
BESOK HOS EN TOPIARIUS 

I SODRA SANDBY 

Sten Duner 

"I dette at efcerligne nacuren er der ingen kunscneriske 
muligheder, men i dee at inspireres af den, er der ufaccelige 
rigdomme." C. Th. Sorensen 

I den omfaccande cradgardslitteraturen forekommer en arse
nal av mer eller mindre valdefinierade ceoreciska och ceknis
ka begrepp, som jag lange kant etc behov ace forsoka karc
lagga och om mojligc precisera. Som en incrodukcion till 
decca arbece har jag beslucac ace i myckec korcfaccad kacalog
form prova etc lirec urval sadana termer pa Sven-Ingvar 
Anderssons privaca cradgard i Sodra Sandby, Skane. 
Min forhoppning ar ace pa dee saner ascadkomma ett skiss
arcac porcratt av honom bade som landskapsarkicekc och 
manniska. AJldeles incill den ganska hare rrafikerade lands
vagen mellan Sodra Sandby och Dalby finns en besynnerlig 
rradgard, som man lace far forbi, cy den ar helt osynlig fran 
vagen. Bak.om en valdig dubbelhack, som i viss man pamin
ner om G.N. Brandes dubbelhack i Ordrup, gommer sig en 
anlaggning som ar en korsning av medelcidens Harcus Con
clusus och renassansens Giardino Segreto. 

Ace med hacksaxens hjalp klippa och forma buskar och 
crad har spelac en vikcig roll for Sven-Ingvar Andersson, 
som jag darfor omgaende ucnamner rill "copiarius". Enligc 
Andre Le Notre ska en cradgard overcraffa byggnaden och 
dee stammer i hogsca grad pa Anderssons skapelse. Dec !ilia 
vicmenade klinehuser med mossbelupec cak scar ince i nagon 
som heist rimlig proportion till cradgarden, som stracker ur 
sig som en langsmal rekcangel pa husecs baksida. De valdiga 
dubbelhackarna av hagtorn avskarmar cradgarden effekcivc 
fran dee boljande skanska landskapec pa ena sidan och fran 
den moderna egnahemsbebyggelsen, som gar rill vildsinc 
attack pa den andra. 

Det behagfulla 
1700-calsarkicekcen William Chambers foreslog ere grund
egenskaper hos cradgardar: Det Behagfalla, Det Skrammande 
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och Det Forvanande. Alla ere passar in pa Sandbytradgar
den. Yid husecs koksgavel finns en vindskyddad och solig 
uceplacs och lice langre bore ett score och vackerr luschus 
med bagformiga fonster, som Jar komma fran en nedriven 
cobaksfabrik i Kopenhamn. Art sirca har ljumma sommar
kvallar och scilla samcala med husecs herre ar i hogsca grad 
behagfullr. Narurligcvis masre en bra cradgard kunna skanka 
bade lust och vila. 

Det skrammande 
Daremot grips jag av ere lace klauscrofobiskc obehag i de 
cranga, morka gangarna mellan hackarna och den kanslan 
forscarks av caggig hagcorn. Trots rradgardens relariva licen
hec gar man vilse i dee incrikata syscemec av hoga hackar. 
De ucscalar scranghec och allvar. Idyllisk ar sannerligen ince 
cradgarden utan snarare etc stycke dramarik genom sina 
scandiga, och ince sa lice abrupta, scenvaxlingar. 

Det forvanande 
Till dee verkligc forvanande hor herr topiarius' klippovning
ar, som resulcerac i en serie ca. 3 m hoga fagelliknande 
belaren i hagcorn. Dec finns ocksa en svarm skoldpaddor, 
som formats av liguster. Dessa olika vasen ar myckec fram
rradande och nar man lamnar cradgarden ar dee i forsca 
hand dem man kommer ihag, cy de fungerar som den origi
nella skapelsens signum. 

Opus Topiarium 
Dec kanns ganska valmociverat ace cillgripa den klassiska 
bececkningen "Opus Topiarium", som redan forekom hos 
Plinius d.a. Sedan har decca fenomen vandrac genom hisco
rien med skifcande framgang. Renassansens cradgardsskapa
re alskade copiarier medan den engelska 1700-calsparkens 
forecradare med Lancelot Brown i specsen avskydde dem. 
Inscallningen rill formklippta buskar sager darfor mycket 
om en cradgardsanlaggares grundinscallning rill sin konsc. 



