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ABSTRACT: 
 
Föreliggande uppsats studerar rehabiliteringsträdgården i Alnarp via Erwin Panofskys 
ikonologiska metod. Rehabiliteringsträdgården är skapad utifrån undersökningar av människors 
föreställningar om natur- och kulturupplevelser som de anser positiva för hälsa och välbefinnande. 
Trädgården är uppdelad i åtta olika kategorier som är kopplade till graden av informell respektive 
formell design, det finns också mellan dem gränsland som har en mer flytande stil. Uppsatsen har 
begränsats till att avhandla två av de åtta kategorierna, skogsträdgården som är mer naturlik, och 
entréträdgården som är formell. Syftet med uppsatsen är koppla samman de båda delträdgårdarna 
med stilhistoriska förebilder inom trädgårdskonsten genom att valet av former och material 
jämförs med varandra och med historiska trädgårdar, liksom att jämföra de båda delträdgårdarna 
med andra konstnärliga manifestationer, t ex måleri och arkitektur. Slutligen är syftet att i den 
ikonologiska intuitiva syntesen undersöka trädgårdarnas idémässiga ursprung. Resultatet visar att 
trädgårdarna har tydliga referenser till sina respektive genrer, den italienska formträdgården och 
den engelska landskapsparken. Skillnaderna finns även representerade i andra konstnärliga 
verksamheter. Den syntetiska intuitionen som vilar på författarens kunskaper och erfarenheter, 
länkar de olika trädgårdsidealen till politiska ideologier och kognitiva strukturer.  
 
 
 
 
Nyckelord: Alnarp, rehabiliteringsträdgård, ikonologi, Panofsky, naturvärden, kulturvärden, 
trädgård, formell, informell, trädgårdskonst, trädgårdsdesign. 
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1. INLEDNING 
 
Trädgårdskonsten tycks gå mot en renässans, intresset är stort vilket avspeglas i många 
dimensioner av samhället, t ex litteraturen, media och utbildningsväsendet. När jag växte upp 
på 60-talet i ett litet brukssamhälle verkade det inte finnas några orsaker till att engagera sig i 
trädgårdskonst bland samhällsmedborgarna. Tomterna sköttes förstås exemplariskt i 
villakvarteren, men det var frågan om att ansa och hålla efter, absolut inte kreativt bygga upp 
eller ha föreställningar om denna möjliga uppbyggnad. Med ett signifikant undantag; min fars 
trädgård. Uppvuxen bland formella och informella element, rosor och liljor, tallbacke och 
singelgångar, fontäner och bäckliknande arrangemang kan man säga att jag föddes in i en 
familj vars familjeöverhuvud var helt otidsenlig – min far var både före sin tid och efter sin 
tid. Med djup respekt omnämndes hans gärning men någon öppen beundran förekom inte. Jag 
anade en misstro mot trädgårdsengagemanget, och min slutsats i vuxen ålder var att denna 
outtalade skepticism låg på det ekonomiska planet. Utan att min far för den skull kunde 
disponera mängder av kapital för sitt verk fanns några kronor över för ändamålet, vilket 
förstås för de flesta var en omöjlig och onödig prioritering. Jag skulle vilja påstå att den 
kreativa förmågan och de ekonomiska förutsättningarna kontrasterade mot den vanlige 
medborgaren i brukssamhället, enligt samma princip som klasskillnader i t ex frankrike i 
slutet av 1700-talet, även om de i jämförelse var mycket marginella. Jag kände att det var fult 
att ha en fin trädgård i socialdemokratins Sverige på 60-talet. Min far kände det också, det är 
jag säker på, men om han kände till de historiska referenserna till värderingarna får jag låta 
vara osagt. Individualiteten gick ändå segrande ur striden, han valde ändå att gå sin egen väg, 
skapa sin trädgård och låta folk tycka vad de ville, och det är jag djupt tacksam för. 
 
När det gäller trädgårdsskapandet lät det vänta på sig. Mitt eget trädgårdsintresse vaknade när 
jag började ana slutet på en omfattande och avancerad fastighetsrenovering. Runt sekelskiftet 
började jag formulera, rita och planera för en disposition av tomtytan. Jag hamnade på så sätt 
helt rätt i tiden, d v s när trädgårdsprogrammen dök upp i rutan, och det blev rumsrent för 
människor i allmänhet att ha idéer om hur en trädgård kan se ut bortom föreställningar om 
väderkvarnar och solur. När jag började hade jag inga som helst akademiska studier i bagaget 
som hade berört trädgårdskonst, det var nog mest minnet av min fars trädgård som skapade 
mina grundläggande föreställningar om hur en trädgård kan se ut.  
 
Allt eftersom trädgården växte fram och den kunde användas att vara i, började jag reflektera 
över just detta. Jag fann att jag känt stor lycka i att rita, planera och genomföra projektet, 
liksom att vila och umgås i den. Att sköta om den är ytterligare en njutbar sysselsättning, att 
ha kontakt med jorden och växterna, att lyssna på porlande vatten, fåglar som kvittrar och 
singlet som knastrar under skorna. Jag ser fåglar som med min tillåtelse fått bygga bo under 
takhofsen på huset, jag ser kontrasterna mellan gröna, gula och röda bladverk. På kvällen 
tänder jag belysningen, som ger en helt ny upplevelse. Jag låter klassisk musik sippra ut 
genom fönstret. Jag bjuder en vännina på ost och vin i sommarnatten.  Trädgården är för mig 
en mångdimensionell upplevelse, dessutom måste den ju rent teoretiskt vara den förnämsta av 
alla estetiska manifestationer genom sin förmåga att stimulera alla sinnen.  
 
När jag sedan hörde talas om Alnarp rehabiliteringsträdgårdar, insåg jag att jag inte var ensam 
om att förstå trädgårdens kraft att hela och läka, i själva verket är den mångtusenårig! Kanske 
visste min far detta intuitivt?  Utgångspunkten för föreliggande uppsats var därför inget svårt 
val; konst, samhällsutveckling och hälsopsykologi i förening är oemotståndligt för en 
tvärvetenskapligt orienterad författare.  
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1.1 Syfte och frågeställning 
 
När vi talar om design, talar vi underförstått om något som har en funktion. På ett eller annat 
sätt föreställer vi oss att ett formgivet föremål har en nytta utöver det rent upplevelsemässiga. 
Genom denna gränsdragning kan vi bestämma vad som i stället är ett konstföremål. 
Skillnaden är således att ett konstföremål inte nödvändigtvis har ett bruksvärde, det är istället 
det rent estetiska uttrycket som värderas genom människors upplevelse av verket genom sina 
sinnen. 
 
 Hur ska man då förhålla sig till den konstnärligt utformade trädgården? Var slutar konsten 
och var börjar designen? Var slutar den estetiska dimensionen och var börjar nyttoaspekten 
göra sig gällande? Den enda framkomliga vägen för att svara på den frågan är att förskjuta 
den till den enskilda individen, att inte tillskriva den möjligen förekommande objektiva 
sanningen något värde, utan istället fokusera på den subjektiva upplevelsen, d v s en av 
grundbultarna i det postmoderna förhållningssättet. I generellt vetenskaplig mening är i så fall 
bara den hermeneutiska filosofin och dess metoder gångbara för denna bestämning av 
trädgården som konstverk/designobjekt. Att positivistiskt räkna objektiva data blir helt 
meningslöst, speciellt avseende mitt undersökningsobjekt, d v s rehabiliteringsträdgården i 
Alnarp. 
 
Den metod jag valt är Erwin Panofskys ikonologi, vilken fördjupar sig i studiematerialet i tre 
nivåer, vilket jag redogör noggrant för i metodkapitlet. Jag vill dock redan här 
uppmärksamma läsaren på att Panofskys metod via intuitionen binder samman det subjektiva, 
d v s det unika och enskilda med det objektiva, d v s det universella och generella och 
kulturbundna. Min fascination för metoden och därmed fördjupningen i den, är ett av de 
personliga drivkrafterna, min fascination för trädgårdar är en annan och samma intresse för 
människors behov av extra stöd för att överleva i ett samhälle i snabb förändring är en tredje 
drivkraft, samtliga bevekelsegrunder är således rent egoistiska.  
 
Forskningssyftet däremot är att koppla samman de enskilda formelementen med olika 
människors preferenser, vidare över de kollektiva föreställningarna om vad som är estetiskt 
tilltalande i en viss kultur och under olika epoker, och hur de möjligen vuxit fram ur skilda 
idéer om människans konstitution och villkor. Det konstnärliga objekt som jag valt för 
analysen är rehabiliteringsträdgården i Alnarp, vilken används som verktyg för människor 
med utmattningssymptom för att komma tillbaka till hälsa. Trädgården bygger på 
undersökningar avseende människors preferenser när det gäller natur- och kulturupplevelser 
som de uppfattar som positiva för hälsa och välbefinnande.  
 
Tidigare forskning visar att upplevelsevärden har en koppling till välbefinnande och hälsa, en 
naturpräglad miljö i anslutning till bostaden som därmed genererar ett stort antal frekventa 
besök, har stor effekt på hälsan.1 Samtidigt indikerar den praktiska verksamheten vid Alnarp 
att människor med kontrollbehov snarare föredrar formella trädgårdar med räta linjer och 
struktur.2 Tidigare har de formella trädgårdarna ratats pga den politiska belastningen, men 
upprättelsens tid kanske är kommen, och i så fall varför? Vilka länkar finns mellan 
trädgårdskonsten och föreställningar om tankens respektive känslans överlägsenhet. Är det ett 
tecken på tankestelhet att föredra en formell trädgård framför en landskapspark? Mår en 
demokrat bättre i en engelsk landskapspark eller har det med personligheten att göra? 
 
                                                 
1 Boverket, Landskapets upplevelsevärden – vilka är de och var finns de? (Karlskrona, Boverket 2007) s. 50ff 
2 Samtal med rehabträdgårdens personal i Alnarp, 071112. 
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1.2 Kort om rehabträdgårdens idé 
 
Patrik Grahn beskriver i antologin Tänkvärda Trädgårdar om bakgrunden och utvecklingen 
av Alnaps rehabträdgård. I ingressen till kapitlet Att bota människor i en trädgård slår 
författaren fast att det handlar om att återupptäcka trädgårdars och natursköna omgivningars 
förmåga att främja hälsa – för tanken att naturen är läkande och viktig för människors 
förmåga att återhämta sig går tillbaka till antiken.  
 
