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Fra den dybe de) af haven med den stiliserede "h0nsegard", 
hvor 2-3 meter h0je h0ns, forklredt som klippede tj0rn, 
kommer adstadigt vandrende gennem haven, bevreger 
scrahatten sig hurcigt og adrrec op mod huset. Under hatten 
befinder sig garcneren pa Mamas, alias Sven-Ingvar Anders
son, med jord under neglene og blodige rifcer pa hrender og 
arme fra klipningen af havens mange tj0rnehrekke. 

Denne fysiske koncakt med naturens elemencer er en 
meget karakteristisk side af Sven-lngvars alsidige virke, og 
samtidig en forklaring pa, hvorfor han lykkes med sa mange 
anlreg og fine detaljer. Han kender materialet pa kroppen, 
kender sammenhrengen mellem jordens beskaffenhed -
dens struktur og tekscur - og planternes v.eksc. 

Fra Sven-lngvars arbejder kan man udlede en rrekke vigti
ge horcikulcurelle fakcorer, der er afg0rende for god planlreg
ning og udformning af de fysiske omgivelser. 

Det biologiske som inspiration 
Denne viden om materialets muligheder og begrrensninger 
indgar alcid som en v;esenclig fakcor i syncesen. Den er 
inspirerende for syncesen, f.eks. i Adalsparken i Kokkedal. 
Her er trreerne pa parkeringspladsen placeret i grupper i 
plancebede, der giver plads til en bedre rodvrekst end der 
gives de spredce enkelccrreer i de sma plancebede, man nor
malt ser pa parkeringspladser. Han ved at beplancningsele
mencer i modsretning ti! bygninger er dynamiske med en 
opvrekstperiode og en henfaldsperiode af forskellig lrengde, 
hvorfor ogsa tidsfakcoren ma incegreres i syncesen. Ved et 
nyt boligbyggeri kan man ikke vence en generation pa plan
ternes udvikling, men arbejde med en udformning, der til
godeser save! brugsvrerdi som sk0nhed. 

Pa Karlsplatz i Wien indgar f.eks. de gamle trreer som 
dele af nye lunde pa den befrestede cencrale plads i byen. 

De store plancefelter pa pladsen sikrer en optimal levetid 
for de gamle trreer og giver gode opv.ekstmuligheder for de 
nye, der skal afl0se de gamle. 

100 

Han ved, at konkurrencen mellem planter, som ale i 
naturen, er hard og beskyccer derfor nyplancningen mod 
konkurrerende, ikke 0nskede planter - dee sakaldte ukrudt 
- ved en regul.er dyrkning som i en k0kkenhave. Han er
korc sage en rigtig garcner. 

Han ved ogsa, at hvis man griber forscyrrende ind i en 
biotop, og biocopen skal bevares, ma man kompensere for 
indgrebet. Dette var f.eks. tilfreldet ved planlregningen af 
olieraffinaderiec ved Brofjorden nord for Goceborg. 

Her blev anlregget placeret pa dee h0je faste klippetemen, 
hvorved den frodige vandafhrengige dalvegetation blev und
draget dee nedsivende regnvand. For at undga en 0de
lreggende forandring af denne vegetation foreslog han i en 
cilpasningsperiode et vandingsanlreg ti! erstacning af den 
nacurlige regn. Dette kunne synes u0kologisk, men var en 
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n0dvendig konsekvens af beslumingen at placere et raffina
deri pa et urimeligt seed i et folsomt naruromrade, kun 
lokaliseret der pga. kravec om stor vanddybde ind under 
kysten og scyrbarhed af de score supenankere. 

Men han er mere end garcner. Han vii nogec bescemc 
med dyrkningen. Malec er ac bearbejde og arrangere nacu
ren cil et bescemt udcryk, at bruge gartnerisk viden krearivt. 

Gartnerisk viden som inspiration 

Mamas, hans sommersred i Skane, er et godt eksempel pa 
denne bearbejdning af narurelementer ti! et oplevelsesrigc 
seed. 

