved kirkegården i Ólafsvík blev 
indviet på sømandsdagen den 6. juni 2004. 
Den kaldes Minnet om kjære på avstand og er 
specielt tilegnet mennesker, som har mistet 
deres kære, som ikke er blevet fundet. Men 
mindelunden er samtidig et mindested for sø-
mænd, der er omkommet under arbejdet til 
søs. Mindelunden ligger tæt ved Ólafsvík Kir-
kegård, der er udbygget i flere, mindre etaper, 
men nu har fået plads nok til den videre ud-
vikling. Kirkegården og mindelunden ligger i 
kort afstand fra byens centrum og forstærker 
byens karakter.

Kunstneren Sigurður Guðmundsson har 
udformet mindesmærket; en skulptur, som 
står ude ved kanten mod havet. Skulptu-
ren er udformet i granit, og i stenen er stort 
hul: det ses, at der mangler noget; noget som 
er taget bort, og som kommer ikke tilbage. 
Breiðafjörður danner baggrund, og gennem 
hullet i stenen ses udsigten mod havet, en 
udsigt mod evigheden.

Mindesten med navne på omkomne er pla-
ceret langs stien. Disse sten er også i granit og 
tegnet til stedet, ligesom bænke og sten med 

information til besøgende. Kirkegårdsudvi-
delse, mindelund og ankomstareal er udført 
i samarbejde med landskabsarkitekt, kirke-
gårdskonsulent Guðmundur Rafn Sigurðsson. 

Hvad ser du som landskabsarkitekt som de 
største udfordringer i Island i dag
Antallet af turister, der er kommet til Ísland 
i de seneste år, er steget drastisk. Nu bygges 
der hoteller overalt for at imødekomme ef-
terspørgslen. Men der mangler i allerhøjeste 
grad en indsats og tiltag i naturområderne – 
de naturperler, som nedslides.

Hvor bevæger faget sig hen i Ísland, hvilke im-
pulser ude- som indefra er mest betydende?
Faget er ved at ændre sig. Der er blevet større 
forståelse for vigtigheden af god planlægning, 
og flere former for designere står tættere sam-
men, indadtil som udadtil. Landskabsfaget be-
væger sig på en måde tilbage mod naturen; der 
planlægges ’naturligt’, og man stræber mod at 
bevare ’naturen’. Man vil leve med naturen og 
ikke imod den.
Pétur Jónsson, landskabsarkitekt FÍLA og AL



LANDSKAB  2  2014 45

Tv. Område med mindestene for omkomne 
enkeltpersoner eller forliste både. Foto AL 
Th. Mindelunden set mod havet. I skulptu-
rens baggrund ses Breiðafjörður. I forgrun-
den granitbænke og informationssten. Foto 
Pétur Jónsson
Left. The area with memorial markers for 
deceased individuals or lost ships. Photo AL
Right. Memorial park with a view toward 
the sea. In the distance behind the sculpture 
one can see Breiðafjörður fjord. In the fore-
ground there is a granite bench and a stone 
information pedestal. Photo Pétur Jónsson

Kirkegården i Ólafsvík. Nord opad.
Plan af kirkegård med ældre og nye dele 
samt mindelunden. 
Plantegning Pétur Jónsson
The cemetery at Ólafsvík. North upwards.
Plan of the cemetery with the old and new 
areas including the memorial park. 
Drawing by Pétur Jónsson
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Utdanner framtidens forvaltere 
Som en nasjon må vi spørre oss selv: ”Hva er 
vår rolle på denne kloden, hva gjør oss spe-
sielle?” Helena Guttormsdóttir, program-
direktør for landskapsarkitektur på Íslands 
landbrukshøyskole, åpnet sin introduksjon 
av landskapsarkitektutdanningen med dette 
spørsmålet. Hun påpekte at mangfoldet av 
landskap på kloden er truet, og at hver nasjon 
har ansvar for å forstå og ivareta særpregene 
ved sitt landskap.

Før år 2000 fantes det ingen høyere ut-
danning der islendinger kunne lære å for-
valte sitt særegne landskap. Man måtte ta til 
utlandet for å utdanne seg som landskapsar-
kitekt. Men i Danmark og USA lærer man lite 
om lavasletter, vulkaner og isbreer.

Ísland har et helt egenartet landskap, og 
å forvalte dette byr på egne utfordringer. 
Landskapet er sårbart mot utbygging, både 
på grunn av jordtyper som eroderer lett, og 
landformenes store skala som gjør inngrep 

synlige over store avstander. Bachelorpro-
grammet i landskapsarkitektur ble startet i 
2001, for at landet skulle få en landskapsar-
kitektstand med opplæring i å håndtere disse 
utfordringene. 

Utdanningen ligger på landbrukshøysko-
len avdeling på Hvanneyri, en liten times kjø-
ring fra Reykjavík. Guttormsdóttir er glad for 
den landlige plasseringen. Hun beskriver kjø-
returen fra Reykjavík; tåke, vind, regn og sol-
forhold gjør opplevelsen unik hver dag.

”Studentene blir på samme måte ekspo-
nert for naturens elementer her ute”, sier hun 
og forklarer hvorfor det er viktig av å bygge 
opp en sensitivitet for naturforholdene: ”Man 
må lære å se verdien som ligger været og land-
skapets variasjon.”

Det er ikke bare naturen studentene skal 
lære å forstå, men også kulturen, som har 
utviklet seg som en del av landskapet. Eksem-
pler er torvhus, og bebyggelsens spredte plas-
sering rundt på øya. Med få ressurser, karrig 

jord, og hardt klima, brukte man materialene 
som var til rådighet, og hver familie beslagla 
et stort areal for å skaffe nok føde. Guttorms-
dóttir mener forståelse for egen kulturhis-
torie er spesielt viktig på Ísland på grunn av 
de enorme endringene samfunnet har gjen-
nomgått. På svært kort tid har Ísland gått fra 
å være et fattig landbrukssamfunn til et vel-
stående forbrukersamfunn, og endringen har 
skjedd med en massiv påvirkning fra utlandet.

”Det islandske blir ofte sett som utdatert, 
mens man omfavner løsninger fra USA”, sier 
Guttormsdóttir. Hun blir skremt av utviklin-
gen hun ser rundt Reykjavík. De store avstan-
dene passer perfekt for urban sprawl og motor- 
veibaserte kjøpesenter. Guttormsdóttir håper 
studentene de ut-danner vil være med å finne 
nye løsninger for Ísland, tilpasset eget land-
skap og basert på egen tradisjon.
Anne Margrethe Tibballs, landskapsarkitekt 
MNLA, høyskolelektor, Høgskulen i Sogn og 
Fjordane

OM LANDSKABSSTUDIET PÅ HVANNEYRI
Anne Margrethe Tibballs og Helena Guttormsdóttir

Landbrugsuniversitetet i Hvanneyri. Foto Anne Margrethe Tibballs The Agricultural University in Hvanneyri. Photo Anne Margrethe Tibballs
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B.Sc. i landskabsarkitektur og landskabs-
planlægning på Landbrugsuniversitetet i 
Ísland
Bachelorprogrammet i landskabsarkitektur 
og -planlægning startede 2001, og første af-
gangseksamen var 2004. Landskabsarkitek-
ten Auður Sveinsdóttir var afdelingsleder fra 
2001 til foråret 2013, hvor kunstneren M.Art.
Ed. Helena Guttormsdóttir overtog ledelsen.

I begyndelsen var uddannelsens imple-
mentering uformel og byggede på afdelingsle-
derens personlige netværk i det profesionelle 
samfund efter en praktis i over to årtier. I den 
tidlige fase af uddannelsen blev der søgt råd 
hos landskabsarkitekt, professor i landskabs-
arkitektur ved Norges Miljø- og Biovidenska-
belige Universitet Magne Bruun angående 
uddannelsens udformning. Magne Bruuns 
rådgivning og anbefalinger fik afgørende 
påvirkning på uddannelsen fra begyndelsen. 

Uddannelsesministeriet igangsatte et 
systematisk kvalitetssikringsprogram for 
alle islandske universiteter i 2007. Det skete 
i forbindelse med en godkendelsesproces, 
hvor uddannelsesprogrammet og alle kurser 
blev beskrevet og forberedt i overensstem-
melse med standarder i ECTS User Guide og 
det daværende National Qualification Fra-
mework. Afdelingslederen spillede her igen 
en afgørende rolle. Revisionen fokuserede 
også på the Common Education Platform fra 
2004 fra European Foundation for Landscape 
Architecture (EFLA).

Landbrugsuniversitetets målsætning for 
B.Sc. i landskabsarkitektur og -planlægning
Uddannelsen skal:

– omfatte alle aspekter af islandsk erfaring
 og særlige forhold
– understrege samspillet mellem menne-
ske, natur og planlægning
– sammenknytte design, planlægning og 
naturvidenskab i tværfaglige dicipliner
– igangsætte ny forskning i Ísland inden
 for landskabsarkitektur og -planlægning

I dag har 170 studerende afsluttet uddannel-
sen i B.Sc. i landskabsarkitektur og -planlæg-
ning på Landbrugsuniversitetet. Omkring 
70% af dem har afsluttet eller er i gang med 
en M.Sc.-uddannelse i udlandet. Heraf er et 
flertal vendt tilbage til Ísland, mens elleve ar-
bejder i de nordiske lande, flest i Norge. 

Landskabsarkitekterne deltager i arbejds-
markedet som professionelle inden for deres 
felt. De klarer sig godt, og erfaringen har vist, 
at det islandske samfund har brug for deres 
besyv i mange forskellige sektorer, både i det 
private, i det offentlige og i undervisning.

Fremtidens efterspørgsel efter uddan-
nelse i landskabsarkitektur og -planlæg-
ning vil stadig øges i takt med, at forbruget 
af naturressourcer bliver mere kompliceret. 
Der vil blive behov for mere præcise og detal-
jerede overvejelser og løsninger inden for alle 
de felter, som omfattes af en god uddannelse i 
landskabsplanlægning og -arkitektur. 

Kvalitetssikring af B.Sc. i landskabsarkitektur
og -planlægning
Uddannelsen på Landbrugsuniversitetet blev 
godkendt 2007, hvilket betød forøget arbejde 
for de ansatte både med at formulere uddan-
nelsens helhedsmålsætning, men også med 
beskrivelse og implementering af de enkelte 
kurser og moduler.