Rehabträdgården i Alnarp består av åtta huvudkaraktärer, vilka tillkommit genom forskning 
om människors upplevda stressnivå kopplat till tillgänglighet till olika typer av gröna platser i 
närheten av bostaden. Grahn menar att avståndet till gröna ytor står i direkt proportion till 
nivån av irritation, trötthet och stress, och projektet i Alnarp vänder sig till människor med 
utmattningssyndrom. Trädgården är ett verktyg i det terapeutiska arbetet, och utformningen är 
ett resultat av forskning avseende människors föreställningar om olika typer av gröna 
områden. Åtta olika huvudkaraktärer har utmejslats ur forskningen, vars ledord 
utkristalliserats och citeras med förklaring:  
 
 1. Rofylld Ro och tystnad. Andakt. Ljud från vind, vatten fåglar  

och insekter. En egenskap som signalerar vårdnad,  
renhet, upphöjdhet och lugn. Inget skräp, ogräs buller  
eller störande människor. 

  
 2. Vild Vild natur där växter ser ut att vara självsådda. Lav- och 
  mossbelupna stenblock, gamla stigar, mystik och association 
  till sägner. 
 
 3. Artrik Erbjuder en mångfald av djur- och växtarter, bär, svampar 
  fjärilar, fåglar och blommor. En egenskap som associeras 
  till Edens lustgård. 
 
 4. Rymlig Erbjuder en vilsam känsla av att komma in i en annan värld 
  en sammanhållen helhet, som en bokskog, en havsstrand, en  
  plats dit eremiten kan söka sig för begrundan och eftertanke.  
 
 5. Öppen En egenskap knuten till utsikt och gröna, öppna allmänningar. 
  Kopplas till ängen och tunet, de urgamla skandinaviska plats- 
  erna för marknader, ting, val av kungar och idag drakflygning, 
  idrott och picknick. Överblick och bra kontroll över det som  
  händer.  
   
 6. Privat En egenskap knuten till omgärdade trygga nästen, en oas eller 
  en person lätt kan ta till sig som sin egen. Från barnets koja under 
  busken växer det till att bli en trädgård för den vuxna människan 
  där hon kan koppla av och vara sig själv och även experimentera  
  och leka. Ett eget revir för sinnliga upplevelser, av hur vatten och 
  sand känns mot huden, av hur krossade kryddor doftar. 
 
 7. Social Egenskap knuten till möten mellan människor, för trevnad,  
  umgänge och sociala kontakter. Aktiviteter som dans, musik, mat, 
  eller för att se andra människor koppla av och roa sig. En kultur- 
  yttring som kan markeras av en majstång eller en syrénberså. 
 
 8. Kulturell Egenskap laddad med symbolik som hänför sig till mänskliga  
  värderingar, arbete och omsorg, knutna till religion, moraliska  
  värderingar, historiska händelser eller som bara erbjuder fascina- 
  tion inför tidens gång, som till exempel en gammal stenmur som 
  ringlar sig genom landskapet.  
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De åtta huvudkaraktärerna har sedan införlivats i sex olika delar av trädgården som är ett 
derivat ur två olika idéer, d v s den forskning som stöder föreställningen om att odling, 
aktivitet och social gemenskap är läkande, och den forskning som stöder föreställningen om 
att en naturlik och obearbetad miljö främjar hälsan bättre. Det ska således finnas möjlighet att 
individuellt inrikta sig på en rehabilitering byggd på aktivitet, eller byggd på upplevelse och 
vila, alternativt en kombination därav.  
En bärande tanke i trädgården bygger på Grahns tidigare forskning, att omvärldskänsliga och 
sjuka människor rör sig från ett asocialt tillstånd till ett friskt och stabilt socialt beteende allt 
eftersom tillfrisknandet sker: 
 

 
Illustration 1: Riktningen från sjuk (ett tillstånd till största delen präglat av en asocial tillvaro) till frisk (där det 
utåtriktade engagemanget är en del av livet).    
 
 
Triangeln har sedan lagts som ett raster över det område som Alnarps rehabträdgård  
disponerar, för att både kunna erbjuda områden med mer aktiverande karaktär och mer 
restorativ karaktär, men också för att få glidande övergångar och intressanta gränser mellan 
områdena: 
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Illustration 2: Planskiss över trädgården med de olika 
områdena 

Illustration 3: Planskiss med raster av den triangel 
som beskriver vägen från asocialt till socialt beteende. 

 
En del av trädgården benämns skogsmarken (1) och här finns karaktärerna vild, artrik och 
rymlig. Vidare finns den pastorala hagen (2) där karaktärerna rofylld och rymlig framför allt 
finns representerade. Den tredje delen saknar sin motsvarighet i karaktärsuppdelningen, den är 
avsatt för arbete, d v s en arbetsyta för odling (3). Koloniträdgården (4) innehåller främst 
karaktärerna social, kulturell och artrik. Skogsträdgården (5) kom till som en lösning på 
problemet att finna en lämplig miljö som kunde motsvaras av karaktären privat.  Denna del av 
trädgården innehåller också karaktärerna artrik och rymlig. Den sjätte delen av trädgården är 
entrédelen (6), vilken innehåller mycket rumslighet genom sina avgränsande häckar, många 
formella och halvformella element med sittplatser utplacerade i grönskan.3 Av den 
anledningen kan den betraktas som innehållande karaktärerna privat, social och kulturell. 
 
 
1.3 Avgränsning 
 
Att analysera hela trädgården med alla dess delar skulle bli alltför omfattande, istället 
fokuseras arbetet på två delar, den mer formella entréträdgården och den mer informella 
skogsträdgården. Med triangelrastret över dessa delar, återfinns de valda trädgårdsområdena 
längst upp i pyramiden, d v s de delar som representeras av aktivt deltagande och utåtriktat 
engagemang.    
 
 
1.4 Metod 
 
Analysen genomförs i tre steg enligt Panofskys ikonologiska metod. Det första steget, det pre-
ikonografiska innebär att konstverket beskrivs till sitt yttre, d v s det ögat omedelbart 
registrerar. Den andra nivån, den ikonografiska, djupnar analysen och sätter konstverket i 
relation till typhistoriska sammanhang, som kan beskrivas som de kulturbärande objekt i 
omgivningen som är synliga för ögat och bygger på ”kunskap om hur specifika teman eller 
begrepp (concepts) under varierande historiska omständigheter uttrycks genom objekt och 
händelser”. Enligt författaren gäller det att på denna nivå vara förtrogen med vanor och 
traditioner inom en viss kultur. Den tredje nivån slutligen, den ikonologiska, analyserar med 
kännedom om den kulturhistoriska kontexten, men på ett abstrakt plan, kopplat till 
mellanmänskliga aktiviteter bundna till kommunikation och möten, till klass och genus och 
                                                 
3 Patrik Grahn, Att bota människor i en trädgård.  (Stockholm: Formas, 2005) Sid 140-143 
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som på ett sammanflätat och komplext sätt följer med mellan generationerna utan att vi 
många gånger är medvetna om det. Enligt författaren är det på denna nivå inte konstverket 
självt som ska analyseras utan snarare det fenomen som konstverket är ett symptom för. 4 
Uppsatsens ambition är att lyfta upp dessa aspekter i kulturen till den medvetna nivån.    
 
Boströms tolkning av Panofskys ikonologi, föranleder författaren att uppfatta uppsatsens sista 
nivådjup som att den ska övergå från analytisk sönderdelning till syntetisk sammansättning, 
och för detta ändamål ska konstverket tolkas, inte analyseras. Föreställningar om samhällets 
inverkan på skapandet av konsten, men också konstverkets samhälleliga påverkan beskrivas 
genom den tvärvetenskapliga kunskap som författaren har tillgänglig. Dessa föreställningar, 
uppkomna genom känsla och/eller logik är inte så lättillgängliga som de referenser vi kan se 
med blotta ögat. Det vi väver in i konstverket är inte bara av medveten art. Medvetandets 
storleksrelation till det omedvetna är inte till det medvetnas fördel, medvetandets minimala 
bandbredd orsakar att det mesta av det vi tar emot med våra fem sinnen är mycket begränsat.5 
Att fiska i de vatten som normalt inte sätts i samband med konstvetenskap är ett sätt att hämta 
upp osynliga samband. Författarens kunskaper och associationsbanor blir det som väljs ut för 
syntesen, men genom den konstruktivistiska teorin om att människor på samma gång är 
orsaken till och resultatet av det samhälle som hon verkar i, är förstås författaren också skapad 
av samhället liksom att hon skapar det.6 Detta förhållningssätt genererar således ändå en 
kollektiv referensram, som kan sägas vara mer eller mindre giltig för människor i allmänhet. 
 
Carl Gustav Jung, företrädaren för psykoanalysens andra generation, föreställer sig ett 
kollektivt omedvetet, där s k arketyper, d v s sinnebilder avseende olika karaktärer och 
egenskapsbärare som är gemensamma för oss alla, förenar oss som vore det ett bildspråk vi 
alla har förmågan att fördjupa oss i. Sömnen är ett sinnestillstånd som främjar kontakten men 
med arketyperna, genom drömmarna verkar vår förmåga att erfara dem gynnas. Förvisso har 
arketyperna i drömmarna olika detaljbetydelse för olika individer men de bärs ändå upp av 
samma fundament. 7 Men vi föreställer oss gärna att medvetandet alltid är närvarande i den 
skapande processen. Så här definierar Nationalencyklopedien t ex begreppet trädgårdskonst: 
 

trädgårdskonst,  ett medvetet och konstnärligt ordnande av mark, 
växter, vatten och artefakter till helheter anpassade för olika typer av 
mänskligt ianspråktagande.8  

 
 De flesta trädgårds- och landskapsarkitekter skulle säkert hålla med om att skapandet av 
växtmaterialet och eventuella artefakter är en synnerligen medveten process, och det är 
naturligtvis sant; för hur ska vi kunna vara medvetna om det omedvetna? Så fort det lämnar 
det omedvetnas fält övergår det ju till det medvetnas domäner.9 Detta självinstruerande 
faktum är orsaken till varför någon annan än konstnären kan, och är ensam om att kunna, 
uttala sig om den omedvetna påverkan som orsakat konstverkets slutresultat.10 
 

                                                 
4 Hans-Olof Boström, Panofsky och ikonologin (Karlstad: Karlstad University Press, 2004), s.12ff 
5 Tor NØrretranders, Märk världen – om vetenskap och intuition (Stockholm: Bonnier Alba, 1991), s.171ff. 
6 Per Månsson (red) Moderna Samhällsteorier (Stockholm: Prisma, 2003), s.25ff. 
7 Helmut Hark, Jungianska grundbegrepp från A till Ö, (Stockholm: Natur och Kultur, 1993) s.29 ff 
8 2008-04-10 Källa Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=332224 
9 Lawrence A Pervin, Daniel Cervone & Oliver P John, Personality, Hoboken: John Wiley & Sons Inc (2005) 
s77ff. 
10 Hans-Olof Boström, Panofsky och ikonologin (Karlstad: Karlstad University Press, 2004), s.42 
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2. PRE-IKONOGRAFISK NIVÅ 
 
2.1 Den visuella uppbyggnaden och formen  
 
Intentionen är att på den pre-ikonografiska nivån jämföra de olika trädgårdsområdenas 
visuella uppbyggnad och form. Variabler som tak, väggar, golv är relevanta, liksom axialitet, 
öppenhet/slutenhet, raka/organiska linjer och hård/mjuk yta. Uppräknade faktorer är fullt 
möjliga att visuellt bestämma i princip helt objektivt, analysen på denna nivå är således ytlig 
och hämtar referenser i ett stilhistoriskt sammanhang.   
 
