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Mandag: Botanisk Have – Englavegur, Reykjavik 
Mandag formiddag havde vi den første aftale med den botaniske have i Reykjavik, hvor vi skulle 

have en rundvisning og fortælling om havens historie samt, hvordan de drifter den.  

Vi var så heldige at få en rundvisning af selve direktøren, som selv er udlært gartner og har et 

kæmpe kendskab til planter. Man kunne mærke, at han virkelig brændte for det arbejde, han er 

med til at udføre i haven. 

Under ham var der fem gartnere ansat til at drifte haven. De alle var en del af at være med til at 

formidle til gæsterne. 

Haven har adresse på Hverfisgata 105, 101 Reykjavík, Island og er beliggende i distriktet 

Laugardalur i Reykjavík. Den botaniske have bliver drevet af Reykjavik kommune under afdelingen 

Office of Environmental Quality, som er en del af City of Reykjavík's miljø- og 

planlægningsafdeling. 

Botanisk have fik sin begyndelse i 1961, da byen modtog en gave på 200 islandske urter i 

anledning af byens 175-års fødselsdag. Da man gerne ville bevare disse gaver, opstod den første 

samling af den islandske flora, som i dag ca. udgør 300 arter ud af 485. Haven vil gerne udvide, så 

de får flere af de islandske arter, men de sidste er svære at få til at trives på stedet.  

Udover samlingen af den islandske flora, indeholder den også samlinger af lyngroser, 

skovbundsplanter, arboret, stenbedsplanter og en samling af køkken-/medicinplanter. De fleste af 

disse planter kommer fra forskellige steder i verden, som er blevet importeret. I alt er der omkring 

3000 arter.  

Haven har til formål at bevare planter til undervisning, forskning og formidling til de mange 

besøgende. Haven afholder også forskellige arrangementer, fx da vi besøgte haven, var der en 

børnehaveklasse på besøg, som var med til at tilså nogen små bede med blomster.  

Mit udbytte for besøget.  
Jeg synes besøget var meget givende, og en 

spændende historie omkring haven. Haven og 

anlæggene var rigtig flot anlagte, og den er hele 

tiden under udvikling for at skabe bedre rammer 

for haven og de besøgende. Så det er godt at se, 

at der bliver brugt penge på stedet, så det ikke 

bare falder hen som det gør mange steder 

herhjemme i Danmark. Haven bliver holdt rigtig 

fint, og man kan se, at det er fagligt dygtige folk, 

som arbejder i haven. Hvis vi sammenligner 

haven i forhold til Aarhus botaniske have, kan 

man virkelig se, hvor stor betydning det har, at 

der er opbakning til stedet fra kommunens side i 

forhold til ressourcer.  
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Tirsdag: Thingvellir National Park. - Tomat gartneri, Reykholti, 

Bláskógabyggð 
Tirsdag gik turen ud til golden cirkel og første stop var Thingvellir National Park. Her gik vi en god 

tur og nød de flotte udsigter på ruten. Turen var også spændende, da der for nyligt er lavet nye 

gangsystemer til at håndtere alle de besøgende og samtidig beskytte stedets bevoksninger mod at 

blive ødelagt på grund af det høje mennesketryk.  

Efter Thingvellir gik turen øst på, hvor vi skulle besøge et stort tomatgartneri, som hedder 

Friðheimar. 

Stedet er ejet af Knútur og Helena Friðheimar som købte sted i 1995, og siden da er stedet kun 

vokset. I 2002 besluttede de at ville dyrke tomater hele året rundt ved hjælp af kunstigt lys, da det 

jo er mørkt det meste af tiden. Og varme fra en naturlig kilde fra undergrunden. Hvilket giver et 

udbytte på ca. to tons dagligt. 

Stedet byder også på andre ting end bare gartneri. Der er også tilhørende ridecenter og 

turisttjenester. Men nok mest bemærkelsesværdigt var, at inde i det store drivhus var der opført 

en bar og restaurant, som serverede ting lavet og brygget på tomat, mens man sad omgivet af 

kæmpestore tomatplanter. 