Afdelingsledelsen ønskede at højne ud-
dannelsens kvalitet i 2010. Der blev afholdt en 
lang række møder med lektorer og adjunkter, 
hvor kompetencekrav til viden, færdigheder 
og dygtighed blev diskuteret.

Studerende fra alle uddannelsens årgange 
blev indkaldt til møde for at bidrage med 
deres syn på individuelle kurser. Møderne 
blev dog ikke efterfølgende fulgt systematisk 
op, og arbejdet blev delvist sat på pause.

Landskabsplanlægnings- og arkitektur-
uddannelsen har nydt godt af en dedikeret 
gruppe særlig udvalgte lektorer i stedet for 

undervisere i delte undervisningsprogram-
mer, som det kendes fra naturvidenskabelige 
uddannelser.

Planlægning og revidering har derfor væ-
ret en enklere proces for denne uddannelse, 
og det har bevirket, at lærerne er meget enga-
gerede i udvikling og forbedring af curriculum 
og undervisning.

På de ansattes initiativ blev der i foråret 
2012 afholdt tre dages teamwork med ana-
lyse af de studerendes kompetencer inden for 
viden, færdigheder og dygtighed i hvert enkelt 
kursus i uddannelsen. I foråret 2013 besøgte 
nævnet for ekstern evaluering universitetet og 
blev præsenteret for uddannelsen. Den faglige 
analyse vakte nævnets opmærksomhed som 
forbilledlig. Resultatet af analyserne var, at:

– landskabsplanlægnings- og landskabs-
arkitekturuddannelsen er blevet mere profes-
sionel, det gælder både hvert enkelt kursus og 
uddannelsen i det hele taget,

– de tekniske færdigheder er gode
– de studerende er gode til at analysere 
problemer i projekter
– kritisk tænkning kan forbedres
– læsning og kompetence kan forbedres
– de fleste studerende er tilfredse med 

uddannelsesprogrammet
Analysearbejdet har medført, at grup-

pen er mere bevidst om, hvor vigtigt det er 
at lægge vægt på kvalitet, og metodologi og 
undervisningskompetencer er forbedrede. Vi 
vil dog til stadighed forsøge at forbedre vores 
undervisning og profession.
Helena Guttormsdóttir, M.Art.Ed., 
www.lbhi.is

Landbrugsuniversitetet Foto Helena Guttormsdóttir The Agricultural University. Photo Helena Guttormsdóttir



48 LANDSKAB  2  2014

NATIONALPARKER OG NATUROMRÅDER I ÍSLAND
Ragnar Frank Kristjánsson

Ísland er stort land med masser af bjerge, glet-
sjere, ødemark og få indbyggere, og derfor 
kunne man forledes til at tro, at der ikke fand-
tes mange konflikter om arealudnyttelse. Men 
naturfredningspolitikken i Ísland har været i 
en langvarig kamp med mange konflikter. 

I 1928 stiftedes den første nationalpark, 
Þingvellir. Området blev med en særlig lov 
fredet som historisk mindepark omkring det 
første tingsted fra år 874. Inspirationen kom 
fra USA, hvor amerikanerne i 1872 havde stif-
tet Yellowstone Nationalpark, den første i ver-
den. Íslandske politikere blev inspirerede af 
det store land i vest og diskuterede på Alþingi 
i nogle år vigtigheden af at frede minderne på 
Þingvellir. 

Diskussionen drejede sig bl.a. om, hvor-
vidt arealet var egnet til at frede, og der var 
nogle i regeringen, som mente, at en lavamark 
hverken havde værdighed eller tiltræknings-
kraft. Det gode landbrugsland var nok måle-
stokken for, om et landskab var værdifuldt. 
Omkring 90 år senere er Þingvellir et UNE-
SCO -område, en vigtig historisk verdens-
kulturarv, som tiltrækker over halv million 
gæster årligt.

I 1950’erne fik islændingene deres første na-
turfredningslov, ca. 50 år efter at Sverige, 
Norge og Danmark fik deres. Med loven var 
der grundlag til at frede enkelte steder såsom 
vandfald, geysere eller store landskaber. Fred-
ningen er baseret på IUCN-kategorier (Inter-
national Union for Conservation of Nature). 
Først i halvfjerdserne kom der gang i fredning 
af naturområder, og de første fredede arealer 
var på højlandet eller steder, som var langt 
væk fra det ’gode landbrugsland’ og menne-
sker. En del af formålet med fredningen var 
at værne om arealerne på grund af fare for, at 
søer og vandfaldene ville blive udnyttet som 
vandreservoir til vandkraftværker. 

I dag findes der tre nationalparker og 
omkring 100 fredede naturområder i landet. 
Disse arealer dækker ca. 20% af Íslands areal.
Størstedelen af dem er meget populære turist-
mål og hovedårsagen til, at udenlandske turi-
ster kommer til landet. 

Turistbranchen forventer, at omkring en 
million udenlandske turister vil komme til 
landet i 2015. 

De sidste fire år har stigningen i antallet af 
turister været omkring 10-14% årligt. Konse-

kvenserne af den store mængde turister viser 
sig som slitage på naturen. 

Den største nationalpark i Vesteuropa er 
Vatnajökull Nationalpark, som dækker 13% 
af Ísland (13.390 km²). Det svarer til Sjæl-
land, Fyn, Falster og Lolland. Det er dog ikke 
noget i sammenligning med den største nati-
onalpark i verden, Grønlands nationalpark 
Nunap Eqqissisimatitap, som er på 972.000 
km², hvilket svarer til størrelsen af Tyskland 
og Frankrig tilsammen. 

Vatnajökull Nationalpark blev stiftet 
2008, da nationalparkerne Skaftafell (stif-
tet 1967) og Jökulsárgljúfur (stiftet 1973) 
blev sammenlagt med mange andre fredede 
områder syd og nord for gletsjeren, bl.a. are-
alerne Laki, Herðubreiðalindir, Kverkfjöll, 
Askja og Dettifoss. Afstandene inden for par-
ken er store, og derfor opleves nationalpar-
ken ikke som ét område. Der bor ca. 15 men-
nesker i parken, hovedsagelig medarbejdere 
og deres familier. Besøgsantallet i 2013 var ca. 
500.000 personer. Heraf kommer størstede-
len i Skaftafell, mens ret få tager ind på høj-
landet, der ligger lige nord for gletsjeren, og 
hvor adgangsmulighederne er vanskelige. 

Þingvellir Nationalpark. Fotos Malin Blomkvist Þingvellir National Park. Photos Malin Blomkvist
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Th. Rastepladsen ved Kolgrafarfjörður på Snæfellsnes. Ulla R. Pedersen og Camilla Anderson. Foto Malin Blomkvist
Right. Picnic area at Kolgrafarfjörður, Snæfellsnes. Ulla R. Pedersen and Camilla Anderson. Photo Malin Blomkvist

Þingvellir Nationalpark. Fotos Malin Blomkvist Þingvellir National Park. Photos Malin Blomkvist

Vatnajökull Nationalpark, kig ud over Skaftafell. Foto Ragnar Frank Kristjánsson
Vatnajökull National Park, view towards Skaftafell. Photo Ragnar Frank Kristjánsson
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Kontrasterne imellem skovkrat, gletsjer, store 
lavamarker, vulkaner og store gletsjerfloder 
kendetegner Vatnajökull Nationalpark. Vul-
kanudbrud under gletsjeren med efterføl-
gende oversvømmelser er hyppige og kaldes 
jökulhlaup på internationalt fagsprog.

Snæfellsjökull Nationalpark i Vestlandet 
blev stiftet 2001. Det er en forholdsvis lille 
park på 11 km² og den eneste nationalpark i 
landet, som ligger ud til kysten. Bjerget Snæ-
fellsjökull (snebjergsgletsjeren) ligger cen-
tralt i parken og udgør et stærkt og domine-
rende ’landmark’. Vulkanen under gletsjeren 
var sidst i udbrud for ca. 2.000 år siden, og 
lavamarken når helt ud til kysten, hvor det 
danner spændende landskaber. Der er mas-
ser af mystik i disse omgivelser, der har inspi-
reret forfattere som Halldór Laxness og Jules 
Verne. De fleste kender historien om Rejsen til 
Jordens Indre, 1864, hvor en stor del af hand-
lingen forgår i Danmark og i Snæfellsjökull. 
Nogle kender Halldór Laxness’ bog Kristen-
liv ved Jøkelen, 1968, hvor præsten på stedet 
har mistet sin kristne tro og i stedet tror på en 
kraft, som bor i Snæfellsjökull. 

Langs kysten på sydsiden af Snæfellsnes 
findes nogle unikke naturområder, bl.a. lava-
marken ved Búðir, kysten ved Arnarstapa og 
Hellnar samt Dritvík og Djúpalónssandur.

Populære turiststeder er en slags an-
komstpladser for turisterne, der for man-
ges vedkommende har tilbagelagt en læn-
gere rejse gennem landskabet uden stop. 

Det er derfor nødvendigt at etablere forskel-
lige faciliteter såsom toiletter på stederne. 
Men det kræver en nænsom behandling af 
terrænet, og at anlæggene er i god harmoni 
med naturen. Turisme er et forholdsvist nyt 
fænomen i Ísland og har virkelig vokseværk. 
Opbygningen af nationalparkerne og andre 
populære natursteder har ikke holdt trit med 
udviklingen, og mange steder er vegetationen 
trådt ned på grund af manglende gode stier og 
anlæg. 

Planlægningen har været ’punktløsnin-
ger’, og de nødvendige tiltag har haft tilfæl-
dighedens præg. Desværre ses der mange ste-
der en uheldig fremgangsmåde for etablering 
af faciliteter. F.eks. besluttede det islandske 
turistråd i halvfemserne at forære 30 bænke 
til populære natursteder, en slags ’Rådhus-
pladsbænk’, som så blev placeret midt i den 
storslåede natur. 

 Målsætningen for opbygning af de fre-
dede områder er uklar, og ansvaret for drif-
ten er spredt på mange offentlige kontorer og 
private landejere. 