Honsegarden pa Mamas i Sodra Sandby, 1986 
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1. Gr,mti pa Mamas. 1976. 2. 

2. Compton \,\',ynyates.

3. ¼rnx Le Vicomte, tegnet af Andre Le Notre midt i det
17. arhundrede.

4. Pipers plan af Stourhead, skabt af ejeren Henry Hoare II i det 
18. arhundrede.

1. Var Sandbycradgarden hor hemma ar inte svart ate se.
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Den som arbetar med formklippning har en heir annan
syn pa cradgardskonsten an landskapscradgardarnas
upphovsman.

Dec finns fortfarande manniskor, som rycker ilia om topi
arier och menar att de inte bara ar fula och lojliga utan -
vad varre ar - innebar etc va.ldforande pa nacuren. I sin lilla 
bok 'Haver' bemoter Odd Brochmann en sadan kritik: att 
klippa trad ar, menar han, inte konstigare och absolut inte 
brutalare an att falla dem och saga upp dem till plankor. 
Och tank pa alla grasmattor, som vi brutalt klipper ner 
minst en gang i veckan! 

Konst 

Den som tycker om topiarier har samtidigt tagit stallning 
till en annan cvistefraga: ar tradgarden i forsta hand nacur 
eller konst? Jag skulle tro, act de flesta tradgardsarkitekcer i 
<lag uppfattar tradgarden som konst. Redan Horace Walpole 
ansag, act poesi, ma.leri och tradgardskonsr ar syskon och 
det ar kanske ocksa en forklaring till att sa manga konst
narer och forfattare genom tiderna varit verksamma som 
tradgardsmastare, t.ex. Monet, Nolde och Karen Blixen. 
Till den skaran hor bade Sven-Ingvar Andersson och hans 
foretradare som professor i Kopenharnn, C.Th. S0rensen. 

Personligen rycker jag det ar mycket forvanande, att de 
flesta konsthistoriska standardverk inte behandlar tradgards
konsten alls eller i basta fall mycket flyktigt. Kanske kom
mer Le Nemes Versailles med pa ett horn men knappast 
mer. Den japanska konstlitteraturen ar gladjande nog ett 
undanrag. Aven om dee lacer som en banalitet, maste dee 
framhallas, ate tradgardar ar minst lika vikriga som malning
ar, skulpturer och byggnader. Om man tanker pa vara 
dagars jordkonst, Robert Smithson och uromhusinstallario
ner, forstar man var tradgardskonsten hor hemma. 
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Geometri 
Nar "Capabiliry" Brown angrep den franska formtradgard
en, som han becrakrade som see! och rrakig geomerri och 
forordade den "narurliga" rradgarden, glomde han an denna 
i sjalva verker var minst lika onaturlig som den forra. Deis 
efterliknar den dee konsdade odlingslandskapets exploatera
de hagar och angar och inte en orord natur, dels forsoker 
den efterlikna franskt landskapsmaleri fran 1600-talet -
framfor allt Claude Lorrains i England mycket uppskattade 
melankoliska stamningslandskap. Konst gars som bekant av 
konst. 

Act dessutom anmarka pa den franska cradgardens geo
metriska strukcur ar inte heller sarskilr meningsfullt. Den ar 
mahanda inspirerad av Euklides' geomecri, men dee behaver 
ince becyda, att den engelska rradgarden ar heir fri fran 
matemaciskt inflytande, fast da av annat slag. 

Serpen tinlinjen 
Pa 1600-taler ucvecklas genom bl.a. filosofen Leibniz en ny 
grcn av matematiken, namligen integral- och differentialkal
kylen, som gjorde dee mojligt ate mara kurvor pa etc satt 
som man inte hade kunnat tidigare. Ince minst inom balli
stiken var denna upptackt revolurionerande, ry nu kunde 
man berakna projektilbanorna mera exakt. 