 
2.1.1. Entréträdgården 
 
Entréträdgården har en utpräglad axialitet, de klippta häckarna utgör väggar, hörnplantorna 
strävar uppåt och bildar en föreställning om ett tak (bild 1 & 2). Perennplanteringarna är 
sammanhållna färg- och formmässigt, perennerna utgör färgfält som påminner om modernt 
måleri. De är det upphöjda mjuka golvet, ibland också med slingrande barkstigar, medan de 
tämligen breda gångstigarna av stenmjöl är hårda och väldefinierade.  
 

 
Bild 1:Häckarna bildar rum i fil med 
perennplanteringar.Bilden visar den ost-västliga riktningen. 
(Foto: C. Agrell) 
 
Bild 2: I den syd-nordliga riktningen bildar häckarna väggar 
åt gångstigarna. I förgrunden syns kanten på gräskullen som  
(Foto: C.  Agrell) 
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Kantplanteringarna bidrar till att strama upp och avgränsa rummen, inget växtmaterial tillåts 
flyta ut och skapa sina egna formationer (bild 3). Väldefinierad växtlighet med kraftiga blad 
och klotformer ger en upplevelse av mjuka kuddar, men variationerna med högt gräs bryter av 
och ger istället en känsla av skyddande gardiner som avskärmar mot insyn (bild 4). 
Uppbyggnaden är således så långt helt formell till sin struktur, men har halvformella, mjuka 
och slingrande element i rummen bakom väggarna, d v s häckarna. Denna del av 
entréträdgården är sluten. 
 

 
Söder om de strama väldefinierade rummen, omgärdade av häckar återfinns en lite mer 
uppmjukad och halvformell struktur på entréträdgården. En oval gräsklädd kulle med en björk 
skapar en öppen yta (bild 5 & 6). 
 

  
Bild 5: Strax söder om de häckinramade trädgårds- 
rummen är en gräsbevuxen kulle anlagd och 
trädgården öppnar sig och blir mer böljande. Här är 
linjerna mjukare men fortfarande hålls materialen 
strängt på plats.   
(Foto: C.  Agrell) 
 

Bild 6: Häckarna är fortfarande viktiga formella inslag 
i trädgårdsmiljön, även om de inte bildar tydliga rum, 
så hindrar de insyn ur vissa vinklar. 
(Foto: C.  Agrell) 
 

 
Bild 3: Med olika djup och olika funktioner skapas 
Möjligheter för besökaren, att betrakta eller röra sig i   
via barkstigar.  (Foto: C. Agrell) 
 
 

 
Bild 4: En barkstig leder till en undanskymd sittplats 
Höljd av höga grässtrå och hörnet av en häck bakom.  
De grå träfåtöljerna i fonden..(Foto: C.  Agrell) 
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De välklippta häckarna finns kvar, men de har dragit sig tillbaka, de omsluter inte rummet 
mer än i de yttre gränserna. De har också en böljande form, både med anledning av att de 
följer kullens höjdskillnader, men också böljande i sidled; de slingrar sig uppför (eller nedför) 
kullen (bild 7 & 8).  
 

 
Bild 7: Häckarna har olika höjd genom att de följer 
kullens form 
(Foto: C.  Agrell) 
 
Bild 8: Häckarna ringlar sig också en aning. 
(Foto: C.  Agrell) 
 

 
 
Bakom den häck som utgör södergräns åt delområdet med gräskullen, finns ett område med 
en mindre damm, några kvadratmeter stor. Asymmetriskt placerade stenar och dammväxter 
genererar en informell känsla. En slingrande gångstig låter besökaren gå bakom och runt 
dammen, och en grupp träd skapar lummighet i hörnet bakom dammen och utmed den södra 
gränsen (bild 9 & 10).  
 

 

 
Bild 9:Söder om gräskullen finns ett mindre område som 
försöker efterlikna en naturligt formad dammiljö . Stenar 
och dammväxter är asymmetriskt placerade.  
(Foto: C.  Agrell) 
Bild 10: Bakom dammen finns en slingrande singelgång 
och skyddande skuggande träd, samt en  
Sittplats i hörnet. (Foto: C.  Agrell) 
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En stram korridor bildar övergång mellan den formella delen av trädgården och den mer 
naturliga. I ena änden slutar korridoren med en träsoffa, ett blickfång när besökaren kommer 
från skogsträdgården. Från andra hållet tycks trädgården fortsätta bort över landskapet (bild 
11 & 12). 
 

  
Bild 11 : Bakom den högra häcken finns entré-
trädgården. Bilden är  från den plats som ungefär utgör 
gräns mellan det aktiva deltagandet och det utåtriktade 
engagemanget enligt illustration. 3. ( Foto:C.  Agrell) 

Bild 12:Vyn från motsatt håll. Entréträdgården bakom 
häcken till vänster. Till höger om den gröna yta som 
skymtas i fonden finns skogsträdgården.  (Foto:C. 
Agrell) 

 
2.1.2. Skogsträdgården 
 
I skogsträdgården finns inte axialiteten, istället vindlar gångarna och sluter an till mjuka 
partier av växtlighet. Väggarna består av friväxande häckar av olika slag. Gångarna är gräs, 
dvs mjuka och gröna. De träd som sträcker sig uppåt och bildar tak finns inte i 
skogsträdgården utan i dess närhet i söder och öster. Bortsett från enstaka formationer av 
växtlighet och olika artefakter, är skogsträdgårdens norra del informell och naturlik. De två 
metallfaten utgör det hårdaste materialet av de representerade, stenmaterial saknas.  

 
Bild 13 : Bilden visar den gröna yta som skymtas i bild 
12, från motsatt håll, d v s från söder. Vänster om den 
syns kornellen som är en av de växter som utgör 
skogstädgårdens yttre väggar. ( Foto:C.  Agrell) 
  
Bild 14 :Den södra gränsen utgörs av flerstammiga träd.. 
( Foto:C.  Agrell) 
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Nordost om entréträdgården finns skogsträdgården, som utöver ett informellt område med 
mera vildvuxen natur än i entréträdgården också har en odlingsrelaterad del. Strax söder om 
träden på bild 14 finns höns- och kaninhus, liksom kompostlådor. Norr om höns- och 
kaninburarna och kompostlådorna finns den informella delen av skogsträdgården. Den är inte 
lika strukturerad och tillrättalagd som entréträdgården, gränserna är inte klart definierade (bild 
15). Det finns ändå vissa element som tydligt berättar att den är anlagd istället för naturlig. 
Till exempel finns en berså av lägre buskar, som ger insynsskydd för den som vill sitta ner 
(bild 16).  
 

 
Bild 15 : Bilden visar kanten av skogsträdgårdens mer 
informella del, söder om höns- och kaninburar och 
kompostlådor.( Foto:C.  Agrell) 
  
Bild 16 :En berså omsluter en sittplats. Bakom skymtar 
kompostlådorna.  ( Foto:C.  Agrell) 

 
 
Om man går in i skogsträdgårdens mer informella del från söder, så fångar en enkel 
träkonstruktion uppmärksamheten. Konstruktionen består av portaler och spaljéer formerade i 
en åttkant. I mitten av den ligger ett stort cirkelrunt metallfat, och strax norr om 
konstruktionen ligger ytterligare ett (bild 17 & 18). 
 

 
Bild 17: En enkel träkonstruktion bestående av 
portaler och spaljéer  finns i skogsträdgårdens södra 
del ( Foto:C.  Agrell) 

 
Bild 18 : Stora men enkla metallfat ligger i och i an- 
slutning till träkonstruktionen.( Foto:C.  Agrell) 
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Besökaren kan följa olika slingrande grässtigar och utmed dessa finns flera inredningselement 
och formationer. Ett kraftigt och enkelt träbord finns utplacerat utmed stigen, liksom en vilstol 
i en utvidgning av densamma (bild 19 & 20). 
 

  
Bild 19 : Ett rejält träbord är utplacerat i 
trädgården. En vilstol skymtar längre bort. ( 
Foto:C.  Agrell) 

Bild 20 : Vilstolen från motsatt håll, 
utplacerat i en cirkel av växter.  ( Foto:C.  
Agrell) 

 

 

 
Trots den informella uppbyggnaden finns tillrättalagda avsnitt. Ibland består dessa av växter 
som placerats enligt en bestämd form. Trollhassel i en triangel och en cirkel av låga växter är 
exempel på detta (bild 21 & 22) 
Det finns också fördjupningar i skogsträdgården. En cirkelformad stensättning bildar en grop, 
kanske en grillplats. En kraftig fåra i marken liknar en ärrbildning efter en förändring av något 
slag (bild 23 & 24).  
 

 
Bild 23 : En stensättning i cirkelformation( Foto:C.  Agrell) 
 
Bild 24 : En fåra i marken. ( Foto:C.  Agrell) 
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2.2 Stilhistoriska referenser 
 
Dikotomin mellan den kultiverade trädgården och den kaotiska omgivningen skapas genom 
bibelns och koranens föreställningar om det kultiverade, ordnade och omgärdade Paradiset 
kontra vildmarken som finns utanför (bild 26). Genom denna syn odlas föreställningen om 
naturen och kulturen som motsatser, den omfattas också av sociala värderingar, d v s att de 
människor som befinner sig utanför murarna är de rättskaffens, medan de utanför betraktas 
som avarter.11 Detta har sedan blivit ett estetiskt ideal och utvecklats till grundstommen i den 
formella trädgården. Denna grundläggande trädgårdsarkitektur finns representerad också i 
olika kulturer (bild 27). De strikt indelade rummen, trädgårdsgångarna och vattenkonsten 
präglades av ordning och reda i formella strukturer.12     
 

 

 

 
 
Bild 25, ovan tv: En medeltida kryddträdgård som till 
både form och funktion är välordnad och skyddad från 
väder, vind och inkräktare. 
 
Bild 26, tv: En biblisk paradisträdgård, innesluten för 
att skydda från den hotfulla vildmarken utanför. 
 
Bild 27, ovan: Bild av indisk fruktträdgård, målad ca 
1685. Det symmetriska idealet är således inte bara 
utbrett i västvärlden.   