Der er derfor meget store udfordringer i 
forbindelse med turisme i fremtidens Island. 
Ragnar Frank Kristjánsson, landskabsarkitekt 
FÍLA og lektor ved Íslands Landbrugsuniver-
sitet. Tidligere ansat i Naturstyrelsen i Ísland 
bl.a. som nationalparkleder

Snæfellsjökull Nationalpark.  Fotos Malin Blomkvist Snæfellsjökull National Park. Photos Malin Blomkvist

Snæfellsjökull Nationalpark.  
Nedstigning i Vatnshellir-grotten. 
Foto Bjørn Ginman
Snæfellsjökull National Park.  
Descent into Vatnshellir lava cave. 
Photo Bjørn Ginman
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Snæfellsjökull Nationalpark, Djúpalonsandur, Dritvík. Fotos Malin Blomkvist Snæfellsjökull National Park, Djúpalonsandur, Dritvík. Photos Malin Blomkvist

Snæfellsjökull Nationalpark, kysten ved Hellnar. Foto Bjørn Ginman Snæfellsjökull National Park, the coast at Hellnar. Photo Bjørn Ginman
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Med stigende turisme og anden trafik i Ísland 
er der et stadigt krav om udbygning og forbed-
ring af vejnettet. Det er vigtigt at vide, hvilke 
konsekvenser nye trafikanlæg vil have på na-
turen og oplevelsen af den. Undersøgelser 
viser, at omkring 80% af de 800.000 turister 
(2013), som besøger landet hvert år, kommer 
på grund af naturen. Næsten hele turistrafik-
ken er fritidsbetonet dvs. vandreture, ridning 
og motorkørsel. På højlandet findes der en del 
vandkraftanlæg og forholdsvis store veje, som 
fører til dem fra hovedvejanlægget, der ligger 
langs kysten. Færdslen på højlandet forgår i 
landskaber, som på mange måder er forskel-
lige fra de øvrige nordiske landes, dvs. meget 
åbent landskab med bjerge og gletchere, som 
danner en dominerende baggrund. Det er 
svært at skjule et mindre heldigt anlæg med 
skovplantning, da der ikke findes ’arkitektens 
trøst’ i Ísland. Landskabet er særlig sårbart for 
indgreb. 

Denne artikel handler om vejanlæg på 
højlandet i Ísland, der dækker omkring halv-
delen af øen, dvs. ca. 50.000 km2. De ældste 
vejspor, som blev anlagt på højlandet, følger 

OPLEVELSESVEJE I ÍSLAND
Ragnar Frank Kristjánsson

ofte gamle rideveje, og dermed tilpasser de sig 
landskabet og er lidet synlige. 

I dag findes der mange tusinde kilome-
ter af veje af forskellig kvalitet på højlandet, 
og kun få er asfalterede og synlige i landska-
bet. Oplevelsen af landskabet er forskellig, 
afhængig af den hastighed, man færdes med, 
30, 60 eller 90 km/t. Oplevelsen er også for-
skellig, alt efter om vejen ligger i nogenlunde 
samme niveau som det omgivende landskab, 
eller hvis den svæver over det på opfyldnin-
ger i 1-2 meters højde. Et vejanlæg med en 5 
meter bred kørebane ca. 30 cm over landska-
bet og en vejkant med hældningen 1:3 er ca. 
6,8 meter bredt, mens en vej, som ligger i 1,5 
meters højde, fylder ca. 14 meter i bredden. 
De, som færdes til hest, på cykel eller gående 
i landskabet og ser på vejen fra afstand, bliver 
endvidere påvirket af, at støj- og naturoplevel-
sen ændres. 

Landskabsanalyser, som er beskrevet i 
bøger af Kevin Lynch og Per Stahlschmidt, 
er gode redskaber til at kortlægge landskabs-
karakteren og rumlige påvirkninger. Ved at 
bruge rumlig visuel analyse i planlægnings-

processen er der muligt at beslutte placering 
af udsigtssteder og beskrive, hvilke oplevel-
ser den rejsende på vejen vil få. Det er ikke 
vejanlægget, som tæller.Det skal blot fungere 
til kørsel og være en del af landskabet. Land-
skabet giver vejen karakter. 

Der er mange, som mener, at det er ikke 
muligt at give en bestemt formel for, hvor-
dan færdselslinjer skal planlægges og skabe 
en smuk vejarkitektur. Kvaliteten afhænger 
af stedet og af, hvordan opgaven er beskrevet, 
samt af planlæggerens og entreprenørens 
kundskaber. Det er nødvendigt at kende og 
forstå karakteren i det landskab, man arbej-
der med, før det endelige vejtracé besluttes. 
En stor del af forberedelsen er systematisk at 
registere kultur- og naturminder og oplevel-
ser i landskabet. Det er dog ingen garanti for, 
at landskabsanalyser kan sikre et smukt og 
vellykket vejanlæg. Metoden giver oversigt, 
men erstatter ikke planlæggerens personlige 
overvejelser og beslutningstagen. 

Vejmyndighederne i Norge har opbyg-
get 18 nationale turistveje/strækninger, hvor 
formålet ikke er at komme hurtigst muligt 

Herover. Ragnar Frank Kristjánsson guider. Foto Bjørn Ginman
Tv. Oplevelsesvej, grusvej i Borgarfjörður
Nederst tv. Typisk grusvej på højlandet i Ísland
Nederst th. Þingvellir Nationalpark. Turistvej, 50 km/t.
Fotos Ragnar Frank Kristjánsson
Top. Above.  Ragnar Frank Kristjánsson guides. Foto Bjørn Ginman
Left. Gravel road in Borgarfjörður
Bottom left. Typical gravel road in the Icelandic highlands
Bottom right. Þingvellir National Park. Tourist road, 50 km/h.
Photos Ragnar Frank Kristjánsson
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fra sted til sted. Der er dog tale om store vej-
anlæg i forhold til de islandske højlandsveje. 
Hver af de norske veje har sit særpræg og sine 
egne fortællinger, med storslåede udsigtsste-
der og servicebygninger. En dristig og nyska-
bende arkitektur i storslået natur er turistve-
jenes særpræg. 

Vi kender mange af disse udsigtsteder i 
Norge og har beundret anlæggene. Mange i 
Ísland mener, at det er vejen frem i udviklin-
gen af turistveje. ’Det er ikke stedet, som tæl-
ler, men vejen frem til det’, sagde en græsk 
filosof for mange tusinde år siden. Jeg mener, 
at det er vigtigt at lægge vægt på oplevelsen på 
hele vejstrækningen i stedet for at fokusere på 
de enkelte anlæg.

I USA har nationalparkmyndighederne 
lagt vægt på turistveje, scenic highways. Den 
mest berømte er Blue Ridge Parkway i Vir-
ginia. Landskabsarkitekt, professor Ethan 
Carr har undersøgt mange af de veje, som blev 
udformet i 1960’erne, og har registreret, hvor-
dan de har udviklet sig. Nogle har fået status 
som beskyttede, andre er ændret til hoved-
veje. 

I Ísland har hverken vej-, turist- eller plan- 
lægningsmyndighederne en klar målsætning 
for turistveje og hvilken standard, de skal 
bygges efter. Det er lidt tilfældigt, hvordan og 
hvor de store veje udføres. Turistbrancen har 
forskellige målsætninger, og der lægges pres 
fra forskellige retninger. En interessegruppe 
ønsker, at vejene anlægges, så alle typer biler 
kan køre derhen så hurtigt som muligt, mens 
en anden gruppe ønsker oplevelsesveje, der er 
egnede for store firhjulstrækkere. Forholdene 
på højlandet er vidt forskellige fra lavlandet og 
fra de fleste steder i udlandet. 

De sidste tyve år har der været diskussi-
oner om store vejprojekter på højlandet i 
forbindelse med nye vandkraftværker og in- 
teressen for at afkorte vejstrækningerne fra 
øst- og nordlandet til Reykjavík. Da et nyt 
vandkraftværk blev bygget på østlandet 2007, 
blev der anlagt nye veje, som er udformet til 
hastighed på op til 90 km/t. Disse anlæg har 
ændret færdsel og forhold i områder, som tid-
ligere var isolerede. 

Ved planlægning af nye vejprojekter bliver 
der hovedsagelig lagt vægt på sikkerhed, kapa-

citet, miljøpåvirkning og pris. Den visuelle 
påvirkning af landskabet lægges der ikke stor 
vægt på. Det er nødvendigt at skelne imellem 
turistveje og offentlige veje, som ligger mel-
lem byer, og hvor formålet er at komme frem 
på den hurtigste og sikreste måde. 

Det første regionplan for højlandet blev 
udarbejdet i 1998 af landskabstegnestuen 
Landmótun. Planen blev revideret 2013 af 
Skipulagsstofnun (Planstyrelsen), uden at der 
dog blev taget stilling til vejanlæggenes stør-
relse og omfang på højlandet. Kommunerne 
er planlægningsmyndigheden i landet, og de 
har derfor stor mulighed for at påvirke, hvil-
ken slags vejprojekter, der anlægges på høj-
landet.

I Ísland findes en enestående natur, som 
kræver et grundigt registrerings- og analyse-
arbejde i planlægningen af nye vejanlæg for at 
sikre den bedst mulige tilpasning i landskabet.
Ragnar Frank Kristjánsson, landskabsarkitekt 
FÍLA og lektor ved Íslands Landbrugsuniver-
sitet. Tidligere ansat i Naturstyrelsen i Ísland 
bl.a. som nationalparkleder

Tv. Storslået, åbent landskab i det 
sydøstlige Ísland
Nederst. Dettifossvejen, højlandet i det 
nordøstlige Ísland, 2005, før den blev 
ændret og Dettifossvejen 2010, efter op-
bygning.
Fotos Ragnar Frank Kristjánsson
Left. Open landscape on southeast 
Iceland
Bottom. Dettifossvejen road 2005, 
before it was altered and Dettifossvejen 
road 2010, after improvements.
Photos Ragnar Frank Kristjánsson
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Ved første øjekast fremstår Ísland som et af 
Europas absolut mindst vegetationsdækkede 
steder. Når man kører fra KeflavíkLufthavn, 
er noget af det første, der fanger ens blik, det 
noget eventyrlige landskab. Ísland ligger på en 
del af den Midtatlantiske Ryg, midt mellem de 
amerikanske og europæiske kontinentalpla-
der, hvorfor den vulkanske aktivitet er særde-
les nærværende på Ísland. 

Hraun, som lavamarken kaldes på is-
landsk, karakteriseres som en flade bestående 
eller dækket af lava. Det er en unik naturtype, 
et landskab og et sted.

Lavamarken har et ret varierende udtryk 
– både i farvenuancer og stoflighed. Flader 
bestående af lava invaderes først af laver og 
mosser, dernæst vil der, uforstyrret over tid, 
etableres græsser og dværgbuske – og til sidst 
dækkes fladen af lavere birkeskove. Birke-

HRAUN 
– refleksion over at indtage det uindtagne

Martin Theill Johansen

skove var historisk set meget mere forekom-
mende på Ísland, men de er nu fældet og stort 
set helt forsvundet. 