Nar malaren William Hogarth i 'Analysis of Beauty' 1745 
utnamner serpentinlinjen till skonhecslinje och Joseph 
Addison forklarar, att den raka linjen saknar skonhec, har de 
i sjalva verket byte ut den raka linjens geometri mot kurv
ornas. Naturligcvis menar jag inte, ate de medvecec gick 
omkring och matte parabler, men genom act upphoja ser
pentinen till lag gjorde man sig av med den frihet man cron 
sig ha erovrat. Den engelska landskapsparkens alla slingran
de sjoar och gangscigar ar i sjalva verket minst lika konsdade 
som Le Nemes broderiparterrer. Planering, strukcurering 
och logik kan inte en aldrig sa romancisk cradgardsanlaggare 
avsca fran. Se bara pa svensken Fredrik Magnus Pipers kris-
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taUklara skisser till Drottningholmsparkens engelska avdel
ning! 

Sandbytradgarden som konstverk 
Vi kan allcsa slucgiltigc sla fast, att dee ince gar att komma 
fran Konstbegreppet. En rradgard ar ince natur. Dec ar 
nacurligcvis heir rikcigc ace saga som Axel Thygesen: "Kunst 
ma forsc og fremmesc va::re kunstig - i berydningen ikke
natur". 

Dec ar nu ince heller svart att placera in Sven-Ingvar 
Andersson i race sallskap. Han becrakcar tradgarden som 
konst och foljakdigen sig sjalv som konsrnar. For en malare 
som jag ar dee darfor mycket scimulerande att umgas med 
honom - som kollega. 

De hoga hackarna fungerar som ramen kring ere konst
verk, en rredimensionell bild, som dessutom gar ate ganska 
val rids- och stilbestamma. Dec syns mycket cydligt , att 
han vuxit upp i ett skanskt kulcurklimat och inspirerats av 
imaginistkretsen kring Max Walter Svanberg. Fantasifagl
arna, som nagot missvisande kallas honor, har saledes inspi
reracs av en malning av Max Walter. Jag ska darfor i dee 
foljande ucsatta rradgarden for en mera detaljerad estecisk 
analys. 

Oen rata vinkeln 
I 'Die Garrenkulrur des 20. Jahrhundercs' framhaller Lebe
recht Migge, att kuperad cerrang kraver runda former, slat
ten darem!)t racvinklighec. Sandbycradgardens grundform ar 
scrikt racvinklig med rydliga indelningar i kvadratiska och 
rekcangulara rum av varierande storlek. Vi har att gora med 
en cradgard pa den skanska slatten och i den miljon gor sig 
kanske ratvinkligheten bast: den ar latt att infoga i faltens 
lapptacke, vilker daremoc inte galler om en romantisk land
skapsrradgard, som skulle se mycket vilsekommen ut i den
na sarpraglade miljo. Dec omgivande landskapecs berydelse 
for utformningen av en rradgard har ju med eftertryck hav-
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Mamas have, plan. 1, b al- og siddeplads. 2, k(,Jkkenhave. 
3, kompost. 4, Beatas have. 5, solgard. 6, blomstergard. 

7, honsegard. 8, lovgang. 9, Landevej. 10, parkering. 
11, mark. 12, udhus/gt£stehus. 13, gammel frugthave 

med ligusterht£kke. 14, siddeplads, de/ af gammel staid. 
15, hus. 

De halvcirku/t£re ligusterformer set fra husets opholdsplads 

mod vest. 
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I. Pjuskede sommerhons.
2. Royan Ji-stenhaven i Kyoto. Zenbuddhistisk have fra
Muromachi-perioden, 14. ilrhundrede.

1.



dacs av S0rensen i 'Havekunscens oprindelse'. Bergsbackar
nas Icalien ar nagor annar an de breda, scilla flodernas 
Frankrike. 

Negativ form 
Innanfor dubbelhackarna macer man forsr en scor och ljus 
rekcangel, som omslures av hoga hagcornshackar pa ere si
dor. Marken ar rackr av ljus singel, som verkligen lyser i 
koncrast till den hoga, morkgrona omramningen. Yid forsca 
paseende kanner man sig forflyttad rill en japansk corr
cradgard - "kare sansui" - och man vanrar sig act fa moca 
en zen-buddhiscisk munk. Dec kan for ovrigr inre fornekas, 
ace professor Andersson rojer en viss likher med en sadan. 