Nord for den gamle landarbejderbolig har han skabt en 
h::ekhave af tj0rn, der bade er garcnerisk snusfornufcig og 
rumligr/::estetisk meget indholdsrig. 

Dec garcneriske viser sig bl.a. ved en respekt for dee cunge 
fysiske arbejde ved havens pasning, hvilket alcid af humani
stiske grunde burde indga i syncesen. Mod vest abner 
h::ekrummene sig mod marken for at give plads for k0kken
haven, balpladsen og udsigcen cil den nedgaende sol. K0k
kenhaven kan derved behandles med maskiner fra marken, 
og k0kkenunerne fa fuld lys, som de beh0ver for at udvikle 
sig. 

Dec prakciske viser sig ogsa i fastlreggelse af klippegange 
langs hrekkene, der derved lee kan klippes og samcidig give 
lys cil hrekken i dens fulde h0jde. Hrekken som beplant
ningselement er respekcerec. Dec lrererige ved projekcec er 
imidlercid, at denne prakriske garcnerviden indgar som fak
rorer i den restetiske udformning, i arkitekturen. Deere bur
de v::ere indlysende for al landskabsarkitektur, men er dee 
ikke altid. 

H::ekhavens abenhed mod vest indgar nu som en ide - et 
formkoncept, idet planen er former, sa hrekrummene ogsa 
abner sig mod syd, mod husec. Derved far man fra huset 
indkig i skyggefulde l0vgange og solbeskinnede haverum 
som i en japansk tempelhave. 

2. 1. Honsegarden pa Marnas.
2. Adalsparkens parkeringsplads.
3. Marnas' htt.krum med horisonten i det fjerne.

I udformningen er der i 0vrigt ogsa gjorc brug af "lane 
landskab" som i renressancehaven og den japanske have. 
Hrekkenes overside er klippec prrecist vandrette i ca. 1 
meters h0jde pa det h0jesce sted i hrekhaven, hvorfra man 
over h::ekkene kan se dee fjerndiggende aslandskab mange 
kilometer bone. 

Bev::eger man sig ned i haven ad det let skranende terrren, 
vokser hrekkene pga. den vandrette overkant til ca. 4 meters 
h0jde med de fine forskellige rumoplevelser, som decce 
giver. Trrearten tj0rn er valgc som hrekplante, fordi den 
bl.a. skal kunne v;ere strerk nok til at klare den score h0jde. 
En buskan som liguster kan ikke klare en sadan h0jde. 
Tj0rnen har ogsa den fordel, at haven kan blive til et smukc 
cj0rnekrac, om man slipper kulturcrykkec, eller man kan 
spille pa koncrasten mellem nacur og kultur ved at slippe 
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1. Principskitse for Gullestntp-bebyggelsm, 1965. Bak
keoen er opdelt i kvarterer af skovbttlter og tttt bebygget

mod hedesletten. Bebyggelsen tynder ud mod bakkeoens
ryg, der er friholdt som gronning.
2. Et egeskovbttlte i Gullestn,p efter 25 tir.
3. Drivhuset i Krogstenshave Plejehjem.
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enkelce rj0rneplamer l0s ril fri va:ksr med blomsrring og 
frugrsa::rning, hvilker i 0vrigt ogsa er gjort. 

En interessanr prakrisk detalje er en rarionel redeg0relse 
for ha::kkenes klipning, idet den vandrette h0jde er markerer 
med nedgravede pa:le i hcekken, hvorpa den pra:cise h0jde 
er vise med et ma:rke. Med en udspa:ndr snor kan h0jden 
fascholdes fra ar ril ar, og beskeden kan lee gives cil hja:lpere. 

Sadanne prakciske decaljer er ofte afg0rende for at fa nee
op den pleje, som projekcec forudsa::ccer. Man kan godt 
beskrive en ha:kh0jde i et plejeprogram, men man ved ogsa 
hvor sva:rc dee er at fa dee prcecisc omsac cil praksis. 