Lavamarken rummer typisk et spændende 
grænseland, en slags frontløber. Den yderste 
del af fladen danner kant og overgang mellem 
tider og aktivitet, og her er den langsomme 
succession og forvitring meget synlig. Netop 
på tværs af en sådan kant kan der være 100, 
500 eller 1.000 års tidsforskel.

Turismens slagside
Vegetationen i Ísland har en kort vækstsæ-
son, nogle år helt ned til kun seks uger, hvil-
ket kan gøre det svært for planterne at rege-
nerere. Ísland er underlagt hårde klimatiske 
betingelser, og i de senere år er naturen også 
blevet udfordret fra en lidt uventet kant – tu-
rismen. Landet oplever en massiv tilvækst i 

turisme, og årsagen skal primært findes i de-
valueringen efter finanskrisen. Turismen sæt-
ter de sårbare naturområder, også historiske 
områder som eksempelvis Þingvellir (Ting- 
sletten, det gamle tingsted på Ísland) og andre 
unikke lokaliteter under et massivt og stigen-
de pres.

Jeg måtte også prøve at forcere det ud-
strakte og sammenfiltrede tæppe af mosser, 
revling og andre små plantearter i matte blå-
grønne nuancer for at opleve lavamarken på 
allernærmeste hold. Faktisk fortrød jeg gan-
ske hurtigt; dels grundet ufremkommelig-
heden på det ret porøse underlag, som mos-
tæppet hviler på – et underlag, der i høj grad 
består af løse lavabrudstykker, forvitrede og 
bristede i forskellig udstrækning og størrelse 
– dels grundet min totale uvidenhed om alle 
de stedlige forhold og mulige skjulte farer. 

Th. Mosfladerne der med sin forsatte 
tilvækst vil blive et tykt, svampet mos-
tæppe der over tid vil dække den kupe-
rede lavamark. 
Fotos Martin Theill Johansen
Right. The moss areas, with their con-
stant growth will eventually provide 
a thick, spongy moss carpet, which in 
time will cover the hilly lava fields. 
Photos Martin Theill Johansen

Tv. Successionsudvikling på nærmeste hold – lav og 
mosser, der langsomt bliver afløst af græsser og her en 
solstenbræk (Saxifraga aizoides)
Midte. Lavamarken kan være hjemsted for adskillige 
plantearter som strand-limurt og den ret udbredte 
revling ( her formentlig fjeld-revling)
Left. Progressive development seen up close – lichen and 
mosses, which will eventually be replaced by grass, and 
here a Yellow Mountain Saxifrage (Saxifraga aizoides)
Middle. The lava fields can be a habitat for many 
different plant species such as the Sea Campion and 
the very common crowberry ( here probably the black 
crowberry)

Ved første øjekast fremstår Ísland som et af Europas mindst vegetationsdækkede steder
At first sight, Iceland appears as one of Europe’s areas with the least vegetation
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Siddende på et tykt, svampet mostæppe på en 
solskinsdag med en i øvrigt formidabel udsigt 
over Atlanterhavet og med den gletsjerdæk-
kede vulkan Snæfellsjökull i ryggen, tronende 
1.400 meter op i himlen, skiftede min opfat-
telse af lavamarken som et statisk landskab, 
bestående af enorme vegetationsdækkede fla-
der. Fra at være et trist, øde syn til et sted, der 
ved nærstudie forvandlede et stykke natur i 
uhyre langsom forandring og forvandling – 
skabt af ekstreme, uforudsigelige og umen-
neskelige kræfter, hvor naturen i umådelig 
langsomt tempo undergår en proces, en suc-
cession, der genindtager, forvandler og trans-
formerer. 

Lavamarken som kulturtype
Flere af lavamarkens plantearter har en eks-
trem lang regenerationstid, og visse arter, 

eksempelvis revling, fortrænges ved slitage 
og forstyrrende færdsel. Blandt de islandske 
landskabsarkitekter har det været forsøgt at 
opdyrke lavamarken, men det blev desværre 
en fiasko. Det er svært, faktisk alt for svært at 
mestre naturens kunst og skabe naturtypen i 
kultur, og forsøget illustrerer med al tydelig-
hed naturtypens sårbarhed. 

Bevaring af noget naturgivent
Men kan og skal lavamarken beskyttes? Enor-
me arealer består af lava, og som det meste i 
Ísland er lavamarken i konstant udvikling. 
Om et øjeblik kan kæmpe områder være væk 
som følge af et nyt vulkanudbrud. 

Fokus kunne i højere grad lægges på at 
styre turismen og dens færdsel; dels ved at 
sprede besøgsbelastningen ud på flere loka-
liteter, dels ved at styre den enkeltes færden 

på lokaliteten. Unikke steder mister alt andet 
lige noget af autenticiteten, når naturen for-
trænges som følge af slitage og ukontrolleret 
færdsel.

Planter, dyr og mennesker har formået at 
overleve i et land med vulkaner, gletsjere og 
et varierende, omskifteligt og til tider barskt 
klima. Lavamarken eksisterer i væsentlig grad 
som følge af disse elementer og det, de vold-
somme kræfter afstedkommer – udslettelse, 
nyskabelse og nedbrydning. Således vil lava-
marken fortsat blive fortrængt, slidt, ned-
brudt, ødelagt og genopstå.
Martin Theill Johansen, landskabsarkitekt 
MDL, Schønherr

Midte. Hraun, som lavamarken kaldes på islandsk, 
karakteriseres som en flade bestående eller dækket af 
lava. Lavamarken har et meget varieret udtryk – både i 
farvenuancer og stoflighed 
Th. Slitagen på lavamarken er tydelig mange steder, og 
vegetationen fortrænges og når ikke at regenerere
Middle. Hraun, the Icelandic word for lava field, is 
characterized as a surface consisting of, or covered 
with lava. The lava fields have a quite varied expression 
both in terms of color and texture. 
Right. The wear and tear on the lava fields is clearly ev-
ident in many places and the vegetation is worn away 
and not able to regenerate



56 LANDSKAB  2  2014



LANDSKAB  2  2014 57

Gräs. Ett av landskapsarkitekturens vanliga-
ste material, som sällan får egen form och me-
ning, utan oftast bara fyller ut mellan andra 
ytor. Kanske verkar det helt galet att skri-
va om gräs i en artikel om Ísland. Från detta 
storslagna, karga lavalandskap, som får mig 
att tappa andan. Svart sten, dova färger, mos-
sor och lavar, trädlöst. Men kanske är det just 
därför det knalligt, gröna gräset framträder så 
tydligt, i stark kontrast mot det mörka. Den 
mjuka, gröna ytan i kontrast mot den grova 
stenen.

Det finns en lång tradition att bygga med 
grästorv på Ísland och redan de tidigaste 
husen byggdes med väggar och tak av grästorv. 
Trävirke var en bristvara som användes spar-
samt medan torven var det material som fanns 
allmänt tillgängligt och dessutom gav väsent-
ligt bättre isolering än trä och sten. Byggnads-
tekniken användes ända in på 1700-talet, men 
det är först på senare tid som de arkitektoni-
ska värdena hos de isländska torvhusen har 
uppmärksammats.

Grästorven ger husen en landskaplig di-
mension i gränslandet mellan arkitektur och 
natur. Genom att använda platsens material 

GRÄS
Camilla Anderson

i ny form blir husen ett med platsen och det 
omgivande landskapet. Men gräset verkar 
också i kontrast mot omgivningen och blir 
till ett platsskapande element. Och så är det 
ju fåren… Tidigare betade fåren fritt i lands-
kapet, så om man ville ge något form så var 
gräset och lavastenen den enda möjligheten. 

Vid Búðakirkja på Snæfellsnes definierar 
kyrkogårdens lavamurar en ruta av klippt gräs 
till en tydlig form i det omgivande landskapet. 
Här vilar några få gravar och den lilla svarta 
kyrkan. Intill Þingvellir kyrka finns en cirkel-
formad gräsplatå med stödmurar av lavasten 
och trappor från fyra håll. Det känns som en 
ceremoniell plats och jag får bekräftat att tan-
ken ursprungligen var att republikens presi-
denter skulle begravas här. Det blir de dock 
inte idag.

I modern landskapsarkitektur har grä-
set fått en renässans som formskapande ma- 
terial. Reynir Vilhjálmsson på Landslag står 
bakom den knivskarpt definierade, men 
mjukt svängda lavamuren kring Þjóðar-
bókhlaðan (National- och Universitetsbib-
lioteket) i Reykjavík. Mot insidan formas en 
inbjudande slänt av gräs, perfekt att ligga på. 

Jag associerar till den engelska landskapspar-
kens haha-dike som fysiskt avgränsar omgiv-
ningen, men låter blicken vandra obruten ut 
i landskapet.

Också i parken nedanför Íslands univer-
sitets huvudbyggnad, kallad Skeifan (som 
betyder hästsko) är gräset huvudelement. En 
hästskoformad mur av svart lavasten inra-
mar en strikt parterr av klippt gräs. Formerna 
avtecknar sig skarpt mot det svarta gruset och 
understryker kontrasten mellan materialen. 
Ovanför muren finns sittplatser i form av bän-
kar infällda i en låg mur av grästorv, det tra-
ditionella isländska byggmaterialet. Parken 
känns modern och tidlös, men är liksom uni-
versitetsbyggnaden ritad redan 1936-40 av 
Íslands förste arkitekt Guðjón Samuelsson.