I etc till synes oregelbundec och slumparrac monster lig
ger en rad cirkelrunda rabacter ucspridda over grusec som 
oar pa etc hav. De kancas av hare cukcade buxbomshackar 
och innanfor dem finner man glaskulor, jattebollok, smulr
ron och akleja. Och over rundlarna svavar de monumenrala 
faglarna. 

Relacionerna mellan cirklarna och de negaciva formerna, 
som skapas i gruser mellan dem, ar berydelsefulla esreriska 
komponencer i rradgarden - ungefar som forhallander mel
lan de femrio ovala kolonirradgardarna i S0rensens anlagg
ning i N:erum, som beskrivs i Sven-Ingvar Anderssons och 
Steen H0yers nyurkomna bok: 'C.Th. S0rensen - en have
kunstner' (l 993). 

I bada fallen ar allrsa mellanrummen, de negaciva for
merna, av mycker sror berydelse. Der dar vet en konsrnar, 
som nar han ma.Jar modell rictar mer pa mellanrummen 
mellan armarna och kroppen an pa de posiriva formerna. 
Dec handlar om rumsskapande, om relarioner, och rrad
gardskonsren ar i hogsra grad en rumskonsr. I sin koncen
rracion pa rummer gick skulpcoren Giacomerri sa langr arr 
kropparna holl pa arr helc forflykrigas. 

2. 

Det intresselosa njutandet 
Immanuel Kanrs "inrresselosa njurande" och romanrikens 
'Tare pour l' arc" innebar, arr konsr och skonhec ska befrias 
fran nyttans och ha-begarens cvang. Jag rror ince, act alla 
tradgardsanlaggare ranker pa dee utan j forsta hand pa nye
ra, scacus och prakrisk funkcion. Barbuskar, applerrad, 
kryddgard och gronsaksland car larr overhanden och en 
berydande del av rradgardslicceraruren handlar darfor om 
froer, komposr och grasklippare och konscaspekcen gloms 
bore. I fororder rill Lise Schaus 'Japanske haver' beklagar 
Sven-Ingvar Andersson vascerlanders oformaga act se 
rradgarden som konsc. I Japan ar synen en helc annan och 
dar har nascan alla berydande rradgardar skapacs av malare, 
poecer och munkar. Dec konscnarliga seendec finns overalle 
- i blomsrerarrangemang (ikebana), rhedrickningsceremoni,
no-spel och haiku-dikcning.

I Sandbyrradgarden finns foljakcligen inre sa myckec nye
righecer - bara en ganska liren och ince speciellt alskad 
gronsakscradgard, nagra barbuskar, hallonscand och smulr
ron. Och hur der gate med den planerade komposcavdelnin
gen vet jag inre i skrivande scund. Den ar i forsca hand var
ken en forscroelsens luscgard eller nyrrans orragard. Sa ar 
den ocksa forsr och framsc ar err konsrverk. 

Det slutna rummet 
Den som forsra gangen besoker rradgarden forvanas over 
franvaron av ursikr. Rummec ar srangc och slurec. Annars ar 
der egencligen inger fel pa ucsikren osrerur over boljande fair 
och craddungar - om bara ince landsvagen hade kommir 
emellan. I Japan, men ocksa i Europa sedan renassansen, 
har ucsikten varir en vikcig komponenr. Japanerna kallar dee 
"shakkei", "la.nae sceneri''. Genom arr oppna cradgarden 
mot dee omgivande landskaper vaxer den och kanns myckee 
srorre an den i sjalva verkec ar. Samurajernas sma cradgardar 
i Charan ar markliga exempel pa sadanc la.nae sceneri. Err 
berg, en sjo eller err rempel i fjarran kan gora underverk. 
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Men i Sodra Sandby finns knappast nagra oppningar. Vari
den dar ueanfor har definierats bore och man kanner de fyra 
vaggarnas trygghet inne i den hackomslucna oasen. Ja, man 
kan nastan rala om Noli me tangere och kanske ocksa om 
en stark langtan till ensamhet. 

Strovtradgarden 
Daremot kan man vandra omkring i den, cy den ar verkli
gen en "srrovcradgard" ("chisen-kaiyu" pa japanska), aven 
om forflyccningen i de morka gangarna mellan hackarna 
ince ar helt problemfri. Dec vilar nagor labyrintiskt over 
tradgarden och trots art den ar sa liten gar man latt vilse i 
den. Der spannande med vandringen ar act man hela tiden 
uppeacker nya perspektiv, nya originella deraljer. 

