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Havekulturfondens hæderspris
1997

Landskabsarkitekt J.P. Junggreen
Have er i år tildelt fondens hæders¬

pris for et langt livs engageret arbej¬
de med havekunst og landskabsarki¬
tektur.
I forbindelse med prisuddelingen
holder Junggreen Have en forelæs¬
ning om sine erfaringer med faget.
Forelæsningen finder sted fredag d.
24. oktober 1997 kl 15.15 på KVL's
Sektion for Landskab, Rolighedsvej
23, 2.sal, aud. 4.01.
Havekulturfonden vil være vært ved
en reception.
På fondens vegne, Ib Asger Olsen

Havebrugshistorisk Selskab
Havebrugshistorisk Selskab afholder
i efteråret to foredrag på KVL, Rolig¬
hedsvej 23. Frederiksberg
Onsdag den 8. oktober kl. 19.30:
Ruderatplanter i København. Ama¬
tørbotanikeren Finn Skovgaard for¬
tæller om mange af de fremmedar¬
tede sydlandske planter og frugter,
hvis frø på den ene eller anden må¬
de havner på gader, veje og havne¬
områder eller i kloakker. Herfra føres
frøene til rensningsanlæggene, hvor
mange af dem kan danne store,
kraftige bestande i det deponerede
kloaksand.

Tirsdag den 25. november kl. 19.30:
Æblets krønike. Forfatteren, have¬
manden og svampeforskeren Jørgen
Bech-Andersen kommer denne aften,
med udgangspunkt i sin nyligt udgiv¬
ne bog, langt omkring i æblets ver¬
den. Rejsen går over æbler, der slet
ikke er æbler, til rigtige æbler i den
nordiske, græske og romerske myto¬
logi og frem til vore dages højt for¬
ædlede sorters egenskaber med alt,
hvad der hører til som beskæring,
podning, sygdomme og anvendelse.

Efteruddannelseskursus:
Smukke Veje
Vejdirektoratet og Arkitektskolen i

Aarhus har i fællesskab planlagt et
to-ugers kursus for ingeniører, arkitek¬
ter og landskabsarkitekter i perioden
6.-10. oktober og 1.-5. december.
Kurset er et led i Vejdirektoratets
Strategi for Smukke Veje.
Kurset tager sigte på at give delta¬
gerne en grundlæggende indføring i
vejbyggeri, og der er lagt vægt på at
beskrive de discipliner, som er vigtige
for at kunne skabe helhedsløsninger:
landskabsanalyse, traceringselemen-
ternes samspil, vejens rytme, terræn¬
formering og vejens elementer.
Kurset indeholder dels en studierej¬
se til udvalgte vejstrækninger i Hol¬
land, Nordtyskland og Danmark, dels
et forløb i Danmark med opgaveløs¬
ning, tegnebordsundervisning og

foredrag ved stærke lærerkræfter
inden for de forskellige discipliner.
Kursusledelsen varetages af arkitekt
Preben Skaarup og arkitekt Michael
Varming.
Med et betydeligt tilskud fra Kultur¬
ministeriet er prisen for hele forløbet
11.900 kr.

Omgående tilmelding. Man kan til¬
melde sig hele forløbet eller alene
studieturen.

Program: Eva Helbo Olesen. AAA,
Nørreport 20. 8000 Aarhus C.
Tel. 89 36 00 00, fax 86 13 06 45.

Påvirkning og inspiration
et tværvidenskabeligt seminar
om studiet af haver og havekunst
Den 30. og 31. oktober 1997 afhol¬
des det andet internordiske seminar
om studiet af haver og havekunst
ved Institut for Arkæologi og Etnolo¬
gi. 18 danske, norske og svenske
forskere, inden for fagene botanik,
etnologi, havehistorie, kunsthistorie,
landskabsarkitektur og sociologi, vil
præsentere problematikker og forsk¬
ningsresultater og lægge op til debat
på tværs af faggrænser. Det forelø¬
bige program omfatter bl.a. følgen¬
de forelæsninger og forelæsere:
Haveplanternes indførselsdatering i
Danmark v. Johan Lange: Kjeld
Lundquist: Danmarks første renæs¬
sancehave v. Jens Schjerup Hansen:
Danske stemningshavers tyske bag¬
land v. Margrethe Floryan; Åsa Klint¬
borg Ahlklo; Thomas Whatelys trak¬
tat v. Katja Grillner; Fra adelens
arkadiske landskaber til borgerska¬
bets globale teknologi v. Steen Høy¬
er: Landskapsparken och staden v.
Catharina Nolin; Att forska om folk¬
liga trådgårdarv. Maria Flink: Mette
Eggen: Eva Londos: Å begrava hun¬
der v. Liv Emma Thorsen; Restaure-
ringsstrategi v. Jens Hendeliowitz.
Yderligere oplysninger: Erik Kalsgård
Poulsen, Københavns Universitet,
Institut for Arkæologi og Etnologi.
Vandkunsten 5, DK-1467 Kbh. K.



Se Danmarkshistorien
i et bedre lys

Fornemme bygninger som Kronborg fortjener den optimale
projektør. Derfor er Decoflood udviklet til de nyeste og mest
avancerede lyskilder, som sørger for de bedste farvegen¬

givelser. Decoflood fremhæver
et naturligt udseende, farver og
arkitektoniske detaljer. Og dens
harmoniske design gør, at Deco¬
flood både kan indgå som en del
af en bygnings facade og inte¬
greres diskret i omgivelserne.
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Køln, 4. - 7. november 1997
International fagmesse

for anlæg af grønne områder og for

vedligeholdelse af grønne områder
- med landskabsarkitektkonference -

W

arealp^

areal er fremtidens plat¬
form: Den skaber det
totale overblik over nyheder,
trends og standarder. Den præsenterer
udbuddet fra ca. 350 firmaer fra
15 lande.

Vedligeholdelse af grønne områder,
vedligeholdelse af landskab, anlæg af

grønne områder,
vejanlæg, maskiner og

redskaber, beplantning af anlæg,
indretning af anlæg, vinterarbejder,
kirkegårdspleje, planter og frø,
planteskoler, golfpladser og -anlæg,
serviceydelser og andet til den grønne
branche

En termin med tredobbelt udbytte.

T reFoldigMesse
International

fagmesse for
idræts- og
sportsanlæg samt
svømmehaller

areal £ International fag¬
messe for anlæg af
grønne områder og
for vedligeholdelse
af grønne områder

International

fagmesse for
vedligeholdelse,
rengøring og

SAS UDENRIGSREJSER LUFTHANSA
København 70 10 20 00 København
Århus 86 13 12 11 Århus
Aalborg 98 10 37 00

Deres messerejse køber De hos:

BENNETT MESSEREJSER
33 37 73 33 København/Tåstrup 43 58 78 78
86 13 19 33 Odense 66 12 21 78

Kolding 75 52 37 00
Århus 86 12 33 11

CARLSON WAGONLIT TRAVEL
København 33 63 78 78
Glostrup 43 23 75 75
Lyngby 45 26 76 76
Århus 89 32 11 11
Esbjerg 79 12 02 22

Messeinformation og adgangskort hos KolnMesse's repræsentation:
INTERMESS I. Krogdahl, Skodsborg Strandvej 156, 2942 Skodsborg/København, telefon 4550 5655, telefax 4550 5027 AKoln/Messe



SAMTALE MED REYNIR VILHJÅLMSSON
Annemarie Lund

Hvorfra i Island kommer du?
Min mor var bondedatter fra Sydlandet, hvor der er
store vidder og godt landbrugsland, og min far kom
fra Vestfjordene, hvor der er trange fjorde og bjerge,
og hvor man lever af at fiske mere end af landbrug.
Men da han jo blev sømand, kom han rundt i landet
og fandt sin kone på Sydlandet. Jeg blev født i Rey¬
kjavik i 1934.

Havde du allerede fra ung alder en sarlig interessefor
planter og gartnerfaget?
Jo, det havde jeg måske. Da jeg var 15-16 år gammel
kom jeg til Norge på en gård og boede der i et år. Når
man sådan kom fra Island, lærte man jo helt andre
forhold at kende end her i landet, hvor der ikke var

mange træer, og man dengang, for det meste, kun
dyrkede græs og kartofler.

Du kommer ikke selv fra en gård eller et gartneri?
Nej, min far var styrmand på en fiskerbåd, men han
stammede fra landet, og det gjorde min mor også. Så
vi er ikke byboere, jeg er den første generation bybo.
Man siger, at det tager tre generationer at blive bybo.
Fra 8-års alderen til jeg var 13, var jeg altid på landet
om sommeren, idet der dengang var brug for os unge

til hjælpe i landbruget. Det var inden maskiner blev
almindelige. Jeg kom altså ud på landet i Island og i
Norge og lærte mig denne kultur, hvordan man kulti¬
verede jorden og dyrkede grøntsager og æbletræer.
Det var skønne år.

Da du kom hjem fra Norge, startede du så direkte på
gartnerskole?
Ja, gartnerskolen lå inden for de økonomiske grænser.

Jeg havde mistet min far, og man havde ikke så man¬

ge penge dengang. Gartnerskolen i Hverager var et
sted, hvor man både kunne bo og læse mod at arbej¬
de for ophold og skolepenge.

Var den delt i både en anlægsgartner- og en havebrugsli¬
nie, eller var det det samme?

Ja, det var det samme, der var kun én linie, akkurat
som der dengang var på Landbohøjskolen. Men dette
var en 2-årig skole, og man opholdt sig hele tiden på
skolen. Her lærte jeg Jon H. Bjornsson at kende. Han
var lærer på skolen og den første islandske landskabs¬
arkitekt, men uddannet i USA.

Jeg havde evner for at tegne og forme, det syntes Jon
Bjornsson også, og efter gartnerskolen begyndte jeg at

tegne hos ham. Jon Bjornsson startede den første
egentlige anlægsgartnervirksomhed på Island, og han
drev også en planteskole. Så han både tegnede og ud¬
førte projekterne. Dengang var det udelukkende pri¬
vathaver, vi havde med at gøre.

Der var jeg den første sommer, derefter syntes jeg,
at jeg måtte lære noget mere, og jeg kom ind på Det
Kgl. Haveselskabs Anlægsgartnerskole i København.

Nu fandt du på at tage til Danmark, men kunne du
ikke også vare taget til Norge eller Sverige. Var der
noget sårligt ved Danmark, der trak?
Det ved jeg ikke rigtigt. I skolen lærte vi jo dansk.
Nej, jeg kendte ikke til undervisningsmuligheder i
Norge inden for faget dengang, og vores lærere på
gartnerskolen var kommet fra Landbohøjskolen i Kø¬
benhavn, og de havde jo danske kolleger og skolekam¬
merater, vi hørte om: Agnete Muusfeldt, Erik Mygind,
J. Palle Schmidt m.fl. Det gav kontakten til Danmark.

Det var ikke sådan, at du havde hørt om C. Th. Søren¬

sen eller Georg Boye?
Nej, det havde jeg ikke dengang, men da jeg så kom
på Haveselskabets Anlægsgartnerskole fik jeg et nyt

syn på sagen. Jeg så, hvor lidt jeg egentlig kunne. Jeg
havde jo været på Statens Gartnerskole i to år, og hos
Jon Bjornsson, hvor jeg arbejdede ret selvstændigt. Så
jeg troede dengang, at jeg kunne mere, end jeg egent¬

lig kunne. Det var i 1953.
Anlægsgartnerskolen var en l-års skole. Jeg tror fak¬

tisk, det var den eneste havebrugsskole dengang med
en særlig anlægslinie. Det var Georg Boye, der tilret¬
telagde studiet, og han prøvede nok nogle af de pro¬

grammer af på os, som senere blev brugt på Landbo¬
højskolen. Vi var ca. 10 elever, bl.a. Frank Pettersson.

Og bagefter skulle du vel egentlig have varet hjem?
Jeg tog også hjem og var der et halvt år. Svanfridur og
jeg fik en lille datter. Men inden vi tog hjem, var jeg
så heldig at fa plads på Georg Boyes tegnestue. Det
var ganske vist kun nogle måneder, men det var alli¬
gevel tid nok til, at jeg kom ind i rutinen. Og deri¬
gennem fik jeg tilbudt arbejde hos Agnete Muusfeldt
og Erik Mygind. Det var med meget kort varsel, og
jeg skulle bestemme mig omgående, og inden en uge

I årene 1955-1972, efter indfø¬
relsen afC. Th. Sørensens under¬
visning i havekunst ved Kunst¬
akademiets Arkitektskole i

København var det ret udbredt,
atfolkfra Norden eller Holland
og Belgien uddannede eller efter¬
uddannede sig i Danmark.
Undervisningen kunne aftluttes
med 'Prøven i Havekunst'. Det

gjordefeks. Pelle Friberg, Rey-
nir Vilhjdlmsson, Rolf-Gunnar
Andersson, Jana Zupancova,
Leena Iisakkila, Gustav Lange,
Lodewijk Wiegersma, Paul de
Roose m.fl. De blev uddannet
sammen med danske landskabs¬

arkitekter som Morten Klint,

Ole Klaaborg, Arne Lindholdt,
Gunnar Moos, Lotte Kamp,
Niels Mansa, Tine Falkentorp,
Ib Asger Olsen, Peter Thorsen,
Svend Kierkegård og Malene
Hauxner. De fleste tog hjem,
dog måske først efter at have
arbejdet her flere år. Enkelte
som feks. finnerne Måns Gin¬
man ogJan Malm blev her.
Der er ingen tvivl om at denne
fællesnordiske skoling har haft
en utrolig samlende og udviklen¬
de karakter for landskabsarki¬
tektfaget i Norden. Selv om vi
årligt holder nordiske møder og
javnligt nordiske kongresser kan
vi kun misunde den kollegiale
udveksling og det indgående
kendskab til hinandens arbejder,
man dengang havde. Etfint¬
masket netvark, det er svart at

genopbygge.
Landskab vil derfor interviewe
nogle afovennævntefor atfinde
ud af om og i givetfald hvor¬
dan den danske tradition er bå¬

ret hjem og videreudviklet. Lidt
efter lidt bringes interviews og

eksempler arbejder. I Landskab
5/1996 bragtes i øvrigt et inter¬
view med Preben Jacobsen, der

praktiserer i England.
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Skålholt kirkegård og omgivelser.
Registreringsplan 1961.
• Skålholt cemetery and environs.
Cadastral map of 1961.

var gået var jeg i Danmark, mens min kone og mit
lille barn var hjemme i Island, indtil vi fandt et sted
at bo. Jeg arbejdede hos Agnete Muusfeldt og Erik
Mygind i flere år, også samtidig med, at jeg gik på
Akademiet. Jeg var der som såkaldt hospitant, og der
var mange, der som jeg arbejdede sideløbende. Både
Ole Klaaborg, Gunnar Moos m.fl. havde tilknytning
til en tegnestue, mens de gik på Akademiet. Når man
ikke var på skolen, var man på tegnestue.