Jag är fortfarande lite förvånad över mitt 
ämnesval, men kanske är det just en resa till 
ett annat slags landskap som krävs för att få 
syn på det ovanliga i det vanliga. I en annan 
typ av landskap är det något annat material 
som ska ta form. Det är just kontrasten som 
gör det vanliga till det ovanliga. 
Camilla Anderson, landskapsarkitekt LAR/
MSA, Gatukontoret, Malmö stad

Tv. Kyrkogården vid Búðakirkja.
I samband med renovering av kyr-
kan utvidgades kyrkogården av land-
skapsarkitekt Pétur Jónsson 1985-90
Foto Malin Blomkvist
 Th. Cirkelformad gräsplatå, vid Þing-
vellir Kirkja. Det har funnits kyrkor här 
sedan år 1000, den nuvarande är från 
1859. Arkitekten Guðjón Samúelsson 
utformade 1940 en nationell gravplats 
här, tänkt som en begravningsplats för 
kända islänningar. Foto AL
Left. The cemetery at Búðakirkja.
In connection with the renovation of 
the church, the cemetery was enlarged 
by landscape architect Pétur Jónsson 
1985-90. Photo Malin Blomkvist
Right. The circular grass area at Þing-
vellir Kirkja. Churches have existed 
here since the year 1000, the present 
being from 1859. In 1940, architect 
Guðjón Samúelsson designed a national  
burial site here, conceived as a burial 
place for famous Icelanders. Photo AL

Anläggning vid Þjóðarbókhlaðan, National- och Universitetsbiblioteket, Reykjavík, 1987-90.
Landskapsarkitekt: Reynir Vilhjálmsson, Landslag. Foto Bjørn Ginman
The scheme at Þjóðarbókhlaðan, the National and University Library, Reykjavík, 1987-90.
Landscape architect: Reynir Vilhjálmsson, Landslag. Photo Bjørn Ginman
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Ísland var netop så betagende, som jeg havde 
forestillet mig. Landskabets fremtoning af-
spejler dets dannelse, og de få dele af landet, 
som vi nåede at opleve, påvirkede mig stærkt. 
Det er landskabets skala, den konsekvente 
perspektiviske virkning lige så meget som far-
verne, formerne, vinden og råheden. Og når 
man som mig er vild med træer, er fraværet 
af træer signifikant.

Ísland har haft skov, men gennem tiden er 
træerne fældet. Omkring år 874 var 25 % af lan-
det skovbevokset. I dag er 1 % af landet bevok-
set med skov. Det er der en række samvirkende 
grunde til: Det er kun omkring 40 % af jorden, 
hvor der reelt kan gro skov. Jordbunden er 
overvejende basalt; havets, vindens og tempe-
raturens påvirkning er voldsom, og kvælstof-
bindingen er ringe. Der findes en generel græs-
ningsret for får og heste, der spiser al opvækst, 
og vækstsæsonen er meget kort.

I 2006 blev Regional Afforestation Pro-
jects Act vedtaget. Loven indeholder et mål for 
skovrejsning: På sigt skal der være 5 % skov i 
Ísland. Formålet med skovrejsning er samme 
som i England og Danmark: økonomi, øko-

logi og sociale hensyn. Skovrejsning har tidli-
gere været gennemført på offentlige arealer, 
men gennem de seneste år har skovrejsning 
også fundet sted på privat jord. En privat ejer 
kan få op til 97 % af omkostningerne dækket. 
Siden finanskrisen er beløbet til støtte halve-
ret, hvilket også har halveret indsatsen.

I et udkast til en strategi for skov, frem-
lagt i januar 2013, beskrives det, at befolknin-
gens adgang til skov skal sikres, og at skove-
nes rolle i relation til befolkningssundheden 
skal anerkendes. Inden vi tog til Ísland, havde 
jeg besluttet mig for at skrive om skovrejsning 
som et paradoks: De nuværende generatio-
ner af islændinge har ikke kendt deres land 
som skovklædt, og at postulere, at der findes 
et rekreativt behov for skov, er helt absurd i 
min forståelse af, hvad der danner rekreative 
præferencer. 

For mig ligger det islandske landskabs 
kvaliteter i det storslåede, i stenørknerne og 
det vilde. Og i at veje kan blæse af, og at land-
skabet er så bevægeligt og foranderligt, at der 
ikke er overleveret mange spor fra de menne-
sker, der har levet i landet før nu. 

Jeg ville også skrive om, at det er problema-
tisk at plante skov i bjergrige landskaber, for 
skov fungerer som arkitektur. Skoven vokser 
til. Den slører og gemmer, og på bjergsiderne 
vil firkantede, rationelle skovparceller synes 
meget markante og ændre oplevelsen af land-
skabet.

Efter at have været i Ísland, er min indre 
front trukket knap så skarpt op. Der er en 
række begrundelser for skovrejsning, som jeg 
må anerkende: skoves funktion som læska-
bende, hvilket betyder meget for erosion. At 
skove bidrager til den økonomiske stabili-
tet er også et argument. Flere virksomheder 
ernærer sig af den indtægt, som allerede pro-
duceres med de nuværende plantninger. Og så 
er der skovenes biologiske værdi; at der ska-
bes muligheder for flora og fauna, som i dag 
har det svært i det golde landskab, må også 
anerkendes som en kvalitet.

Der er heldigvis mange gode kræfter in-
volveret i skovsagen i Ísland. Hvis man aner-
kender skovens visuelle betydning i de åbne 
landskaber, så det kan udnyttes, at skove også 
markerer og understreger, og hvis denne virk-
ning kan udnyttes til at fremhæve landskabets 
iboende kvaliteter, så kan det blive rigtig godt. 
Mulighederne er til stede, når det offentlige 
bidrager så markant til skovrejsning, for med 
subsidiering kan følge krav, og de kommende 
skove kan plantes dér og sådan, at de bidrager 
positivt til landskabet.

Men at påstå, at islændinge har et indre, 
æstetisk begrundet behov for skov, vil jeg ikke 
være med til. Behovet kan opstå, når skovene 
er vokset til og skaber mulighed for skovople-
velser. Og så må sommerturister med roman-
tiske forestillinger om det urørte, stenede 
vulkanland tage til takke med de øvrige dele 
af landskabet, som stadig fremstår goldt, vold-
somt og levende.
Liv Oustrup, landskabsarkitekt MDL, ph.d., 
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Kilder:
www.hum.aau.dk/video/2009/bygg/evaritter/
www.tidsskrift.dk/index.php/geografisktids-
skrift/article/view/39202/75604’
www.skogur.is/english/forestry-in-a-treeless-
land/
www.hekluskogar.is/Skjol/Hekluskogar%20
Skoven%201-09.pdf

OM SKOV I ÍSLAND
Liv Oustrup

I bjergrige landskaber opleves skov som arkitektur. Parcellerne kan synes umotiverede, men skov kan anvendes 
målrettet til at fremhæve og understrege landskabets form. 
Th. Snæfellsnes, herunder Lundareykjadalur. Fotos Liv Oustrup og Malin Blomkvist
In the mountainous landscapes, the forest is experienced as architecture. The plots can appear unmotivated, 
but the forest can be applied to emphasize and underscore the landscape forms. 
Right Snæfellsnes, below Lundareykjadalur. Photos Liv Oustrup og Malin Blomkvist
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Besøger man Ísland i forsommeren, bliver 
man bjergtaget. Dels af det helt igennem beta-
gende vulkanske landskab, dels af de fantasti-
ske blå-lilla lupintæpper, der smyger sig gen-
nem det grønne mos og over den sorte lava. 
Fascinationen over dette smukke scenarium 
aftager dog noget, efterhånden som man op-
dager, at disse lupintæpper er i færd med at 
kvæle naturen.

Det islandske landskab er sårbart. Gen-
nem tiderne har islændingene forsøgt at leve 
i sameksistens med dette landskab på godt og 
på ondt. Får, som er en af landets vigtige res-
sourcer, har i mange år afgræsset store land-
områder – også områder med sparsom vege-
tation, hvilket har øget risikoen for erosion. 

I 1945 introduceredes lupinen som en løs-
ning på dette problem, da den er kendt for at 
afgive nitrogen til jorden og dermed forbedre 

LUPIN – DEN BLÅ-LILLA INVASION
Anne Dahl Refshauge

vækstforholdene. På den måde håbede man, 
at planter kunne genetablere sig og holde på 
jorden. Forsøget startede i den sydvestlige 
region omkring Reykjavík, men lupinerne har 
spredt sig og findes nu over store dele af lan-
det, selv på øens golde og ørkenagtige østside. 

Lupinen har til fulde opfyldt ønsket om 
at stoppe erosionen på udsatte steder og øget 
mængden af frugtbar jord. Problemet er, at 
den pga. sin aggressive reproduktion ikke 
levner plads til hjemmehørende arter. Tvært-
imod betragtes den nu som en invasiv art, der 
er i færd med at overtage de unikke mosland-
skaber, idet den med sin høje vækstform skyg-
ger for de omkringvoksende lave mosarter og 
buske og således udkonkurrerer dem. Dermed 
kan den uhindret fortsætte sin udbredelse. 

I de senere år har man begrænset afgræs-
ningen fra får, således at flere af de sårbare 

områder kan få ro til at genetablere sig. Des-
værre kommer lupinen ofte de hjemmehø-
rende arter i forkøbet, inden disse er vokset 
op igen. Det skal siges, at der også findes forta-
lere for lupinen, da der med jordforbedringen 
er skabt større grobund for, at der kan genrej-
ses skov på øen. Stort set al skov forsvandt da 
bosættelser etablerede sig for omkring 1100 
år siden. 

Både frivillige og statslige organisatio-
ner samt universitetet sætter dog nu ind for 
at holde udbredelsen af lupin nede, særligt 
i landets nationalparker og naturbeskyttel-
sesområder, hvor man overvåger udbredel-
sen og tillige undersøger succesraten for at 
fjerne lupinen. 
Anne Dahl Refshauge, landskabsarkitekt MDL,
ph.d., adjunkt, Inst. for Geovidenskab og 
Naturforvaltning, KU

Lupiner. Hovedvej 1, øst for Reykjavík. Foto Anne Dahl Refshauge Lupins. Highway 1, east of Reykjavík. Photo Anne Dahl Refshauge



60 LANDSKAB  2  2014

TRÅDE AF SØLV
Ulrik Kuggas

Note: Skygge-baldur, [maskulinum], et vildt bæst i islandske sagn; anses for at være afkom af en kat og en hunræv; en blakket, ”skyggefuld” person 
(mandlig); en misdæder
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En barket næve griber mig om skulderen og 
under en del grynten tvinges jeg 180° rundt 
og tilbage i kirken. Jeg var listet ud i den tro, 
at jeg blot var deltager i en almindelig rund-
visning, hvor man sådan kunne gå lidt til og 
fra, men nu, hvor jeg med skam i kroppen kan-
ter mig ind på den bagerste træbænk, forstår 
jeg til fulde, hvordan det må føles at være en 
Skygge-baldur.

