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Sven-Ingvar Andersson i hovedrollen som talker af den skandi
naviske tradition pa havekunstens internationafe scene. 

Den amerikanske efterkrigsdrnm 
Sven-Ingvar Andersson kom pa scenen pa et cidspunkt, hvor 
foreningen af dee levendes bevregelige cilfi.eldighed og geo
mecriens evige orden var en del af den internacionale drnm, 
hvor den moderne have, som Jean Arps relieffer i crre, med 
overlagce, geomecriske former udcrykte en indre orden i 
menneskecs natur. 

Klarheden i save! Edwin Lucyens' som i Gunnar Asplunds 
og Sigurd Lewerencz' nyklassicisme, dee kryscallinske i 
Gabriel Guevrekians billedkunscneriske mecode, dee grrense
l0se i Christopher Tunnards og Le Corbusiers landskabeligc 
betonede haver og i Holger Bloms og Erik Glemmes 
Scockholmsscil, dee nacursammenh0rige i Jens Jensens, 
Frank Lloyd Wrights og Alvar Aalcos kunsc og ikke mindsc 
den raffinerede enkelhed i Sucemi Horiguchis, lsamu Nogu
chis og Luis Barragans havekunst blev ingredienserne i den 
ideelle have. 

Haven havde et socialc sigte, skabt som den var cil den 
nye livsscil, der byggede pa den amerikanske, uformelle "v.er 
sammen" kultur pa cerrassen omkring poolen i den califor
niske sol, i et landskab, hvor arbejde var forsvundec og 
erstatcec af rekreacion. 

Menneskec og vrerdsrettelsen af dets omhyggelige indsacs 
var vendc cilbage cil haven, der fra ac have vrerec en stor ren
sec, pastoral cumleplads, var blevec en lille, velcrimmet, 
kunscnerisk behandlec gard med eksocisk plancemaceriale og 
siddepladsen som centrum. Mens l 930'rnes have var 100 % 
grnn, blev 1950'ernes have 90 % gra. Trreernes jord blev 
skjulc under resceciske overflader og planterne indpasset i et 
fastlagc m0nscer, hvor deres dekoracive v.erdi blev brugt i 
kunscnerisk 0jemed. 
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1. Plan, udstillingen i No"vikens triidgardar ved Bastad, 1960.
2. Sven-lngvar Andersson med handbmser pa udstillingen, 1961.

De Scijl-gruppens og konscrukciviscernes harde, lige linier 
og Jean Arps og Henry Moores bl0de foranledigede haver, 
hvis flader var udscrakce og harde, og hvor nacuren, som i 
den japanske havekunsc, var trimmer og minimerec cil lidc 
vand, seen og eksociske, dekoracive planter. Scranden var dee 
vegecacionsbillede, der bedsc passede ind i denne gra, japan
ske sci!. 

I USA satte Roberto Burle Marx, T homas D. Church, 
Garrett Eckbo, James C. Rose, Dan Kiley og Lawrence Hal
prin deres prreg pa efcerkrigscidens haver. Burle Marx brugce 
planternes farver og massevirkning som en maler og skulp
t0r i haver, hvis karakter var opnaet ved en scadig forenkling 
og fremhrevelse af de enkelce vreksters s.eregne anacomi pa 
baggrund af grnnne puder og flader. 

Church s0gce at forene kvalitecen i sa forskellige typer 
som barokkens parcerrehave, 18 50' ernes landskabshave og 
den japanske t0rhave. Oen bl0de og den kancede linie crive
des side om side i en og samme komposicion med rytme, 
bevregelse, sp.ending og overraskelse som essencielle begre
ber. 

I 1950 udkom Garrett Eckbos bog 'Landscape for Living' 
med billeder af den amerikanske drnm. 

Pa Festival of Britain i London visce denne srerlige, cali
forniske stil sig a.rec for i al sin vrelde. 

Men dee var forst, da Peter Shepheards 'Modern Gardens' 
udkom i 1953, efcerfulgc af Thomas Churchs 'Gardens are 
for People' i 1955, at man i Norden rigcig fik 0jnene op for 
havens kvaliteter. 