 
 

                                                 
11 Thorbjörn Andersson, Utanför staden (Stockholm: Stockholm förlag, 2000), s.29. 
12 Penelope Hobhouse, Trädgårdskonstens historia under 3000 år (Natur och Kultur, 2004), s.8ff 
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Centralperspektivet, som har sin upprinnelse i renässansens nyvaknade intresse för den antika 
aritmetiken, utgjorde grunden för de målningar som under denna epok utvecklades drastiskt 
genom sin förmåga att skapa djupverkan trots sin tvådimensionalitet.13 Detta förhållande 
mellan förgrund och djup syns också i trädgårdskonstens designelement. Genom att jämföra 
bild 11 med nedanstående bild 28, blottas släktskapet mellan Alnarps entréträdgård och 
renässansens stilideal. Bild 29 föreställer ett s k cabinet de vedure, d v s ett grönt rum, 
trädgårdens motsvarighet till rumsligheten inuti slottet.14 Rabatterna som fyller ut 
rumsligheten som uppstår mellan häckarnas gröna väggar på bild 1, 3 och 4 har tydliga 
referenser till renässansen. 
 

 
Bild 28: Stram rumslighet utmed en 
 trädgårdsgång. 

 

Bild 29:Ett cabinet de vedure, ett 
grönt kabinett, d v s ett grönt 
rum. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Sandro Sprocatti, Perspektivkonsten (Bra Böcker, 1994) s.43.  
14 Sten Dunér & Katarina Dunér, Den gyllene trädgården (Stockholm: Prisma, 2004), s.59 
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Landskapsdesign är inte något nytt fenomen, bild 30 beskriver en trädplanterad kulle i 
Assyrien från år 715 f.kr. Den konstgjorda kullen har krävt åtskilligt arbete med att forsla 
massor till platsen, ett tecken på att det fanns stort intresse redan då att omskapa naturen. 
Landskapet fick på så sätt en helt ny siluett uppstod genom kullens närvaro.15 I Alnarps 
entréträdgård finns också en kulle som skapar dynamik i den annars jämna marken. I bilderna 
5-8 syns det hur trädgårdens siluett omformas, vilken förstärks av häckarnas placering. Alla 
kulturer har förstått vattnets magi i en trädgård, t ex som meditativt element, som 
fördubblande av objekt genom speglingen eller som ett glittrande konstverk med blommor i.16 
Även i Alnarp finns ett lugnt vatten, en mindre damm omgiven av asymmetriskt placerade 
stenar och växter (bild 9). 
 

 
Bild 30: Gräskulle från år 715 f.Kr. En lågrelief i sten 
föreställande Sargon II:s park i Khorsabad i Assyrien.  
Bild 31: Tapetmönster med kinesiskt trädgårdsmotiv. Naturliga 
vattensamlingar representerar det kvinnliga  Yin, medan bergen 
motsvarar det manliga Yang.  

 
 
Labyrinten har varit ett eftertraktat och fascinerande inslag i trädgården i alla kulturer, och 
kan bestå av både växter och stenar. Ett ordentligt uppsving fick häcklabyrinten under den 
visionära renässansen (bild 31). Ibland har besökaren kunnat se fram emot en belöning i dess 
mitt, ibland är labyrinten skapad utan denna attraktion.17 Den diametralt motsatta upplevelsen 
är den gränsöverskridande vyn, känslan av att blicka in i en oändligt lång scen, som slutar i ett 
öppet landskap eller i vatten (bild 32).  Tillsammans utgör de på så sätt dikotomierna 
slutenhet och öppenhet. Släktskapen med vyn (bild 12) från Alnarp är tydlig. 
 

 

 
Bild 32, ovan: Utsikten förlänger och förstärker 
trädgården. 
 
Bild 33, tv:Labyrint med ”belöning” i mitten. 

                                                 
15 Penelope Hobhouse, Trädgårdens historia under 3000 år, (Natur och Kultur, 2004), s.22 
16 Penelope Hobhouse, Trädgårdens historia under 3000 år, (Natur och Kultur, 2004), s.327 
17 Penelope Hobhouse, Trädgårdens historia under 3000 år, (Natur och Kultur, 2004), s.299 
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Att plocka in det böljande landskapet in i den kultiverade landskapsupplevelsen och på sätt 
skapa föreställningar om att det var naturligt skapat, idealiserades under 1700-talet och gav 
upphov till den engelska landskapsparken. En av inspirationskällorna till det nya 
trädgårdsmodet var den kinesiska trädgården som studerades av tidens trädgårdsformgivare. 
De kinesiska inslagen i den engelska trädgården varierade i styrka, och en undergrupp till den 
engelska landskapsparken namngavs, den anglokinesiska trädgårdsstilen.18  
 

 

Bild 34:Den engelska landskapsparken med sina 
böjda linjer som skulle påminna om naturens egna.   
Den kinesiska paviljongen skvallrar om inspirations- 
källan.  

 
Byggnader och ramverk av olika slag har figurerat i trädgårdskonsten i olika uppenbarelser, t 
ex som obelisker, fabriques mm. De taköverbyggda varianterna har förstås haft en funktion, 
om inte annat som skydd mot regn och rusk. De öppna varianterna har snarast utgjort 
intressanta designelement i trädgården, som avbrott mot växtligheten och för att skapa 
måleriska och poetiska effekter.19  
 

 
 
Bild 35:Kejsar Hadrianus Canopusdamm var tänkt att 
påminna om staden Canopus vid Nilen. Hadrianus dog 138 
e.Kr och hans trädgårdsanläggningar öster om Rom har 
inspirerat senare trädgårdskonst.   
 
 
 
Bild 36:En s k fabrique, ett blickfång i den annars naturliga 
landskapsparken. I slutet av 1700-talet då ansågs dessa 
konstlade kulisser olämpliga.  
                                                 
18 2008-04-17 Källa Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=332224 
19 Sten Dunér & Katarina Dunér, Den gyllene trädgården (Stockholm: Prisma, 2004) s.89 
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Halvformella element i trädgården skapar föreställningen av en hybrid mellan naturen och 
kulturen, eller för att använda den bibliska beskrivningen, mellan kaos och ordning. Naturens 
former i kombination med de kulturellt betingade kan vara t ex en kompromiss eller ett 
experiment eller kanske en dynamisk syntes. William Kent som levde mellan 1685 och 1748 
skapade den halvformella parken Rousham, där dammen (bild 38) där tilloppet är slingrande 
som naturens former och dammen geometrisk.20 Att människan gör spår i naturen har ofta en 
mening, föreställningar om att blidka gudarna och eller att påkalla deras uppmärksamhet. 
Nascalinjerna i Peru i Sydamerika skapades av Nascakulturen ca 700-200 f kr, och har 
troligen kalendarisk och/eller rituell betydelse.21  
 

 

 
Bild 37, ovan: Nascalinjerna i Peru är skapade genom att 
småstenar plockats bort och de översta jordskikten skrapats 
bort.22  
 
 
 
Bild 38, tv: William Kents halvformella park i Rousham i 
Oxfordshire. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Penelope Hobhouse, Trädgårdens historia under 3000 år (Natur och Kultur, 2004) s.215 
21 John Dixon Hunt, Greater Perfections- the practice of garden theory. (London: Thames & Hudson, 2000) 
22 2008-04-17 Källa Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=267116 
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2.3 Jämförande sammanfattning och diskussion 
 
Entréträdgårdens symmetri och axialitet står i skarp kontrast till skogsträdgårdens 
asymmetriska och mer naturlika formationer. Idealen avseende den förstnämnda återfinns i 
renässansens trädgårdsskapande storhetstid, och avseende den förstnämnda i landskapsparken 
vars ideal växte fram under den av naturfascination drivna romantiska perioden, som hade sin 
storhetstid framför allt under 1800-talet.  
 
Halvformella element finns både i entréträdgården och i skogsträdgården, och bildar 
därigenom accenter till huvudstilarna. Exempel på detta är entréträdgårdens gräskulleområde 
där trädgårdsgångarna är mjukt rundade kring kullen, och där perennplanteringarna som sluter 
an mot de formella häckarna är likaledes rundade utmed trädgårdsgången. Tydliga tecken på 
människans intervenering i den mer naturliga skogsträdgården är t ex planteringen av 
trollhassel i en triangelform (bild 21), eller stencirkeln som kanske är en grillplats (bild 23). 
 
En jämförelse mellan trädgården i Alnarp och de referenser som denna har till tidigare stil-
epoker visar att formelementen och dess användning i trädgården hämtat sin inspiration från 
olika epoker och kulturer. Således finns inga vattentäta skott mellan de olika stilarna, bara 
mer eller mindre utpräglade föreställningar om i vilken grad de olika byggstenarna bör 
framhållas i olika stilepoker, de formella eller informella. Trädgården i Alnarp är 
övergripande uppbyggd på samma sätt med informella inslag i den mer formella entrédelen 
och formella inslag i den mer informella skogsträdgården.  
 
Även om häckarna runt om gräskulleområdet finns kvar och utgör väggar, så tycks inte de ha 
så stor betydelse för området. Den mer informella uppbyggnaden av denna del av entré-
trädgården framträder dessutom tydligt trots den ganska framträdande planteringen av häckar 
inuti gräskullens oval och ut mot dess gräns. Ett förslag är därför att det är avsaknaden av 
axialitet snarare än formelementen som skapar känslan av ökad informalitet även i ett område 
med tydlig struktur.  
 
 

 

 
Bild 39, ovan: Gräskullen med sina” tvekande” häckar. De 
omsluter inte och är inte placerade rätvinkligt, men de är väl-
klippta och därför formella. 
Bild 40, tv: Perenner planterade i ett hörn sluter an mot en krökt 
trädgårdsgång, inte slingrande, snarare oval, men utan axialitet. 
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Häckarnas placering, med förskjutningar vertikalt och horisontellt skapar en labyrintliknande 
upplevelse men i upplöst form. Placeringen skapar skydd från blåst och insyn, på samma sätt 
som en labyrint, men risken för klaustrofobiska känslor är minimal. Både det historiska 
trädgårdselementet gräskullen (bild 30) och labyrinten (bild 33) kan sägas ha en representant, 
om än omtolkad, i Alnarps rehabiliteringsträdgård (bild 39 och 40).  
 
Trädgården som manifestation av centralperspektivet (bild 11 och 28) samt föreställningen 
om den oändliga utblicken (bild 12 och 32) förenar Alnarps trädgårdsarkitektur med den 
historiska. 
 
För skogsträdgårdens vidkommande finns ett en tydlig referens till den engelska 
landskapsparken, som eftersträvade naturlikhet. De otydliga gränserna (bild 15-16) och de 
slingrande stigarna vittnar om en eftersträvan att hålla det kultiverade på en lågmäld nivå (bild 
19-20). Det finns också ett släktskap mellan bild 17 (Alnarp), 35 och 36 genom att den 
förstnämnda är en variant av en byggnad som utmärker en plats för ett eller annat ändamål, ett 
trädgårdselement som spelat en framträdande roll i flera olika epokers ideal.  
 