Men jeg foregriber begivenhedernes gang. 
Et besøg i Ísland begynder jo i reglen med en 
flyrejse, og på en sådan er det gængs praksis, 
at man lige tyrer sig igennem, hvad det måtte 
være af læsbart stof i lommen frem for en. De 
fleste kigger vel bare billeder, men flyver man 
med ICELANDAIR, kan det varmt anbefa-
les også at læse billedteksterne, ikke mindst 
på menukortet. Om en BIO Yoghurt, fra en af 
Íslands 700 familiedrevne mælkefarme, hed-
der det f.eks.: ”If you’re bored during your 
flight we recommend eating your yoghurt 
with a fork. That will take up some of your 
time”. 

Et humoristisk flyselskab; så har man set 
det med. Men udover det elementært mor-
somme ved yoghurt-teksten, skiller den sig 
også ud fra dagens orden ved overhovedet at 
antyde, at man som kunde kunne tænkes at 
kede sig. Vi er langt fra den (b)åndede ser-
vilitet, som jeg husker fra sidste flytur med 
EasyJet til Berlin: ”And if we can be of any 
assistance to you please do not hesitate to 

contact the cabincrew”. EasyJet. Jo tak; det 
er os – passagererne, der er de nemme.

I Ísland er litteraturen den førende kunst-
art. Intet andet sted på kloden kan man angi-
veligt konkurrere med den islandske læse-
lyst og fortælletrang. Hvilket er heldigt, 
tænker jeg, for så har man noget at støtte sig 
til, når man er så letsindig at ville sige noget 
om det islandske landskab efter et tre-dages 
førstegangsbesøg. Imidlertid viser det sig, at 
litteraturen(i hvert tilfælde den del af den, 
som jeg er gået på plukhugst i) ikke ligefrem 
oversvømmes af landskabsbeskrivelser. Det 
har måske noget at gøre med, at landskabet er 
så massivt tilstede, at man dårligt nok tænker 
på det, og at den litterære grundfond – saga-
erne – langt hen ad vejen er handlingsorien-
terede slægtshistorier.

Men de findes – de lyriske landskabsbe-
skrivelser – som når Bergsveinn Birgisson i 
Svar på Helgas brev, skriver: ”Forårssolen fik 
sneen til at smelte, så bækkene rislede som 
tråde af sølv ned ad alle skråninger”. Og den er 
god nok. Vi er taget turen nordvest-ud fra Rey-
kjavík, og de stejle sortbrune fjeldsider danner 
en virkningsfuld baggrund for ”sølvtrådene” 
i det bare landskab. Et landskab som oprin-
deligt, i et vist omfang, var beklædt med skov, 
men nu, hvor den for længst er fældet, lig-
ger nådesløst åbent hen. Vi runder Snæfells- 
jökull (1.446 meter og evig sne) og fortsætter 
langs kysten østpå. 

Undervejs gør vi holdt i Bjarnarhöfn, en lille 
by kendt fra Eyrbyggja saga, som rummer ikke 
mindre end fire seværdigheder.

Seværdighed nr. et er hajmuseet, som pri-
mært er helliget Grønlandshajen. Et særligt 
forhold ved denne haj er, at den ikke har nyrer, 
hvorfor de giftstoffer, der normalt udskilles 
med urinen, ophobes i kroppen. Heldigvis 
lever den på meget dybt vand, erfarer vi fra 
den stedlige rundviser, og, skal det vise sig, 
hajmuseumsejer – men får man alligevel en 
i nettet, skal man ikke fortvivle over det, for 
udvanding, tørring og rygning henover tre-
fire måneder får bugt med så tilpas meget af 
ammoniak-stanken, at hajens kød såmænd 
er gået hen og blevet en delikatesse. Hvert 
år, på en særlig festdag, spises hajkødet, i så 
eskalerende et omfang, at den gode rundvi-
ser, hajmuseumsejer og (viser det sig nu)
hajkødsforarbejder, ikke længere kan følge 
med efterspørgslen. En smagsprøve på ste-
det bekræftede, at der var tale om noget helt 
særligt.

Hajmuseet er ikke noget fint museum. Ud-
over løseligt at være opbygget omkring Grøn-
landshajen, fungerer stedet som samling af 
alverdens ting fra egnen: potter og pander og 
udstoppede fugle. 

Men stedet emmer af fortælleglæde, og 
man savner ikke de tempererede montrer og 
den Hammershøjske stemning, der præger 
mere velordnede museer.

Hajmuseet i Bjarnarhöfn. Fotos AL Bjarnarhöfn shark museum. Photos AL

Hildibrandur Bjarnasón. Foto Bjørn Ginman
Hildibrandur Bjarnasón. Photo Bjørn Ginman
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Seværdighed nr. to er Bjarnarhöfn sømands-
kirke. En meget lille sortmalet træbeklædt 
kirke med hvide stafferinger og rødt stålpla-
detag. Smukt beliggende med koret mod havet 
og en vindomsust kirkegård, indrammet af en 
græstørvsvold. 

Vi følges til døren af vores nye ven ( ja, det 
er ham med den barkede næve; hajmuseums-
ejer m.m.), som nu viser sig også at være ejer 
af sømandskirken og formidler af den utrolige 
historie om kirkens indre. 

Og nu kan jeg vist godt afsløre, at den tredje 
seværdighed naturligvis er dette altmulig-
menneske, en vejrbidt islænding, der efter at 
have gennet mig tilbage i folden, lukker kirke-
døren og opsætter indvendige skodder for vin-
duerne. I mørket præsenteres vi for den fjer-
de og største seværdighed, nemlig altertavlen, 
som er udført af selveste Rembrandt van Rijn 
og givet som gave af hollandske søfolk, i tak-
nemmelighed over de lokale fiskeres undsæt-
ning af skibbrudne hollændere.

Bjarnarhöfn sømandskirke og kirkegård. 
Fotos Malin Blomkvist
Bjarnarhöfn seaman’s church and cemetery. 
Photos Malin Blomkvist
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Sømandskirken er blevet til et lille teater. 
Vores ven står ved døren i det mørke rum. Han 
skiftevis åbner og lukker den, og solen, som 
står præcis i kirkerummets længdeakse, oply-
ser altertavlen, som vi betragter fra først den 
ene side og derefter den anden. I et væk taler 
han. Kraftfuldt insisterende. Det er sådan, sa-
gaerne blev til, tænker jeg.

Rembrandt har benyttet sig af Mona Lisa-
tricket, idet altertavlens hovedfigurs blik føl-
ger os fra side til side. 

Nye historier føjes til. Paven har været på 
besøg, og der er også et eller andet fantastisk 
med kalken (var den en gave fra paven?). 
Trods de mange beviser på altertavlens ægt-
hed, findes der mennesker (akademiske tørve-
trillere), der betvivler, at den er malet af Rem-
brandt. ”Men så havde der jo ikke været nogen 
grund til at sætte hængelås på kirken”, siger 
vores ven. Så er eventuelle tyve advaret.

Vi slutter med et par linjer fra Sjóns skøn-
ne skrøne Skygge-baldur, for hvilken han blev 

tildelt Nordisk Råds litteraturpris i 2005: 
”Verden åbner det gode øje på klem. Fjeldry-
pen skriger. Bækkene risler under den tynde 
is og drømmer om forår, så bliver de livsfar-
lige elve. Her og der står der røg op fra snedyn-
gerne på fjeldsiderne – det er deres gårde. Alt 
her er lige blåt, undtagen der hvor det glitrer 
på toppene. Det er vinter i Dal.”
Ulrik Kuggas, landskabsarkitekt MDL, 
Schønherr
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SUMMARY

Special issue on Iceland, p. 1-63
Annemarie Lund 
Exactly ten years ago, a double issue on Ice-
land was published, LANDSKAB 3/4-2004, a 
kind of guide to Icelandic landscape architec-
ture. The special issue on Iceland in 2014 fo-
cuses more on the fantastic nature and land-
scape. After the volcanic clouds and economic 
downswing, the country now experiences an 
increasing stream of tourists, which is not 
without problems as this results in a wear 
and tear on nature and gives rise to increas-
ing demands for new roads, bus parking areas, 
information centers and other new buildings. 

In late summer 2013 the editorial com-
mittee visited part of the country, primarily 
Reykjavík, the national parks Snæfellsjökull 
and Þingvellir, with side trips like Deildartun-
guhver Hot spring, Grábrók, Reykholt, Hraun-
fossar and Barnafossar, and were guided by 
our Icelandic colleagues. LANDSKAB 2-2014 
seeks to express the current problems in land-
scape planning and tourism.

As an introduction, Reynir Vilhjálms-
son describes the Icelandic building heri-
tage, which until the early 1900‘s was based 
on building materials like peat and stone, and 
he shows how this cultural heritage today has 
inspired the work of architects and landscape 
architects. Reynir Vilhjálmsson offers exam-
ples of peat and stone buildings as well as 
stone walls, cairns, navigation markers, etc. 

In the article Virkeligheden Gentolket, 
Lulu Salto Stephensen characterizes the 
dynamic Icelandic landscape with its lava, hot 
springs and steam as ‘as a constantly present 
drama, which cannot be ignored but on the 
contrary is something one must relate to. The 
landscape is magnificent and often barren, but 
there is still a microcosm of arctic growth, of 
lichen and mosses.’ 

In the 1940’s a number of painters began 
depicting this imposing nature, which previ-
ously had been seen as desolate and barren. 
Lulu Salto Stephensen admits that she didn’t 
really understand the power in Jóhannes 
S. Kjarval‘s art until she witnessed the Ice-
landic nature: ‘On our study trip where we 
climbed volcanoes and drove many kilome-
ters through the landscape, we began to see 
the more subtle landscape elements.(…) By 
experiencing Kjarval, Júlíana Sveinsdóttir 
and Jón Stefánsson’s art live – in the Icelandic 
landscape – it became clear that their art was 
not tied to a specific time or style, but went 
beyond itself. That the narrative power lives 
and is well. That the landscape itself led to an 
understanding of what they were aiming at.’

Via two interviews, one with landscape 
architect Einar E. Sæmundsen, from Landmó-
tun, the other with landscape architect Pétur 
Jónsson from Landark, we get an insight in 
the current challenges, architectural policies, 

educational inspirations and problems. Many 
of the projects are similar to what we see else-
where in Scandinavia, but here we also found 
larger projects in connection with the sur-
roundings for hydroelectric and steam power 
plants as well as measures to prevent snow-
slides or repairs after avalanches. Both Einar 
E. Sæmundsen and Pétur Jónsson empha-
size that the drastic increase in tourism has 
created a great debate as to tourism being a 
threat or benefit for landscape and landscape 
architects.