Tidsskriftec 'Hem i Sverige' udskrev i 1960 en konkur
rence om "ucerummec", som becegnelse for dee velafgrrense
de haverum i nrer cilknycning cil boligen. Pa  udscillingen i 
Norrvikens cradgardar ved Ba.scad blev nogle af forslagene 
udfort. 

Sven-lngvar Anderssons uderum var oversprendc af et cre
kantet sejl. Gulvec var et store plankedrek, m0bleret med 
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1. Sven-lngvar Andersson. Skitse ti/ Tete Defense, 1985. 2. 
2. Lawrence Halprin. Tnghave, San Francisco, 1952.
3. Sutemi Horiguchi. Okada house and garden, Tokyo 1933.
4. Luis Barragan. Plaza de las Fuentas, Pedregal Gardens, Mexico.
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1. stole, score stent0jskrukker fyldc med krydderurcer og
sk.ereblomster, er komfur og en celefonbruser. Mellem plan
kebroer cil at sidde pa scod en gammel, knorrer hassel i er
bassin af sand, udscyret med cylindriske keramikklodser cil
leg og dekorarion.

Saledes arbejdede Andersson i begyndelsen af 1960' erne,
i cidens and. Han udm.erkede sig ved sin enkle, raffinerede
macerialebehandling, hvor den lokale seen ofce tog form,
ikke af californiske eller japanske klipper, men af kullersten
i Skanekulturlandskabets garde. Mangfoldig i sin n0gne
enkelhed blev disse haver opfattet som nye. 1 

Lunden og lysningen 
"Till de nagot srorre skanska gardarna hor ofta en cat plan
cering av crad med skarpt avgransade sidor. Den kallas for 
park. !bland ar dee en regelbunden och ansad plancering 
men lika ofca ar dee bara en fyrkanc med sjalvsadda almar 
som blivit inhagnad och anvandes till honsgard. Dessa par
ker ger vindskydd och deras verkan i slartlandskapec ar bery
dande. "2 

Lunde og lysninger gar igen i Sven-lngvar Anderssons livs
v.erk, formm.essigt rendyrkede efcer dyrkningens geomecri 
eller med mindelser om arkadiske lunde, som en parafrase 
over markens hegn og skovens massiver. Sciliseringen blev 
en arbejdsmetode, der medforce inddragelse af naturen uden 
at denne blev efcerlignet. 

Som en vedholdende melodistump, dukker en lille sam
ling af cr.eer op, som ved Vildanden i Lund, i form af ka
scanjer pa grusbund, for pa Karlsplatz i Wien at vise sig som 
er crescendo af ellipsoide plantemassiver. 

Ved boligbebyggelsen Gullestrup i Heming er samlingen 
blevet til b.elter af egeskov. I Adalsparken er skoven, dens 
lysninger og bryn rendyrket i arpske former. Markhegn 
m0blerer og opdeler dee langstrakce rum mellem blokkene 
og lunden giver identitet til den score parkeringsplads. 



1. prremieforslagec cil Pare de la Villette beskrives som
levende scenograft, hvor bagtreppet er fragmenter af en por
trretteret nacur bescaende af sletten, bakkerne, lundene, heg
nene, skoven og kanalerne. Hegnene danner tilsammen en
Jund af popler, som de i forslaget ti! Larsens Plads, skabes af
pile. Museumsplein i Amsterdam er m0bleret med mregtige
grupper af plataner og !ind stramt ordnet pa den abne,
gr0nne, flade slette. Pa Sankt Hans Torv er den landskabeli
ge situation rendyrkec til kysten, vandec, det 60lgede land
skab og trreet. I score og smat, i ind- og udland blev kystens
linie, jordens 60lgede flade og skovens massiv essensen i
Sven-Ingvar Anderssons havekunsc.