Mit udbytte af besøgene 
Det var to meget forskellige, men 

spændende besøg. Naturen er jo helt 

fantastisk at se og opleve. Men især ved 

Thingvellir, at se måden mængden af 

mennesker bliver ført gennem 

områderne på simple og flotte 

anlægsløsninger. 

Ved Friðheimar var det imponerende at 

se alt det familien har fået bygget op fra 

grunden siden deres start, og måden de 

naturlige ressourcer bliver anvendt, 

herunder varme og vand fra egen 

boring, hvilket sparrer dem en masse 

penge i forhold til at skulle fyre stedet 

op på anden vis. Dette ville være for 

dyrt til at kunne lade sig gøre.  
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Onsdag: Landslag, Skólavörðustígur. - Bjarklind&Kemp Magnus Bjarklind 
Onsdag morgen havde vi planlagt et besøg ved landslag, som er en tegnestue med 

landskabsarkitekter som ligger i Reykjavik midtby.  

Thrainn Hauksson, som er landskabsarkitekt og en af de mange partnere i virksomheden, bød os 

alle velkomne og startede ud med at fortælle om virksomhedens historie og vise nogle af de store 

projekter de havde udført.  

Virksomheden Eynis Vilhjálmssons, startede sine bedrifter i 1963 med ejeren Eynis Vilhjálmssons. I 

1989 tiltrådte Thrainn og blev partner, og stedet skiftede navn Landslagsarkitektar RV & ÞH. 

Omkring 1999 skiftede de igen, da der indtrådte flere partnere til virksomheden, til navet Landslag 

ehf. I dag er der 7 medejere af stedet og 12-15 ansatte udover.  

Landslags beskæftigelse er konsulent- og rådgivende arbejde indenfor arkitektur og planlægning af 

landskabsprojekter både for det kommunale og det private. De har mange års erfaringer med 

dette, og har også fået tildelt flere priser fx for deres projekt ved Saxhóll, hvor der er blevet opført 

en 160 meter lang trappe af stål op af et gammelt vulkankrater. Igen ligesom mange af deres 

andre projekter for at skåne stedet for de mange besøgende, som er en stor belastning ved de 

populære områder, men også for sikkerhedens skyld. 

Efter at have hørt om virksomheden og flere projekter, tog landskabsarkitekt Daniel Jakobsson og 

Anders Terp, som begge er uddannet på Københavns universitet, os med ud på en lille rundtur i 

Reykjavik, for at vise nogle af de projekter, de har været med til at udarbejde, men også små 

offentlige haver, parker og anlæg i byen. De viste os en ny bydel nede ved havnen, hvor de havde 

udarbejdet gårdrummene og tagterrasser ved et nyt stort 5-stjernet hotel. Det skulle afspejle det 

Islandske landskab og flora. Et rigtig flot og gennemført projekt.  

 

Efter et par timer, hvor byen blev udforsket på egen hånd, skulle vi mødes med en 

jordbrugsteknolog ved navn Magnus.  

Magnus er udlært anlægsgartner på Island og tog så til Danmark i 2002-2004 for at læse til 

teknolog og har efterfølgende videreuddannet sig på Island. Han har været ansat i et 

ingeniørfirma, hvor han selv skulle opsøge det arbejde og de kunder, som han ville have, da 

virksomheden normalt ikke beskæftigede sig inden for hans felt. Magnus har også undervist som 

lærer på den lokale gartnerskole, samt afholdt kurser og foredrag. 

Sidste år startede han så sin egen konsulentvirksomhed inden for anlæg og rådgivning. Han viste 

og fortalte om forskellige projekter, han allerede havde været med til at føre rådgivning på. Bl.a. et 

stort projekt for en rigmand, som havde købt et stort areal at bygge sit sommerhus på. Men han 

var meget bevidst på ikke at ville ødelægge omgivelserne og ikke efterlade nogen ar på stedet 

efter byggeriet. Så her var Magnus med indover for at rådgive, så det kunne ske på bedst mulig 

måde.  
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Selvom han er rådgivende, slipper han ikke altid for at komme med ud i marken og være med til at 

lave tingene sammen med hans gode samarbejdspartnere. Men som Magnus også fortalte, så er 

det tit meget specielle og unikke opgaver, så det er også sjovt at være med til udførslen. 