Iceland is establishing a new landscape 
architecture education at Agricultural Uni-
versity in Iceland. Previously landscape archi-
tects had to study abroad in places like Nor-
way, Denmark and USA, but now a bachelor 
education is in place, while the master degree 
must still be taken abroad. Anne Margrethe 
Tibballs and Helena Guttormsdóttir tell about 
the landscape education in Hvanneyri. 

In Road trip Ísland Jacob Fischer reflects 
on immediate impressions, differences and 
similarities. He was surprised by Reykjavík’s 
wealth of color with buildings painted cobalt 
blue, harvest yellow, jade green and rust red 
that light up in the dense grey air. And he is 
fascinated by the city’s cemetery with its 
low rowan trees, with crooked branches that 
form a ceiling over the moss-covered grave-
stones. On a rainy day, there is a soft damp 
atmosphere. ‘City, show me your cemetery 
and I will tell you who you are.’ When driv-
ing through the countryside, the coarse 
landscapes with extinct volcanoes, ther-
mal baths and geological mysteries, offer the 
same impressions that attract tourists. Jacob 
Fischer asks, ‘Is it thus a surprise that cars 
require both room and parking places? And 
indicates the great challenge that now exists 
in dealing with mass tourism in an extremely 
vulnerable landscape. 

Grábrók is emphasized as a beautiful 
example of a careful and minimal design con-
trol of visitor activity. Here a simple zigzag-
ging wooden stairway is elegantly laid out 
over a lava field, which helps the visitor over-
come the terrain without damaging the deli-
cate lichen. 

Today, Iceland has designated three 
national parks, of which we visited two, 
Snæfellsjökull National Park and Þingvellir 
National Park. Ragnar Frank Kristjánsson, 
formerly from the Iceland Nature Agency as 
national park leader and who now teaches at 
the new landscape architect school briefly 
describes the quite different national parks. 

In Oplevelsesveje in Iceland he tells about 
the old roads, often gravel, narrow and related 
to the landscape topography, which are to be 
improved, to allow travel at a greater speed, as 
tourists would like to see as many attractions 
as possible in one day.

Four other articles, Hraun, Gräs, Om skov i Ís-
land and Lupin – the blue-violet invasion, ad-
dress subjects of important significance in the 
experience of the landscape. Martin Theill 
Johansen explains the development of the 
lava fields, the slow overgrowing, decompo-
sition and potential destruction due to wear 
and tear. Camilla Anderson was fascinated 
by the soft, grassy carpets that contrast to the 
coarse stone and creep across the landscape, 
burial places, etc. Before the trip, Liv Oustrup 
was somewhat skeptical of the afforestation 
in Iceland, as the wooded areas will lead to a 
blurring of the experience of the landscape. 
After having been to Iceland, she recogniz-
es the relevance in afforestation, due to the 
forest’s sheltering function, which is signifi-
cant in terms of erosion, the forest’s econom-
ical value and the establishment of habitats 
for flora and fauna. Anne Dahl Refshauge ex-
plains the dilemma arising from the beautiful 
blue-mauve lupin carpets, which prevent ero-
sion and absorb nitrogen, but also crowed out 
the indigenous flora.

Several articles address the magic of the 
island’s landscape. Lulu Salto Stephensen 
says that when painter Jóhannes S. Kjarval 
clapped his stones, he was expressing a rare 
dialogue with the landscape, far from the ate-
lier and art market. In addition to this, she 
discusses ‘the invisible features of the land-
scape,’ the trolls, wood spirits and elves. 
And Lulu Salto Stephensen also talked with 
Guðrún Bergmann, an expert in hidden crea-
tures and forces on Snæfellsjökull, and with 
Einar Gíslason, who has an extensive knowl-
edge of the Icelandic landscape, in that he was 
involved in producing a geodesic map of Ice-
land. Einar Gíslason has said that the belief 
in elves is very old in Iceland, and that when 
he was growing up (in the first quarter of the 
1900‘s), almost everyone believed that elves 
existed. There is even a map of this hidden 
world, Hafnarfjördur. Hidden Worlds Map, 
produced by Erla Stefánsdóttir and Kolbrún 
Þóra Oddsdóttir.

   In the final essay Tråde af sølv, Ulrik 
Kuggas has searched for lyric landscape 
descriptions in literature. He quotes Berg-
sveinn Birgisson’s Answer to Helga’s Letter: 
’The spring sun melted the snow so the stream 
trickled like silver threads down the slopes.’  
And Kuggas continues with a tale of Bjarnar-
höfn, a small village known from the Eyrbyg-
gja saga. Bjarnarhöfn has at least four attrac-
tions: A shark museum with a Greenland 
whale. A place with a small seaman’s church, 
A weather-beaten Icelander, our narrator and 
guide, and the greatest attraction, the church’s 
altarpiece, which we were told was done by 
Rembrandt van Rijn. 
Pete Avondoglio
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Dansk Landskabsarkitektforenings 
repræsentation i faglige råd og udvalg
Dansk Landskabsarkitektforening har om-
kring 20 repræsentanter i forskellige faglige 
råd og udvalg rundt omkring i landet. 

De er alle med til sikre, at landskabsarki-
tekterne og faget stemme bliver hørt. Med 
deres frivillige arbejde bidrager de til debat-
ten og til de beslutninger, der træffes i mange 
fagudvalg. Fagudvalgene spænder vidt – fra 
Nordisk Vejforum, Frøkildeudvalget, Kultur-
styrelsens Særlige Bygningssyn til juryen for 
Den Danske Lyspris. Tak til alle de frivillige 
kræfter – uden dem vil foreningen ikke være 
den stærke faglige forening, som vi er i dag.

Læs alle beretningerne i DL’s årsberetning 
KUREREN på www.landskabsarkitekter.dk 

Valg i International Federation of
Landscape Architects
I februar 2014 har DL – sammen med de øv-
rige medlemsorganisationer – stemt ved val-
get i den internationale landskabsarkitektor-
ganisation IFLA World. Kathryn Moore blev 
valgt som IFLA’s præsident. John Easthope 
er valgt som kasserer. Til ’Committee Chair 
Communication and External Relations’ valg-
tes Bruno Marques, til ’Committee Chair Edu-
cation and Academic Affairs’ Andreja Tutun-
dzic og til ’Chair for Committee Professional 
Practice and Policy’ Carlo Bruschi. 

Læs mere om resultatet på www.bigpulse.
com/pollresults?code=3676tiBA5I8GCVGFA
Mjdmdap 

Og hvad er det nu lige IFLA laver? Her er 
en kort opsummering: ’IFLA represents the 
landscape architectural profession globally, 
providing leadership and networks support-
ing the development of the profession and 
its effective participation in the realization 
of attractive and sustainable environments’.

IFLA er landskabsarkitekternes svar på 
FN – det sted, hvor forskellige lande og kul-
turer mødes omkring vores fælles faglighed. 
IFLA er inddelt i 4 regioner – Europa, Asien, 
Amerika og Afrika. Hver region afholder egne 
arrangementer, har nyhedsbreve m.m. Ver-
denskongressen og generalforsamlingen 
(World Council) turnerer imellem de 4 regi-
oner. IFLA har hovedkontor i Bruxelles.

IFLA beskæftiger sig bl.a. med at godken- 
de og understøtte af landskabsuddannelser, 
uddannelsernes faglige niveau, hjælper med 

at danne foreninger i lande, hvor faget endnu 
ikke er så godt etableret – eller slet ikke findes. 
IFLA  har en række underkomiteer, bl.a. én 
der beskæftiger sig med uddannelse, én der er 
beskæftiger sig med landskabskonventionen 
samt den meget aktive Cultural Landscapes 
Comittee – se mere på www.iflaclc.org

IFLA arrangerer konferencer, symposier 
m.m. for medlemmerne.

IFLA forsøger at påvirke magthavere og 
organisationer til at sætte landskabet på dags-
ordenen, både lokalt og på verdensplan.

IFLA handler i høj grad om solidaritet, 
altså at vi der har en velfungerende faglighed, 
og høj kvalitet i arbejdet er med til at hjælpe 
lande, der ikke er nået så langt, videre – til 
gavn for faget, men i høj grad også til gavn for 
verdens landskaber.

IFLA kommunikerer med medlemmer og 
resten af verden ved hjælp af online magasi-
net IFLA News Letter, IFLA News Brief samt 
deres Facebook-profil. Læs der, der står fak-
tisk tit interessante ting.

IFLA samarbejder med søsterorganisatio-
ner såsom byplanlæggernes, arkitekternes og 
parkforvalternes verdensorganisationer. Des-
uden er IFLA nært knyttet til en række andre 
ngo’er på verdensplan og en række FN-orga-
nisationer, specielt UNESCO.

IFLA er en organisation for landenes for-
eninger, men du er også personligt medlem. 
IFLA fungerer nemlig også som ét stort inter-
nationalt netværk af foreninger og enkeltper-
soner. Det netværk kan du bruge i dit daglige 
arbejde, hvis du skal ud at rejse, på studietur 
osv. – det giver dig simpelthen adgang til at 
kontakte og møde fagfæller fra hele kloden.
Lillan Thomsen, daglig leder, DL

IFLA 51th World Congress og 
konkurrence for landskabsarkitekt-
studerende – Buenos Aires, Argentina
Den internationale federation af landskabs-
arkitekter, IFLA, afholder sin 51. verdenskon-
gres i Buenos Aires den 5.-7. juni 2014.

Indsendelsesfrist for konkurrence for 
landskabsarkitektstuderende er 5. maj 2014.
Program, tilmelding, studenterkonkurrence: 
www.iflaargentina2014.com

Rosa Barba Landscape Prize 2014
Indsendelsefrist for forslag er 11. april 2014.
www.coac.net/landscape

Nyt fra Dansk Landskabsarkitektfore-
nings arrangementsudvalg i København
Arrangementsudvalget har flere arrangemen-
ter på bedding. Der planlægges en tur til Bal-
lerup for at kigge på og høre om walk-and-talk 
landskaber, et todelt arrangement om frøkil-
der og kvalitet i plantemateriale den 3. april 
på Københavns Universitet samt en ekskur-
sion den 20. maj for at se på plantninger. 

Desuden vil forsommeren byde på et net-
værksarrangement på Fyn, der tager udgangs-
punkt i Odense og den udvikling, der her er 
på planlægningsniveau. Samtidig beses nogle 
af byens grønne områder og udviklingen der. 
Følg med i DL-Nyt, hvor arrangementerne 
løbende annonceres. 