Kan du huske nogle afde opgaver, I havde hos Agnete
Muusfeldt og Erik Mygind?
Vi havde mange opgaver rundt omkring i landet og i
Københavnsområdet, og vi deltog også i byplanarbejde.
Der var skole- og boligbyggeri både i Frederikssund,
Hjørring og Aalborg, bl.a. Aalborghus Gymnasium. I
Københavns omegn, husker jeg bl.a. boligbyggerierne
Torveparken og Torvegården samt Skelhøjen i Herlev.
Agnete Muusfeldt og Erik Mygind var allerede veletab¬
lerede, selv om de kun har været godt 10 år ældre.

Jeg kan ikke huske alle de konkurrencer, vi deltog
1. Men jeg husker dog et idrætsområde i Nørre Sund¬
by, hvor Andreas Bruun og jeg var så heldige at vinde
2. præmie.
Sammen med Klaaborg, Lindholdt og Moos deltog

jeg i en meget stor konkurrence, som vi ganske vist
ikke fik noget ud af andet end det morsomme ved at

arbejde sammen og gennemføre en kæmpe plan. Det
var et Bundesgartenschau-arrangement i Berlin
omkring 1960.
Dengang havde vi også 'Foreningen af yngre Have¬

arkitekter', hvor vi unge landskabsarkitekter kom sam¬

men og lærte hinanden at kende. Jeg husker forenin¬
gen meget godt, fordi det var sådan en entusiastisk
forening, hvor man lavede en hel del ting sammen,

både festlige og faglige ting. Andreas Bruun og jeg
blev meget gode venner og er det stadig, men vi gik
aldrig på skole sammen.

Hvordan var undervisningen hos C. Th. Sørensen, det
var velprimart ham, der var Lireren, eller var der andre?
Jo, det var C.Th. som jeg husker bedst og lærte mest
af. Men vi blev også koblet på arkitektafdelingerne og

arbejdede som en slags konsulenter med diverse arki¬
tekter. Derfor var man med ved gennemgang af pro¬
jekter på mange afdelinger, så man blev vant til at ar¬
bejde sammen med bygningsarkitekter og tage imod
kritik fra andre professorer.

Jeg kan ikke huske, at C.Th. selv var hård i sin kri¬
tik, men han havde sin måde at sige, hvad han syntes
om tingene, men hård synes jeg ikke han var. Men
hvis han syntes, at noget var rigtig godt, fremhævede
han det.

Synes du, der er nogen bestemte tingfra hans måde at
anskue tingene på, at du har taget til dig, eller er det
lige så meget de tegnestuer, du arbejdede på?
Nu må vi huske på, at alle de her folk, Agnete Muus¬
feldt, Erik Mygind og de fleste arkitekter i den gene¬

ration har været under indflydelse af C.Th. Det man
lærte hos dem, var egentlig indirekte en forarbejdning.
Man kan ikke undgå at beundre C.Th. Sørensen. Jeg
synes måske, at han har været det eneste rigtige geni,
som jeg har mødt, men jeg er dybt taknemlig for de
mange år, jeg tilbragte hos Agnete og Erik. De år var
både en god skole i faget og en kulturel skole. Jeg min¬
des disse gode venner med glæde og savn.

Da jeg tog afgangsprøven skulle man udarbejde bå¬
de en historisk og en nutidig opgave, og jeg valgte
begge opgaver i Island. Den historiske omhandlede
Skålholt Kirke med omgivelser, stedet for det gamle
bispesæde med latinskole. Og den nutidige drejede
sig om et område ved Ellidåen i Reykjavik.
Det var næsten umenneskeligt at arbejde samtidigt

med to opgaver. Efter at have været i Danmark i ti år,
måtte jeg igen sætte mig ind i islandsk historie og is¬
landske forhold. Jeg tror, det var i forbindelse med
det, at jeg fik forståelse for de muligheder, der var i
landet.

Jeg tog hjem en sommer for at hente materiale og

se på tingene. Men inden jeg tog hjem, havde jeg stu¬
deret islandsk byggeskik på Nationalmuseet i Køben¬
havn, især tiden lige inden århundredeskiftet, 1890-
1900. En dansk landmåler og soldat, Daniel Bruun,
havde rejst en del i Island. Han var meget interesseret
i islandske forhold, og han var en god tegner. Han
havde registreret hel del, som kom ind på hans sam¬

ling i København. Dengang var det bare et stort skab,
som man kunne kigge i - der var alle mulige skitser
og ting og sager. Han havde også skrevet en bog, som
hedder: 'Fortidsminder og nutidshjem i Island'. Og
nutidsminderne var selvfølgelig fra den nutid, han op¬

levede, som nu er historie. Jeg fik en hel del at vide,
og da jeg kom til Island, havde jeg en god baggrund,
idet jeg kendte til gammel byggeskik og materialer.
Jeg og mine to brødre tog til Skålholt og boede i

telt derude i tre nætter. Vi registrerede alt, hvad vi kun¬
ne se, legede arkæologer og så på spor i landskabet, og
gisnede om, hvordan det havde været. Opgaven blev
også publiceret i Havekunst, og jeg fik en god kritik.
Da jeg så blev færdig i 1961, blev jeg medlem af

den danske havearkitektforening. Der var kun 30 dan¬
ske medlemmer dengang. Jeg tog hjem i 1963, men
var medlem af den danske forening, indtil vi startede
den islandske landskabsforening FILA i 1968. Nu er

vi 35 landskabsarkitekter i FILA, og der genkender
man i dag den gamle entusiasme fra årene i Danmark.
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Miklatun i Reykjavik. 1964.
Parkrummene omgives af jord¬
former eller ensartede plantnin¬
ger af f.eks. pil. Parkrummene
indholder bl.a. pladser til
basketball, legehøje m.m. Ter¬
rænet er smukt modelleret, et
sted til en stor skålform.
• Miklatun, Reykjavik. 1954.
The park spaces are bounded
by mounds of soil or uniform
plantings of, eg, willow. The
enclosures have been made
into basket-ball courts, contain
play mounds, etc. The terrain
has been beautifully modelled,
in one case to form a large
bowl.
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Jeg var egentlig ret uvidende om de muligheder, land¬
skabsarkitekter måtte have i Island, da jeg rejste hjem
fra Danmark, hvor jeg havde boet og virket i fra jeg
var 19 til 29 år.

Einar Jonssons skulpturhave,
Reykjavik. 1983.1 kunstnerens have
er hans skulpturer placeret mellem
træer i to rektangulære haverum,
afskærmet af spinkle betonvægge.
• Einar Jonssons Sculpture Garden,
Reykjavik. 1963. In his garden, the
artists sculptures are mounted
between trees forming two rectan¬
gular spaces shielded by graceful
concrete walls.

Startede du så bare din egen tegnestue?
Jeg startede med at lave byplanarbejde sammen med
en arkitekt, Stefan Jonsson. Vi deltog i arbejdet med
en ny generalplan for Reykjavik, ledet af professor Pe¬
ter Bredsdorff, og vi arbejdede også med nye bebyg¬
gelsesplaner i Reykjavik og Sauarkrokur i det nordlige
Island. Ved siden af lavede jeg en hel del haver og of¬
fentlige anlæg. Der var jo kun to landskabsarkitekter.
Jon Bjornsson, som var den første, arbejdede næsten
mere som forretningsmand, anlægsgartner og som

lærer end som landskabsarkitekt. Han lavede en hel

del fine villahaver og enkelte offentlige anlæg. Han
havde også blomsterforretning og planteskole og har
æren for at bane vejen for planlægning og anlæg af
haver, et mere varieret planteudvalg og bevidst anven¬
delse af planter.

I 1963, da jeg rejste hjem til Island, var plantema¬
terialet meget begrænset, og man arbejdede ikke med
planter på samme måde i Danmark. Anlægsgartnerfa¬
get var heller ikke så udviklet, og materialer til have¬
anlæg meget ensidige. Vi har så kort en gartnertradi¬
tion i Island, men det var en god faglig baggrund, jeg
bragte med til Island.

Vi begyndte først at plante udenlandske træer ved år¬
hundredeskiftet, f.eks. gran og fyr. De egentlige hjem¬
mehørende islandske planter kan meget hurtigt op¬
regnes. Det er birk, en meget lav type samt Betula
pubescens, og pil, gråpile, Salix lanata og Salix glauca,
og gulpil. Desuden har vi enebær, Juniperus commu¬

nis, og nogle ganske få steder bævreasp, Populus tre-

muloides, samt røn. Prydbuske var ikke almindelige
dengang.

Siden er der sket en eksplosiv udvikling i alle hen¬
seender. Der er i dag et meget større udvalg af plan¬
ter. Vi har gode fagfolk på alle områder inden for
gartnerfaget. Der er også blevet flere forskellige mate¬
rialer til haveanlæg. Af natursten bruger vi udeluk¬
kende gråsten og blåsten, der er basaltarter. Vi har
også 'gabbro', en basaltisk dybbjergart med grønlig
farve. Og vi kan bygge fine gærder med lavasten.

Hvad var din første, store landskabsarkitektopgave?
Det var Miklatun. Det begyndte egentlig ret tilfældigt,
man skulle placere en skulptur af en af landets store

poeter, og det skulle indvies på en bestemt dag. Mik¬
latun var bare en stor græsflade, og man skulle samti¬
dig, et andet sted, nedlægge en planteskole, hvor der
var masser af planter, som byen blev ejer af. Der blev
meget hurtigt lavet en plan, som blev vedtaget.
Man flyttede planterne ned til parken og satte sta¬

tuen op. Dengang vendte den, som den gør i dag,
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ryggen til den store vej, og man syntes det var meget
forkert. Men i dag står den med ryggen til bevoks¬
ningen - den vender den rigtige vej ind i haven.
Jeg formgav også terrænet, det er skålformet, og der

er lavet flere rum med plantninger.
Jeg lavede en park som både var en prydpark og til

rekreation. Jeg ville ikke have, at parken skulle forrin¬
ge de eksisterende muligheder til boldspil og fri ud¬
foldelse, derfor blev der anlagt rum med boldbane, så
børnene kunne spille bold, og andre former for lege¬
steder. Vi lavede også den store skålform, der både
kunne anvendes til kælkning og amfiteater. Parken
var anlagt som et stort hus med mange rum, som man
kunne gå ind i, og i dag er det ret godt groet til. Men
den blev aldrig lavet helt færdigt, man mangler stadig¬
væk at udføre midten af parken, og ikke alle rumme¬

ne blev indrettet med det samme, men muligheden
erder stadig.

Kan man sige, at den enkelthed, der ligger iMiklatun,
at det er noget, du også har båretfrem i mange afdine
andre opgaver — at du gerne vil lave det enkle?
Jo, det er rigtigt. Det er en af de ting man har lært
sig, at det enkle altid er det smukkeste.
Man lærte en hel del om funktionalismen den¬

gang. Jeg har altid syntes, at de planer, man laver,
skal kunne bruges. Miklatun har udviklet sig til at
være et sted, hvor man går meget på ski om vinteren.
Der er disse lange løb ind imellem træerne og hegn,
der har stimuleret skisporten, det synes jeg godt om.

Du har også lavet nogle meget stilfærdige og enkle kirke¬
gårde?
1 Thorlakshafn i Sydøstlandet var der ingen kirkegård.
Det var en ny by, en fiskerby. Så døde der et barn dø¬
de midt om vinteren, og man besluttede, at der skulle
være en kirkegård. Der blev først lavet et enkelt grav¬
sted med lidt græs og tørv med hegn rundt omkring.
Næste sommer byggede man kirkegården omkring
gravstedet. Den er anlagt på lavamark og skulle der¬
for hæves op for at opnå tilstrækkelig gravdybde. Vi
lavede en lav støttemur af lavasten rundt om hele kir¬

kegården. Det blev en meget smuk, lille kirkegård.
En anden speciel kirkegård ligger ved Gufunes. Der

havde været en kirkegård tidligere, men man vidste
ikke hvor. Ved udgravning til en fabriksbygning kom
man ned til den gamle kirkegård. Så blev der i en fart

lavet et monument, en kirkegård, hvor man samlede
alle de ben, man fandt, og gravede dem ned et nyt sted.
Der brugte jeg den ovale form, som er kendt tidligere
tider.

Der var en gammel arbejdsleder ved vejvæsenet, som
skulle sætte ovalen af, og da jeg viste ham, hvordan
han skulle sætte ovalen af i marken med snore og 2
pinde, troede han, at jeg var en meget, meget dygtig
matematiker, men det var jeg slet ikke. Det var jo no¬

get, jeg havde lært i Danmark.

Hvad så medprivathaverne, feks. Halldor Laxness have?
Ja, det er absolut en af de ældste, den var endda lavet,
inden jeg var færdig med mine studier. Det er udeluk¬
kende en birkelund med nogle lysninger til opholds¬
pladser. I dag synes jeg slet ikke, det var nogen dårlig
idé. Den har udviklet sig fint.

Man kan godtforestille sig, hvis du var blevet uddannet
i England eller et andet sted, at anlæggene var blevet
mere pyntede og dekorative. I dag har Ijo landskabsar¬
kitekter, som uddannes i forskellige lande, Canada og

Skotland m.fl. Kan I mærke deroppe, at de forskellige
stilarter konkurrerer, eller modificerer I det?

Anlæg ved National- og Univer¬
sitetsbiblioteket i Reykjavik.
1987-90.

Anlægget er afstemt bibliote¬
kets voldsomme skala. Det kva-

dratopdelte parterre med for¬
skellige grønne og blågrønne
plantevolumener er især til¬
tænkt at skulle ses oppefra. En
stor skålformet græsslette
hæver sig ved vejene og afslut¬
tes med en lavastensmur, så
trafikken ikke ses.

• Garden surrounding Reykjavik
National and University Library,
1987-90.
The design has been adapted to
the library's assertive scale. The
parterre, divided into squares
sporting different green and
blue-green volumes is meant
mostly to be seen from above.
A large grassy bowl rises to
face the roads and a wall made
of lava hides the traffic from

Det kan nok mærkes en smule, men landskabsarkitek¬
tur er i dag et meget internationalt fænomen. Det er
nok snarere et spørgsmål om det enkelte individ, per¬
sonlige evner, hvordan man medtager sin lærdom, og
hvilken erfaringer man har.

På vor tegnestue er vi flest dansk-uddannede, men
gennem vi har også haft folk fra Norge og England.

Er de så anderledes i deres måde arbejde at på.?
Det ved jeg ikke - og dog alligevel. Men selvfølgelig
skal de unge have en vis tid for at kunne bruge alt
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Herover. Mosfells kirkegård. 1967.
Nederst. Kirkegård ved Gufunes. 1968.
• Top. Mosfells cemetery. 1967.
Below. Gufunes cemetery. 1968.
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det, de har lært, og da er det vigtigt at få lejlighed til
at begynde i faget på en etableret tegnestue. Nu bliver
så mange unge færdige med deres uddannelse på
samme tid, at det kniber med, at alle får mulighed
for at udvikle deres evner på en tegnestue, inden de
begynder for sig selv. Det er nok et problem.
I min uddannelsestid kom vi ind på Akademiet med

visse forudsætninger, så man vidste, hvad det hele gik
ud på. En sådan mesterlære mangler vi i dag.
Dengang samlede hospitantordningen på Akademi¬

et folk fra Norden, det har sikkert gavnet det nordiske
samarbejde. Der var ovenikøbet nogen, der kom fra
Tyskland. Men de fleste var nordiske: svenskere, finner,
nordmænd, islændinge (mig), og selvfølgelig danskere.
Det tømret os sammen og gav et fællesnordisk syn.

