
Trollskogen, 1995 • 30x40 cm 
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Rosmdal udstillingshaue i Stoddtolm, 7998 - 27x30 cm 
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Tete de la Defense, 7995 - 72x78 cm 
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sKITSERNES FORT JELLING

of Steen Hoyer, landskabsarkitekt, professor 

Et k.ig i en skitsebog er bade et kig i sindet og i 

vrerkstedet. En historie der giver indblik i den 

personlige baggrund og arbejdsprocessens vil

Ur. Et indblik i en udvikling, der er n0glen til 

en vrerkforstaelse - ikke mindst i en tid hvor den 

tegnede skitse er under pres af de elektroniske 

billedmaskiner. 

Sven-Ingvar Anderssons skitsebog er bade fyl

clig, homogen og sprender over et forl0b pa 40 

Ar. lnteressen for tegning stammer fra ungdoms

Arene, men blev kraftigt stimuleret af studierne 

i Lund hos kunsthistorikeren RagnarJosephsson. 

I "Et konstvarks fodelse" analyserer han skitse

ringens betydning for renselse og forvandling 

mod klarhed i en rrekke klassiske vrerker, og far 

herved indkredset kunstens vresen. Maske har 

skitsens betydning fa.et en srerlig vregt og indi

rekte forpligtiget i arbejdet med ,,Museet for 

Dekorativ Konst" i Lund, der var Ragnar Jo

sephssons ide, der virkeliggjordes som et gen

nembrud i 50emes slutning med Sven-lngvar 

Andersson som landskabsarkitekt. 

Skitsebogen er et vrerkt0j, men bliver sarntidig 

en forp ligtigelse - fordi udvikling, fremtid og 

resultater er pa spil. En forpligtigelse til at vrelge 

og til at handle. Det krrever igen to helt funda

mentale egenskaber - viden og tillid. Men for

udsretningen for skitsen som arbejdsredskab er 

belt grundlreggende overbevisningen om, at 

mennesket og den kunstneriske dimension er 

brerende for det arkitektoniske udtryk. Simpelt 

maske, men ingen selvfolge i praksis. 

Sidder man med Sven-Ingvar Anderssons skitse
b0ger, opdager det analytiske blik hurtigt en 

rrekke grupperingsmuligheder. Der er byrum, 
haver, mennesker, blomster og c roquistegninger 

-men der ogsa skulpturer, smykker, kjoler, por
trretter og stole, foruden landskaber, antikke stu

dier, barer og dagligstuer. Bemrerkelsesvrerdigt

er dog antallet af skitser med mennesker. Grup-

peringerne bliver dog hurtigt uinteressanle, fordi
de

. 
h0jst kan bruges til at rubricere og stable.

Skitsemes arbejde med komposition og lys bli
ver et tydeligt og gennemgaende lrrek, men
bredden i motivvalget bliver tilbage som det
karakteristiske og mest interessante.

Det man finder bemrerkelsesvrerdigt fastholdes
og spejler naturligvis ens verden og ens vresen.
Den erfaring man h0ster her, spejler sig igen i
ens handlinger i praksis - og ringen er slultet.

Bredden i Sven-Ingvar Anderssons skitseboger
er vigtig fordi sprendvidden er forudsretningen
for overblik, og overblikket er forudsretningen 
for nuancering. Overblik og nuancering kunne 
ogsa vrere kodeme til forstaelse af de udforte 
projekter - men den sammenhreng er som nrevnt 
ganske naturlig. 

Overblik og nuancering har en kerne - og den 

keme findes i engagementet i og forstaelsen for 

mennesket - behovet for oplevelse og eventyr, 

og behovet for tryghed og frihed, behovet for 

ensornhed, frellesskab, opmrerksornhed og til

lid samt alle de andre afg0rende faktorer i \ivet. 

Studiet af hele dette ufattelige spekter h0rer tra

ditionelt til forfatterens regi, men i virkelighe

dens rum er mulighedemes tilstedevrerelse alt 

afg0rende. Dette tema er betydningsfuldt, fordi 

det rummer n0glen til samtlige projekter, og for

klarer den del af en kunstnerisk handling, det

nu er muligt at beskrive. 

Dette aspekt forklarer ogsa de mange menne

sker i skitseme, og det ligger desuden i forlren

gelse af Sven-lngvar Anderssons store interesse

for teater og opera, hans diplomatiske evner som

forhandler og almindelige ornhu og omsorg for

medmennesker i hverdagen.