Man kan tänka sig förenande drag mellan både stencirkeln och fåran i Alnarpträdgården (bild 
23 och 24) och vattenformationen och markinskriptionen (bild 37 och 38). Märken kan både 
vara skapade av naturen och av kulturen, men deras förmåga att dra till sig fascination är 
densamma. Som accenter i en miljö av jämn mark väcker de känslor och blir föremål för 
reflektion och spekulation. Genom sin placering i den mer naturliga skogsträdgården bildar 
både stencirkeln och  fåran utropstecken på samma sätt som vattenformationen och 
markkonstverket. 
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3.  IKONOGRAFISK NIVÅ 
  

3.1 Den idémässiga uppbyggnaden och formen 
 
Avsikten är att koppla den föreliggande analysens delområden av Alnarps rehabträdgård till 
den typ av ideal som entréträdgården och skogsträdgården formmässigt inspirerats av. Utifrån 
stilen på den pre-ikonografiska nivån ska således typhistoriska drag kunna urskiljas. Genom 
att jämföra med andra konstnärliga manifestationer under samma perioder som Alnarps 
rehabträdgård hämtat sin inspiration ifrån, bör några grundläggande riktningar kunna 
blottläggas. De jämförande bilderna kan visa t ex måleri, arkitektur, inredning, skulptur som 
pekar på ett typhistoriskt släktskap, de vanor och traditioner som avspeglas i konstverken.  
 
 
3.2 Typhistoriska referenser 
 
Entréträdgården 
 
Den mest formella delen av entréträdgården med sina strikta häckomslutna rum (bild 1-4) har 
till största delen referenser till renässansen. För att få veta vilken typ av epok renässansen var, 
är det kanske rimligt att börja med en samhällsanalys.  
 
Renässansen innebär förvisso ett nyvaknat intresse för antiken, men framför allt präglas tiden 
efter medeltiden av en tro på människan utöver den på Gud allena. Renässansens trädgårdar är 
en produkt av renässansens människor. Trädgårdarna som växer fram under denna tid är 
magnifika, och en plats för människans njutning.23 Människans möjligheter manifesteras 
genom upptäcktsresande ut i världen men också vetenskapliga framgångar. Att ”se” blir 
epokens framträdande drag, att lägga märke till den yttre och inre världen och dess 
möjligheter för mänskligheten i stort och men också för individen24. Detta avspeglas i 
måleriet, som i Flandern utvecklades till ett atmosfäriskt perspektiv, d v s mer 
upplevelsebaserat. Även ljusdunkel användes för att förstärka den djupverkan som blev 
möjlig genom det nya sättet att kritiskt betrakta sin omgivning. Jan van Eyck demonstrerar 
både den framväxande individualiteten genom den nya handelsklassens behov av att förstärka 
sin egenart via familjeporträtt som paret Arnolfin (bild 40), vilket också är ett bevis för 
behärskandet av hantverket att uppnå djupverkan. De borgerliga familjemålningarna 
innehåller också detaljer som berättar om familjens egenskaper och preferenser.25 
 
I Italien utvecklas parallellt med det Flanderska atmosfäriska perspektivet istället det 
matematiska centralperspektivet, som med sin millimeterprecision lägger grunden för den 
västerländska kulturens syn på den ideala konsten. Piero della Francescas målning Gisslandet 
innehåller en annan viktig princip som skulle komma att kallas det gyllenen snittet 
 (bild 39).26 Det är också i Italien de mest spektakulära trädgårdarna växer fram som svar på 
borgerskapets behov att visa sin ekonomiska pondus, och därmed hittar tidens intresse för 
matematik vägen ut i trädgårdskonstens manifestationer.27  
   

                                                 
23 Penelope Hobhouse, Trädgårdens historia under 3000 år (Natur och Kultur, 2004) s.118ff 
24 Sandro Sprocatti, Ungrenässansen, (Bra Böcker, 1994) s.21ff 
25 Sandro Sprocatti, 1400-talet norr om Alperna, (Bra Böcker, 1994) s.33ff 
26 Sandro Sprocatti, Perspektivkonsten (Bra Böcker, 1994) s.43ff 
27 Penelope Hobhouse, Trädgårdens historia under 3000 år (Natur och Kultur, 2004) s.118ff 
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Bild 39: Jan van Eyck,  
Paret Arnolfini, 1434. 

 
 
Bild 40: Piero della Francesca, Gisslandet, 1455. 

 
 
Renässansens arkitektur är tydligt symmetrisk och rytmisk. Fascinationen för matematik och 
geometri kan lätt avläsas i byggnadsverken (bild 41-42). Palladio var renässansarkitekten som 
genom sitt nytänkande arkitektoniskt bidrog till flera av den nya handelsklassens villor. 
Nytänkande även avseende material gjorde ändå villorna relativt överkomliga, vilket bidrog 
till populariteten.28 Palladios spridning har genererat gott om referensmaterial till senare 
generationers arkitekter, vilket inneburit rika möjligheter att studera renässansens ideal och 
därför också flödigt kunnat inspireras av den.  
 

 

 
Bild 41: Villa Barbaro av Palladio (1549-58 i Maser.) 
 
Bild 42, tv: Kyrkan San Giorgio Maggiore i Venedig av 
Palladio. 

 
Att studera sin omvärld innefattade också att flytta fram gränserna för vad som var möjligt att 
se av världen och på vilket sätt. Upptäcktsresandet tog fart under denna epok, från år ca 1450  
företas en mängd olika resor för att upptäcka världen. Som exempel kan nämnas 
utforskningen av Senegal av Cadamosto, Godahoppsudden rundas, Colombus tre första resor 

                                                 
28 James S Ackerman, Palladio (London: Penguin Books, 1966) 
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till Amerika äger rum, man seglar runt Afrika, Magellan företar sina resor, Pigafetta ger ut sin 
beskrivning av den första världsomseglingen. Funderingarna kring den hotfulla okända 
världen bortom horisonten, bävan inför oändligheten, men även fascinationen över 
människans expansionsmöjligheter trots hennes litenhet är fångad i bild 43 av Albrecht 
Altdorfer. 29 
 

 

Bild 43: Albrecht Altdorfer, Dariusslagen vid Issos 
(1529) 
 
 
 
Den poetiska bildtexten citeras: 
 
”Rummets oändlighet, de pyttesmå soldaterna, 
stridslägren, byarna, ljuset över molnen och bergen, de 
fjärran haven och landremsorna, allt uttrycker en 
bävan för kosmos, som detta panorama ännu är i stånd 
att framkalla”.30 

 
 
Intresset av att utforska världen visade sig också i det motsatta perspektivet, d v s det 
inåtblickande. Kroppen hade sedan slutet av medeltiden blivit föremål för forskning via 
obduktioner och under 14- och 1500-talen utvecklades mikroskopet. Förmågan att slipa linser 
till 500 gångers förstoring tillskrivs Antonie van Leeuwenhoek under 1600-talet, vilket 
genererade biologiska kunskaper av revolutionerande betydelse.31 Leonardo da Vinci ägnade 
sig under högrenässansen åt att teckna anatomiska bilder och under 1600-talet målade 
Rembrandt en porträttbild föreställande en anatomilektion (bild 44).32 Intresset för de fysiska 
förhållandena inuti kroppen var således också framträdande, fascinationen över vad som var 
dolt för ögat ur det vardagliga perspektivet, men som skulle kunna bli fullt synligt vid en 
närmare undersökning ägnades mången tanke och handling.  
 

                                                 
29 Sandro Sprocatti, Högrenässansen (Bra Böcker, 1994) s.55ff 
30 Sprocatti, s.64 
31 2008-04-05 Källa Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=255901 
32 Elena de Luca, Barocken (Bra Böcker, 1994) s.87ff 
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Bild 44:Rembrandt, Doktor Tulps anatomilektion 
(1632) 

  
 
Skogsträdgården 
 
Skogsträdgården har sina mest framträdande referenser i den engelska landskapsparken, 
vilken utvecklades under 1700-talet. I konsekvensens namn bör vi således försöka att i någon 
mån ringa in den tidens konstyttringar och samhällsföreställningar: 
 
I början av 1700-talet gjorde Alexander Pope och hans kollega via sitt författarskap sig lustiga 
över det rådande formella trädgårdsidealet med formklippta växter och stränga axialitet och 
symmetri. Istället för att våldföra sig på naturen, borde den rådfrågas om hur den bäst skulle 
komma till sin rätt ansåg Pope. Det berömda begreppet Genius Logi, eller på svenska Platsens 
Ande skulle avgöra hur trädgården/parken skulle utformas. Samtidigt blåste förändringens 
vindar även både politiskt och konstnärligt. Möjligen skapade de långdragna krigen mot 
Frankrike en motvilja mot det franska generellt, och därmed också mot formträdgårdarna.33 
Barocken som stilepok gjorde sig gällande även under den första halvan av 1700-talet, men de 
barockträdgårdar som ideologiskt förknippades med människans förmåga och vilja att härska 
och dominera över naturen, mötte sålunda vid denna tid motstånd genom de engelska 
parkernas förespråkare redan tidigt på 1700-talet.34  
 
1700-talet har kommit att förknippas med aristokratins sista njutningsepok med teatrar och 
salonger, lek och flirter i parkerna. Behovet att lätta upp stämningarna efter den tunga och 
allvarliga barocken gav upphov till nya strömningar även inom måleriet. Ett viktigt 
kännetecken för rokokomålningar är den framträdande S-linjen i motivet, liksom under 
barocken gärna diagonalt representerade, men under rokokon aldrig helt rak, utan vågformad. 
Istället för dramatiska färger, djupa skuggor och distinkta linjer under barocken blev ljusare 
färger, lättare skuggor och mer diffusa linjer sättet att uttrycka sig (bild 45).35 Förhållandet 
avspeglas också inte minst i inredningsmodet där barockmöblemangen i mörka tunga träslag 
ersattes med rokokostilens möbler som är ljusa och lätta (bild 46), bekväma och mer intima, 
liksom i klädmodet som i den kvinnliga varianten blir urringat med tunna tyger i flera lager 
vilket ger en svävande effekt (bild 47).  
 
 

                                                 
33 Penelope Hobhouse, Trädgårdskonstens historia under 3000 år, sid 207.  
34 2008-04-08 Källa Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=124289 
35 Antonella Sprilli, Sjuttonhundratalets konst, (Bra böcker, 1994) s.99ff 
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Det går att urskilja tre olika faser i utvecklingen av den engelska landskapsparken. Den första 
pågick mellan cirka 1720- till 1740-talet. Ett framträdande drag för denna fas var blandningen 
av formella och informella inslag, t ex förekom flitigt statyer, tempel och paviljonger. Den 
andra fasen kan sägas pågick mellan 1750- och 1780-talet, och är mera renodlat naturlig. 
Viktiga inslag är träd, gräs, himmel och vattenspeglar. Den tredje fasen slutligen, kallas för 
den ”pittoreska”, och var besläktad med den första fasen, men var utpräglat romantisk. 
Viktiga inslag var t ex hedar och berg, brusande forsar och vittrande ruiner.36  
 
 

 

 
Bild 45, ovan: Inredning i slottet Versailles, Frankrike. 
 