Vedflere nordiske møder er der blevet spurgt, hvad man
skal have møderne for, og om der stadigvæk er basis for
dem. Hvad synes du?
Jeg synes absolut, der er brug for dem. Det at komme
rundt og besøge hinanden er meget inspirerende. Vi
islændinge bor mere isoleret. Men vi har da også en
fælles historie.

Ja, der er altid nogen, der i begyndelsen synes, at
de ikke forstår de andre nordiske sprog, men sprogene

ligger så hær hinanden, at det hovedsagelig drejer sig
om at høre godt efter. Der skal bare lidt øvelse til.

Jeg mener, at man skal holde godt fast i de nordi¬
ske møder og kongresser. Ved den seneste nordiske
kongres heroppe i Island i 1993 var vi 100 nordiske
deltagere. Jeg tror, at alle fik noget ud af det. Som is¬
lænding mærker man dog, at folk i forvejen tror, at
der ikke er noget at hente i Island. Det er i hvert fald
det indtryk, man kunne få.

Men erfolk så ikke overraskede, når de kommer, selv om
de ved naturligvis godt ved, at der er en fin natur heroppe?
Jo, men Islands natur er så helt anderledes, at den er

vanskelig at beskrive. Man må opleve den selv for at
værdsætte den.

Jeg kan misunde jerjeres lette tilgang til naturen, er det
noget du bruger meget i dit arbejde?
Ja, absolut. Vi er jo ret naturprægede mennesker. Vi
stammer allesammen fra landet. I Reykjavik er der
ikke så mange generationer, som har levet i byen, og
der er stor interesse for natur og friluftsliv. I hoved-
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stadsområdet er der tusindvis af heste, 9 eller 10 golf¬
baner og mange sportsarealer foruden store naturom¬
råder.

Det svarer til, at danske landskabsarkitekter i deres

projekter gerne vil indbygge, at folk lærer naturelemen¬
terne at kende. Vi så den nye skolegård ved Setbergs-
skolen i Hafnarfjordur. Der har man på en meget en¬
kel måde fået et fint samspil mellem elven, sten og

vand. Man kan på en gang gå i skole og være i naturen.
Vi sætter meget pris på naturen og vil have den helt

ind på livet. Som dreng, da jeg var ung, blev man hver
sommer sendt på landet, på en gård for at arbejde.
Det var det fortrin, man havde i min generation. I

Island har har vi en tradition for, at skolebørn arbej¬
der i parkvæsenet om sommeren. Vi har simpelthen
sat det som et mål, at alle skolebørn kan komme på
arbejde i en del af deres sommerferie, hvis de vil. Det
er en god pædagogik, at de får lært noget om planter
og om almindeligt arbejde. AL

Fotos: Reynir Vilhjdlmsson, Thrdinn Hauksson,
Kristjdn Pétur, Annemarie Lund.

Tidligere artikler:
Havekunst 1962, 98-104, Landskab 1985-3, 1987,

DK 14-16, 1990, IS1-4.

Herover. En generalplan for
Thingvellir blev udført 1985-88
i samarbejde mellem
Einar Sæmundsen og Reynir
Vilhjålmsson.
Tv. Thorlåkshofn kirkegård.
1974.
•Above: Einar Sæmundsen and

Reynir Vilhjålmsson made an
overall plan 1985-88.
Left. Thorlåkshofn cemetery.
1974.
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HAFNARFJORDUR BY OG OMGIVELSER
Reynir Vilhjalmsson

Snorre Sturluson

Island • Iceland

Ældre fotografier af Hafnarfjor-
dur. Byen voksede op fra stran¬
den, hvor anlagde stenbelagte
arealer til at tørfe fisk og byg¬
gede huse til at gemme fisk og
forråd i.
• Ancient photographs of
Hafnarfjordur. The town grew
from the shore with its paved
enclosures in which fish were

dried, and its sheds.

Fotos: Nationalbiblioteket i,

Reykjavik, Audur Sveinsdottir,
Thråinn Hauksson, Kristjån
Pétur, Reynir Vilhjalmsson

I forhold til det øvrige Norden kan Island vel betrag¬
tes som et ekstraordinært område, på grund af en
egenartet natur og et koldt klima, trods en del indre
varme og vulkansk aktivitet. Island er i geologisk for¬
stand et ungt land, som naturkræfterne stadigt arbej¬
der med, bygger op og river ned.
Den islandske nation er også ung og fåtallig med

kun 260.000 indbyggere. Byplanlægning har også en

kort historie, man taler endnu ikke om landskabs¬

planlægning.
Vi er således i alle hensyn barnet blandt de nordi¬

ske nationer - og dog. Vi har en gammel tradition
for digtning og sagaer. Alle kender Snorre Sturluson
og ved, at han bl.a. skrev Heimskringle, hvorfra vi
kender historien om Norges konge, Olav Tryggvason,
som grundlagde byen Trondheim.

Island blev bygget fra Norge for elleve hundrede år
siden, og fra Norge bragte man en bondekultur med
sig, som man prøvede at tilpasse forholdene i det nye
land.

Handelsstedet Hafharjjordur (Havnefjord)
Sagaen fortæller os, at nordmanden Hrafna Floki fra
Sveio, som var en af de første, der fandt frem til Is¬

land, kom til Hafnarfjordur, hvor han fandt en hval
strandet. Dette sted kaldes stadigvæk Hvaleyri.
Vigen var en pragtfuld og sikker havn for den tids

fartøjer og dannede grundlag for et handelssted.
Hafnefjord' var i århundreder, fra 1400-tallet frem

til 1787, da den danske monopolhandel blev nedlagt,

landets vigtigste handelssted. Et handelssted bestod
ofte kun af en god naturlig havn, sommetider også et
eller flere pakhuse og en forvalterbolig, som ofte blot
var indrettet i pakhuset. Nogle af disse handelssteder
udviklede sig til små bysamfund i det 18. og 19. år¬
hundrede, men byudviklingen i Island er for det meste
sket i det 20. århundrede.

Historie

I 1800-tallet var der mange, som mente, at Hafnar¬
fjordur egnede sig godt som Islands hovedstad, men
andre pegede på, at lavamarken, som nåede helt ned
til havet, var et vanskeligt opland for bydannelse på
grund af den knudrede og ujævne overflade. Som alle
ved, er Reykjavik i dag hovedstaden, men Hafnarfjor¬
dur fik lov til at udvikle sig langsommere fra handels¬
sted til købstad, og den har derfor bevaret meget af
sin oprindelige karakter med havnen og havnekvarte¬
ret som midtpunkt.
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Lavamarken er visse steder
bevaret som et værdifuldt ind¬

slag i bybilledet.
• The picturesque volcanic rock
has been preserved in spaces
scattered round the town.

Indbyggertallet i Hafnarfjordur er 20.000, mens hoved¬
stadsområdet som helhed rummer ca 160.000 indbyg¬
gere. Som før nævnt, er havnen det midtpunkt, som
byen samler sig om. Byen voksede op fra stranden,
hvor man byggede de nødvendige bygninger for fiskeri
og behandling af fiskefangsten. Man anlagde stenbe¬
lagte arealer til at tørre fisk, og man byggede huse til
at gemme fisk og forråd i. Beboelseshusene byggede
man bagved i lavamarken, og de blev placeret efter
landskabets forudsætninger, uden nogen planlægning.
Den nuværende hovedgade ligger på den gamle

strandlinie. Byens nye midte er for det meste bygget
på opfyldt areal. Der ligger de største bygninger med
forretninger, kontorer og forsamlingshuse. Den gamle
bydel står i næste række inde på lavamarken.

Længere ude ligger de nyere bydele, hvor man visse
steder har brugt bulldozere til at jævne den knudrede
lavamark, medens man andre steder har bevaret lava¬

en som et værdifuldt indslag i bybilledet.

Hafharfjordurs omgivelser og naturforhold
Hvert af de nordiske lande har sit særpræg og speciel¬
le forhold. Der er forskel landene imellem, og der er
forskel inden for hvert land, ikke mindst i Island og

Norge findes der ekstreme forhold, som landskabsar¬
kitekter og arkitekter må arbejde med.

I Hafnarfjordurs omgivelser har været mange lava¬
strømme, hvilket har givet både ældre og yngre lava¬
marker. I geologisk forstand er området stadigt et ak¬
tivt vulkanområde med mange vulkaner beliggende i

det nærmeste bagland. Alle lavninger - og dermed en
stor del af byarealet - er dækket af lavamarker. Lavaen
er siden istiden gledet - i mange lag - nedad dalsænk¬
ningerne imellem de lave moræneåse, som er formet
af istidens bræer. En stor del af byen står på en ca.

7.000 år gammel lavamark. Den yngste lavastrøm, der
ligger lige vest for byen, er kun 800 år gammel.
Men hvis nogen tror, at 800 år er en lang tid i geo¬

logisk henseende, kan jeg berette, at Heymao på Vest-
mannaoerne syd for landet havde sovet i 5.000 år, da
vulkanen i 1973 vågnede op med dramatiske følger.
Klimaet i det sydvestlige Island er et udpræget kyst¬

klima, med ustabilt vejr og med forholdsvis megen

nedbør. Juli er den varmeste måned med en gennem¬

snitstemperatur på 11°C, mens januar er den kolde¬
ste måned med en gennemsnitstemperatur omkring
frysepunktet på lavlandet.

Heymao på Vestmannaoerne,
da vulkanen i 1973 brød ud.
• Heymao, one of the Vest¬
manna Islands, when the
volcano erupted in 1973.
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For 1100 år siden var alle højdedrag
omkring Hafnarfjordur dækket med
kratskov af birk og pil. Man søger nu
at genvinde vegetationen.
• 1100 years ago, all heights
surrounding Hafnarfjordur were
covered with birch and willow
brush. An afforestation scheme is

being implemented.

En samlet vision for baglandet.
• En samlet vision for baglandet.

Golfstrømmen, der rammer det sydvestlige hjørne af
landet, er årsagen til de forholdsvis milde vintre. Vi
må dog erkende at stormvejr og meget hårde vintre
forekommer.

Det nøgne land og opdyrkning
Da Hrafna Floki kom til landet for 1100 år siden,
var alle højdedrag omkring Hafnarfjordur dækket
med kratskov af birk og pil.

På grund af rovdrift og til dels ugunstigere vejrfor¬
hold og vulkansk aktivitet forsvandt skoven og et me¬
ter tykt mulddække blæste stort set væk.

Så sent som i året 1939 blev der fremlagt et forslag,
der skulle forbyde færdsel af folk i området om for¬
sommeren, hvis det forstyrrede farene med deres un¬

ge lam. Man hentede også brænde i området frem i
dette århundrede. Erosion foregår stadigvæk, selv om
man nu forsøger at genvinde vegetationen.
For hele hovedstadsområdet er der udarbejdet en

samlet vision for baglandet. Vi kalder den planen for
den grønne krave. For hver kommune er der sikret en
rekreativ stiforbindelse ud til baglandet. Disse grønne
strøg ligger i de fleste tilfælde op langs elve og bække.
Foruden et sammenhængende sti- og vejnet varetager
planen naturforvaltning i vid forstand, idet man bl.a.
tager hensyn til fredning af særlige naturområder og
ønsker at bekæmpe erosion med opdyrkning og skov¬
dyrkning. Store vandarealer er fredet.

Baglandet er således stadigvæk meget vigtigt for
byens friluftsliv og friskvandsforsyning.
Af klimatiske grunde regnes landområder, der ligger

i over 100 meters højde, nærmest for ubebyggelige.

Nogle anlæg i den grønne kile
Hafnarfjordur har sin egen grønne kile ud til baglan¬
det. Lige uden for byen springer en lille elv frem fra
lavamarken og løber ned i gennem bebyggelsen ned
til byens centrum. Jeg vil nu beskrive nogle sammen¬

hængende projekter i den grønne kile fra bymidten
ud til baglandet.
Vi begynder ved havnen og byens centrum. Byens

ældste hus, Sivertsens hus, som stammer fra 1805,
var bygget som en købmandsbolig, men rummer i
dag byens museum. I de gamle handelshuse er der i
dag et søfartsmuseum og en restaurant. Her har land¬
skabsarkitekt Audur Sveinsdottir genskabt strandkan¬
ten, som den tidligere var.

Et glimt fra hovedgaden viser noget af den nye be-
byggelse på det opfyldte areal med forretninger og
kontorbygninger. Her har Pétur J6nsson landskabsar¬
kitekt været byens rådgiver.
Ved den gamle kirke fra 1914 er der et nytilbygget

menighedshus og en musikskole, som blev indviet for
få dage siden. Projektet er et resultat af en konkur¬
rence i 1990, der blev vundet af et norsk-islandsk

arkitektpar, Sigridur Magniisdottir arkitekt FA I og
Hans-Olav Andersen, sivilarkitekt MNAL og FA I.
Landskabsarkitekt var Pétur Jonsson, FILA. Projektet
repræsenterede Island ved den 6. arkitekturbiennale i
Venezia i 1996. Det blev vist i Byggekunst nr 1. 1997.
Her har man med stor held føjet et moderne bygge¬

ri til den gamle kirke. Den lange dam foran bygnin¬
gerne har en relation til den tidligere strandlinie. Hele
anlægget er mindst lige så fint i virkeligheden som på
billederne.
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Th. Byens ældste hus, Sivertsens hus,
rummer i dag byens museum, og de
gamle handelshuse er i dag søfarts¬
museum og restaurant. Landskabsarki¬
tekt: Audur Sveinsdbttir har genskabt
strandkanten.
Midten. Ved den gamle kirke fra 1914 er
der tilbygget menighedshus og musik¬
skole. Den lange dam har også relation
til den tidligere strandlinie.
Landskabsarkitekt: Pétur Jénsson.
Nederst. Hovedgaden med den nye
bebyggelse på det opfyldte areal.
Landskabsarkitekt: Pétur Jénsson.
• Right: The town's oldest building,
Sivertsen's House, today shelters the
Town Museum, and the old cottages
have been made into a sailors' museum
and a restaurant, respectively.

Landscape architect Audur Sveinsdottir
has re-created the foreshore.
Mid: A new congregation hall and a
school of music have been built by the
old church of 1914. The long pond also
links with the former shoreline.

Landscape architect, Pétur Jonsson
Below: Main Street with its new resi¬
dential development in a reclaimed
section.
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Skolegård ved den gamle skole.
Landskabsarkitekter: Reynir Vil-
hjålmsson og Thråinn Hauksson.
• Playground by the Old School.
Landscape architects, Reynir Vil-
hjålmsson and Thråinn Hauksson.

