
DET RENADE RUMMETS MAGI 

af Sten Dunir, cand. lie, professor 

"Den som talar vet ingenting, 

den som vet n!got tiger." 

Lao Tsi 

Rumrnet uppfattat som bade materia och be

hallare ar av grundlaggande betydelse for all 

konst, inte minst tradgardskonsten. Det ar rela

tionen rnellan objekten i rummet som skapar 

spanning och rorelse. Detta blev s! tydligt nar 

jag sag Sven-Ingvar Anderssons skiss av skulp

toren Alberto Giacometti sorn pa ett forslag till 

en tradgard 1932 skriver i en kornmentar att han 

vill att betraktarna ska kunna g! omkring i 

verket, sitta p! det eller luta sig mot det. 

Sex forem!l ar spridda over en rektangular yta 

med en renhet och en enkelhet som p!minner 

om Sven-Ingvar Anderssons eget satt att arbeta 

med platser, t.ex. den utanfor Centralstationen 

i Lund. 

T illsamrnans med Henrik Pohlsgaard har han 

har skapat en spirituell dialog rnellan olika krop

par i sten men den ar sa lagmald att jaktade 

resenarer p! vag till eller fran tagen knappast 

lagger rnarke till den i hastigheten men ger man 

sig en aning tid kan man karma "platsens sjal," 

en lugn sjalvklarhet mellan golv, antydda vaggar 

och hirnmelstak. En bullrande och kaotisk 

trafikplats har de tva landskapsarkitektema for

vandlat till ett rum som andas ro och harrnoni 

utan patrangande eller auktoritara medel. Gia

cornettis strangt reducerade former och mansk

liga orntanke anas i bakgrunden. 1900-talets 

vasterlandska modernism och abstraktion ar i 

grunden Sven-Ingvar Anderssons livsluft och 

kornrner till uttryck i nas� allt vad han skapar, 

i Amsterdam, i Wien, i Paris ... 

Men finns det inte ocksa ett annat str!k sorn 

med viss tvekan skulle kunna kallas japanskt, 

t.o.m. zenbuddhistiskt, inte bara nar det giller

hans egen filosofiska uppenbarelse utan ocks! i

hans konstnarsskap? Han har mig veterligen al

drig besokt Japan.

Japan har kornmit till honom.

Det ar i framsta rummet tv! begrepp i den 

japanska tradgardskonstens idehistoria som jag 

kommer att tanka pa, namligen "yugen" och 

"niwa." 

Yugen ar ett zenbuddhistiskt ord sorn betyder 

djup suggestion. Allt onodigt ska avlagsnas fr!n 

tradgarden och hara det strangt andliga uttrycket 

lamnas kvar. Denna renhet ar en barande ide i 

de japanska torrtradgardarna. Sorn ett typiskt 

exempel kan namnas Ryoan-ji fran 1499. Den 

ing!r i en klosteranlaggning utanfor Kyoto. Har 

rader verkligen tystnad, renhet och enkelhet. P! 

en yta inte storre an en tennisplan finns femton 

stenar ordnade i fern grupper asymrnetriskt ut

placerade over en yta tackt av krattat grus. Upp

resta stenar balanseras av liggande, en stor sten 

balanseras av nagra sm!. Denna stranghetens 

skonhet finns bade i Giacomettis skiss till en 

tradgard och i Sven-Ingvar Anderssons anlagg

ningar runt om i varlden. 

Ett s!dant forhallningssatt stall er dock stora krav. 

Den som inte ar tranad ser ingenting eller bara 

g!tfulla anhopningar av stenblock. Jag m!ste 

erkanna att forsta g!ngen jag kom med tag till 

Lund efter stationsplatsens fornyelse markte jag 

inte att n!got bade skett men sa smaningom 

kunde jag borja lasa det tysta spr!ket. Betydande 

konst oppnar sig inte med en gang. Ordloshetens 

filosofi uppskattas i den japanska kulturen 
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medan vi i vastvii.rlden kraver starka och tyd
liga effekter for att reagera. Vru-a krav pa verba
lisering av en upplevelse lagger dessutom hin

der i vagen for att man till fullo ska kunna forsta. 
Den japanska tankeleken, en s.k. "koan," hand
lar just om formagan till ordlost inre seende. 
- Hur kan Du se tingen sa klart?
-Jag sluter mina ogon.
Sven-Ingvar Andersson staller saledes stora krav
pa sina betraktare!

Det andra japanska nyckelordet som kan til
lampas pa Sven-Ingvar Anderssons konst ii.r 
"niwa" av "yuniwa" som betyder "renad mark 
eller yta." Det ar signifikativt att renad yta kom
mit att bli det japanska ordet for tradgard. 
Aterigen handlar det om renhet och klarhet. Allt 
tradgardsarbete borjar i sjalva verket med att 
man renar det blivande tradgardsrummet och 
tar bort allt som stor. Man graver, klipper, faller 
trad och jamnar ut. Vi har ocksa i det svenska 
spraket en motsvarighet till "niwa." Manga 
ortsnamn slutar pa "red," "rod" eller "ryd" och 
samtliga kommer av "rodja," roja, rensa. Denna 
reducering ar nyckeln till allt konstnarligt 
skapande. Det ii.r sa det borjar men ocksa slutar. 
Giacometti skalar av allt onodigt tills hara den 
asketiska figuren firms kvar. 
Aven Sven-Ingvar Andersson startar sina pro
jekt med att roja, ta bort allt ovasentligt och re
sultatet blir just "niwa," renad yta. For manga 
betraktare kan en sadan abstrakt form vara svar 
att uppfatta vid forsta anblicken. Dakan det vara 
bra att ova sig i japansk zenbuddhism och finna 
en framkomlig vag till det meditativa seendet. 

Sven-lngvar Andersson har namligen skapat en 
lyckad symbios mellan renhet och enkelhet, 
mellan "yugen" och "niwa." Den loper som en 
rod trad fran R yoan-jis meditationstradgard over 
Giacomettis avklarade verk till Sven-lngvar 
Anderssons stationsplats i var gemensamma 
studentstad Lund: Det renade rummets magi. 

Ttxtm har sin utgdngspunkt i Sten och Katarina Duners bok om triidgdrdens 
idi- och kulturhistoria "Den Gyllme triidgdrden" (Prisma 2007) som har 

haft Sven-Ingvar Andersson som inspiratiir,forordsforfottare och faktagran

skare. 
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