At bruge og rendyrke kulturlandskabet pa denne made var 
ikke nyc. Af den svenske havearkicekt Sven Hermelin havde 
Andersson I.ere at forsta landskabets sprog, at lrese og 
respektere forcrellingen om skovens rydning og opdyrkning, 
dens indskrrenkning ti! hegn og lunde, havde lrert vigtighe
den af at indse, hvad jordbruget bernd for landskabsbilledec. 
Vor egen C.Th. S0rensen mestrede den kunst at forfine, 
fuldkommeng0re og forst:erke dee karakterisciske ved land
skabets elemencer, maske mesc sublime i dee ikke udforte 
forslag ti! haven ved Eidsvold Vrerk i Norge. 

Som S0rensen sa kulturlandskabet i den store, europreiske 
havekunsts lande Italien, Spanien, Frankrig og England som 
scilisering af vandingsanl:eg, flod- og gr:esningslandskaber sa 
bans elev den nordiske have som en lysning i skoven. 

Ac haven kan s:ette naturen i relief, viste han overlegent i 
Ronnebys gamle brnndpark ved, i den vilde skovpark, at 
placere de to sma haver - dufchaven og den japanske have. 

At er scykke nacur kan blive kunst, hvis man rykker dee 
ud af sin sammenha:ng og s:etter dee i en ny med nye relaci
oner, viste han ved Tete Defense, hvor kanalens bevoksning 
blev placeret inden for en klar ramme i dee kunscige milj0. 
Saledes havde G.N. Brandt brugt digecs og gr0fcens plance
samfund - som juveler i en fin forarbejdec indfaming. 

3. 

4. 

Det dejlige sted 
"En licen scad forutan gaca ... die kom han ridande en dag 
for utan plata. Nastan i kancen av den blaa Adancen och 
med Pampas bakom sig manga hundra grona mil, Die kom 
han ridande en afcon i april, for han ville dansa tango ... "3 

Saledes sang den nyudn:evnte professor for sine begejscrede 
cilh0rere i arkitekcforeningen. Formalet med inddragelsen af 
den eksotiske rytter fra byen San Boronbon i Argentina var 
ikke at udbrede kendskabet ti! Evert Taubes viser, men at 
abne arkitekternes 0jne for becydningen af at have "et klarc 
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og entydigt forhold ti! en dominerende landskabelig situati
on." I Anderssons 0jne var dee danske landskab et bl0dt 
b0lget cemen begra:nsec af lave kyster, gennemskarec af hegn 
og skove, der opdelte jorden i inrime landskabsrum og hori
soncale flader. Her la byerne, af og cil som band, andre gan
ge som legemer pa jorden, som afgr:ensede arcefakcer i klar 
relation cil kystlinien, jordfladen og skovbrynec. 

Forescillingen om den urbane, afgra:nsede by lagc i land
skabet, som den schweiziske skovby Siedlung Halen eller 
den danske sletteby Albercslund Syd, var i overensscemmelse 
med 1960' ernes ideal. Ee koncencreret byliv ville give nye, 
sociale muligheder, men dee vigcigste var, at dee gav en 
st.erk landskabsopfattelse. De grnnne forsca:der blev aldrig 
sa grnnne, ac de kunne tilfredsscille behovet for nacur og 
ikke sa megec by, at de kunne give ec rigt, socialt og kultu
relc liv. En ny by skulle va:re sa meget by, at et me frem
ha:vede dee bymressige. Le Corbusier gjorde en alvorlig fejl, 
da han ancydede, at man kunne kombinere den grnnne 
haveby med byen i det ur0rte landskab. Den finske bydel 
Tapiola sa Andersson som en, ganske vist smukc formec, 
slutsten, sa dog den sidsce - en r:edselsblanding af The Gar
den City og Cice Radieuse. 
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2. Et kvart sekel efcer den mindev:erdige aften i arkicekcfore
ningen calce Sven-Ingvar Andersson i en international for
samling af kolleger igen om Danmarks mest dominerende
landskabelige situation, om den s.erlige kraft kystlinien
besad.

Kraften la i foreningen af himmel, sand og vand i strand-
rekreacionens, filmens, sporcens, kvindefrig0relsens, kulcur
radikalismens, sanselighedens og lidenskabens mytologiske 
kysc. 

l. 