Længere op ad åen ligger byens gamle klassiske skole¬
bygning, bygget i 1927. Her har min medarbejder
Thråinn Hauksson arbejdet med planer om en restau¬

rering af skoletomten. Det klassiske hus er understre¬
get med en formfast skolegård, der i fine rum trapper
ned til elven, hvor der ligger en offentlig sti med et
kunstværk placeret i kanten.
Thråinn Hauksson er vokset op i Hafnarfjordur og

bor der. Vi driver sammen en tegnestue, hvor vi er 5
landskabsarkitekter. Thråinn har ansvaret for flere sa¬

ger i Hafnarfjordurs omgivelser, bl.a. de fleste sager,
som nu følger.
Et styklee oppe breder elven sig ud og bliver til en

bydam. Horduvellir, en græsfælled i det nordøstlige
hjørne, var tidligere byens vigtigste forsamlingssted,
idrætsplads og legeareal, hvor man i vintertiden løb
på skøjter. Her har vi udarbejdet forslag til restaure¬
ring af området. Hensigten med planen er at sørge
for gode og sikre rekreative stiforbindelser inden for
byområdet og også ud til de store bynære arealer i
baglandet.

Planen går ud på at frede en naturlig mose, der har
et rigt fugleliv og vegetation. Samtidig er der sørget
for stier på begge bredder og en genskabelse af et
rekreativt område på Horduvellir med legemulighe¬
der og opholdssteder samlet om et græsareal til idræt
og leg om sommeren og skøjtebane om vinteren.

Endnu længere op ad åen ligger Setbergsskole, en ny¬

lig bygget skolebygning placeret på elvebakken og

med lavamarken på den modsatte side.
Lavamarken med sin naturlige vegetation er fredet

og er nu områdets friluftsareal omgivet af en ny be¬
byggelse.
Skolens legeareal er anlagt helt ned til elven, som

er blevet en del af skolegården. Skolegården deles i
øvrigt op i mindre enheder hver med sine opholds-
og legemuligheder.

Fra skolegården går vi ad en bro over elven og ud i
lavamarken, der indgår i byplanen som områdets fri¬
luftsareal med al sin mangfoldighed. Vi passerer be¬
byggelsen og er nu i baglandet uden for byen. Her
møder vi det åbne land med større lavaområder, ero¬

derede moræneåse, vulkaner og søer, Urridavatn, Ås-
tjorn og Hvaleyrarvatn.

I tidligere tider var befolkningen i Island afhængig
af fårene. Man siger at der skulle 9 får til hver islæn¬
ding for at overleve. I alle byer i Island blev der dre¬
vet landbrug til husbehov.
Det siges også, at det tager nogle generationer for

en landmand at blive bybo. Måske er det derfor, at
der er mange byboere, som gerne vil holde husdyr.
Det kan man også stadigvæk gøre i de fleste islandske
byer, men under særlige betingelser. Det gælder både
fårehold og hestehold.

Th. og modstående side nederst.
Legearealerne ved Setbergsskolen
er anlagt helt ned til elven med
adgang til den åbne lavamark.
Landskabsarkitekter: Reynir Vil-
hjålmsson og Thråinn Hauksson.
• Right, and below opposite:
Play areas belonging to the Setberg
school reach all the way down to
the river and open towards the
lavas. Landscape architects, Reynir
Vilhjålmsson and Thråinn Hauksson.
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Herover. Genskabelse af et rekreativt område med anlæg af stier ved Horduvellir.
Landskabsarkitekter: Reynir Vilhjålmsson og Thråinn Hauksson.
• Above: A recreational area with footpaths near Hordurvellir, designed by
Reynir Vilhjålmsson and Thråinn Hauksson.
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Hesteridning er en vigtig del af livet
i Island. Hesten bruges både til rej¬
ser i landet og i fjeldet og til sports-
ridning. I Hafnarfjordurs bagland er
der anlagt gang- og ridestier, som
flettes sammen med det samlede
stinet for hovedstadsområdet.
• Horseback riding plays an impor¬
tant part in Icelandic life. The horse
is used for inland travel, in the
mountains, and in sports. The out¬
skirts of Hafnarfjordur have been
supplied with pathways integrated
into the metropolitan network.

I 1.100 år har hesten været en del af vores liv, og den
har stadigvæk sin plads i vores samfund og en særlig
status.

Hesten bruges til sportsridning og til lange som

korte rejser omkring i landet og i fjeldet. Hesten er i
senere år blevet en eksportvare og sælges blandt andet
til alle de nordiske lande. En god hingst koster det
samme som en god fodboldspiller.

I baglandet har hestefolkene i Hafnarfjordur sine
hestestalde, der rummer ca. 1000 heste. Der er også
diverse rideanlæg og en ridehal. I Hafnarfjordurs bag¬
land er der anlagt gang- og ridestier, som flettes sam¬

men med det samlede stinet for hovedstadsområdet.

I de sidste år er man vendt væk fra tidligere tiders
brug af oplandet. Hele området er nu fredet for græs¬

ning. Får og heste holdes i indhegninger og går ikke
frit i området som før.

Nu arbejder man med opdyrkning, som tilsigter at
bekæmpe erosion og genskabe skoven. I dette område
arbejder ungdommen Ldens lange sommerferie.
Den mest effektive opdyrkningsmåde er at tilså de

eroderede områder med Alaskalupin, som på 20-40
år danner et nyt mulddække, hvori man kan plante

skov. Man kan også tilså arealerne med græsser og

planter, f.eks. hårdføre træarter som Betula pubescens,
diverse Salix-arter, sitkagran, Pinus contorta, Larix
siberica m.fl.

Afslutning.
Trædyrkning og skovdyrkning i Island var i min ung¬

dom nærmest betragtet som en utopi. Folk mente, at
det ville gå årtier, inden en plante blev til et træ, hvis
det da overhovedet lykkedes.
Som ung oplevede man træplantninger som en

undtagelse, medens det nøgne land var virkeligheden.
Dog var der en flok mennesker, som troede på, at
man kunne gøre landet bedre med skovdyrkning.
Der blev plantet trælunde spredt i området, og efter¬
hånden blev det naturligt at tilplante sine haver og
sommerhusgrunde.

I vores tid er man ved at høste resultatet af disse

ihærdige forsøg. Jeg vil tro, at intet vil have større

betydning for vores omgivelser og udviklingen af de
islandske byer i det næste århundrede end den vok¬
sende træbestand og de klimaændringer, som følger
heraf.
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Man forsøger at bekæmpe erosion og genskabe skoven, bl.a. med hjælp fra ungdommen i dens lange
sommerferie. Den mest effektive opdyrkningsmåde er at tilså de eroderede områder med Alaskalupin,
som på 20-40 år danner et nyt mulddække, hvori man kan plante skov.
• The scheme, supported by young people working during their summer holidays, involves fighting back
erosion and re-establishing woodland. The most effectual method is to sow the eroded areas with
Alascan lupin, which in 20 or 40 years' time will form a new layer of soil.

Kære kollegaer med disse ord og billeder har jeg for¬
søgt, så godt jeg kan, at leve op til kongressens tema
'en by i 1000 år og 1000 år til'. 1 må tilgive, at jeg på
grund af de små forhold i Island har trukket et nul
fra i min fremtidsvision.

Men vi har et gammelt håndskrift i Island, der hed¬
der 'Gråskinna' Det indeholder trolderier og mystiske
sager, deri tror jeg bestemt, at vi finder noget, som
rækker 1000 år frem i tiden.

Reynir Vilhjdlmsson, landskabsarkitekt FILA

Ovenstående indlag var en afforelåsningerne ved den
25. nordiske kongres for landskabsarkitekter i Trondheim,
der blev afholdt sidst i august. Mere end 200 nordiske
landskabsarkitekter deltog, heraflidt over 50 studerende.
Fordeltpå nationalitet var der langt overvejende nord¬
mænd, men dog også 7 repræsentanterfra Island, 10 fra
Sverige, 13 fra Danmark og 2 fra Finland. Kongressen
var yderst velplanlagt, og såvel de generelle forelæsninger
som de enkelte projektpræsentationer var med til at
fremme etfagligt fællesnordisk forståelsesgrundlag.

69P
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FORSKNING I LANDSKABSARKITEKTUR-

SKAL VI SMIDE DE TRADITIONELLE DYDER OVERBORD ?
Nøgterne kommentarer til 'Om at tænke med landskab i arkitektur — et studie'

Per Stahlschmidt

I nogle måneder har vi her ved Landbohøjskolens
Sektion for Landskab kunnet glæde os over Kristine
Jensens smukke udstilling 'Om at tænke med land¬
skab i arkitektur', der er et led i hendes licentiataf¬

handling fra forskningsafdelingen på Arkitektskolen i
Aarhus. I Landskab 3/97 læste jeg så hendes artikel
Landskab og Arkitektur' og Steen Høyers fortolk¬
ning og anbefaling af afhandlingen, der igen inspire¬
rede mig til at studere selve afhandlingen.
Min første reaktion var forventning, den næste

tvivl om nødvendigheden af at udtrykke sig så uhånd¬
gribeligt, en fase der nu er gledet over i en tilstand af
forundring - for ikke at sige frustration - over, hvor
forskellig opfattelse vi har af videnskabelig kvalitet i
vores lille verden af landskabsarkitekter.

Det er for at sætte ord på denne forundring, jeg
har skrevet indlægget. Det er en rigdom, at der er
mange indfaldsvinkler og måder at skabe landskabsar¬
kitektur og teorier om landskabsarkitektur. Men i
hvert fald som lærer er det et problem, hvis kvalitets¬
opfattelsen af disse arbejder er meget forskellig fra
person til person.

Jeg er ikke blind for publikationernes poetiske,
stedvis koncentrerede og rammende udtryksform, de¬
res æstetiske nerve og den inderlighed, som lægges for
dagen i bestræbelsen på at trænge ind i landskabsarki¬
tekturens kernepunkter, på tværs af alle vedtagne kate¬
gorier. Og jeg vil ikke udelukke, at jeg kan være tone¬
døv over for en afhandling, der er epokegørende i sin
nedbrydning af skellet mellem kunst og videnskab.
Men sådan som jeg ser den, som et forskningsmæssigt
arbejde, er afhandlingen mere mystificerende end af¬
klarende.

Indrømmet, der er ikke knæsat nogen norm, der er
specifik for forskning i landskabsarkitektur, hverken
hvad angår emner eller metoder. Landskabsarkitektur
er en erhvervsudøvelse, der kan være objekt for man¬
ge slags forskning - natur-, samfundsvidenskabelig og

humaniora - men er ikke i sig selv en forskningsmæs¬
sig disciplin og har dermed ingen selvstændig, metode¬
mæssig tradition.
Der er imidlertid nogle uskrevne, men almindeligt

accepterede normer, der gælder bredt for videnskabe¬
ligt arbejde, f.eks. krav om at der skal være en formu¬
leret målsætning uden selvmodsigelser, at emnet af¬
grænses og bearbejdes systematisk, at de begreber, der
anvendes som analyserende værktøj, defineres og bru¬
ges med konsekvens, og at sproget er klart. Disse spil¬
leregler behøver ikke at være meningsfulde, når det
gælder kunstnerisk arbejde, heller ikke i udøvelsen af
landskabsarkitektur, hvor eksempelvis det flertydige
og det gådefulde sagtens kan være af værdi.
Det må være en overvejelse værd, om de traditionelle

dyder for videnskabeligt arbejde er nødvendige og

ønskværdige i det forsknings- og udviklingsarbejde i
landskabsarkitektur, som faget har brug for. Spørgsmå¬
let er ikke kun relevant i forhold til licentiat- (arkitekt¬
skolernes betegnelse for ph.d.) og ph.d.-studier, det
gælder i lige så høj grad for teoretiske afgangsprojek¬
ter og specialer under studiet, og naturligvis for den
forskning, som lærerne i landskabsarkitektur udfører.
Mere eller mindre udtalt forkastes nemlig disse kon¬

ventioner i afhandlingen. Jeg forstår på Steen Høyers
indlæg, at han nærmest anser det som et fortrin. Af¬
handlingen når et stykke, men spørgsmålet er, om den
ikke ville være nået længere og kunne være udført på
en mindre brydsom måde, hvis arbejdet var lagt til
rette med brug af gængse redskaber til fortolkning af
kunstneriske udtryk. Redskaber, der har til hensigt at
skabe fremdrift og forståelighed i forskningsarbejdet.
Min hensigt er derfor at diskutere fremadrettet,

skal vi i landskabsarkitekturforskningen læne os op ad
traditionen for videnskabelig metode eller i stedet sø¬
ge at udvikle nye, grænseoverskridende metoder? Min
hensigt er derimod ikke at kritisere Kristine Jensens
afhandling, der er et forsøg, som jeg ikke vil betvivle
fortjener licentiatgraden. Men kun ved at tage ud¬
gangspunkt i KJ's artikel og afhandling kan jeg give
diskussionen substans.

Afhandlingen er foreløbig kun trykt i 15 eksempla¬
rer. For ikke at gøre diskussionen for indforstået, ta¬
ger jeg derfor så vidt muligt udgangspunkt i Kristine
Jensens artikel i Landskab, men jeg har tilstræbt, at
kritikken samtidig er relevant for selve afhandlingen.
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Om målsætningen
Der er indbygget en modsigelse i afhandlingens hen¬
sigt - er målet indsigt i faget landskabsarkitektur eller
er det i stedet at opnå indsigt i 'arkitektur i landska¬
bet'?

Det sidste, landskabets betydning i samspillet med
et bygningsværk, er en enkelt facet i det første, det
brede fagområde.
Historisk er der en pudsig kobling mellem betegnel¬

serne for disse to emner. Ifølge Tom Turner (Turner
1990) optræder 'landskabsarkitektur' nemlig første
gang i 1827 ved udgivelsen afGilbert Laing Meason:
'The Landscape Architecture of the Great Paintings of
Italy'. Bogen handler om bygningsarkitekturen, som
den fremtræder i de store landskabsmalerier i Italien.

Først i 1858 fik begrebet 'landskabsarkitektur' sin
nuværende betydning, da Calvert Vaux og Frederick
Law Olmsted vandt konkurrencen om Central Park i

New York, hvor de betegnede sig som 'Landscape
Architects'.

At gøre landskabsarkitektur' synonymt med arki¬
tektur i landskab' ville være lige så misvisende som

f.eks. at definere 'møbelkunst' som 'møbler i kunsten'

eller for den sags skyld at lade 'landskabsarkitektur'
og 'forskning i landskabsarkitektur' være ét fedt.
Nogle målformuleringer retter sig mod faget land¬

skabsarkitektur:

«Det er basalt set et forsøgpå at spejde efter et landskabs-
arkitektonisk grundlag, sat i forhold til nogle oprindelige
værdier og set på baggrund afnogle konkrete eksempler.
Sådan noget som grundlag og oprindelige værdier kan
man ganske vist ikke uden videre skrive i dag, men jeg
skal stå vedforsøget.»

KJ 1997 p. 49.

«/ et tilbagelagt blik synes nogle afde væsentlige spørgs¬
mål om fagets stabilisering og grundlag at have været set
udfra en bestemt baggrund: Om det er en kunstart.
Eller måske rettere atfå faget anerkendt og betragtet
som en særskilt kunstart.» •

KJ 1997 p. 49.

