INDLEDNING - OM AT VJERE

Fodselsdagen, den mest naturlige Jest afa/le for a/le, her 60-ars
dagen i 1987.

I dag er dee lee at konscacere, at Sven-lngvar Anderssons
predagogiske virke pa Kunscakademiecs Arkicektskole har
prreger flere generacioner af bygningsarkicekcer, og i samme
periode pa rilsammen 35 ar former landskabsarkicekrerne
ud fra deres eger pocenriale. Gennem skolens hospirancord
ning og sic eger brede faglige virke har Sven-In gvar Anders
son haft afg0rende indflydelse pa den skandinaviske og vesc
europreiske udvikJing i fager, bade gennem undervisning,
cillidshverv, arrikler, b0ger, konkurrencer, projekter, semina
rer og forelresninger.
Men baggrunden for denne alsidige scyrke er scraks van
skeligere at definere. Umiddelbarr peger sp0rgsmal og svar i
alle reminger pa en gang, fordi dee komplekse men helst0b
ce n0dvendigvis udg0r et bredr spekcrum.
Troen, viljen og evnen tror jeg imidlercid er de vigcigsce
ingredienser, en kombinarion som Sven-lngvar Andersson
besidder i en ganske usredvanlig grad.
Troen pa sic projekc er nogec personligheden hos et ungc
menneske primrert selv danner, viljen cil at gennemfore dee
mener jeg er er opdragelsessp0rgsmil, og evnen eller calencec
er en srerlig gave personligheden selv ma udvikJe.
Som gardmandss0n i Sodra Sandby i Skane, har dee nrep
pe vreret nogen lee besluming at forlade garden, og cage
springer cil Lunds Universicec og Sveriges Lancbruksuniver
sicer i Alnarp. Bruddec med familierraditionen kan givecvis
ikke have forl0bec gnidningsl0sc, og dee var maske necop
kacalysaroren for den ambition og vilje, der skulle cil for at
kombinere kunsthiscorie og botanik i Lund med land
skabsarkirekcur og planlregning pa Alnarp.
Tilsyneladende en umage fagsammensreming, men sam
menscillingen var udcryk for bade et brud og en konrinuitet
- en kunsmerisk ambition og en hiscorisk binding - en dia
lekcik som visce sig ac vrere meget frugtbar, og som dee siden
da er lykkedes Sven-ln gvar Andersson stadig at udvikle i sit
samlede virke. Typisk for alle projekter er for eksempel
deres enkle tema med rydeligt udgangspunkt i de eksisceren-