I havnen, necop der, hvor scrandskrrencen gar lige ned i 
vandec, pa den st0rsce seen, fik han 0je pa dee fork:etrede 
nationalsymbol, H.C. Andersens lille, scumme havfrue, hvis 
0jne matte forca:lle om k:erlighed som arsag ti! smerce, 
drnmme og hab hinsides al fornuft.4 

Pa kysclinien, vendt mod hjemlandec, sa han Rungsted
lunds lyksaligheder, skabc af placeringen ved kysten, i til
knycning cil skovens bryn, hvor Karen Blixen, ved passiv 
modstand, bearbejdede foruds.emingerne, engen og lunden 
cil havekunsc - ud0vede det vildes aristokrati i et arkadisk 
udcryk.5 

Han sa, hvordan de k0benhavnske s0er, voldparkeme og 
havnefronren dannede en enescaende, landskabelig situati
on. 

Denne made, at se landskabecs betydning for byplanlreg
ning og havekunsc pa, kom cil ac pavirke et becydningsfuldt 
nationalc save! som incernacionalc livsva:rk i form af, til cider 
sarkasciske, samfundsengagerede debatindl.eg, med dee for
mal at g0re den n0dvendige by cil ec bedre levesced, ec for
nyec syn pa den nordiske have som en lysning i skoven og 
en r.ekke haver og dejlige seeder af star kvalicet. 

Den n0dvendige pause 
Scockholmsudscillingen i 1930 abnede 0jnene for en moder
ne landskabsbehandling - for havekunscens mening, dee 
enkle, alvorlige samarbejde med nacuren - for dee uafgr:en
sede, afslappede, asymmecriske, letce og nacurlige med plads 



ril planternes eger )iv. Udsrillingen var scene for Asplunds 4. 
moralske imperariv, 'acceptera den foreligande verkligheten' 
for at kunne .endre den og skabe kultur som et smidigt red
skab for liver, men den var ogsa reklame og agitation, leg og 
g0gl. 

Udscillingen indledte en epoke, hvor Srockholms park
chef Holger Blom og hans medarbejdere, ikke som en efter
ligning af naturen, men i samarbejde, i en ganske bevidsc 
rumlig udformning, lufrig og aben, med vandec som det 
samlende element, byggede dee necv.erk af sammenha:ngen
de parker, som Peter Shepheard kaldte "The Stockholm Tra
dition". Opmuncret af Le Corbusiers inceresse for parken 
som bybygningselemenc skabce han en r.ekke parker efter sic 
legendariske program: "Parken luckrar scaden; ar ett nae 
genom staden: slapper in luft och ljus, ar skyddsbalten for 
brand och bomber; avgransar skilda stadsparcier och ger 
dem individuell karakcar: ar miljo for enscaka byggnader 
och viss bebyggelse, crafikanordningar m.m. 

Parken ger plats for friluftsrekrearion; ar rummelplats for 
alla aldrar: lekfalt, lekplacser, lagerplarser och idrotcsomra
den; ar promenad- och viloplats. 

Parken ar samlingsplats; skanker gemenskap i scadens 
allmanningar: for gudstjanster, musik, demonstracioner, 
fester, clans. 

Parken bevarar nacur och kultur: ursprunglig och nyska
pad nacur fran enscaka trad till hela landskap, gammal kul
tur och ny fran skeppssattningen till det moderna monu
mencec." 

Med denne ballast skabce Sven-Ingvar Andersson ec nyt 
program, udvidec med et femte punkt. 'Parkerne skal bidra
ge cil opfattelsen af byens og bydelens scruktur, muligg0re 

vor fysiske rekreacion, give plads for og scimulere til samv.er, 
give os en oplevelse af natur og im0dekomme et behov for 
sk0nhed.'G 

Malet var at fa mennesker cil at rrives i den trange by, 
som dog b0d pa sa mange fordele. Scorbymennesket skulle 

1. Sven-lngvar Andersson. Forslag til Larsens Placis, 1982.
2. Skovkirkegarden.
3. Den Lille havftue. Tegn.ing af Louis Moe, 1924.
4. Siedlung Halen.

som i Pare de la Villette under mottoet Go'dag til det for
nojelige opleve sin afh.engighed af naturens kra:fter uden 
nostalgi og sic ansvar for den globale 0kologi uden frustrati
oner. Hensigten med denne nye parkpolicik var at g0re de 
diffuse, anonyme, gr0nne omrader ril parker, der kunne 
skabe pusterum til dee forn0jelige i rilv.erelsen og som mel
lemrum arcikulere byens diffuse masse. 