Der er derimod andre formuleringer, der retter sig
mod 'arkitektur i landskabet':

« Ved at studere de arkitektoniske grundrids, der relateres
afen landskabelig situation, og ved at forsøge at beskri¬
ve det, kan de være forskellige eksempler på det at tænke
med landskab i arkitektur:»

KJ 1997 p. 51.

«Det følgende er derfor på en måde et forsøgpå at skrive
sigfrem til landskabsarkitekturens eksempler og dermed
planen. Undervejs blev det imidlertid også væsentligt, at
afsøge traditionen en forståelse, atfinde ogfremelske den
en art extrakt (hvis et kunstnerisk fag befolket afénere
kan siges at indeholde et sådant), som det har været vig¬
tigt at se på de spørgsmål, der afsættes afdet økologiske
tema. Men at bestemme dét, der tales om, er allerede en

fortolkningsmæssig satsning, - og det, der herforsøges, er
med andre ord at se det landskabsarkitektoniske, som en

integreret del afdet samlede arkitektoniske billede.
Hvilket vil sige landskabsarkitektur, ikke i detfelt, hvor
det udspecificerer sin egen særlighed, men hvor det sær¬

ligt specificerer det samlede rum. Planen, iknografien er

derfor tankebasen og undersøgelsesfeltet.»
KJ 1996 p. 2.

Der er således målformuleringer, der sigter mod land¬
skabsarkitektur, mens andre sigter mod arkitektur i
landskabet. Så vidt jeg kan se, kommenteres denne
modsigelse ikke, men den medvirker til, at det ikke
lader sig gøre at stille arbejdet i fokus, billedet flimrer
simpelthen for meget.

Om afgrænsning og systematik
I artiklen i Landskab beskrives afhandlingens afgræns¬
ning således:

«Bogen foreligger indtil videre i 15 eksemplarer. Den er
opdelt i tre dele med i alt 20 essays. De er samlet under
nogle temaer, som trækker på en ret bred kreds afemner
imellem filosofi, kunst og økologi — emner, der vedrører
en kunstnerisk virksomhed, og som blander sig i materi-
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en, drager fordel afnaturprocesser ogforholder sig til
både natur- og landskabsopfattelser.»
KJ 1997 p. 49.

« Temaerne er blevet behandlet under tre hovedoverskrif¬
ter, udkrystalliseret afordet perspektiv - den anskuelses¬
form, der i europæisk forstand som en anden katalysator
har givet mennesker adgang og anledning til at tanke,
tegne og tale om landskaber. Bogen omhandler således
nogle historiske rids i nogle landskabsteoretikeres syns¬

punkter og manifester i et retrospektivt afinit. Der er
foretaget nogle snit i, hvad man kunne kalde landskabets
og arkitekturens introspektive dele. Og endelig er spek¬
teret et udsnit afnogle ældre ogyngre landskabsarkitek-
toniske værker ogprojekter, foretaget som 12 eksempel¬
studier. »

KJ 1997 p. 49.

Det er ikke nemt at sige, hvilke emner afhandlingen
ikke kan tage sig af. Den indeholder alle mulige em¬

ner om filosofi, kunst, arkitektur, økologi, kulturkritik
og landskabsarkitektur, fra det mest abstrakte niveau
til det mest konkrete.

Mens jeg bliver forvirret - på et lavt niveau! - an¬

ser Steen Høyer først og fremmest den manglende
afgrænsning for en frisættende åbning af stoffet' og
opfordrer til, at afhandlingen 'ikke læses ord for ord,
men ses som et hele'. Mon han mener, at afhandlin¬

gen ikke skal forstås analytisk, intellektuelt, men i
stedet opleves som et kunstværk? Er det fantasien, der
sættes fri til at lægge den intention i udsagnene, den
finder for godt?

Så vidt jeg forstår tages i afhandlingen bevidst af¬
stand til brug af en systematisk metode:

«Den korteste vej til at kunne sige noget om landskabs¬
arkitektur er formodentlig at vise et eksempel. Imidlertid
er ét eksempel unikt og kan derfor i princippet ikke sæt¬
tes til at definere en hel masse. Her opstår det klassiske
problem: Hvordan det unikke, det eksemplariske overho¬
vedet kan sammenlignes, for ikke at sige generaliseres.
Sædvanligvis ville man her søge via metoden og se sam¬

menhænge via typer, tradition, tendens og trække på den
historiske kronologi. Men overordnende metoder har det
med at favorisere sig selv, og det enkelte eksempel undgår
derfor sjældent at blive repræsentant i rækken, når sam¬
mendragningen skal indkasseres.

Det forekommerpå den baggrund mere givende og ud¬
fordrende at se på eksemplerne i deres eget udtryk. Forsøge
at skildre eksemplerne i deres egen fænomenale virksom¬
hed ved at undersøge og belyse eksemplernes enkelte evne

til—på forskellig måde — at indsætte det specifikke land¬
skab i et arkitektonisk forhold.»

KJ 1997 p. 51.

Og med et citat fra Inger Christensens digt: Silken,
rummet, sproget, hjertet. 1995:

«... Den orden, vi prøver at ordne os til, findes i forvejen.
Den modsætning, vi opstiller mellem kaos og orden, er
selvopfundet. Vi opfinder en bestemt måde at se på, som
ordner tingene for os, men uden at forstå, at denne måde
at se på allerede er en orden. Det er i denne labyrint af
bevidsthed og verden sammenvokset, vi befinder os, hvor
det er uvist, hvem der forfølger hvem, verden eller be¬
vidstheden'. ..

Man vil i det følgende således ikkefinde svar, men
der er foretaget reflektioner, kvalitative overvejelser og
tænkt over tingene, også derfor har det været rimeligt at
betone undertitlen, - et studie.»

KJ 1996 p. 12.

Digtets spørgsmålstegn ved nytten i at ordne, bruges
som begrundelse for ikke at bringe svar, dvs. konklu¬
sioner. En refleksion over, om Inger Christensens syns¬

punkt, hvis lyriske prosa i øvrigt kan have været for¬
billede for afhandlingens sproglige stil, er et godt råd
i den givne sammenhæng, havde været afklarende.
Den manglende systematik i metoden medfører

gentagelser og usikkerhed om, hvad der er præmisser,
og hvad der er konklusioner. Konkret giver fraværet
af struktur og stringens problemer ved behandlingen
af de 12 eksempler.
Det formentlig eneste operationelle kriterium for

udvælgelse af eksemplerne er dette:

«Med en emnemæssig omskrivning affilmmageren Mar¬
tin Scorseses ord, kunne man hævde at der hverken fin¬
des nye eller gamle landskabs-arkitektoniske værker/ek¬
sempler, * — derfindes kun de, der er set, og de der ikke
er. Og det er forsåvidtforsøget, at se nogle havekunstne¬
riske og landskabs-arkitektoniske eksempler, sepå hvad
de er, kan og vil idag.»

KJ 1996 p. 8.
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Bortset fra at læseren kun kan gætte om, hvad Scor¬
seses har sagt, og hvor han har gjort det, er Utzons
ikke-virkeliggjorte Hammershusprojekt medtaget som
et af de 12 eksempler, uden at det kommenteres, at
det er uset. Kravet om, at eksemplerne skal være set,

er altså uden betydning. Hvis eksemplerne er udvalgt,
fordi de repræsenterer et særligt karakterfuldt samspil
mellem arkitektur og landskab, er det problematisk,
at eksemplerne bruges til at belyse helt andre emner.

F.eks. er temaet for Vietnam War Memorial-eksemplet
anlæggets egen symbolværdi, og temaet for Alhambra-
eksemplet er en sammenligning mellem forskellige
dele af anlægget, emner som sikkert havde været bed¬
re belyst ved en udvælgelse efter andre kriterier.

Om terminologien
I noterne til indledningsafsnittet fravælges muligheden
for at definere, dvs. afgrænse de væsentligste nøglebe¬
greber i afhandlingen:

«]egforetager i øvrigt en glidende kurs imellem ord som
havekunst og landskabsarkitektur, ikkefordi jeg nødven¬
digvis vil se dem som et og samme, men landskabsarkitek¬
tur har sin historie igennem havekunsten, og havekun¬
sten har trods sit sarlige virke, ved det hortikulturelle,
netop også arkitektoniske tanker medplanens og rummets

specifikationer. Det skal også bemærkes, at jeg ikke ser

bygningsarkitektur, havekunst og landskabsarkitektur
som rene adskilte specialer og domaner, men nok som

faglige forskelligheder. * Der skiftes lidt uhøjtideligt imel¬
lem værk og eksempel idet 'værk'-betegnelsen kan siges at
vare en problematisk størrelse at anvendefor landskabs-
arkitektoniske eksempler, idet de jo forudsattes at inde¬
holde en ufierdighed, tidens tand og naturens gang er jo
indvirkende elementer i deres 'fardiggørelse', imidlertid
må jegfastholde, at eksemplerne indeholder en eller an¬
den konsistens, der berettiger brugen afordet 'vark'.»

KJ 1996 p. 13.

Synspunktet synes at være, at eftersom ordene ikke af¬
grænser sig selv, skal jeg heller ikke gøre det. Sløvere
analytisk værktøj til teoretisk at trænge ind i landskabs¬
arkitekturens væsen kan man dårligt forestille sig.
Hvor der var brug for en skalpel, har man faet en slev
i hænde.

Derfor er bekymringen, der spores i indledningen,
for at stoffet forsvinder i den blå luft, ikke ubegrundet:

«Og det er mit håb, at dette felt ikke blotfordamper i
lyrisk illusion, men at den poetiske dimension konkreti¬
seres og i takt med, at blyanten spidses, redskaber spaltes,
findes oggenfindes, vil overskride dét, der med etfravars-
ord er blevet kaldt miljø.»

KJ 1996 p. 12.

Om sproget
Umiddelbart virker sproget i både afhandlingen og ar¬

tiklen tilforladeligt - det består af almindelige, danske
ord i ofte relativt korte sætninger. Når sprogdragten
alligevel opleves ulden og uigennemsigtig, skyldes det
opremsninger af vidt forskellige kategorier, generalise¬
ringer og uforklarede tankespring, så læsningen efter¬
lader en hale af spørgsmål. Man kan opfatte læsnin¬
gen som en invitation til Kristine Jensens tanke- og
oplevelsesverden, eller man kan trættes af de mange

ubesvarede spørgsmål, som efterhånden bliver en
bremseklods for læsningen.

I artiklen er der følgende introduktion til opslaget
med de 12 eksempler. Det er et citat fra afhandlingen,
som er typisk for den sproglige stil:

«I den daglige virkelighed kan vi måske godt som grund¬
lagfor kommunikation formulere tingene, som om de
eksisterer hver for sig, men både landskab og arkitektur
er en oplevelse af, at tingene eksisterer i kraft afhinanden.
Og som med al anden kommunikation er der en relati¬
on til et følsomt punkt. For det synes at vare i den ud¬
øvende koncentration for at definere gransen, kanten,
punktet, at landskabsarkitektur formodentlig overhove¬
det kan eksponeres. Det vil sige kommer til at fremstå
eller tagerform fra det, der ikke er formet, i kontrast til
det, der ikke blot er, men som også er. I konkret grad
ved at stille 'sig an eller afvige som den mest inkarnere¬
de anti-naturalisme, i en konkretisering er det her 'span¬
dingen' eller spændtheden skal indfinde sig. Kunsten synes

at vare at vibrere netop omkring 'et sted', hvor naturalia
og anti-naturalismefinder glidende passager\»

KJ 1997 P- 57 og stort set identisk med
KJ 1996 p. 122.

Nysgerrig over for informationen i indholdet og kold
over formens lyriske kvaliteter har jeg - efter bedste
evne - forsøgt mig med en oversættelse:

I sproget er 'landskab' og 'arkitektur' adskilte ting,
men i oplevelsen danner bygningen og det omgiven-
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de landskab en helhed. Den kommunikation, der er
mellem bygning og landskab, har som al anden kom¬
munikation relation til et følsomt punkt. I dette til¬
fælde består punktet i kontrasten mellem det bevidst
formede bygningsværk og det opståede landskab.
Landskabsarkitektur kommer til udtryk i dette møde.
Det er en kunst at skabe en situation, hvor bygning
og landskab vibrerer i forhold til hinanden i et gli¬
dende forløb, så der opstår 'et sted'.
Afkodningen giver et tankemæssigt overskud til, at

jeg kan forholde mig til tekstens indhold - i modsæt¬
ning til den oprindelige tekst, hvor jeg måtte bruge al
tilgængelig kapacitet til at søge at forstå den sproglige
form. Men dermed åbner teksten for en række spørgs¬
mål:

— Hvad vil det sige, at al kommunikation har rela¬
tion til et følsomt punkt?

— Er mødet mellem det formgivne bygningsværk
på den ene side og natur- eller dyrkningslandskabet
på den anden mere interessant og værdifuldt end
mødet mellem en bygning/et anlæg og et formgivet
landskab? Det er det sidstnævnte forhold, der kende¬

tegner flere af eksemplerne (Angli 1964-1980 i Her¬
ning, Vietnam War Memorial i Washington og Vaux-
le-Vicomte sydøst for Paris), tilsyneladende uden at

være ringere af den grund.
— Hvorfor er relationen mellem bygning og land¬

skab det emne, hvor landskabsarkitektur bedst kom¬
mer til udtryk?

— Kan der ikke opstå et sted' hvis bygning og land¬
skab vibrerer i forhold til hinanden, uden at der er

tale om et glidende forløb?
Jeg har hverken i artiklen eller afhandlingen fundet

svar på disse spørgsmål. Og da formuleringsmåden er

gennemgående, er det generelt vanskeligt at være hver¬
ken enig eller uenig i afhandlingens udsagn, dertil er
de for ubestemte.

Min kritik er ikke en sten fra én, der selv bor i et

glashus, men en debatinvitation fra én, der selv bor i
et glashus.

For musik og billedkunst er uddannelsen som ud¬
øvende og forskningen traditionelt separeret i hver
sine miljøer, hvad der næppe er omkostningsfrit. Men
for landskabsarkitektur - og arkitektur for den sags

skyld - er uddannelsen som udøvende og forskningen
integreret, hvad enten vi taler om de to arkitektskoler
eller Landbohøjskolen. Det giver mulighed for en

tættere dialektik mellem erhvervsudøvelsen og forsk¬
ningen, men også en større risiko for at domænerne
bliver rodet sammen, så dialektikken forhindres.
I hvert fald slås vi alle tre steder med, hvordan vi bedst
kan forske.

Det er fuldt så vigtigt, at der forskes i landskabs¬
arkitekturens mål, dvs. idé og udtryk, som i dens mid¬
ler, dvs. dens teknik og materialer. Og når det gælder
idé og udtryk, kan det være lige så værdifuldt at op¬
stille nye teorier og stille kætterske spørgsmål til de
etablerede teorier, som det er at videreudvikle det

etablerede fundament. Men glorificering af at forkaste
almindelig skik og brug for forskningsarbejde, har jeg
svært ved at se perspektivet i.
Per Stahlschmidt, lektor ved sektion for Landskab, KVL,
landskabsarkitekt mdl

Kilder:

Høyer, Steen. 1997: Kommentar til 'Om at tanke med
landskab i arkitektur — et studie'. Landskab 3197pp
58-59.