de forhold, udvikJec og forenklet med simple arkirekconiske
virkemidler cil en harmonisk, rumlig scram komposirion.
Tradition, sammenhreng, udvikling og komposicion var da
ogsa vigcige komponencer i kunschiscorikeren og forfacceren
Ragnar Josephsons analyciske bog 'Konscverkers fodelse',
som Sven-lngvar Andersson scuderede fliccigc allerede pa sin
20-ars fodselsdag, og aldrig siden glemte.
Bade kernen, spiren og vrekscen i Sven-lngvar Anderssons
samlede produkcion er koncenrrerec i decce cidlige udvik
lingsforl0b, der kan ses som rygraden i ale senere arbejde,
udviklec med energi, engagement og talent, same er score
socialr engagement med dyb respekc for dee enkelce menne
ske og decs muligheder.
lsrer dee sociale, men ogsa dee kunscneriske engagement,
var en del af funkcionalismens srerlige scockholmer-cradici
on, da Sven-Ingvar Andersson som 27-arig i 1954 fik arbej
de hos havearkicekc og friherre Sven A. Hermelin og Inger
Wedborn i hovedscaden. Her var faglig kunnen og video
om sammenhrenge og 0kologi en vital drivkrafr i Hermelins
predagogiske og prakciske virke, men allerede et a.rs cid efrer
flyttede Sven-ln gvar Andersson cil Parkforvalmingen i Hel
singborg cil et fordelagcigt embede. Kun co ar senere, som
32-arig, oprettede Sven-Ingvar Andersson egen tegnescue i
Helsingborg, samcidig med at han sidel0bende var blevec
udnrevnc cil adjunkc og senere lekcor pa professor C.Th.
S0rensens afdeling for havekunsc pa arkicekcskolen i K0ben
havn. M0det med C.Th. S0rensen og den danske tradition
var en stor udfordring for Sven-Ingvar Anderssons talent
bade prakcisk og teorerisk. Dec sociale engagement eksiste
rede aJlerede, men specielc S0rensens uscedvanlige eksperi
menrer med klare dynamiske rum og former, der var uden
sidestykke i Europa, har vrerer en overvceldende og igangsrec
cende oplevelse.
Pa de fire ar Sven-Ingvar Andersson var lekror i K0ben
havn, udforce han samcidigc 60 opgaver pa sin cegnescue i
Helsingborg, hvoraf Hoganas Scadshus scar som en milepreL
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Et enkelt rumligt greb farankret i det eksisterende er et grundtema
i al Sven-lngvar Anderssons vttrk.
Plan Angelholm Yrkesskola, 1960.
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Efter kun ni ar i faget, en ra:kke enescaende resultater og
fire ar som lekcor, blev den 36-arige Sven-Ingvar Andersson
udna:vnc som professor i landskabs- og havekunst i 1963,
efrer professor C.Th. S0rensens frameden ved sin 7O-ars
fodselsdag.
Arven ma have vreret tung at l0fte efter C.Th. S0rensens
store virke, og det akademiske milj0 var ekstremt noncha
lant og filosofisk tilpasset der franske, med Sartre som n0g
lefigur. Dec var da ogsa gennem vilje, holdning og talent, at
Sven-Ingvar Andersson markerede sig pa den K0benhavnske
scene, som en selvsta:ndig personlighed.
Sven-Ingvar Andersson fulgte ikke den herskende incerna
tionale mainstream, som hovedparten af de yngre avancgar
dearkitekter, men formidler prima:rr dee sansede og opleve
de i landskabs- og havekunsren, i koncrast til den incellekcu
elt-filosofiske arkitekturdebat. Enkelt og ligetil formuleret,
men indsat i en ramme, der skaber sammenhreng og for
staelse ved at analysere foruds;ecning, samtid og projekt.
Uden egenclig at forsca forskellene fascinerede dee mig
som I 9-arig scuderende at fa koncencreret arkitektonisk
oplevelse og sammenh;eng videregiver sa intense. Sa incense
at jeg scadig har et pr;ecist billede af berydningen i dag. I
dee daglige adskilte Sven-Ingvar Andersson sig ogsa va:senr
ligc fra skolens s;erlige akademiske egenart. Sven-Ingvar
Andersson var lyttende, m0dce eleven pa hans betingelser og
naede er megec positive og inspirerende resulcac, ved at give
en relaciv kricik og vejledning ved cegnebordet. En kricik der
var afpasset efter elevens udvikling og potentiale, i modsret
ning cil en kricik, der cager udgangspunkt i et absolut, pro
fessionelt niveau.
Dec lyder maske ligecil, men dee at vejledningen samci
digt indeholdc positive muligheder via associative forbilleder
inden for forskellige kunstarter virkede berigende, underti
den berusende.
Sven-lngvar Anderssons evne cil roligt analyserende at lyc
te bade cil dee sagre og dee usagce var og er enescaende - en

evne der, kombineret med viden og overblik, altid resulcerer
i er konsrrukrivr forslag ud fra er fa:lles ma.I af enighed.
At formidle oplevelsen og forsca sammenh;engen, same
lynende at kunne fornemme sig frem cil en frugcbar vejled
ning er overordenclig srrerke og positive p;edagogiske egen
skaber.
Dybest set beryder pa:dagogik ogsa kun dee at vejlede,
eller folge unge mennesker pa vej, og dee er lige prrecis dee
Sven-Ingvar Andersson g0r - saledes at eleven bliver ledc har noget at forholde sig ril - men samtidigr kan udvikle sig
fric. Meroden bygger pa en gensidig respekc og cillid og er sa
grundla:ggende enkel, at den burde va:re langt mere almen.
Dec pa:dagogiske princip er enkelt nok, men i praksis er
der langc vanskeligere at gennemfore pa grund af kravec om
tillid og respekt. Selvcillid er cillidens forudsa:cning, og selv
rilliden skal da:kke meget bredc, nar skolens ma.I i h0jere
grad er udvikling og dannelse end egenclig indl;ering, hvor
en eksakt viden kunne va:re nok i sig selv. Selvrilliden bliver
den sum af almenviden og faglig kunnen, der tilsammen
danner en nuanceret holdning. Dec er her dee bliver
kra:vende, fordi pa:dagogikkens pra:misser har derre alcfav
nende grundlag, og fordi dee pa:dagogiske va:rkt0j bestar i
at kunne forenkle og synligg0re dee komplekse og nuancere
de.
Denne evne opnas kun gennem en prrecis incellekcuel
analyse, hvad enren dee drejer sig om poliriske, administrati
ve forhold, eller historiske, funkrionelle og a:steriske sp0rgs
mal.
En god portion optimisme og begejstring har heller aldrig
skadet en god sag - og Sven-Ingvar Andersson besidder alle
disse na:vnce egenskaber i et ma.I, der taler enhver sammen
ligning, bade nationalt og internacionalt.
En central indgang cil forsraelsen af der basale i menne
skelig udvikling, ser jeg klart beskrevet i er af Franciskaner
ordenens sentenser: "Nar man finder sin indre v;erdighed,
oph0rer andre mennesker ogsa med at vrere en rrussel. I see11