Ti) dette formal brugte Andersson landskabet i byen. 
Han sa bylandskabecs pladser som lysninger i skoven. Som 
monumentet var dets negation, frav.eret af b}'gninger, pau
sen, en n0dvendighed.7 

Sven-Ingvar Andersson kom ril Danmark i en internacio
nalc orienteret rid med en svensk ballast bescaende af Sven 
Hermelins ydmyghed over for seeder og hjemstavnen, af 
Erik Glemmes omsorg for detaljens design og af Holger 
Bloms Corbusier-inspirerede, funktionalisciske parkpolitik. 
Han sa med abne 0jne udefra den dominerende landskabe
lige situation, skabt af skovbrynet, lunden, skoven, kystlini
en og fladen. Han sa, ac dee danske landskabs karakcer kun
ne fasrholdes i billedec af et skovbryns bugtende m0de med 
dyrkede marker. Han lod jorden, vandet og plancerne va:re 
en strerkere inspirationskilde end tradition og formelle 
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3. 1. Erik Glemme. Tegnerlunden, Stockholm i 1940'rne. 

2. Stockholmsudstillingen, 1930.
3. C. Th. Serensens restaureringsforslag ti! Eidsvold Vierk i Norge,

1959.

4. G.N Brandt. Tivolis Springvandsterrasse, 1943.

idekomplekser, fascholdc og forst.£rkede dee, der gav seeder 4. -T,�--:-�----:--:,�::::::��::;:;�����=:;;:�;;::;individuel karakcer, arbejdede som kunscner, i respekt, fuJd 
af ydmyghed med den fremcidens havekunsc, hvis funda
menc hvilede pa kunsten, forn0jelsen og scedec.8 

I Danmark scifcede han bekendcskab med tesen om scili
seringen af landskabec hos mesceren S0rensen, der i cilgifc 
l.£rre ham dee uartige ord sk0nhed. 

Trods dee, ac de begge var .£steter og 0kologer, s0gce ac 
forene kunsc og videnskab, kom l.£remescrene S0rensen og 
Hermelin for efcerciden cil ac sea som repr.Esencancer for for
malisme og naruralisme, for konstrukcivisme og 0kologi. 
Dene sar, som Geoffrey Jellicoe sa som en kacascrofe, har '\. 
Andersson va:rec i stand cil ac hele.9 I Sven-lngvar Anders- '\ 
sons hjemland var der tradition for, at oplysning og natur
romancik gik hand i hand, en tradition, der kan fores tilba
ge cil Carl van Linne, den banebrydende videnskabsmand, 
der ogsa var den svenske nacurs forsce sysremaciske skildrer. 
Andersson blev Voltaire og Rousseau i samme person. N0g
cern klarhed blev forenet med folelsesfuld nacuroplevelse. 

I en tid med skifcevis scar interesse for dee a:sceciske raffi
nement og for den reoreciske diskussion gav Andersson 
havekunsten krop ved ac vise en konkrec formgivec, fysisk 
virkelighed.lO Han gav os parken som begreb, som seed, 
som form og som kunsc. 

Kongen scar for scyrke, orden, tradition, fornufc og klar
hed. Narren, der viser os dee respekcl0se, dee underfundige, 
dee uudsigelige, drnmmen, tryllebloder og dee bevidst ukla
re, giver livslysc og mod cil at forbedre livers vilkar. 

Sven-lngvar Andersson er bade konge og oar. Han for
ener alvor og g0gl, modernisme og nacurromancik, menne
skecs tanke og nacurens orden, dee klare og dee bevidsc ukla
re og er dermed den va:rdigste arvcager af den moderne, 
demokraciske, skandinaviske tradition, saledes som den 
kommer cil udcryk i Scockholmsstilen og i arbejder af den 
score mesrer G.N. Brande. 

73. 
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