Jensen, Kristine. 1996: Om at tænke med landskab i
arkitektur — et studie. Afhandlingfra Arkitektskolen i
Aarhus.

Jensen, Kristine. 1997: Landskab og arkitektur - om et
teoretisk arbejde, derførst splitter ting ad i dele for der¬
efter at samle sig om kunsten at tale, tanke og tegne om,
med og i landskabsarkitektur. Landskab 3/97pp 49-57.
Turner, Tom. 1990: Was 'Landscape Architecture' a
good idea? Landscape Design June 1990, pp 28-29.
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BOGOMTALE

Guide til dansk havekunst

Annemarie Lund: Guide til dansk havekunst.

Arkitektens Forlag. 1997. 296s., ill. pris 248 kr.
Dansk og engelsk udgave.

Så kom den endelig! Den bog, vi har ventet på snart
20 år og erstatningen for den lille adresseliste, man
kunne købe først i 60erne, 'Guide til dansk havekunst

år 1000-1996, og heldigvis var forventningens glæde
denne gang ikke den største.

Selv ved det første lette gennemløb fanger opsæt¬

ningen, illustrationens klarhed og de mange flotte
farvefotos. Man fik lyst til at læse.

Bogen starter med en fin og enkel indføring i have¬
kulturens historie, herefter behandles, funktionsop¬
delt og i historisk rækkefølge, 200 udvalgte anlæg
med beskrivende tekst, illustration og fotos efterfulgt
af en kort gennemgang af 300 andre anlæg.
Herudover rummer bogen et alfabetisk stedregister,

et navneregister samt et kort, der giver mulighed for
at søge besøgsmål efter lokalitet.

Bogen kan præcist, det den skal. Give lyst til at be¬
søge de enkelte haver, og her det vigtigste: ikke for¬
udsætningsløst. Gennem bogens behandling af stoffet
bliver det enkelte anlæg en del af sin egen tid og bli¬
ver herved sat i en forståelig historisk sammenhæng.
Man undgår samtidigt, at bogen primært bliver en

top 10 liste over danske landskabsarkitekter, men me¬
re en gennemgang af havekulturens udvikling i Dan¬
mark, illustreret ved enkeltanlæg.

Teksten er kort, nøgternt beskrivende og uden unødig
brug af arkitekttursprogets floskler og klicheer.
Illustrationer er generel i en høj kvalitet og støttet

af en række meget smukke fotografier.
Da jeg fik anmeldereksemplaret, var tiden til gen¬

nemlæsning meget knap, men da pausen kom, hvor
jeg kunne nå at bladre bogen igennem som en første
forberedelse, blev det pludseligt til selve gennem¬

læsningen.
En pragtfuld repetition afmange af de anlæg, der

gennem de sidste 30 år har været til inspiration for
ens faglige arbejde, suppleret med mange nye anlæg
specielt fra de seneste 10-15 år.
Man skal være opmærksom på (og det nævnes i

bogen), at fordi et anlæg er beskrevet i bogen, giver
det ikke umiddelbart offentlig adgang hertil.
Det kræver derfor forberedelse, når den enkelte

besøgstur planlægges.
Mens dette skrives, står der et utal af smukke an¬

læg under etablering, som vi først om 10-20-30 år
ved, om de overlevede det hårde møde med virkelig¬
heden og dens forvaltere.
Man må håbe, at dette flotte helstøbte værk ikke

bliver en afsluttet opsamling på de mange år, men
blot en begyndelse, således at vi hvert 10. år kan fa et

supplement hertil.
Det fortjener dette mærkelige og langsomme fag vi

arbejder med.
Lars Østerbye
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IN MEMORIAM

Eywin Langkilde in memoriam
21. september 1919-18. juni 1997
Efter flere års svagelighed døde landskabsarkitekt
Eywin Langkilde nogle måneder før sin 78 års fødsels¬
dag. Og dermed mistede faget endnu af de have- og
landskabsarkitekter, som i det sidste halve århundrede
har været med til at præge dansk have- og landskabs¬
arkitektur. Opvokset i et traditionelt handelsgartner¬
miljø kom Langkilde tidligt i gartnerlære, hvor hans
udprægede botaniske interesser og funderinger om
planters anvendelsesmuligheder pegede i andre retnin¬
ger end barndomsmiljøets. Langkilde arbejdede en tid
på D.T. Poulsens planteskole i Kvistgård og blev der¬
efter ansat som elev på C.Th. Sørensens tegnestue -

dengang en forholdsvis almindelig uddannelsesstart
for vordende havearkitekter, som evnerige, men uden
eksamen sjældent var i stand til at klare de teoretiske
optagelsesprøver på Landbohøjskolen.
Denne situation til trods foreslog C.Th.Sørensen

ham at læse til havebrugskandidat - en idé Langkilde
accepterede og med stor viljestyrke gennemførte.
Da han i 1944 blev kandidat ville han være havear¬

kitekt, ingen tvivl om det. Og da havearkitekt Troels
Erstad - en af tidens mest begavede havearkitekter -
tilbød ham job på tegnestuen, var det for Langkilde
samtidig starten på en livslang karriere som praktise¬
rende havearkitekt.

Da Erstad i selv samme periode blev forstander for
den nyoprettede anlægsgartnerskole i Det Kgl. Dan¬
ske Haveselskabs Have blev Langkilde allerede i 1949
tilbudt at blive medejer af firmaet. Kun fa måneder
varede makkerskabet, så døde Troels Erstad 38 år

gammel, og Langkilde måtte alene føre tegnestuen
videre. De første år på samme adresse, senere i Skt.
Pederstræde i det indre København, hvor firmaet vok¬

sede, og opgaverne strømmede ind. Jeg nævner i flæng:
De hængende haver i Tivoli, Balticas gårdhave, lege¬
plads i Herlev, omlægning af Liseberg forlystelseshave
i Goteborg, Amalienborg skulpturhave. Og dertil
kommer et utal af opgaver ved rådhuse, skoler, alder¬
domshjem, kirker, industrianlæg og boliger. Anlæg
hvis fine belægninger og raffinerede plantesammen¬
sætninger blev hans adelsmærke. Måske smukkest i
hans egen lille rækkehushave i Bagsværd, der var til¬
plantet med letløvede buske af en fremmedartet ka¬
rakter, blomstergrupper i afstemte farvenuancer og
som et kuriosum en mindre samling frilandsorkidéer
på en bund af Cotula squalida. I græsplænen lå fine
mønstre i chaussésten, figurer som ikke hindrede
græsslåning, men fra første sals vinduer trådte tydeligt
frem.

Periodevis arbejdede Langkilde som udstillingsarki-
tekt for Landbrugets afsætningsråd i Berlin, for Almin¬
delig Dansk Gartnerforenings kæmpearrangementer i

Th. Egen rækkehushave
i Bagsværd. 1949.
Nederst th. Balticas gårdhave
bag Bernstorffs Palæ,
København. 1958.
• Right: Mr Langkilde's own
garden, Bagsværd 1949.
Bottom right: Baltica Insurance's
back yard, Copenhagen 1958.
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Forum og i mindre målestok med skiftende blomster¬
udstillinger i Haveselskabets Have.
Langkilde samarbejdede i forskellige sammenhænge

med mange af tidens kunstnere. Med maleren Mogens
Andersen på udstillingen 17 haver i én', i Tivoli med
billedkunstnerne Allan Fredericia, Henry Heerup,
Torsten Johansson, Gunnar Westman, Erik 'Spjæt'
Christensen og arkitekt Simon Henningsen.

Skal tidligere ansattes ord stå til troende, så hørte
Langkildes tegnestue op gennem 60erne til blandt
landets største og mest spændende havearkitekttegne¬
stuer - et eftertragtet lærested for danske og uden¬
landske havearkitektstuderende, mødestedet for tidens

entusiastiske unge. Med sikker sans for form, farve¬
valg og kvalitet blev Langkilde en god lærefnester i
havearkitektfagets mangfoldige discipliner.
Eywin Langkilde var formand i Dansk Havearkitekt¬

forening fra 1959 til 1964 i en periode, hvor forenin¬
gen ønskede større medindflydelse på Landbohøjsko¬

len og Akademiets uddannelsespolitik, hvor den ville
at give tidsskriftet Havekunst (Landskab) en ansigts¬
løftning og ændre foreningens medlemspolitik.
Efter den femårige formandsperiode var det slut

med Langkildes faglige engagement. Han blev svær at
få i tale og mødte aldrig op til foreningens arrange¬

menter. I et interview i Landskab udtrykte han det
således: Anerkendt i organisationssammenhæng bliver
de fleste først som midaldrende - jeg byttede bare
lidt om på tingene og nåede den faglige karrieres top,
mens jeg var ung'.
Men ledig var han sjældent. Seks år var han formand

i Dansk Orchidéklub og i bestyrelsen for Foreningen
til Hovedstadens Forskønnelse samt forfatter til Etage¬
husets haveanlæg, Nye danske haver og Danske Blom¬
sterløgparker.
Et langt liv er slut. Forgængeligt som den kunst,

han selv beskæftigede sig med.
Karen Permin

Frederiksgården. 1:2500.
Frederiksberg. 1959.
Gårdrum med med sekskantede
bede, småplæner, valnøddetræer og
bassin.
• 'Frederiksgården', 1:2500.
Frederiksberg 1959
Courtyard with hexagonal beds,
miniature lawns, walnut trees, and
a basin.
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A Conversation With Reynir Vilhjålmsson,
p, 97
Annemarie Lund
It was quite common in the years 1955-
1972, after C.Th. Sørensen had begun
teaching landscape architecture at the Royal
Academy of Fine Arts in Copenhagen, for
trainees from Scandinavia, Holland or Bel¬
gium to take up graduate or postgraduate
studies in Denmark.
Most returned home but only after

working in Denmark for several years.
A few remained, among them Finnish

Måns Ginmann and Jan Malm. There can
be no doubt that this pan-Nordic schooling
has helped to unite and develop North
European landscape architecture. Although
Nordic assemblies and conferences are often
held today, one tends to feel envious of the
shared values and the intimate knowledge
of the work of colleagues enjoyed in those
days. Such fine netting is hard to fashion
nowadays.

Landskab plans to interview some of the
people involved, mainly in order to ascer¬
tain whether they have brought the Danish
tradition home with them and what types
of work have sprung from it.

Says Mr Vilhjålmsson, 'In my day we
knew from experience what landscaping
was before being admitted into the Acade¬
my. These days we feel the lack of such
apprenticeship. Cooperation between
North Europeans greatly benefited, no
doubt, from the arrangement known as
hospitantship. While at the Academy I
worked with Agnete Muusfeldt and Erik
Mygind for several years. Many 'hospitants'
were also working at a practice, among
them Ole Klaaborg and Gunnar Moos.
Muusfeldt & Mygind were under C.Th.'s
influence, as was most of that generation.
Indirectly, what I learnt from them was

processing. One must admire C.Th. Søren¬
sen. I think perhaps he was the only true
genius I have met but I am extremely grate¬
ful for the many years that I spent with
Agnete and Erik; those ten years were edu¬
cational both in a professional and a cultu¬
ral sense.'

Hafnarfjordur Town and Environs, p. 104
Reynir Vilhjdlmsson
Owing to its distinct scenery and a cold cli¬
mate despite intense volcanic and thermal
activity, Iceland is quite extraordinary com¬
pared with other Nordic countries.
Geologically it is still a young country,

perpetually subject to building and tearing
by natural forces. As a nation, too, Iceland
is young and sparse, having only 260,000
inhabitants. To all intents and purposes,
then, ours is the child among the Nordic
nations and yet, there is an old Icelandic
artistic tradition, the well-known one of
ballads and sagas. Everybody knows Snorre
Sturlason and is aware that he wrote the

Heimskringla, the tale describing Norwe¬
gian king Olov Tryggvason, Trondheims
founder.

Iceland was colonised by Norwegian
immigrants 1100 years ago, people who
brought a farmers' culture, which they
attempted to adapt to the conditions pre¬
vailing in the new country.

Hafnefjord from the 15th century until
the demise of the Danish trade monopoly
was the country's most important commer¬
cial centre. A commercial centre would
consist of no more than a natural seaport,
and sometimes one or two storehouses with
a keeper's residence, often just rooms in the
storehouse.

Some of these ports in the 18th and
19th centuries grew to become urban com¬
munities but most urban development in
Iceland dates from the present century.
Hafnarfjordur numbers a population of

20,000 but the area as such reaches a total
of 160,000. The port is a natural centre of
activity and residential areas were developed
in the lavas surrounding the port with its
fishery-related buildings. All lowland is cov¬
ered with lava.
When Hrafna Fl6ki arrived 1100 years

ago, all heights ringing the town were cov¬
ered with brushes of birch and willow.
Extensive felling and, in part, bad weather
and volcanic activity killed the woodland
and a one metre layer of soil largely disap¬
peared. The outskirts are presently the sub¬
ject of a scheme known as the Green Col¬
lar. Each administrative unit has been

supplied with a recreational pathway into
the countryside, most of these corridors
running alongside rivers and small streams.
Certain improvements have been added to
the pathway network, a number of areas
having been put under government supervi¬
sion, measures having been taken to fight
back erosion, and afforestation being under
way. Large wetland areas are under govern¬
ment protection.
Central Hafnarfjordur has been given its

own corridor leading into the countryside.
A small stream springs out of the lavas just
outside the town limit and moves through
the built-up quarters towards the centre.
The projects depicted are situated within
this Green Wedge.
The horse for 1100 years has been part

of Icelandic life, and it still occupies a spe¬
cial position and role in Icelandic society.
The horse is used for sports as well as for
journeying about the country and in the
mountains. Horse owners in Hafnarfjordur
have stables housing some 1000 animals.
There are also riding grounds and a hall.
The outskirts are adorned with pathways
which blend into the metropolitan net¬
work. In recent years, the hinterland has
begun to play a different role than previ¬
ously. Now the aim is to re-plant, to fight
back erosion, and to afforest. The most

effectual method is to sow Alascan lupin,
which in 20 or 40 years' time will create a
new layer of soil. Grasses are also useful, as
are certain tree-like growths such as Betula
Pubescens, various species of Salix, sitka
spruce, Pinus Contorta, Larix Siberica, and
others.

Landscape Studies: The Overthrow of
Traditional Values? - p. 112
Per Stahlschmidt
For some months we have been enjoying
Kristine Jensen's exhibition entitled Think¬
ing Landscape Into Architecture ('Om at
tænke med landskab i arkitektur') which,
although part of her PhD obtained from
the Aarhus School ofArchitecture was

mounted at the Veterinarian and Agricultu¬
ral University in Copenhagen.

I shall comment, as soberly as possible,
on her own presentation, 'Landskab og
Arkitektur' which along with professor
Steen Høyers recommendation was pub¬
lished in Landskab 3/97.