Det mest enkle og ligetil er oftest bade det svt£reste og det smukke
ste. Vinterbuket afSIA, 1990.

dee bliver de cil en mulighed" - en berigelse i mods.etning
til en begrrensning.
Selv skriver Sven-lngvar Andersson om fagecs ud0vere:
"Dec er landskabsarkicekcens pligt at vrere sig sit sociale og
0kologiske ansvar bevidst, med dee formal at skabe en syn
tese af usammenlignelige 0nsker og behov, udarbejde et pro
jekt visuelt og verbalt, sa.ledes at kliencen kan forecage de
rigcige beslucninger."
Foruden den klare formulering, der rummer en verden af
erfaring, sa hrefcer jeg mig her specielt ved afslucningen:
"- sa.ledes at kliencen kan forecage de rigcige beslucninger."
En bade ydmyg, selvbevidst og cillidsfuld holdning, der
cydeligr afspejler arkitektens arbejde, som et medmenneske
ligt, socialt bevidst ansvarsomrade. Der skal en scar faglig og
personlig scyrke cil at praktisere en sadan holdning, der for
udsretter en et hundrede proceius gensidig tillid.
Sven-Ingvar Anderssons personlige scyrke ligger da ogsa
prim.ere i fleksibiliteten og i bredden, hvor dee srerlige be
scar i Anderssons evne til at opfatte skift og nuancer i bade
menneskelige og konkret faglige forhold - same evnen cil at
opleve kvaliteter og sammenhrenge pa tva:rs af alle menne
skelige og faglige skel.
Denne udogmatiske evne skaber bade en forl0sende og
be'rigende forstaelse for elever, kolleger og tilh0rere almenc.
Desuden indeholder denne form for trenkning en nuancerec
rigdom, der n0dvendigvis ogsa ma komme til udtryk i
Sven-Ingvar Anderssons vrerker.
Forenklingen er vigcig for forstaelsen, men nuancering og
variation er n0dvendig for at oplevelsen kan blive ved at
leve igen og igen. En afg0rende forudsretning for at kunne
na dee ma.I er Sven-In gvar Anderssons evne cil at kunne "se
med alle sanser". Den sanselige, komplekse men klare har
moniske rumlighed, der udspringer heraf, er strerk og leven
de, og lige sa almenc menneskelig og righoldig som hans
kolleger Shakespeare, Mozart og Lorrain kunne formulere
s1g.
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De har alle dee cilfa:lles, at de prim.ere formidler et bud
skab enkelc og direkte sanseligc fatbart, folkeligr, men med
kunscnerisk indhold, hvis nuancerede rigdom ikke er male
lig.
Claude Lorrain var godc nok enig med sine samcidige
kolleger i at billeder er et sprog, der formidler et allegorisk
indhold - men dee vigtigste for Lorrain var, at maleriet var
sansning og oplevelse for ale andet. Her m0des Claude Lor
rain og Sven-lngvar Andersson i et harmonisk arbejde med
lys, rum, scemning, scoflighed og komposirion. Men Lor
rains billeder er ogsa elementrere arkitektoniske lreresrykker i
by- og havnebygning, "Sanke Ursulas indskibning", land
skabskomposition, "Flodlandskab med hyrder" og "Land
skaber med hyrder og geder", same bebyggelse og landskab
som "Landskab med Narcissus og Echo" eller "Landskab
med Psyche uden for Amors palads" er mesterlige eksempler
pa.
I den franske guldalder i dee 17. arhundrede, i samme
periode hvor Andre Le Nome skaber barokkens mescervrer
ker i havekunst, ligger dee naturlige tyngdepunkt for Sven
Ingvar Anderssons billedkunscneriske inspiration. Men kun
som ryngdepunkc, for Sven-Ingv ar Andersson sprender lige
sa vidc og nuancerec som Claude Lorrains palet.
Fra nyere rid samler interessen sig vel screrkest omkring
Cezanne, Malevicj, Klee, Arp, Moore, S erra og Chrisco, der
fra vidt forskellig indfaldsvinkel, stofligc, rumligc og kompo
sicionelc, har colkec aspekcer af samfundsudviklingen med
hovedvregcen pa dee, der kan beskrives som et arkicekconisk
og landskabeligt rum. Ee fleksibelt, asymmetrisk og abenc,
men stramt komponeret rum - og aldrig et geomecrisk
bescemt rum.
En rrekke aspekcer man genfinder i Sven-Ingvar Anders
sons egen mocivkreds, side om side med de havekunschisco
riske og klassisk arkicekconiske forbilleder.
Men hvor C.Th. S0rensen bruger geomecrien som hjrel
pemiddel cil et a.bent men afsluttec rumligc helhedsgreb, der
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komponerer Sven-Ingvar Andersson helc frit med de srilise
rede landskabselementer og med en st0rre v:egtning af rum
met som pause, og den sanselige detalje som koncrast i skala
og oplevelse.
Der 0ger rummecs betydning v:esendigt, bade at syste
rnerne n:esten forsvinder, same at kontrasten i skala er sa
sror som mulig. Arbejdsmetoden indeba:rer en langc st0rre
fleksibilicet, ogsa set over rid.
Tidligere har vi haft dee pr:ecisc afgra:nsede rum definerec
af v:egge, og op igennem modernismen har dee abne diffuse
rum domineret i en rid, hvor interessen sarnlede sig om
kring objekcec. Dec er Sven-Ingvar Anderssons genistreg at
kombinere begge'udtrykkene i et abent, dynamisk og har
monisk rum, der indeholder bade en klar rumlighed, en
fleksibilitet og en tidsfakror. Et billede pa de grundla:ggende
menneskelige behov i dialog med samtidens udrryk og
0nsker - uden at dumpe i tidens gr0ftesystemer der ellers
graves i abstrakt geometri, vild 0kologi eller fork0let land
arc. Herved opstar en fleksibilitet og en sp:endvidde i rurn
lighed og scoflighed, der er uovemuffen i vestlig malestok.
Ee udtryk der i styrke og karakter ellers kun genfindes i den
traditionelle japanske havekunsc. Ogsa i evnen cil ac udnytte
opgavens og seeders rnuligheder ses en form for parallel tan
kegang.
Ikke sa underligt endda, for hele modernismen, heir fra
impressionismen, er efter min opfattelse pavirkec af dee
japanske i langt h0jere grad end nogen vesceurop:eer til data
har curdec indr0mme. Gennem en rumlig, stoflig og kom
posicionel indvirkning pa den europa:iske tradition, opstar
en global kulturel forskydning.
Tolkning, stilisering, tilpasning og forenkling er cencrale
begreber bade i dee japanske og i Sven-Ingvar Anderssons
v:erk.
Som en naturlig konsekvens af en kunstnerisk vilje star
dee rumlige udcryk lige sa cencralt i undervisningen. Bevidst
centralc, fordi dee er i syncesens rumlige udcryk den arki14