Mit udbytte af besøgene  
Det er den første tegnestue jeg har besøgt, så uden at vide det tænker jeg, at de arbejder på 
samme måde som i Danmark, og da de fleste af landskabsarkitekterne er uddannet i København, 
bruger de også mange danske arbejdsformer. Så var det også lidt sjovt at have set mange af deres 
projekter de steder, som vi havde været ude og besøge, inden vi mødes med dem. Fx det 
nyopførte anlæg ved botanisk have og stisystemerne ved Thingvellir. Igen så var det fagligt dygtige 
folk, som vi besøgte, som sætter en værdi i det de laver og er meget anerkendte i deres branche. 
 
Besøget ved Magnus var meget sigende på den måde, at det viser, hvor langt man kan komme 
som jordbrugsteknolog både i Danmark men også i udlandet, hvis man finder noget at specialisere 
sig indenfor. Man skal heller ikke være bange for at kaste sig ud i nye projekter og opgaver, som 
ikke er set før, og andre så har den tillid til en, at det bare bliver løst på den bedst mulige måde.    
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Torsdag: Sky Lagune - Baldur Gunnlaugsson  
Torsdag morgen skulle vi mødes med Baldur Gunnlaugsson, som er anlægsgartner og uddannet 

jordbrugsteknolog i Danmark. Han har sin egen virksomhed med en ansat. Så ikke noget stort, men 

ligesom Magnus har specialiseret sig indenfor grønne vægge og tage. 

 Vi var så heldige at få lov at komme ind og se et projekt, som ham og Magnus, vi talte med dagen 

før, havde været med til at udføre. Det var et stort projekt ved Sky Lagune, som var åbnet i foråret. 

En stor kunstig lagune, hvor der ikke er sparet på den mindste detalje.  

Baldur og Magnus har både været rådgivende og udførende på de grønne elementer på 

tagkonstruktionen, hvor bygherren ønskede at få så naturligt og realistisk udtryk som muligt, som 

hvis det var ude i den frie Islandske natur. Samspillet med valg af materialer og designet, må man 

virkelig rose stedet for og gennemførslen hele vejen igennem. Det er gennemtænk og bygherren 

har vidst, hvad han ville have.  

Baldur fortalte om de forskellige processer, de havde været igennem undervejs og hvilke 

udfordringer, der opstår under og efter udførslen. Fx at få bevoksninger til at fremstå på den måde 

som var tiltænk fra start, men det kan være svært at styre, da de jo er lavede planter under nogen 

nye tilpassede forhold. Selvom projektet er færdigt, bruger Baldur stadig meget tid på at 

vedligeholde beplantningerne og sørge for at udskifte dødt tørv mindst et par gange om ugen for, 

at det står skarpt.  

Mit udbytte af besøget 
Et helt vildt spændende projekt, som man ikke ser magen til andre steder. Udført til UG.  

Det er nogen fede materialer, de har at arbejde med på Island og nogle måder at gøre tingene på, 

som man ikke ser i Danmark. De er ikke bange for at tænke lidt ud af boksen. Men når nu alt er så 

flot lavet, så synes jeg, at det er synd, at der er lagt almindelige herregårdssten foran, men det er 

en mindre detalje.  
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Konklusion 
 

Jeg synes, at vores studietur til Island har været rigtig god. En god blanding af faglige besøg ved 

mennesker, som virkelig går op i hvad de laver og er inspirerende at lytte til. Også turene ud at 

opleve mange af Islands naturfænomener og udsigter, som er helt fantastiske.  

Det er et sted, som jeg meget gerne vil tilbage og opleve en dag.  