My initial eager anticipation gave way to
doubts whether it is necessary to express
oneself so buoyantly, which in turn were

replaced by a feeling of despair to see how
differently we perceive and judge scientific
quality, even in our small world of land¬
scape architects.
Ms Jensen's paper is rich in perspectives,

in ways to make landscape and in theories
about landscape architecture. I may be
insensitive to its aesthetic nerve but to me

as a teacher it is a problem if the quality of
these works is perceived very differently
from one person to the next.
We must be able to consider whether the

conventional values pertaining to scholarly
work are what we need in developing the
craft of landscape architecture and the stan¬
dards of scholarly work. That question is as
important to professors of landscape as to
postgraduate students and students writing
graduation or term papers.
It is equally important to study the goals,

ie the ideas and the expression of landscape
architecture, and its means, ie its technique
and materials. And as for expression and
ideas, it may be as valuable to suggest new
theories and challenge established theory as
to further develop existing foundations.
Ms Jensens' dodgy methodology, howev¬

er, prevents readers from determining
which are premisses and which conclusions.
Her phrasing is so wooly and opaque that
one has problems deciding whether to agree
or disagree with individual statements.
Received methodology dictates that analytic
concepts should be defined and used con¬
sistently. Here, one's own imagination
seems free to read any meaning at all into
individual statements.

Notwithstanding Jensen's express wish to
break down the barrier between art and sci¬
ence, I am hard put to accept the way she
flatly discards conventional scientific stan¬
dards and even glorifies such rejection.
Ellen Miriam Pedersen

Landskab 5/97



Konkurrence om planlægning af
en million hektar i det nordlige
Holland

Since 1985 the Eo Wijers Founda¬
tion has organised four open compe¬
titions on sub-regional and regional
issues. The many entries mirrored
every three years the development
of design and planning at the sub-
regional and regional scales. Sever¬
al of the more than 200 open com¬

petition entries have been utilised in
public policy. In some cases the
work related very closely to the
practice of the implementation of
spatial policy, in particular at the
national and provincial levels.
In other cases an entry was an 'eye-
opener' which successfully prompt¬
ed a discussion about the starting
points of government policy.
'Plan Ooievaar', the winning entry of
the first open competition Nether¬
lands riverland (1985/6) is an exam¬

ple of a regional plan that has pro¬
voked a fundamental reformulation
of the principles of spatial policy in
the area. Solutions were suggested
for a series of local problems by
relating them to each other at a
higher scale. The discipline was
renewed at a stroke.
In the next two open competitions,
Town and country on the slope
(1988/9) and Region of streams
(1991/2) the idea of urbanised land¬
scapes was further developed. First
in a Euroregional context, later by
incorporating ideas about environ¬
mental planning and ecology, devel¬
oped at the Technical University of
Delft. In the thinking about flows of
information, water, energy, consu¬
mer goods, waste and natural pro¬
cesses town and country were con¬
sidered as one whole: the
ecoregion.
Inside Randstad Holland (1994/5),
the fourth open competition, was
clearly the next step. Not only
because the open competition was
international, but also because of
the choice of the Green Heart

Metropolis as the plan area. The
debate about the Green Heart
touched the very essence of spatial
development in the Netherlands. In
this open competition the step from
urban region to metropolitan region

as planning unit at the turn of the
century was made.
The committee of the Eo Wijers
Foundation expects that the theme
of this competition will be high on
the agenda of the professional dis¬
cussion. In addition, the committee
expects an inspirational contribution
to be made to public policy. The
entrants will translate the abstract
and professionally formulated open
competition task into attractive
images of the plan area.
The results will enable the future of
the North to be item of discussion
for a wide audience.
The task of this open competition is
to provide an answer to the follow¬
ing questions:

1. What does 'an empty programme'
mean in terms of maximising the
potentials of the intrinsic qualities
of the North of the Netherlands?
How does the planner interpret an
empty programme? Does that mean
that there is no planning task? Or is
there on the contrary a clear one?
Whose is this programme actually?
Is it an open programme with pos¬
sibilities for all kinds of desires,
people and plans?

2. How can you as designer and
planner guide or steer the numerous
autonomous processes of change in
this area? What 'rules of the game'
or interventions do you propose?

3. What is the spatial elaboration of
your method of approach in a plan
for one of the following regions:
- Groningen Hoogezand;
- North-Eastern Friesland:
- Hoogeveen, Het Oude Diep
If none of these regions can serve to
illustrate your specific approach it is
permissible to choose another
region in the North.

As in earlier open competitions the
objective is to draw up spatial
development plans which are imagi¬
native and realistic and thereby
evoke attractive images. Realism
must not be interpreted as financial,
economic or political feasibility in
the narrow sense. This means qual¬
ity which is based on a realistic
vision on future developments.

Formal aspects
1 Prizes
The first prize is 25,000 Dutch guild¬
ers. In total 80,000 Dutch guilders
are available in prize money. Young
designers and planners are espe¬
cially encouraged to participate in
this open competition. 25,000 Dutch
guilders are reserved for incentive
prizes. The prizes include the VAT

which is paid by the organiser. The
jury will distribute the prize money
among the winning entries accord¬
ing to its own assessment.

2 The jury
The jury consists of: Francien Hou-
ben, architect, Mecanoo architects,
Delft: Renato Kindt, architect, one of
the contributors to the 'NOA-P' entry
to the last Eo Wijers Open Competi¬
tion 'Inside Randstad Holland', Eind¬
hoven: Linda Noorman, landscape
architect, Ministry of Agriculture,
Nature Management and Fisheries,
Groningen: Dirk Sijmons, landscape
architect, H+N+S consultancy,
Utrecht: Jan Douwe van der Ploeg,
senior lecturer in rural sociology,
Agricultural University, Wageningen:
Jenno Witsen, former Director-Gen¬
eral of the National Spatial Planning
Department.

3 Assessment criteria .

The jury will pay attention in partic¬
ular to the following:
- imagination and originality:
- clarity of the regional plan:
- vision on the theme of 'the empty
programme':
- vision on the transformation pro¬
cesses in the area:
- vision on the implementation and
the commissioning body:
- full utilisation of the qualities of
the plan area:
- presentation both in text and
graphics.

4 Entrance fee
An entrance fee of 500 Dutch guild¬
ers is required.

5 Information pack
Entrants will receive an information
pack that
includes:
- Summaries of policy documents
and statistics:
-Topographic maps 1:100,000 and
1:50,000:
- Information about the three loca¬
tions to be elaborated upon, includ¬
ing a soil map: Conditions for entry
and way of subscription.

6 General regulations
It is an open competition to elicit
ideas and is aimed at everyone who
is interested in spatial design and
planning.
The open competition meets the
guidelines set out in 'Kompas',
which was drawn up on the basis of
the 'covenant on open competitions
in the fields of architecture, urban
planning and landscape architecture'.
The final submission that is deter¬
mined on January 9th 1998. The jury
shall announce its deliberations in

the end of may 1998, with the open¬
ing on the exhibition.

7 Further Information
Further information is also available
on internet:

http://www.nirov.nVeowijers/
To enter the open competition con¬
tact: Eo Wijersstichting, P.O. Box
30833, 2500 GV The Hague, The
Netherlands. Faxing is also possible
to number: +31 70 3617422.

Gallipoli Peace Park i Tyrkiet
The Turkish General Directorate of
National Parks and Wildlife har ud¬
skrevet en international, åben idé¬
konkurrence om The Gallipoli Penin¬
sula National Historic Park.

Registreringsfristen er udløbet.
Spørgefrist: 10. november 1997.
Afleveringsfrist 15. februar 1998.
Information: Gallipoli Peninsula
Peace Park Internationa! Competiti¬
on Office, Middle East Technical
University, 06531 Ankara, Tyrkiet.
Tel.+90 312 210 36 26,
fax +90 312 210 14 42. E-mail:
gallipol@vitruvius.arch.metu.edu.tr
http://vitruvius.arch.metu.edu.tr/
gallipoli/gallipoli.html

[y programme'?

A37



Vedligehold
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Søborg Torv i Gladsaxe
Gladsaxe Kommune udskrevet en
åben idekonkurrence om, hvordan
Søborg Torv, et af Københavnseg-
nens store bytorve, kan renoveres

og gøres smukkere. Søborg Torv er
bydelens største byrum, tilmed et
byrum indrammet af et af efterkrigs¬
tidens mest ambitiøse boligprojek¬
ter: Kollektivhuset Høje Søborg, en
bebyggelse, der stadig er meget
markant 50 år efter. Ganske usæd¬

vanligt var bebyggelse og torv oprin¬
deligt tegnet til at klæde hinanden,
men tidens tand har slidt på torvet,
der i dag lider af megen gennem¬
kørende trafik, lidt triste parkerings¬
arealer, et ikke særligt anvendeligt
grønt anlæg og en nu nedlagt bus¬
holdeplads.
Gladsaxe Kommune ønsker med
konkurrencen at få ideer til en sam¬

let plan for pladsens fremtidige ud¬
formning samt desuden at få skabt
en identitet for pladsen, som kan
gøre den til bydelens store pusterum
midt på den meget livlige handels¬
gade Søborg Hovedgade.

Konkurrencen henvender sig til alle,
der mener at have et bud på den
fremtidige udformning af torvet, her¬
under løsning af en række mere tek¬
niske problemer.
1. præmien er på min. 150.000 kr.
Herudover er der 300.000 kr. til yder¬
ligere præmiering.
Forslag til konkurrencen skal være
indsendt senest den 14. november
1997.

Forslagene vil blive bedømt af en
dommerkomité bestående af økono¬

miudvalget for Gladsaxe Kommune
samt tre fagdommere udpeget af
DAL, arkitekter MAA Peter Holst,
Finn Selmer og Cornelia Zibrandt-
sen. Konkurrencens sekretær er
arkitekt MAA Dennis Lund, DAL.

Competition Announcement for
'The Former Women's Concen¬
tration Camp of Ravensbriick'
Between the years of 1939 until
1945, in the largest of the women's
concentration camps on the sphere
of the German 'Reich', there were

some 132 000 female prisoners,
20 000 male prisoners, and in the
nearby juvenile concentration camp
in Uckermark starting in 1942, about

1000 female juvenile prisoners were
taken into custody. Nearly the half
of which, somewhere between
50 000 and 92 000, found their deaths
in Ravensbriick and in more than 70

camps in the surrounding area.
After the liberation the Soviet Army
occupied the concentration camp

grounds and utilized it for military
purposes until 1993.
In 1997 the City of Fiirstenberg Ha¬
vel is announcing an international
landscape planning idea competition
titled 'The Former Women's Concen¬
tration Camp of Ravensbriick'. The
goal of the competition is to produce
conceptional as well as concrete
planning proposals for the future
arrangement of the grounds of the
former concentration camp of
Ravensbriick, which takes into con¬

sideration the history of the site.
The call for the participants of the
competition can be found in the
Amtsblatt der Europaischen Gemein-
schaft (bulletin of the European
Community) from the 24th of July
1997 and it is to be handled through
the Amt fiir amtliche Veroffentli-

chungen (Office for Official Publica¬
tions) of the European Community
(address: Amt fiir amtliche Verof-
fentlichungen der Europaischen
Gemeinschaften, Postbox 1003,
2985 Luxemburg, Tel: 00352 / 2929-1,
Fax: 00352 / 292942763). Meanwhi¬
le the timetable has been changed.
The final timetable can be found in
the bulletin of the European Com¬
munity from the 5th of August 1997.
The competition announcement text
can also be seen on the Internet

Homepage of the office of the For-
schungsgruppe STADT + DORF,
under the address:
www.stadt-und-doff.de
The procedure is planned to be an
open two stage competition. The
competition announcement documents
can be requested in writing until the
12th of September 1997. For the 1st
Stage is the submission deadline
the 8th of October 1997.
The Forschungsgruppe STADT +
DORF Prof. Dr. Rudolf Schafer GmbH
is contracted with the organization
of the competition.
The competition announcement
documents can be requested in
writing until the 12th of September
1997, with a service fee of 150 DM
at the Forschungsgruppe STADT +
DORF Prof. Dr. Rudolf Schafer GmbH,
Lutzowstr. 102-104,10785 Berlin.
Eligible to participate are all citizens
of the European Economic Commu¬
nity and those of all countries occu¬
pied at one time by Nazi Germany,
as well as citizens of the state of
Israel. The competition announce¬
ment is directed first of all at land¬

scape planners and landscape archi¬
tects. Nevertheless, due to the natu¬
re of the subject matter logical is
the formation of interdisciplinary
work teams, the incorporation of the
artists and architects, as well as the
incorporation of coworkers from the
disciplines of History, Political Sci¬
ence, Communications and the
Media.

(meddelse modtaget 4.9.1997)

Resultatet af konkurrencen

Wuhlepark Landsberger Tor i
Berlin-Marzahn

Bedømmelsen foregik i juni 1997, og
31 projekter blev udvalgt til 2. etape.
Dommerkomiteen uddelte neden¬
nævnte præmier.
1. præmie på 42.000 DM tildeltes
Gruppe F, Nikolai Koehler, Berlin.
Medarbejdere: Gerd Kleyhauer,
Martina Armbruster. Konsulent:
Gabriele Piitz, Tho-Mi Bauermeister.
2. præmie på 34.000 DM tildeltes
Prof. Rainer Schmidt, Miinchen.
Medarbejdere: Bernhard Anderie,
Sonja Banthien, Angus Jeffery,
Michael Heumann.
3. præmie på 25.000 DM tildeltes
Axel Lohrer + Ursula Hochrein,
Waldkraiburg.
4. præmie på 20.000 DM tildeltes
Gabriele Kiefer, Berlin. Medarbejdere:
Christian Bauer, Susanne Friedburg,
Erik Ott. Konsulent: Tancredi Capatti,
Florian Henzler, Trevor Sears.
5. præmie på 13.000 DM tildeltes
Dr. Stefan Gugenhan + Dipl. Ing.
Dagmar Renee Verdyck, Karlsruhe.
1. indkøb på 9.000 DM tildeltes
Preben Skaarup, Aarhus, Danmark.
Medarbejdere: Charlotte Andersen,
Lise Vestergaard, Hanne Øllgaard.
Konsulent: Leif Johannesen.
Indkøb på 9.000 DM tildeltes Pierre
David, Boulogne, Frankrig. Konsu¬
lent: Carine Bouvatier, Alice Brauns,
Marion Talafrand.
Indkøb på 9.000 DM tildeltes Uwe
Tietze + Gerhard Kapeller, Berlin. Med¬
arbejdere: Nadja Stumpf, Margret
Bothig, Marita Worle. Konsulenter:
Planungsgruppe 4, Katharina Gerold.
Indkøb på 9.000 DM tildeltes Kienast,
Vogt + Partner, Ziirich, Schweiz.
Medarbejdere: A. Schmied, A. Miil-
ler, T. Steinmann.
Yderligere information om konkur¬
rencen: Seebauer, Wefers und Part¬
ner. D-Waldenstrasse 2-4,10551
Berlin. Tel. +493039 73840,
fax +493039 66751.
Berliner Volksbank Kto. 08003408
BLZ 100 900 00

Resultatet af konkurrencen om

Nørretorv i Nyborg.
I efteråret 1996 udskrev Dansk
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Betonforening i samarbejde med
Nyborg Kommune i anledning af for¬
eningens 50 års jubilæum i 1997 en
konkurrence blandt arkitektstuderen¬
de i Danmark.
Konkurrencen drejede sig om ud¬
formning og indretning af Nørretorv
i Nyborg.
34 forslag blev indleveret. Dommer¬
komiteen bestod af repræsentanter
for Nyborg Kommune, Nyborgs
Bevaringsforening, Dansk Betonfore¬
ning og fagdommerne arkitekterne
Henning Bang og Jeppe Aagaard
Andersen.
1. præmie på 15.000 kr. tildeltes et
forslag udarbejdet af stud. arch.
Mikkel Wienberg Mortensen. Med¬
arbejdere: stud. arch. Martin Wien¬
berg Mortensen, stud. arch. Dan
Enkelund.
Dommerkomiteen karakteriserer pro¬
jektet som klart og enkelt fremstil¬
let. Det giver ideer til nye betonfli¬
ser, og der lægges op til et
udviklingsarbejde, der vil få torvet til
at fremstå som noget særligt. For¬
slaget giver en løsning, der harmo¬
nerer med mønstret i de eksisteren¬
de .gader i Nyborg, og giver en
fleksibilitet, der rummer mulighed
for en senere ændring af pladsens
status f.eks. til en plads i gågadesy¬
stemet.