DLK giver dig mulighed for at gennemføre 
det faglige arrangement, som du måske ikke 
selv har overskud til at gennemføre alene. Alle 
DL’s medlemmer opfordres til at komme med 
idéer og oplæg til arrangementer, til at melde 
sig i arrangementsudvalget eller til at med-
virke til at arrangere et enkelt arrangement. 
Måske har netop din arbejdsplads et projekt, 
som du gerne vil vise frem til fagfæller. Kon-
takt DL’s sekretariat. 

Vi ser frem til at mødes til inspiration, fag-
lig debat og fællesskab i det nye år – så ’faglig-
heden kan spire og det sociale blomstre’.
Ann Lilja, medlem af DL’s bestyrelse 
og medlem af DLK

Runde fødselsdage
80 år: Torben Michelsen, 12. maj
75 år: Henrik Fog-Møller, 6. maj
70 år: Lone van Deurs, 8. april,
Svend Kierkegaard, 18. april,
Susanne Struch, 4. maj
65 år: Ejnar Overlund Hansen, 4. maj,
Else Strøm, 11. maj
60 år: Charlotte Horn, 4. maj,
Birgitte Errboe Poulsen, 14. maj
40 år: Jette Krogh Kristensen, 4. april,
Mette Larsen 16. april, 
Louise Axholm, 23. april,
Søren Kristensen, 4. maj

Udgivelsesplan LANDSKAB 
Nr. 3. Udk. 28. april
Nr. 4. Deadline 13. april, udk. 13. juni
Nr. 5. Deadline 30. juni, udk. 5. september

DL, Dansk Landskabsarkitektforening Strandgade 27A, 1.   DK-1401 Kbh K   Tel. +45 33 32 23 54
Formand er Karen Sejr
Daglig leder er Lillan S. Thomsen   dl@landskabsarkitekter.dk   www.landskabsarkitekter.dk
DL er medlem af Dansk Kunstnerråd,
 IFLA Europe, European Region of IFLA 
IFLA, International Federation of Landscape Architects
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Det 63. danske Byplanmøde: Smart planlægning 
Byplanmødet afholdes over to dage og består af en række fælles 
forelæsninger, paneldebatter, delmøder og deludflugter. Det 63. 
danske Byplanmøde afholdtes på Frederiksberg med temaet ’smart 
planlægning’. Smart planlægning handler bl.a. om, hvordan man 
kan bruge nye data, nye digitale redskaber og kommunikations- og 
informationsteknologi i planlægningen af vores byer og landom-
råder. Det handler også i høj grad om at tænke helhedsorienteret 
for at udnytte ressourcerne bedst muligt. 
   Lektor, ph.d. Martin Brynskov (Aarhus Universitet, AU Smart Ci-
ties) indledte byplanmødet med et oplæg om smart by-begrebet. 
For at nærme sig smart planlægning og smarte byer opridsede han 
en historisk kontekst med konkrete eksempler fra bl.a. Asiens stor-
byer og amerikanske markedsdrevne byer, og han påviste, at smar-
te byer ikke er et nyt begreb, men kan ses i forlængelse af f.eks. 
Plug-in City, Wired City, Virtual City og Intelligent City. Martin 
Brynskov opsummerede, at smarte byer først og fremmest hand-
ler om en kulturel og organisatorisk omstilling med fokus på ufor-
mel organisering, strategisk byudvikling og partnerskaber. Han 
pointerede, at instrumenter og teknologi er vigtigt, men kommer 
i anden række.

Ud fra et landskabsarkitektperspektiv synes jeg, at den smarte 
planlægning blev meget relevant og vedkommende på udflugterne 
og delmødet Vandet og det grønne, hvor smart planlægning dis-
kuteredes i forhold til klimatilpasning og regnvandshåndtering. 

Vandet og det grønne 
Professor Marina Bergen Jensen fra Skov & Landskab ved Køben-
havns Universitet indledte med at sætte rammen for diskussionen 
på delmødet. I takt med at kloden opvarmes og vejret bliver mere 
ekstremt, skal byerne tilpasse sig voldsommere hverdagsregn, og 
det udfordrer kloakkerne, for flere ekstreme hændelser kan kloak-
kerne umuligt håndtere. Klimavarslerne er usikre. Når man kig-
ger på tørkeindeks for Danmark, er det muligt, at vi også risikerer 
tørke, hvilket der ikke er så stor fokus på i dag. Byerne står over for 
en transformationsproces, hvor der bl.a. skal findes nye løsninger 
i forhold til transport, opvarmning, køling af bygninger og sårbar-
hed over for klimaforandringer. De danske byer skal omdannes fra 
at være klimasårbare med stor CO2-udledning og dårlig udnyttelse 
af ressourcerne til at blive klimarobuste med lav CO2-udledning og 
et mindre forbrug af ressourcer for at sikre den fortsatte velfærd. 
I den forbindelse er det interessant at se på, hvordan grønne løs-
ninger kan bidrage. 

Marina Bergen Jensen beskrev herefter principper for, hvor-
dan løsninger til håndtering af de øgede vandmængder enten kan 
ske nedstrøms eller opstrøms i form af lokal afledning af regnvand 
(LAR) – forsinkelse, infiltration, fordampning og transport. Kon-
ventionel kloakudvidelse er en veletableret og velkendt løsning. 
Afkobling af regnvandet til en grøn struktur giver dog nye smarte 
muligheder og synergieffekter ved at forbedre byernes vandba-
lance, økologiske tilstand og innovationskraft. 

Direktør Søren Ahle Hansen fra Boligselskabet ØsterBO kom 
med et indlæg om klimatilpasningsprojekt i boligbebyggelsen Øst-
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byparken i Vejle. Han beskrev nogle af de konkrete udfordringer, 
man ofte støder på i LAR-projekter med mange involverede par-
ter: ansvar ved flere grundejere, enighed om serviceniveau, sam-
arbejdsmodeller, finansieringsmodeller, godkendelsesprocedure 
og lovgivningens begrænsninger.

Direktør Torben Gade, GBL, gruppen for by & landskabsplan-
lægning, viste herefter eksempler på smarte løsninger til lokalaf-
ledning af regnvand fra publikationen Regnvand i byen, 9 europæ-
iske LAR-projekter, som GBL har udarbejdet for Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikter. Publikationen skal inspirere til lokal 
klimatilpasning og LAR-løsninger, der bidrager til bedre byer, og 
den kan ses på ministeriets hjemmeside. 

De tre oplægsholdere satte scenen for en efterfølgende god 
diskussion om, hvordan vandet og det grønne kan ses som mulig-
heder og udfordringer og bidrage til en smartere planlægning af 
vores byer. 

Regnvand som driver – Blå og grønne løsninger
På byplanmødets sidste dag var det tid til at komme ud og opleve 
byen og se konkrete eksempler på den smarte planlægning. 

Udflugten Regnvand som driver gik til byudviklingsområdet 
MUSICON og den prisvindende Rabalderpark. Et eksempel på 
et 40.000 m2 stort område, der er blevet omdannet til en kombi-
nation af et teknisk anlæg til regnvandsafledning og et rekreativt 
område for byens borgere. Når kanaler og bassiner ikke er fyldte, 
kan de i stedet bruges rekreativt af cyklister, skatere m.fl. med for-
billede i de amerikanske snake runs. Efterfølgende så vi den i nye 
bydel Trekroner afledning af regnvand i en større skala, alternative 
boformer samt uddannelses- og kulturinstitutioner. 

En anden udflugt Blå og grønne løsninger tog udgangspunkt i 
Købehavns Kommunens skybrudsplan. Her besøgte vi ågenopret-
ningsprojektet Harrestrup Å, Skt. Annæ Plads i Frederiksstaden 
(der skal omdannes til et grønt byrum med lokal regnvandshånd-
tering) samt klimakvarteret Skt. Kjelds på Østerbro.
Johanne Heesche, landskabsarkitekt MDL, 
DL’s repræsentant i Dansk Byplanlaboratorium

Første uddeling fra ESLAGART Fond
Landskabsarkitekten Asger Ørum-Larsen (1. februar 1913 - 27. 
august 2011) lod alt, hvad han efterlod sig, indgå i en ikke-erhvervs-
drivende fond med navnet ESLAGART Fond. Fondens formål er 
at ’yde økonomisk støtte til forskning inden for dansk og interna-
tional havekultur, dvs. havekunst og havebrugshistorie’. Støtte kan 
tildeles såvel danske som udenlandske kulturforskere som forfat-
tere, der interesserer sig for dansk havekultur og vil skrive herom 
internationalt. Uddeling fra fonden sker uden ansøgning og hvert 
år ifm. Asger Ørum-Larsens fødedag. Fondets bestyrelse består af 
advokat Henrik Holmblad, Jane Schul og Annemarie Lund. Ved 
fondens første uddeling er mag.art., ph.d. Svava Riesto, Institut 
for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU, tildelt et rejselegat på 
15.000 kr., og  Foreningen Havehistorisk Selskab, der udgiver års-
skriftet Fra Kvangård til Humlekule, er tildelt 25.000 kr. 
Om ESLAGART se Landskab 2-2013
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Anlægs- og driftsopgaver kræver omhu. OKNygaard  
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aalto.fi

Aalto University is a new university with over a century of 
experience. Created from a high-profile merger between three 
leading universities in Finland – the Helsinki School of Eco-
nomics, Helsinki University of Technology and the University of 
Art and Design Helsinki – Aalto University opens up new possi-
bilities for strong multidisciplinary education and research. The 
university has 20 000 students and a staff of 5 000 including 
370 professors.

Aalto University School of Arts, Design and 
Architecture invites applications for:

Tenure Track 
or Tenured 
Position in 
Landscape Architecture
The focus of the new professorship is on creating new 
knowledge and on developing expertise in emerging 
fields of landscape architecture. The professor may be 
specialized in EITHER landscape construction tech-
nologies and management OR the history and theory of 
landscape architecture OR landscape urbanism. 

The Landscape Architecture degree programme at Aalto 
University is Finland’s only academic institute in the 
field of landscape architecture. 

The degree programme is currently divided into three 
study areas: 1) landscape design and construction, 2) 
landscape planning and ecology, 3) urban design and 
planning (shared with the Degree Programme of Archi-
tecture).

The closing date for applications is  May 7th, 2014.

The position will be based at the Department of Archi-
tecture, Espoo Finland. To see the complete position de-
scription, please go to http://www.aalto.fi/en/about/
careers/jobs

www.arkfo.dk/jobmarked
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