Haven pa Mamas kan defineres, som Sven-lngvar selv 
udcrykker dee, ud fra ere faktorer: den er billig i anl::eg og 
drift, den er sa enkel, at den kan forandres hen ad vejen, og 
den indeholder drnmmen. Disse fakcorer kan genfindes i 
ncescen alle Sven-Ingvars anlceg, og minder interessanc nok 
om G.N. Brandes ceser for den kommende have fra 1929. 

Denne prisbillighed, enkelhed og poesi er f.eks. grund
lceggende for en vincerhave, anlagc i forbindelse med beskyt
cede boliger ved plejehjemmec Krogscenshave i Hvidovre. 

Her har arkicekcerne lb og J0rgen Rasmussen opfort et 
almindeligt garcnerdrivhus mellem co la::ngebygninger, hvor 
Sven-lngvar Andersson har ecablerec en indend0rs have 
direkce pa den sja::llandske muld med brug af subcropiske 
planter. Haven er ikke opvarmec, men den forla:nger som
meren i begge ender og giver drnmmen om Paradisec. 

Lokaliteten som inspiration 
Brugen af planter er central og fascinerende i landskabsarki
cekcens arbejde, hvilket ogsa markeres i Sven-Ingvars arbej
der. Dec er ikke nacuren som eksiscens, der fascinerer ham, 
derimod den skabce natur i erkendelsen af, ac vi befinder os 
i et kulturlandskab, savel i byen som i dee abne land. 

I Sven-Ingvars mange projekcer spiller seeder en afg0rende 
rolle. Lokalicecen er hans inspirationskilde om noget, ikke 
cilfa::ldige formideer. Denne holdning kra::ver en scor viden 
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om planters va:ksckrav og planceudcryk, som til genga:ld 
kan give et maksimum af udtryk og oplevelser. 

Planter og plancemilj0er bruges normalc cil opbygning og 
understregning af en arkicekconisk helhed i samspil med 
bygninger og bebyggelsesplaner. 

Dec er f.eks. cilfa::ldec med bebyggelsen Gullescrup ved 
Heming, vundec i en konkurrence i 1965 sammen med 
byplanl::eggeren Peter Bredsdorf og vejplanla:ggeren Anders 
Nyvig. Her har lokaliteten, dee barske vestjyske landskab, 
inspireret cil en strukcur af skovba::lter, der bade giver la: for 
vescenvinden og deler bebyggelsen op i overskuelige enhe
der. Som hovedcra::art i skovb::elcec er valgc almindelig eg, 
som er seeders potencielle crceart, og som underskov hassel, 
tj0rn og rnn m.m. 

En gartnerisk etablering i form af ta::tplancning, brug af 
ammetrceer og renholdelse de forste ar har opcimeret va:ks
cen, sa skovba:lcerne nu 25 ar efter planrningen ud over den 
bystrukcurerende funktion, ogsa kan fungere som en robust, 
rekreaciv skov som planlagt. 

En del af de mange forslag, der har lokalicecen som inspi
ration, er aldrig blevet realiserec, enten fordi de har va:rec 

103 



1. Vandhaven i Ronneby med den Jritlagte bjergb£k.

2. Bjergmassivets kontrast - de iibne, prttcist afgr£nsede finder.
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kommencarer cil er problem eller har v.erer konkurrencefor
slag. Et s<Erligr inreressanr forslag er er alrernaciv cil den 
meger omdiskucerede Amaliehave i K0benhavn. Den har i 
dag er usikkerc udcryk, bade hvad angar formgivningen og 
planceanvendelsen, f.eks. den score planrevariacion ud mod 
havnen uden afgr.ensning eller skalaformidlende tr.Eer. 

Sven-Ingvars forslag er en enkel pilelund pa en havne
plads med mange brugsmuligheder. Havnens score skala er 
ved hj.elp af pilelunden formidlec cil byens rum. Dec ville 
have v.Eret en bade billig, funkcionel og poecisk l0sning. 

Kulturen kontra naturen 

Som dee ancydes med de fricvoksende cj0rn pa Mamas er 
dee et gennemgaende cema i Sven-Ingvars produkcion at 
spille pa koncrascen mellem den skabce narur og den selvud
viklede nacur, eller mellem kulturen og naruren. 