Det er i dette forslag lykkedes at
skabe et afslappet greb om fordelin¬
gen af biltrafikken over pladsen,
selv om det er klart, hvor man skal
køre. Det afslappede i den trafikale
løsning understreges af, at der er
pl.aceret et træ i et af køresporene.
Denne idé kunne gentages. Endvide¬
re indebærer løsningsforslaget, at
den parkering, der skal være plads
til på torvet, kan ske i et ikke bundet
mønster. Den foreslåede løsning
giver en god mulighed for afvanding
af torvet og en god belysning. Den
foreslåede belysning virker dog ikke
færdigbehandlet.
Der uddeltes desuden tre 2. præmier.
En 2. præmie på 5.000 kr. tildeltes
et forslag udarbejdet af stud. arch.
Karl Svansø Iversen og stud. arch.
Finn Nygaard.
Det indsendte forslag fremhæves
for sin idé om at markere den gamle .

stadsgrav, Rosenbækken og sluse¬
værket med et bånd i betonelemen¬
ter af poleret hvid beton. I forløbet
af dette bånd er den eksisterende
vandkunst med en ændret placering
kommet til at spille en rolle. Forsla¬
get har med den trekant, der dækker
hele pladsen, en klar enkelthed.
En 2. præmie på 5.000 kr. tildeltes
et forsteg udarbejdet af Svanhildur
Gunnlaugsdottir.
Forslaget fremhæves for den mar¬
kante og anderledes beplantning i
en ø midt på torvet. Øen, der er

hævet op over pladsens niveau,
bidrager til hyggen og giver gode
vækstbetingelser for beplantningen.
Øen spænder pladsen ud og bliver
til et siddelandskab. Samtidig mar¬
keres kørebanen på en enkel måde.
En 2. præmie på 5.000 kr. tildeltes
et forslag udarbejdet af Thomas
Bonde-Hansen og Jens W.Ø. Larsen.
Forslaget fremhæves for sin ensar¬
tede belægning, der skaber en stor
samlet flade fra hus til hus. Forsla¬

gets beplantning, der står frit i fla¬
den, er spændende og er med til at
skabe et torv.

Et indkøb gik til et forslag udarbej¬
det af Ulla Hornsyld og Sine-Kathri¬
ne Birkmosen.

Forslaget rummer en spændende
grundform med en mur i faldende
niveau ind mod midten, hvor den
ene halvdel drejer ud i et cirkelslag,
der omkranser vandkunsten.

Konferencer, messer m.m.
19. april-5. oktober. Bundesgarten-
schau 1997, Gelsenkirchen. Arr.
BUGA 97. Tel.+49 209 9516 666,
fax+49 209 9516 667.
Sommeren 1997. Udstilling om
kunstneren og havearkitekten Emma
Lundberg på Millesgården i Stockholm.
Sommeren 1997. Udstillingen
Lausanne jardins 97. International
havefestival med udstillinger og
haveanlæg. Inf. +41 21 323 07 56.
2.-3. oktober. 47. danske byplanmø-
de. Silkeborg. Den regionale by.
Dansk Byplanlaboratorium.
6.-16. oktober. Studierejse til USA.
Chicago, Boston, NYC, Washington
D.C. og Charlotteville. Dansk By¬
planlaboratorium. Tel. 33 13 72 81,
8.-11. oktober. The 34th IFLA World

Congress Argentina. Recreational
open spaces - essential for people's
welfare. Fax 541 315 1465.
30.-31. oktober. International konfe¬
rence: Transformation og Agricultu¬
ral Landscapes. Interdisciplinary
approaches to future management.
Arr. Landscape Research Center.
RUC. Bygn. 19.1. RO. BOX 260. DK
4000 Roskilde. Tel.+45 46 75 77 11
L. 2776, fax 45 46 75 39 70.
e-mail: vlb@geo.ruc.dk
4.-7. november. DreiFachmesse
Koln, fsb, areal og IRW. Tel. 0221
821 2494, fax 0221 821 2105.
5.-6. november. WM-seminar 1997.

Esbjerg. Dansk Byplanlaboratorium.
9.-10. december. Bedre lokalplaner.
Århus. Dansk Byplanlaboratorium.
Oktober 1998. The 35th IFLA World

Congress. Jakarta, Indonesien.
September 1998.12. internationale
UlFA-kongres i Japan. UIFA Japon.
Koujimachi E.C.K. Bldg. 2-6-5 Kouji-
machi, Chiyoda-Ku. Tokyo 102
Japan. Fax +81 3 5275 7866.

Havekulturfondens hæderspris 1997
Landskabsarkitekt J. P. Junggreen Have er i
år tildelt fondens hæderspris for et langt livs
engageret arbejde med havekunst og land¬
skabsarkitektur.

I forbindelsen med prisuddelingen holder
Junggreen Have en forelæsning om sine
erfaringer med faget fredag d. 24. oktober
1997 kl. 15.15 på KVL's Sektion for Landskab,
Rolighedsvej 23, 2. sal, aud. 4.01.
Havekulturfonden er vært ved en reception.

ANNONCER
32 83 69 58
32 83 69 59
32 83 69 60

PRODANA

PLÆNEBLANDINGER

til sport, erhverv og privat brug.
Dækafgrøder (færdigblandinger og rene arter)
samt vilde blomster.

idana Seeds A/S ■ Fåborgvej 248 ■ 5250 Odense SV
Til. 6617 0024 Fax 6617 6969
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Nye
udfordringer
tilbydes
Genopslag

Greve Kommune

Teknisk forvaltning søger en medarbejder, med interesse for at
fastholde og udvikle Greve som grøn kommune. Stillingen er en
nyoprettet bestillerfunktion i Bygnings- og Entrepriseafdelingen
og arbejdsområdet omfatter primært administration og tilsyn
med kommunens park og vejområde.

Du skal være med til at bygge bestillerfunktionen op og gerne se
en udfordring i at udvikle nye arbejdsgange i et samarbejde på
tværs i forvaltningen.

Vi ønsker
- at du har kendskab til projektering og drift inden for park - og
vejområdet,

- ser muligheder i et bredt samarbejde mellem bestiller og
udfører,

- har et positivt livssyn,
- vil arbejde med målstyring.

Greve Kommune kan tilbyde
- en række spændende arbejdsopgaver,
- et godt arbejdsmiljø med dygtige kolleger,
- en travl og afvekslende hverdag,
- gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du har en uddannelse som landskabsarkitekt,
ingeniør, hortonom eller lignende, som er relevant for arbejds¬
området, gerne med økonomisk og administrativ indsigt.

Yderligere oplysninger
Virksomhedsplan for teknisk forvaltning og job- og personprofil
kan rekviréres ved henvendelse til ekspeditionssekretær Birthe
Henriksen, tlf. 43 97 93 74.
Oplysning om stillingen kan fås hos afdelingsingeniør Gunner
Riising, tlf. 43 97 93 65 eller ingeniør Svend Jensen, tlf. 43 97
94 30.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til overenskomst indgået mel¬
lem Kommunernes Landsforening og relevant faglig organisa¬
tion.
Kommunen er indstillet på at forhandle et tillæg.
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningen
Ansøgningen sendes inden den 9. oktober 1997 til neden¬
stående adresse. Ansættelsessamtaler vil ske snarest derefter.

Greve Kommune, Løn- og personalekontoret,
Holmeagervej 2, 2670 Greve

Udstillinger i Meldahls Smedie
1.10.-2.11.97 Arkitekter i det 21. år¬
hundrede. Kunstakademiets Arki¬
tektskoles Skoleudstilling 1997.
Arkitektskolen lægger studiet frem
til debat med denne udstilling, som
viser eksempler på studieforløb,
forskning og kunstnerisk udvikling.
Studierne spænder fra by- og land¬
skabsplanlægning, have- og bygnings¬
kunst til design. Der er eksempler
på skolens 2-årige 1. del, fra de vi¬
deregående studier i studiets 3-årige
2. del og fra workshops og forskning.
Udstillingen viser, hvor vægten læg¬
ges i studierne, hvordan der arbej¬
des med arkitekturens rumlige kvali¬
teter i tegninger og model, og giver
en pejling på, hvor studierne bevæ¬
ger sig hen.

8.11.-14.12.97 Musikkens arkitektur

Udstillingen er Spaniens bidrag til
biennalen i Venedig 96: Architectura
para la Musica. 33 projekter og gen¬
nemførte ombygninger eller nybyg¬
ninger af musikteatre og koncertsale
i Spanien, deriblandt den igangvæ¬
rende ombygning af Gran Teatro del
Liceo i Barcelona og den gennemfør¬
te fornyelse af Teatro Real i Madrid.
Blandt projekternes store modeller,
fotografier og tegninger findes også
arkitekten Rafael Moneos projekt til
nyt kulturcenter, musik- og kongres¬
hus i San Sebastian.

Udstillingen er tilrettelagt og bragt
til Danmark med støtte fra det span¬
ske udenrigsministerium - en super¬
aktuel udstilling midt i den køben¬
havnske debat om 'Teaterfugl* eller
musikteater på Holmen.
Kunstakademiets Arkitektskole. Mel¬
dahls Smedie. Danneskiold-Samsøes
Alle 51. Holmen. Åben alle dage
12.-18.00 i ovenstående perioder.

Dufthave ved

Botanisk Have i Oslo.
Ved Botanisk Hage og Museum i Oslo
er anlagt en dufthave med omkring
100 forskellige planter. Haven er spe¬
cielt tilrettelagt for blinde og syns¬
hæmmede, og de besøgende opfor¬
dres til at knibe blade af og derefter
lugte og smage på dem. Haven, der
er tegnet af landskabsarkitekt Karii¬
na Aas, er tildelt Norges Blindefor-
bunds 'Tilgjengelighetspris 1996'.

Blågårds Plads og Dronning Loui¬
ses Bro indstillet til fredning
Det særlige Bygningssyn har indstil¬
let Blågårds Plads og Dronning Loui¬
ses Bro til fredning.
Blågårds Plads er et velkendt sam¬
lingspunkt på Nørrebro og er på én
gang både folkelig og monumental.
Københavns Kommune skabte plad¬
sen i 1913 med billedhuggeren Kai
Nielsens kraftfulde granitskulpturer
hugget over temaet arbejderklassen
og deres børn.
Blågårds Plads er forsænket og om¬
givet af træer på en grusplads og
har gennem tiden vist sig genial til
både fester, demonstrationer, mar¬
keder og leg. Her går byplan, form¬
givning, funktion og skulptur op i en
højere enhed.

Præmiering af fritidsområdet
Fredtoften
Karlebo Byråds Børne- og kulturud¬
valg har præmieret det nye offentli¬
ge fritidsområde Fredtoften for dets
usædvanligt tiltalende landskabsar¬
kitektur.

Bygherren for det mangeårige an¬
lægsarbejde var Nordforbrænding l/S.
Arkitektfirmaet for udformning af
Fredtoften er landskabs- og havear¬
kitekterne Ginman • Harboe • Borup
med Måns Ginman som projektleder.
Andre store projekter i Karlebo Kom¬
mune er f.eks. Niverød Erhvervsom¬
råde, boligkvartererne Niverød 3 og
4 samt anlæg af torve, pladser og
beplantninger i Nivå Center.
Fritidsområdet Fredtoften er stærkt

kuperet med stier, bakke til kælk og
ski, udsigtspunkt 43 m over Øre¬
sund, fresbee- og golfbane, bålplads
og friluftsscene.

Dronning Louises Bro og dens omgi¬
velser er også indstillet til fredning.
Den stod færdig i 1878, efter at by¬
styret havde besluttet, at der skulle
skabes en fornem forbindelse mel¬
lem Nørrebro og Indre By.
Kong Christian IX's dronning lagde
navn til broanlægget, der er storslå¬
et og velbearbejdet. I tidens smag
blev det forsynet med mange ud¬
smykninger som byvåben i bronze,
lygtestandere i støbejern og flag¬
stænger ved de stensatte ramper for
begge ender af broen. Ad ramperne
kan man gå ned på promenaden
langs søerne, hvor der er bænke og
beplantning.
Begge anlæg udgør væsentlige arki¬
tektoniske elementer i bydelen og
fortjener at blive bevaret i deres
helhed.
Kilde: Essens 5/1997
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

Industrivangen 2-4
2635 Ishøj
Telefon 43 73 22 33
Telefax 43 73 22 82

ISIIOJ A
S

Den Danske Trådvarefabrik

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum
Tlf. 42 97 05 10 og 42 97 03 50

VI
BYGGER

L D A GRØNT

HOLDENS
PLANTESKOLE A/S

Kongeåvej 81 ■ DK-6600 Vejen
Telefon 75 36 40 99 • Telefax 75 36 48 99

Totalleverandør af planter gennem mere end 13 år
Allétræer, bunddække, hæk- og læplanter m.m..

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSENA/S
Gå til den faguddannede
ANLÆGSGARTNER

GL. KØGEVEJ 877
2665 VALLENSBÆK STRAND
TELEFON 43 73 32 78

ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER 1
BÆNK med støbte gavle
og understel
Design: Jørgen Klinkby

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56 . 3400 HILLERØD
TELEFON 42 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

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

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

^GH formGH Holbæk Jernstøberi
Lundemarksvej 22 ■ 4300 Holbæk ■ Tlf. 53 43 04 13
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guide til
dansk havekunst

år 1000-1996

Søren Ryge Petersen, Politiken:

"Guide til Dansk Havekunst er en gave til hele

folket - i hvert fald til alle med øjne i hovedet og bare
en lille smule interesse for vore grønne omgivelser."

Marie-Louise Paludan, Weekendavisen:

"...et overblik og en systematisk vejledning har man

manglet. Det er det, man har fået med denne guide,
som også er forsynet med kort, både over Køben¬

havnsområdet og resten af landet."
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