Bild 46, tv: Watteau, L’Indefférent (1716) 
 

 

 
Bild 47, tv: Jean Honoré Fragonard, The Meeting (1773) 

 
 
 
                                                 
36 Penelope Hobhouse, Trädgårdskonstens historia under 3000 år, sid 212.  
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Jämförande sammanfattning och diskussion 
 
Entréträdgården 
 
Genom den nya handelsklassen uppstod som tidigare konstaterats ett behov av målningar för 
borgerlighetens miljöer. Denna samhällsförändring som har sin upprinnelse i sista halvan av 
1400-talet, företrädesvis i Florens, och innebar att individualiteten och dess fokus på enskilda 
personer och familjer frodades. Renässansens människor sökte kunskaper om antikens 
samhälle, som till skillnad från det medeltida odlade föreställningar om att inte alla frågor 
kunde besvaras med hänvisning till Gud. Även mer konkreta manifestationer från antiken 
undersöktes, bortglömda och övervuxna platser med antika byggnader forcerades och mättes 
upp. Utöver denna tydliga omorientering mot en ökad betydelse för människans egen kraft att 
upptäcka sanningen genom empiriska undersökningar utanför den kristna sfären, och 
gemensamt för detta nytänkande var att det gick ut på att se hur världen var beskaffad. För 
detta ändamål intresserade sig renässansmänniskan både för att söka upp platser i fjärran, och 
att försöka förstå hur människokroppen var uppbyggd. Både obduktioner och nya biologiska 
landvinningar tack vare mikroskopet bidrog till den ökade kunskapsmängden.  
 
I punktform skulle de områden föreliggande arbete fokuserat på i detta avseende bli: 
 
1.   Borgerlighetens kapital, d v s behov och föreställningar om vad som definierade exklusiva   
      hem och trädgårdar. 
2. Det matematiska och atmosfärsiska centralperspektivet: Att se förhållandet mellan avstånd 

och djup och måla så att en tredimensionalitet uppstod på en plan yta. 
3. Ett återuppväckt intresse för den antika arkitekturen. 
4. Att upptäcka den stora världen, d v s världen utanför Europa. 
5. Att forska i den lilla världen, d v s kroppen. 
 
Uppgiften är då att finna paralleller mellan renässansens tankesätt, vanor, traditioner och  
entréträdgården: 
 
De element som representerar den första punkten ovan är framför allt entréträdgården som 
helhet. Den är en prydnadsträdgård även om den används för hälsofrämjande syften. Inget 
ätbart odlas i den, varför den ur ett ekonomiskt perspektiv kan beskrivas som resurstärande. 
Klippta häckar, perenner, gräsmatta, damm och prydnadsträd vittnar om ett ekonomiskt 
överflöd, det överflöd som just uppstod med den framväxande handelsklassen. Bild 1-10 
(Alnarp), 30-31 historiska refernser och bild 39 visar målarkonstens manifestation av samma 
förhållande genom Paret Arnolfini av Jan van Eyck.    
 
Den andra punkten ovan finns representerad genom bild 11 (Alnarp) och 28, samt genom bild 
40 avseende renässansmålningen Gisslandet av Piero della Fransesca. Oavsett upphovsman, 
måste antagligen fascinationen för centralperspektivet vara närvarande alternativt 
kännedomen om renässansmänniskans fascination av det vara känd? 
Den tredje punkten ovan uttrycker det återuppväckta intresset för den antika arkitekturen. I 
entréträdgården finns den inte representerad som byggnadselement, dock finns axialiteten 
vilken är typisk för renässansarktikturens byggnader. Axialiteten är framträdande på bild 1-2 
(Alnarp) att jämföra med bild 41-42 (Palladio). Punkt nummer fyra avhandlar intresset för att 
upptäcka världen, och även denna tanke avspeglas i trädgårdsarkitekturen. Bild 12 (Alnarp), 
bild 32 historisk referens och  bild 43 som föreställer en målning av Albrecht Altdorfer från 
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1529, Dariusslaget vid Issos, har samtliga horisonten som fond. Att blicka ut i världen, 
bortom det kända finns således representerat i samtliga manifestationer.  
 
Slutligen behandlar punkt fem renässansmänniskornas fascination för den lilla fysiska 
världen, d v s människokroppen. Sökandet inåt för att kanske upptäcka något man inte 
tidigare sett återfinns i trädgårdens labyrint, ibland med en överraskning i mitten, ibland utan. 
I Alnarps entréträdgård finns labyrinten i upplöst version (bild 5-8), bild 33 visar en 
avancerad historisk variant, och samma fascination av sökande efter hemligheterna inåt 
istället för ut mot resten av världen återfinns i målningen av Rembrandt från 1632. 
 
 
Skogsträdgården 
 
Skogsträdgården har framför allt sina förebilder i den engelska landskapsparken, vilken som 
tidigare konstaterats under 1700-talet växte fram i tre olika faser som den ideala trädgården. 
Naturens egna sätt att skapa former skulle efterliknas, de organiska och slingrande 
formelementen framhölls som en vördnad för naturen. Asymmetrisk design föredrogs framför 
en strukturerad och formell dito. I föreliggande arbete har konstaterats sedan tidigare att det 
som framför allt skiljer skogsträdgården från entréträdgården är bristen på axialitet.  
 
Det rimliga är att ställa samma fråga avseende skogsträdgårdens referenssamhälle som vi 
gjorde tidigare med entréträdgårdens referenser till renässansen. Vilken typ av samhälle närde 
idén om ett förhållningssätt, hur tänkte denna epoks människor, och vilka avtryck fick det i 
tidens konstyttringar? 
 

1. Liberala föreställningar började spridas, aristokratins privilegiesamhälle var hotat. 
Liberalism innebär just avsaknad av formalitet och dogmatik.  

2. Naturen kunde ställas mot kulturen som liberalismen mot privilegiesamhället. Att 
jämföra naturen med kulturen var att medvetandegöra skillnaderna. 

3. Att vara upplyst var att göra sig fri från vidskepelse och förvrängda sanningar. 
4. Människans förnuft och natur, frihet och strävanden efter lycka debatterades. 

 
Vilka kopplingar kan göras mellan ovanstående punkter och skogsträdgården i Alnarps 
rehabträdgård? 
 
Trädgården i sin helhet uttrycker liberalism motsvarande den första punkten eftersom den 
saknar fasta ramar, tydliga konturer och axialitet. Den är visserligen placerad inom en viss 
yta, men gränserna är diffusa och formerna inte tydligt distinkta. Trädgårdens beståndsdelar 
tillåts flyta ut och naturen lever delvis ett eget liv inom vissa gränser. Bild 15 (Alnarp) visar  
på otydliga gränser, bild 34 demonstrerar S-kurvan i strandkanten som verkar formad av 
naturen själv. På bild 48 har Fragonard skildrat naturen i parken som oberäknelig, med 
vällande grönska och en gren som har fallit över statyn – naturen följer sina egna lagar.   
 
Punkt två har också kopplingar till skogsträdgården. Det enda element som visar på en 
axialitet är träkonstruktionen som tillsammans med metallfaten och några enkla möbler är 
artefakter (bild 17-21). Den engelska landskapsparken är uppbyggd på samma sätt, framför 
allt under den första fasen där statyer, tempel och paviljonger var viktiga inslag. Släktskapet 
med byggnaderna på bild 35-36 går inte att ta miste på. Det finns också vissa formella 
naturinslag, t ex cirkeln med växter och cirkeln med stenkant (bild 22-23).  
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Den tredje punkten innebär kritik mot vanföreställningar, d v s att tro på förklaringar som inte 
kan förklaras rationellt eller utforskas av sinnena. Kan man tänka sig att den formella 
trädgården också representerar en kuliss, ett försök att skapa illusioner för besökaren. Kanske 
en scen där det som utspelas inte kan kontrolleras med sinnena, utan betraktaren förförs och 
förleds att uppfatta illusionen som sanningen? Den naturliga landskapsparken får därmed 
renare syften, naturen kan inte medvetet förföra och förleda människan, medan det är 
trädgårdsarkitektens uppdrag att med hjälp av t ex konstgjorda bevattningssystem inbilla 
människor att de befinner sig i Edens lustgård. Och om sanningen avslöjas och 
bluffanläggningen tas ur bruk – vad blir det då kvar av grönskan/härligheten? 
 
Den fjärde punkten slutligen belyser de ständiga frågorna för 1700-talets intellektuella, d v s 
människans natur; vad är en människa? Människans förnuft, vad är frihet och hur ska man 
uppnå lycka? Vårt behov av att skapa mönster, d v s sammanhang i tillvaron är central. 
Genom vårt förnuft kan vi upptäcka faror, undvika misstag och förändra våra villkor. Ett 
metaexempel är triangeln med trollhassel (bild 21) och fåran i marken (bild 24). Varför 
fotograferade författaren dem? Kanske för att upptäckten av triangelformationen signalerade 
att ett mönster behövde tydas? Kanske för att fåran kunde ha orsakat ett brutet ben om den 
inte upptäckts i tid?   
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4. IKONOLOGISK NIVÅ 
 
Denna nivå har ambitionen att uttrycka det Panofsky ansåg uppkommet ur den så kallade 
syntetiska intuitionen.37 Som skapande konstnär eller upplevande människa har man således 
inte full kontroll över vad man inspireras och påverkas av. Att fullständigt förstå sig själv och 
sitt jag är inte möjligt, de stimuli som väljs ut för medvetandet är bara en bråkdel av det vi 
sammanlagt tar in. Som Panofsky förklarar så kan en utomstående analytiker berätta mer om 
ett konstverk än konstnären själv.38 Ur perspektivet medvetande/omedvetande blir detta mer 
förståeligt. Sven-Eric Liedman uttrycker det så här: 
 

 
Hon är en del av samhället, samhället är en del av henne. Ändå kan hon 
distansera sig från det och uppfatta det som något på samma gång fullständigt 
främmande och ytterst välbekant. Konsten är en mänsklig skapelse, men den 
lyder ändå sina egna lagar. Man brukar tala om konstens formproblem, men 
dessa formproblem hänger alltid samman med dess materialproblem: vad är 
det som kan formas? 
Inte ens det allra närmaste, det egna jaget, är som en byggnad där man fritt 
kan röra sig från rum till rum. Man är hemma där och ändå inte. Man har 
tillgång till allt, men så mycket förblir obegripligt.39 