Dec ar sa en rradgard bor upplevas - bit for bit. Ecc kon
scverk, som bjuder ur hela sitt innehall i en blick, ar faktiskt 
ganska trakigt och man troemar mycket snare pa dee. 

Fram.mandegoring 
Sabocaget, ingreppet, manipulationen, som 1800-ealsro
mantikern Novalis kallade "frammandegoring", ar en viktig 
ingrediens i konscskapandee. Fragan ar om dee over huvud 
cagee finns nagon konst, som ince pa nagoc sart innehiller 
manipulaeioner. Genom aee gora det bekanca frammande 
och dee frammande bekam forsearks dee konsmarliga 
urtryckee, menade Novalis. Han gar e.o.m sa lange, att han 
beerakear denna "Verfremdung" som konstens och poesins 
vasen. Paradoxer och ovanrade moten i en bild gar den 
magisk och fangslande. 1900-ealets surrealisrer har satt 
frammandegoringen i system och dee ar i detta lager bade 
imaginiseerna och Sandbytradgardens skapare hor hemma. 
De egendomliga honsen, de magiska rundlarna, de krypan
de skoldpaddorna vid husvaggen rojer bade fantasi och 
leklynne. Vi rar inte heller glomma den markliga traskulp
turen av spillvirke langst ner i dee stora tradgardsrummet. 
Den ar mera luscig an vacker men har nagot danskt over 
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sig, som gar ace jag kommer att eanka pa bade Vilhelm 
Lundsrrnms rracollage och Henry Heerups scenbelaten. 

Kampen mot naturen 
En avgorande skillnad finns mellan skulpcoren, malaren och 
cradgardskonsrnaren. De forra kan scyra och sea.Ila med sin 
material som de behagar. Leran eller fargen kan aldrig vagra 
att sea.Ila upp pa konscnarens vildasee ideer. Der handlar om 
dod materia och ince om levande material. Nager sadanc 
tillater inte naturen - tradgardsmastarens ramaterial - som 
han ma.see samarbeta med. Han ma.see ova sig i odmjukhet, 
lyssna och underordna sig vaxrernas behov. Att forsoka 
plantera en nackros i ett stenparti ar ince sarskilt valbetankc. 
En cradgard ar mycket sarbar och dee ar en evig kamp mot 
naturen, som alltid viii acererovra den plan pa jorden, som 
tradgardsmastaren med sa stor moda forsokc ace skapa rill 
etc paradis. 

Den av ogras helt overvuxna buxbomsparcerren pa Insel 
Hombroich i narheeen av Essen ger en cankevackande bild 
av rafangligheternas f°afanglighee. For ovrigc ar denna 
cradgard etc extreme exempel pa en "nacurcradgard" och 
salunda coealc annorlunda an den i Sodra Sandby. 

Sven-lngvar Andersson har beraccae, art nar han blir gam
ma! och orkeslos ska han satta ue en scol i cradgarden, lagga 
undan hacksaxen och sedan invama, art hackarna och 
buskarna ska vaxa ohammae och sa smaningom forvandla 
eradgarden till etc ogenomcrangligt Tornrosas slott. 

Abstraktion/ realism 
Som all annan bildkonst kan tradgardarna placeras uc pa en 
skala nagonstans mellan polerna abstraktion och realism. 
Sandbytradgarden ligger, i likhet med de japanska torr
tradgardarna, myckec nara den abstrakta polen. 1900-talecs 
modernism har inte passerat oformarkt. Yisserligen fore
kommer dee forescallande element, t.ex. hons och skoldpad
dor, men dee ar pa sate och vis hara undantag som bekraftar 



lndkorslen med "skildpadder" fangs husets nordfacade. 

127 



regeln. De rent abscrakca formerna dominerar som exempel
vis de boljande kullarna av cukcad ligusrer ucanfor luschusec. 
Om man ser till helhecen ar cradgarden icke-forescallande. I 
Francesco Colonnas karleksroman 'Hypnerocomachia Poli
fili' fran 1499 finns en beskrivning av en cradgard, som 
scarkc paminner om den i Sodra Sandby. Dar finns strang
hec, axialicec och geometri men ocksa copiarier. Abscrakcio
nen har besegrac nacuren. Nar man i en cradgard borjar apa 
efcer nacuren - som miniacyren av berger Fuji i Suizen-ji i 
Kumamoco - narmar man sig dee banala. 