Parken ved Ronneby kuranscalc er et megec fint udcryk 
for disse bestr.Ebelser. Midt pa den arkaiske eng langs Ron
nebya er der ud for den gamle kuranstalt anlagt en rosenha
ve af gamle roser. Den ligger med sine pr.Ecise dyrkningsbe
de uden afgr.Ensning mod den grnnne eng som et overra
skende smykke. Et vadbundsomrade i kanren af engen er pa 
en str.Ekning bearbejdec cil er klarc vandspejl med pr.Ecise 
s0kancer og kulcurplantninger i koncrasc ril dee ut.Emmede 
vadbundslandskab. 

Pa en spadsererur i den cilgr<Ensende narurskov, m0der 
man forst en dufthave i en skovlysning med masser af 
for.edlede blomsterplanter og slyngplancer, og l.engere frem
me i skoven i en fugcig slugt en japansk have med h.Evede 
tr.ebroer over en revet grusbund. 

Et ikke gennemforc forslag ved Tete Defense i Paris 
arbejdede ogsa med en optimal koncrasr mellem nacur og 
kultur. Pa forpladsen op cil den nye criumfbue var projekce
rec en revne i pladsen, hvorfra en vild pionervegetation 
skulle bryde frem i kontrast cil den glane, sr.erkr bearbejde
de torveflade. Her er dee ogsa seeder med sit sta:rkt urbane 
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1. Skitseforslag ti/ The
Defense, forslag D, 1985.
2. Platanerne i garden,
Peder Skrams Gade 2.

pr.Eg, der inspirerer cil l0sningen, til den s.Erpra:gede brug af 
plancemacerialet. 

Den by0kologiske ideologi 
Med den biologiske og gartneriske respekt for naturens pro
cesser, har dee ikke v.eret n.Erliggende for Sven-Ingvar at cil
slutte sig den by0kologiske grnnne b0lge, der pr.Eger nuci
den. F0rsc og fremmesc fordi dee er samspiller mellem kul
cur og natur der er interessanc og scimulerende, ikke nacu
ren som eksiscens alene. Begrebec naturpr.Egec anl.Eg og 
nacurpr.Eget bevoksning som skabte anla:g finder han heller 
ikke inceressanc, sa hellere dee selvudviklede nacurlandskab, 
i sc0rst mulig koncrast cil dee skabce landskab. 

Denne rationelle holdning til nacur og landskab findes 
ogsa i hans brug og behandling af planter. Forsigtige sp0rgs
mal som hvor t.er man kan plante tr.Eer eller hvordan meer 
skal besk:eres, er ogsa uinteressante. Oplevelsen af seeder og 
situacionen bescemmer formen, udrrykker og dermed plan
tevalget. Planter er i kulcursammenhamg ril for menneskers 
skyld. 

Hvis tr.Eet som individ f.eks. ikke tilfredsstiller seeders 
behov, ma man tilpasse dee stedec, maske deformere dee. 

I arkitektskolens gard i Peder Skrams Gade i K0benhavn 
er der saledes planter co placaner ca:t ved siden af hinanden 
for at fa scor frodighed ind i garden. Disse rr.eer ville uden 
besk.Ering i den smalle gard vokse cil cr.eer med meget h0jc
siddende kroner uden undergrene, der skygges bore af top
pen. Ved at reducere coppen og udcynde kronen har han 
kunnet beholde de undersce grene frodigt gr0nne i menne
skets n.Erhed, og bladene tra:kker lyset ned i den m0rke 
gard. Placanerne har ikke den for plataner nacurlige form, 
de tjener et andec formal. 

Sven-Ingvars holdning til beska:ring af cr.eer er i 0vrigt 
meget racionel. Hvis man en gang har stynet eller kappet et 
era:, ma man forts.ette behandlingen. Der kan ikke komme 
et naturligt voksende tr.e ud af et engang beskaret tr.E. 
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