tekrfaglige indfaldsvinkel ligger. Bevidsc formuleret og for
enklet i Sven-Ingvar Anderssons faglige definitioner. Et
enkelt systematisk arbejde, der prima:rt beskriver dee speci
elt faglige ud fra dee alment menneskelige i en bredere sarn
menh:eng. Opdelingen af faget i emnerne havekunst, land
skabsarkirektur og landskabsplanla:gning er adgangspunktec,
hvor landskabsplanl:egning modsvarer byplanl:egning, land
skabsarkicektur husbygning som brugskunst, og havekunst
modsvarer billedkunsten - med kunstens frihed og forpligti
gelse til et villet rurnligt og sanseligt udcryk.
Ved at beskrive kunsten som ren oplevelse som folge af en
modsvarende hensigt eliminerer Sven-In gv ar Andersson
opfattelsen af kunst som et kvalitetsbegreb, og kan sidesrille
kunsten med a:scecikken, der kan beskrives som en visuel
norm. Et f:elles syn, der almenc udl0ser reakrionen, rigtigt
forkerr, eller smukc-grimt.
Pa den made frisrilles og isoleres kvalicecsbegrebet ril at
beskrive i hvilken grad, eller med hvilken rydelighed, den
paga:ldende hensigt eller ide er gennemfort. Denne operati
on kan, som al teori, ikke anvendes encydigc, men den pri
m.ere fordel ligger i, at den abner og muligg0r en langt
mere nuancerec colkning af udcryk i relation til deres egne
forudsa:tninger, end dee er muligt ved en flydende overgang
mellem kunst og :estetik set som noget kvaliracivt besremt.
Havekunscen, landskabsarkicekcuren og -planl:egningen,
kunscen og a:scecikken, er kun eksempler pa Sven-lngvar
Anderssons score begrebsapparat, der definerer de almen
menneskelige oplevelser af fatbar orden gennem begrebeme
skala, idencitet og struktur - og de almenmenneskelige
behov for nacuroplevelse, rekreacion, samv:er, sk0nhed og
leg som selve parkens ide.
Den klare opdeling og enkle forscaelse er et incellekcuelc
koncentrac af en umiddelbar oplevelse og forscaelse. En
s:erlig evne cil at beskrive og formidle som Sven-Ingvar
Andersson klart pr:esencerede i sic indla:g i arkicekrforenin
gen i 1965, hvor folgende cicac er hencet: "Danmark har