 
 
 
4.1 Uppbyggnadens och formens möjliga betydelse 
 
Att tolka en trädgård, i detta fall delar av Alnarps rehabiliteringsträdgård, d v s 
entréträdgården och skogsträdgården är ett med skräckblandad förtjusning, svindlande 
äventyr. På den medvetna nivån har landskapsarkitekten haft intentionen att kunna presentera 
många olika trädgårdskaraktärer för att på sätt ge tillgång till en mängd olika typer av platser, 
där människor med utmattningsdepression har stor valfrihet att uppleva olika miljöer. På den 
medvetna nivån finns förstås också kunskaperna om vilka former och element som 
representeras av den italienska formella traditionen och vilka som representeras av den 
informella engelska landskapsparken. Det finns också traditionella föreställningar om att de 
nämnda trädgårdstraditionerna utgör dikotomier, varandras motpoler som idealiserande, 
antingen främst  av naturen eller företrädesvis av kulturen.40   
 
Vi har sedan tidigare i föreliggande arbete konstaterat att parallellerna är tydliga mellan 
trädgårdskonsten, övriga konstyttringar och samhällets filosofiska föreställningar både när det 
gäller den formella italienska trädgården och den engelska landskapsparken. Vi friskar upp 
minnet lite genom att utgå från trädgårdstypen, vidare vart den hämtar sina referenser, via den 
övergripande inriktningen och fokuseringen och slutligen de mest signifikanta stilidealen: 
 
Formell italiensk/fransk trädgård – renässansen – att ”se” – kulturfokus – perspektiv,  
axialitet.  
Informell engelsk landskapspark – 1700-talet – att känna, uppleva – naturfokus – asymmetri, 
S-kurvor, diffusa linjer.    
 
                                                 
37 Boström 2004, s.13. 
38 Boström, 2004 s.42. 
39 Sven-Eric Liedman, Stenarna i själen  (Falun: Albert Bonniers Förlag), s.565. 
40 2008-04-10 Källa Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=332224 
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4.2 Kulturhistoriska referenser 
 
Abstraktionerna tanke och känsla har framställts som dikotoma, som oförenliga och i ständig 
kamp om vilken av dem som bör tillmätas störst värde. Eftersom entréträdgården har sina 
referenser i en epok som favoriserade vetande och tänkande, och skogsträdgården i en epok 
som åtminstone bär känslans stilmärken, kan det kanske vara lämpligt att nysta i den 
sistnämnda epokens filosofiska och politiska förtecken, eftersom den vänder sig mot 
renässansens och barockens mer överensstämmande stilideal. Även om de sistnämnda skilde 
sig på många sätt, byggde ändå barocken på renässansens fundament. 1700-talet är således det 
århundrade, vars människor protesterade mot det rådande systemet och de kulturella 
yttringarna. 
 
Det kan ju verka paradoxalt att en epok som 1700-talet med upplysningsfilosofin så tydligt på 
arenan, som har förnuftet som ledstjärna och som betonar vikten av att tänka, löser upp 
strukturer och idealiserar det diffusa, det oregelbundna och naturliga. Det rimliga borde 
istället kanske vara att konstyttringarna sållar sig till de formella stilidealen med sina logiska 
och raka banor genom ytan, sin symmetriska och därmed strukturerade design. Ifall det finns 
en koppling vill säga? En av upplysningstidens portalfigur var nämligen Isaac Newton, som 
med sin gravitationsteori blev det framträdande beviset för det mänskliga förnuftet. Detta 
förnuft ansågs för övrigt gångbart inom andra områden, vilket Voltaire, upplysningens 
pådrivare nummer ett ivrade för.41 Att 1700-talet var motsägelsefullt framgår t ex av 
Burlingtons Chiswick gods i England; parken anlades formell 1717, men omarbetades till att 
bli mer och mer engelsk. Dock byggdes huset 1725 i palladianskt, d v s utan några som helst 
influenser från andra än det klassiska idealet.42 Orsaken till det uppges vara att det sociala och 
institutionella livet i England var hårt kontrollerat av traditioner och konventioner, och 
samtidigt finns en dragning till känslan, naturen och medeltidsromantiken.43 
 
Som tidigare nämnts låg liberalismens stora frågor högt upp på agendan. Föreställningar om 
individens frihet, individens rättigheter och ifrågasättande avseende fördelning av 
samhällsresurserna är liberalismens kännetecken.44 Det fanns framtidsförhoppningar i den 
liberala rörelsen, från att mer eller mindre ha accepterat kungens och aristokratins makt som 
en naturlag, sprids föreställningen om människans förnuft som existerande även avseende 
maktlösa människors möjligheter, d v s att villkor är föränderliga då de har sitt upphov i 
kulturen. Det skulle således kunna finnas en ytlig protest mot kulturen genom de ständiga och 
aktuella krigen mot Frankrike, en motvilja som spreds även till de franska konstyttringarna 
som tidigare nämnts.45  En djupare förklaring blir således också möjlig; det rimliga fram till 
upplysningstiden var att sätta likhetstecken mellan de högre stånden och etablerade kulturen. 
Kung och aristokrati hade med sina icke ifrågasatta maktverktyg format kulturen och därmed 
vad den enbart deras, d v s en symbol för förtryck vilket genererade motstånd även mot de 
formella trädgårdarna, även om klassmotsättningarna var betydligt mildare i England jämfört 
med Frankrike.46  
 
 
 

                                                 
41 Sven-Erik Liedman, Från Platon till kommunismens fall, sid 124 
42 Erwin Panofsky, Three essays on style (New York: Campus Förlag, 1995) s.138 
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44 Lena Halldenius, Liberalism, (Stockholm: Bilda förlag, 2003) sid 32ff 
45 Penelope Hobhouse, Trädgårdskonstens historia under 3000 år, sid 207. 
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 32 

 

Den andre av upplysningens två portalfigurer, John Locke, som drev den övergripande tesen 
att människan inte behövde organiseras, d v s inrättas i ett kulturellt sammanhang, för att inte 
bete sig som en vilde, helt styrd av det naturliga urvalet, att äta eller ätas. Lockes motståndare 
Thomas Hobbes ansåg att utan ett samhällskontrakt var människan barbarisk och helt 
egoistisk, medan Locke menade att människan även utan ett organiserat samhälle var tämligen 
samarbetsvillig.47 
 
Vad den kulturella människan hade åstadkommit fram till upplysningsepoken var alltså ett 
samhälle med stora orättvisor, privilegier för ett fåtal och nöd för de flesta andra, och det 
fanns alltså inte längre något entydigt svar på om det skulle ha kunnat bli annorlunda om 
människor istället hade levt närmare naturen, fri från de villkor och pålagor som samhället 
krävde av henne. Det förnuftiga var alltså inte nödvändigtvis kopplat till kulturen, kanske 
hade det förnuftiga större likheter med naturen?  
 
På samma sätt som förnuftsresonemangen förts på en filosofisk och politisk nivå, har också 
kampen mellan tanke och känsla kommit att tillhöra de eviga frågorna, föreställningarna om 
det rätta avseende vad som bör dominera människans handlingar har ständigt växlat. Vår 
hjärna har under evolutionen utvecklat det limbiska systemet, d v s den del av hjärnan som är 
kopplad till känslorna för att människan har tjänat på ett samarbetande, socialt och 
medmänskligt förhållningssätt till varandra, och om vi istället tjänat på egoism hade inte 
hjärnan utvecklats som den faktiskt bevisligen gjort.48 Ett tydligt och mycket jordnära 
exempel på hur verklighetens beteende dock går emot evolutionen är den s k spelteorin. 
Intressant är, att fastän spelteorin bevisar att vi tjänar på samarbete så är ändå människan 
benägen att tänka och handla egoistiskt. Vi tror att det är förnuftigt att koppla ur känslorna när 
vi gör medvetna val.49 Tror vi möjligen det på grund av att vi binder för mycket logik och 
matematik till förnuftsbegreppet? Trots att de filosofiska idealen växlat mellan fokus på 
tanken och fokus på känslan, har ändå de kognitiva processerna ett slags överlägset värde i 
förhållande till de känslomässiga? Är den formella trädgården kallare och kanske farligare än 
den engelska landskapsparken med anledning av det? Upplysningstänkandet kopplade kanske 
i viss mån bort likhetstecknet mellan aritmetik, logik, rytmik och förnuft, och omdefinierade 
förnuftsbegreppet att även omfatta känslan, filosofen David Hume ansåg t ex att kunskap bara 
kan inhämtas via upplevelsevärlden, som han föreställde sig bestå av  intryck (bl.a. 
sinnesintryck och känslor) som genom sin intensitet genererar  idéer (minnen, tankar och 
fantasier), som egentligen bara är kopior av intrycken.50  
 
Dock representerade den franska upplysningens främsta filosofer varsin sida i kampen mellan 
förnuft och känsla. Voltaire, som nämnts tidigare ansåg att människornas lycka fanns i 
resultatet av rationell analys och ett beräknande tänkande som förväntas ge maxutdelning, 
medan Rousseau sätter samvetet på förnuftets plats. Genom samvetet, som är mer förknippad 
med känslan eller till och med instinkten, vet vi vad som är rätt och fel att tänka och handla, 
ansåg han.51 En annan frontfigur i upplysningstänkandet är Immanuel Kant som menade att 
”upplysning är människans utträde ur hennes självförvållade omyndighet. Med omyndighet 
menas oförmågan att göra bruk av sitt förstånd utan någon annans ledning. Självförvållad är 
denna omyndighet om orsaken till detsamma inte ligger i brist på förstånd, utan i brist på 

                                                 
47 Leif Lewin, Upptäckten av framtiden, sid 50ff 
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 33 

 

beslutsamhet och mod att göra bruk av det utan någon annans ledning. Sapere aude! Hav mod 
att göra bruk av ditt eget förstånd! lyder alltså upplysningens valspråk.”52 Kant uppmanar 
således individen att tänka själv, att välja sina egna vägar. Idag skulle vi kanske säga att han 
uppmuntrade till tänkande ”outside-the-box”. Att tänka utanför lådan, utanför det begränsande 
området, att låta tankarna flyta ut, kanske till och med fritt och helt utan begränsningar? Om 
man gör samma sak med en linje, hur blir den då? Diffus, S-formad och slumpmässig, kanske 
i stil med dem som man finner i en engelsk landskapspark och i Alnarps skogsträdgård? Finns 
det kanske därför inte bara en reservation mot formträdgårdar av politiska skäl, utan också för 
att formträdgårdarna är en symbol för det stela tänkandet? 
 