En del vii sikkert undre sig over de forholdsvis

fa skitser af natur og landskaber. Nar de fore-
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kommer, er motivet ikke den scenografiske op

bygning, men for eksempel lyset eller det oma

mentale, der er det egentlige hovedmotiv. Na

turens landskaber er i sig selv ikke srerligt inte

ressante, fordi de ikke indeholder et menneske

ligt indgreb, og derrned muligheden for et kunst

nerisk udtryk. Men specielle stemninger og for

hold kan naturligvis studeres. 

Skitserne forestiller altid noget konkret, der er 

ingen abstrakte m0nstre og ingen formelle kom

positioner. Det er tankevrekkende for en tid, da 

det konkrete og ekspressivt abstrakte formsprog 

havde sin guldalder i det 20. arhundredes rnidte, 

og hvor m0nstre, strukturer og formsystemer 

blev brugt flittigt og var til stor inspiration i 

arkitektkredse. Lige sa usredvanligt er det i dag 

- hvor brugen af ,,citater" er udbredt, og hvor

arkitekturens dialog er prreget af abstrakt, filo

sofisk trenkning.

Sven-Ingvar Andersson har tidligt vreret bevidst 

om forskellen mellem billedkunst og arkitektur, 

for slet ikke at tale om resultatet der opstar ved 

at blande halvt af hver. Ingen star isoleret fra 

sin samtid, billedkunstens klassiske hovedvrerker 

er velkendte - 17hundredtallets Claude Lorrain 

er den foretrukne - og Alberto Giacometti,Jean 

Arp og Isamu Nuguchis skulpturer er beundret 

og respekteret - for deres prrecision, restetiske 

0konomi og rumlige udtryk. Men det er vrerk

ernes and der beriger, selve formudtrykket for

bliver skulpt0rens ejendom. 

Denne viden og respekt for det rent billedkunst

neriske er forudsretningen for det personlige 

landskabsarkitektoniske sprog, der udvikles i 

dialog med tiden, mennesket, plante- og sten

materialet - som en proces eller et handlingsfor

l0b, der er grundlreggende forskellig fra den rene 

hensigt, der ligger til grund for det billedkunst

neriske vrerk. 

Derfor forestiller skitserne altid en del af den 

sansede og oplevede verden. Den verden der 

skal udforskes for at kunne sublimeres. Utopien, 

abstraktionen og det teoretisk mulige er ikke in-
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teressant - langtfra - na.r virkeligheden er lige 

uden for vinduet. 

JEstetisk 0konomi, prrecision, enkelhed og 

n0jsomhed er tret forbundne st0rrelser i god op

forsel. Det at nyde vindens leg med gardinet pa 

et skotsk Bed & Breakfast er forholdsvis enkelt. 

Men det at tegne oplevelsen uden egentlig no

get formal er straks vanskeligere. Det krrever 

bade 0jeblikkets fascination, koncentration -

samt erkendelse af, at alle oplevelser og al vi

den pa underfundig vis indgar i den sum, der 

kaldes erfaring, og som altid genspejles i vore 

handlinger. Endelig kunne gardinet jo en dag 

ga hen og blive til slyngplanter pa en gavl - vrerre 

kan det vel heller ikke ga! 

./Estetisk 0konorni, enkelhed, prrecision og ud

holdenhed lyder urniddelbart ikke srerligt fest

ligt. Men i virkeligheden er de fantasiens, even

tyrets og festens negation og forudsretning. Even

tyret eksisterer ikke uden hverdagen, og derfor 

er de enkle rammer og de frodige, poetiske ind

fald n0dvendige ingredienser i skitsebogen, sa 

vel som i alle andre forhold. 

Balancen er kodeordet, og balancegangen mel

lem det trivielle og det fantastiske er oftest har

fin. Forudsretningen for at mestre den kunst er 

evnen til at kunne genopdage det unikke i det 

almene. Her kommer de gentagne hverdags

hrendelser i skitsematerialet igen til orde med 

fuld styrke. 

Balancen er n0dvendig. Balancen mellem over

blik og nuance, rum og stof, aktivitet og ro. N 0d

vendigt for liv, da ,,ting tager tid" - og pausen er 

koncentrationens forudsretning. 

Mellem hverdagens skitser er der altid pauser. 

Som praktikant pa Sven-Ingvar Anderssons teg

nestue, blev jeg som yngste mand dybt forun

dret over meldingen lidt i 10: ,Jeg henter noget 

brnd til formiddagskaffen" - men naturligvis -

det var en vigtig sag, og den kunne let overses 

af mindre erfame medarbejdere. 
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