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Det er sA snart vi har sat os til rette i IC3-toget, 

at den kvadrerede A4 blok bliver trukket frem. 

Sven-Ingvar trykker stiften ud pA sin beigefar

vede Pentel 0,9 mm og sretter en prik. Ud for 

prikken noteres en overskrift, flere prikker fol

ger efter med stikord og sAledes indkredses pro

blemet og den egentlige opgave defineres, of

test i en noget anden retning end bygherrens 

forestillinger. 

Vi har vreret til det forste m0de med bygher

ren, hvor opgaven blev prresenteret og stedet 

registreret. Med sammenknebne 0jne har land

skabsarkitekten set stedets kvalitet, aflrest histo

rien, gennemskuet problemet og samtidig fun

det vejen til den mulige l0sning. 

Det er bekvemt at rejse med tog, hvor der ser

veres undervejs, sa hjemrejsetiden udnyttes, og 

der tegnes, mens der tales. Streger der er sa ind

lysende rigtige, som prreciserer stedet og hele 

situationen. Med sikker hand, ugeneret af to

gets rystelser, laver han de frrekke streger, dem 

som sretter diskussionen i gang og giver et pro

vokerende svar, der skubber til den alminde

lige opfattelse af god arkitektur. Der er intet 

overfl0digt pa papiret, intet spild. 

Landskabsarkitekten er 0konomisk, og vi lader 

os gerne n0jes med de fA prrecise streger som 

udtrykker vilje. De som er ment fra begyndelse 

til ende, er klare og ikke t0ver. En tegning opgi

ves aldrig, papiret bliver ikke fl.let af blokken, 

kr0llet sammen og kastet bort. En pabegyndt 

tegning afsluttes, g0res frerdig, for landskabs

arkitekten trenker klart, og hans koncentration 

sikrer, at alle stregerne lander sikkert pa papi

ret og indgAr i helheden. 

Med et fjernt blik kigger han op til h0jre som 

hang der der et svar pA hans tvivl - men han 

tvivler ikke, laver overbevisende den lille finur

lige kr0lle, den der indeholder hele poesien og 

l0fter l0sningen op over det selvfolgelige. 

"Kunne det ikke vrere morsomt?" sp0rger han 

og kniber 0jnene let sammen. 

En time er gAet siden vi satte os ind i toget, og 

pA en enkelt kvadreret side er der landet et an

tal prikker, der markerer de vresentlige sretnin

ger til opgavens forstaelse, en enkelt plantegning 

med 7 streger, der beskriver hele situationen, 

de n0dvendige skitser, der rummer l0sningen, 

krydret med mrend og darner i lange frakker, 

der allerede har indtaget det nye torv. Og en 

detalje til vandkunsten i granit, med mAl og det 

hele. 

Opgaven er l0st. Og det vil vrere meget usred

vanligt, hvis der rettes ved disse forste streger. 

Tilbage er sa det slidsomme arbejde med at fa 

bygherren med pA ideen, abne deres 0jne sa de 

kan se, at l0sningen pA deres problem ligger her 

i stregerne, overbevise ingeni0rerne om, at det 

nok skal holde, og fA entrepren0ren til at forsta, 

at denne opgave ikke skal l0ses, som han plejer. 

Endelig skal brolreggeren opdrages til at lregge 

sin omhu, hvor det er vresentligt. 

'Jo, jeg tror det kan blive rigtigt morsomt. .. " 

svarer jeg. Men Sven-Ingvar er d0set hen, mens 

toget glider igennem landskabet. 
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