Skitsen er vt£rkets fodsel. Her kernen i SIA's livsvt£rk, Mamas
have, ca. 1960.

sine lange kyster, sine ase og som et tredje element nogec
der er helt specielc, skovbrynec. Jeg ville 0nske, at jeg kunne
here danskerne at forsta at va:rds:Ette sine skovb ryn. Skov
brynet er cillige med horisonren og himlen dee enesce land
skabselement, som i skala svarer ti! nucidige bebyggelser,
crafikanl:Eg og cil de byenheder jeg drnmmer om. Skovbry
nene er for Danmark, hvad s0erne er for Finland, bjergryg
gene for Icalien og floderne er for Frankrig." Hermed blev
det specielc danske placeret pa verdenskorcet, enkelt og klart
opfatteligc. Danmarks have bliver det definerede rum mel
lem skovbryn. Tolkec af Sven-lngvar Andersson som en
skovlysning - svarende cil dee sciliserede danske kulcurland
skab.
Evnen til og 0nskec om at forsca, forenkle og formidle er
helc grundl:Eggende for Sven-Ingvar Anderssons omfactende
indsats, bade som pa:dagog og ud0vende landskabsarkitekt.
Et arbejde der gennem arene har sat sig dybe spar bade i og
uden for fagkredse. Men ogsa en forsraelse for teoriens
gr:Enser eller forholdec mellem dee ideelle og dee mulige. En
narurlig tolerance der anvender dee mulige, dee relative og
cidsfakcoren som er fleksibelc, men scyrende mal.
Dec er ikke mindsc heri genialiceten bescar - i en tekno
kratisk og akademisk verden, der gerne ser fornyelse og ori
ginalicet som et mal i sig selv - at kunne koncencrere cidens
og seeders muligheder i et enkelt greb.
Sven-Ingvar Anderssons afbalancerede personlighed synes
ganske enkel - en koncentrerec vilje og viden samlet i et
overblik, kombineret med medmenneskelig forstaelse og
kunscnerisk talent - dee er selvsagt en usammenlignelig og
indiskutabel styrke, hvis kraft ligger i at va:re ren realiscisk
utopt.

1
-·I·
.JI

.-(

--/,J
....

,

\._;x'

�

-· --�·

. ·----- -

.....

----··· -········--····
�I L1t 11.

.

r-----�*-

...:..

••

••
•

.

Et

l

15

FESTSKRIFT TILEGNET

SVEN-INGVAR ANDERSSON
SEPTEMBER 1994

ARKITEKTENS FORLAG

© Arkitektens Forlag 1994
Redaktion og tilrette&ggelse:
Steen Hoyer, Annemarie Lund og Susanne Moldrup
Reproarbejde: Bogtrykkeriet, Skive
Try k: Bogtrykkeriet, Skive

Bogen er udgi.vet med stotte fra
Margo t og Thorvald Dreyers Fond,
Danmarks Nationalban ks jubi&umsfond af 1968
Havekulturfonden

ISBN 87-7407-141-6