Tanketradgard 
Nu ar stegec ince langt till den filosofiska tradgarden. Den 
icalienske 1400-calsfilosofen och nyplaconikern Marsilio 
Ficino skapade i Careggi en cradgard for filosofiska tankar. 
Har fanns dee mer vetande och bildning an ren sinnlighec. 
Formodligen crodde han, att Platons lund i Achen hade sett 
uc pa dee sattec. Sven-Ingvar Anderssons cradgard ar inte en 
renodlad cankecradgard - har finns allcfor mycket av lek och 
humorisciska infall - men nar man slagic sig till ro pa lusc
husecs crappa och cictar ut over de formklippca liguster
hackarna, hamnar man lace i ett medicative cillscand, som 
ince saknar filosofiska forcecken. Nacurligcvis kan man ince 
hicca nagra larda allusioner eller symboler i tradgarden. Den 
sorcens liccerara cradgardar cycker han sannolikc lika ilia om 
foregangaren C.Th. S0rensen. Men vissc scimulerar hans 
cradgard cankeverksamhecen. 

Polariteter 
I likhec med Plinius d.a. raknar Sven-Ingvar Andersson en 
rad mocsatspar till cradgardskonscens grundbegrepp, c.ex. 
oppec/slucec, geomecri/nacur och konvexc/konkavc. 

Sadana motsattningar finns dee gocc om i Sodra Sandby. 
Redan sjalva grundformen rojer en viss dialekcik. Broch
manns beskrivning av den egyptiska tradgarden passar ocksa 
utmarkt in pa den skanska: "Af scierk effekt er dercil koncra-
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seen mellem havens came og h0je vegetation og det n0gne, 
solsvedne landskab omkring". lnne i tradgarden spelas hela 
ciden oppen form ut mot slucen, konkava ytor ut mot kon
vexa. Man gar fran score och oppec rum till sma och sluma, 
fran konvexa cirklar till konkava topiarier. Decca dialekciska 
spel genomsyrar hans cradgard. 

T ystnadens estetik 
Paradis, Elysium, Arkadien, Atlantis, lthaka, Kythera, Eden 
- raden av poeciska cradgardsdrommar ar myckec lang och
visar vilken central roll cradgardskonscen - den sproda och
lattforgangliga - spelac i var kulcurhiscoria. Sodra Sandby
cradgarden ar val narmasc ate becrakta som etc "paradis", vil
kec pa gammaliranska - "pairidaeza" - just becyder inhag
nad plats, oas.

Nar man lamnac den hetsiga crafiken pa vagen utanfor 
och la.cit sig omslucas av de hoga hackarna, kommer cysma
den, stillhecen och lugnet smygande. Ucmarkande for all 
becydande konsc ar ace det alltid finns etc necto av cysmad 
och gacfullhet, som inga verbala analyser kan ra pa. Dec 
ma.see till bade srillhec och medication for ace en sadan ska
pelse ska kunna oppna sig heir. 

Denna cyscnadens estetik har manga konsmarer och filo
sofer genom tiderna crott pa. Pa etc sjalvporcracc av 1600-
talsmilaren Salvator Rosa finns den latinska inskriften "Auc 
race, aut loqvere, meliora silencio", vilket till sin innebord 
paminner om de beromda slutraderna i Ludvig Wittgen
steins Traccatus: "Wovon man niche sprechen kann, dariiber 
muss man schweigen". Och mera rake pa sak ar dee gamla 
Tao-ordspraket: "Den som vet behaver ince cala. Den som 
talar vet ince". 

Nar skymningen kommer till tradgarden i Sodra Sandby 
och ljusen cants i luschusets takkrona och doften av torkade 
rosenblad fyller luften, da vill man heist sitta cyst och bara 
fornimma scillhetens eufori. 



Lysthu.set Jigger pa grundens hcjeste sted og er bygget af 
genbrugsmateriaLer fra arkitektskoiens ombygning af 
Hirschsprungs ejendom. Maj 1981. 
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