I slutet av 1700-talet, efter den franska revolutionen, skulle Edmund Burke komma ut med sin 
kritik mot de lägre klassernas förmåga att styra Frankrike. Resultatet av revolutionen menade 
Burke var beviset för att ordningen måste återställas, d v s att de som var ämnade av 
”naturen” att utgöra samhällets maktfaktor, också skulle göra så.53Denna bok ligger till stora 
delar till grund för den nya politiska rörelse som kom att kallas konservatism, d v s att inte 
finns någon som helst anledning att bryta upp från det som redan är ”bra”, och den 
ideologiska trolösheten tillåter att det som är bra är relativt och flexibelt. Huvudsaken är att 
det gynnar den organiska synen på maktfördelningen, d v s huvudet styr och resten av 
kroppen har sina viktiga funktioner, dock inte de exekutiva.54 Vi ser också hur trädgårdarna 
därefter blir eklektiska, d v s under 1800-talet skapas synteser av de olika idealen.55 I 
entréträdgården i Alnarp finns ett intressant exempel på en modern variant av den s k 
gardenesque-stilen, d v s trädgårdar med element från både formträdgården och den engelska 
landskapsparken. Bild 5-8 visar den böljande gräskullen, de formella häckarna och en ensam 
björk som inte kan undvika betraktelse. 
 
Även om man självklart inte medvetet ställer sig frågan om vad som är mest förnuftigt, en 
formell eller informell trädgård, så finns kanske ett facit avseende de omedvetna 
tankeströmningarna som låter oss föredra det ena eller andra och kanske dessutom medvetet 
eller omedvetet engagerar oss i vad som är mest politiskt korrekt? Kan man säga att det finns 
en risk för att vissa människor genom medvetna och omedvetna kopplingar till klassförtryck 
ser det som moraliskt fult och oetiskt att skapa eller föredra att vistas i en formell trädgård? 
Eller är skapandet eller attraktionen att vistas i den formella trädgården snarare som ett bevis 
på bristande kreativt? Den som inte kan tänka utanför de uppställda gränserna blir på något 
sätt kanske avslöjad.  
 
Den politiska orsaken till formträdgårdens undanskuffade ställning verkar belagd. Det skulle 
dröja fram till 1975 innan det fanns ett geometriskt designelement i en villaträdgård, och det 
fanns ett motstånd mot att skapa formella trädgårdar bland professionella trädgårdskreatörer, 
just för att aristokratins ande tycktes finnas representerade i de kontrollerade och konservativa 
formerna. Till och med klippta häckar ansågs provocerande och begreppet formell användes 
inte över huvudtaget.56 Detta öppnar upp för en koppling till ”the linguistisqe turn”, eller på 
svenska; den språkliga vändningen. Begreppet används som centralt tema i den postmoderna 
kritiken av etablerade föreställningar, t ex språkets representation, betydelse och mening.57 
Existerar världen utanför språket, eller kan individens föreställningsvärld blottläggas med 
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hjälp av en analys av hennes språktillgångar? Om undersökningen som är fundament till 
Alnarps rehabträdgård hade gjorts t ex 1965, hade ingen kunnat uppge den formella 
trädgården som avstressande att bevista, eftersom begreppet formell inte användes, speciellt 
inte i samband med en trädgårdsstil som för möjlig att förorda i något som helst sammanhang. 
På det sättet är rehabiliteringsträdgårdarna i Alnarp tydligt bundna till 2000-talet. Det är 
kanske först nu vi kan frikoppla konstyttringar från den politiska skulden och se konsten som 
innehavare av ett värde i sig istället för en symbol för politiskt förtryck och en klassindikator. 
Eller är det helt enkelt inte tillräckligt många som har det dåligt ställt i västvärlden för att en 
kritisk massa av ekonomiskt missgynnande kan uppnås?    
 
Ett uppslag angående individernas skilda uppfattningar om vad som är stresshämmande 
respektive stressfrämjande kommer från en trädgårdsterapeut i Alnarp som berättar att 
människor med utmattningsdepression föredrar olika typer av trädgårdar beroende på om 
individen har större eller mindre kontrollbehov. De formella trädgårdsavsnitten föredras av 
personer med större kontrollbehov, de informella av personer med mindre kontrollbehov.58  
Det kan betyda att individen behöver upprätta sitt kontrollbehov, eller kan det betyda att 
individen just på grund av sjukdomen behöver ett som är tydligare än annars. Att kunna skapa 
föreställningar om de egna kontrollmöjligheterna är centralt för copingstrategierna, d v s vårt 
individuella sätt hantera situationer som kräver extra energiresurser. Om vi kan besegra 
känslan av hjälplöshet och istället ingjuta mod i individen, genereras större möjligheter att bli 
friska.59 Detta uppslag är således individuellt betingat och kopplat till hälsa genom att via den 
formella trädgården förslagsvis känna förtröstan avseende förmågan att kontrollera och forma, 
d v s om någon annan kan kontrollera en trädgård, så kan jag kontrollera min situation. Vissa 
människor med utmattningssyndrom behöver således inte i första hand få kontakt med sin 
kreativitet, de behöver i första hand samla kraft för att tro på den egna förmågan att överleva 
och så småningom leva. Den formella trädgården verkar därför ha en uppenbar nyttoaspekt i 
sig själv. En intressant fråga som eventuellt länkar ihop klassfrågan med hälsofrågan är om 
tidigare generationer, med starkare kopplingar till klassproblematiken, har svårare att använda 
sig av denna nyttoaspekt som den formella trädgården utgör för att uppleva mer kontroll av 
sitt egna liv? 
 
En socialpsykologisk teori anger att det inte är en fördel för det sociala samspelet att ha alltför 
bra kontroll. Tvärt om föreslår den att vi gärna kan hitta på några defekter som vi påstår oss 
besitta för att på sätt bli mer omtyckta och passa bättre in i gruppen.60 Kognitiva teorier anger 
också att om vi använder vårt intellekt för att kontrollera vår tillvaro så är våra förutsättningar 
att må bra betydligt bättre.61 Men kanske är det tillåtet att tillkämpa sig kontroll för en 
människa som inte mår bra? Men när hon är tillbaka på spelplanen (om hon någonsin klarar 
det) gäller då de socialpsykologiska spelreglerna igen? Återigen blir då diskussionen om 
tanken och känslan aktualiserad, och för att spetsa till det lite kan man kanske ställa frågan: 
Vill man vara ensam och stark, eller omtyckt och sårbar, vill man vara en människa med 
skarpa kanter eller en med diffusa gränser?  I omvälvande tider har människan historiskt haft 
svårt att anpassa sig till nya situationer, de utmattningsdepressioner som är vanliga idag hade 
sin motsvarighet för 100 år sedan. Vi talade då istället om överansträngning och nervtrötthet, 
men om man jämför symptomen är de skrämmande lika. Då stod människan inför den 
massiva industrialiseringen, urbaniseringen, kommunikationsrevolutionen med telefon, bilar 
och tåg. Idag har vi t ex globaliseringen, IT-revolutionen och en kunskapsfokuserad 
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inställning med kreativiteten som drivkraft, och vissa människor klarar helt enkelt inte av det 
lika smärtfritt som andra.62 Kanske kan man säga att i Alnarps rehabträdgård tar man hjälp av 
de traditionella dikotomiska trädgårdsidealen – den oklara situationen med sina diffusa 
gränser blir överskådlig och kontrollerbar i en miljö med skarpa kanter och tydliga former? 
Skulle en sådan person också föredra att vistas i arkitektoniska miljöer som har tydlig struktur 
och skarpa gränser? Skulle verk av t ex Gaudí (bild 48) och Hundertwasser (bild 49) kunna 
uppfattas som stressprovocerande genom sina organiska former? 
 

  
Bild 48: Antonio Gaudi(1852-199x) Den ännu 
ofullbordade katedralen La Sagrada Familia i 
Barcelona 

Bild 49: Friedensreich Hundertwasser (1928-200) Hyreshus 
i Wien 1986 

   
Ett annat uppslag som möjligen kan svara på frågan om formträdgårdens återvunna respekt 
kanske kan ges med hänvisning till det påstådda paradigmskiftet vi antas befinna oss i, d v s 
den senmoderna eller postmoderna epoken, som tilldelas sitt startskott med 
studentrevolutionen 1968, då tron på både socialismen och liberalismen havererade. Den 
frihet, jämlikhet och broderskap som utlovats i åtskilliga årtionden uppnåddes aldrig, de 
kommersiella krafterna tärde på miljön, konsumtionssamhällets evinnerliga tillväxt 
ifrågasattes och därmed saknades en trovärdig ideologi och en framkomlig väg för de 
framväxande generationerna att slå in på.63 Nya tankar inom olika kultursfärer formulerades. 
Konsten, mediasamhället, skolan, vården, forskningen o s v anses vara i behov av 
transformeringar mot processorienterad verksamhet istället resultatorienterad, föreställningen 
om det livslånga och livsvida lärandet är ett uppenbart exempel64 Konst behöver inte längre 
en signatur, den kan vara skapad av naturens eget material, och dessutom vara förgänglig65.  
Identiteten är inte längre fast utan blev situationsbunden och valbar.66 Kunskaper ska inte 
längre reproduceras, utan produceras och ha sin bäring på individens förutsättningar och 
meningsbyggande verksamhet.67 Den ständiga polariseringen mellan finkultur och 
populärkultur har förlorat sin mening.68 De universella sanningarnas tid är förbi, människorna 
får själva skapa sina egna berättelser.69  
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På det stilistiska planet frodas eklekticismen, de individuella valen och sanningarna orkar inte 
hålla ihop ett gemensamt ideal. Vissa kritiker menar att den postmoderna eklekticismen 
generellt är idéfattig och ett enda hopkok av döda historiska stilar. 70 Andra menar att den 
uttrycker frihet från all stilistisk påverkan, konstnären struntar i andra konstnärer, sneglar inte 
åt sidorna, det är inte intressant om verket tycks anmärkningsvärt influerat av en tidigare epok 
eller inte. En faktor kan vara förbunden med trädgårdskonsten och som saknas i andra 
konstyttringar är tidsaspekten. En trädgård som skapas idag är annorlunda i framtiden, faktiskt 
varje dag återskapas den och därmed finns inget resultat att tillgå, varje dag och varje timma 
och minut, innehåller sitt eget tillfälliga resultat.71 Förskjutningen från resultattänkandet till 
processtänkandet är som tidigare konstaterats ett av de teman som framhålls i den 
postmoderna diskussionen. Tidsperspektivet skulle i så fall kunna vara en möjlig delvis 
förklaring till det eskalerande generella intresset för trädgårdskonst, trädgårdsarbete och 
trädgårdsupplevelser. Om resultatets betydelse skjuts i bakgrunden, blir också den stil och typ 
som valts för manifestationen inte lika viktig. Även om individen medvetet eller omedvetet 
känner till kopplingen mellan aristokrati och formell trädgård, så finns ingen orsak att lägga 
någon vikt vid de formella resultaten, bara processen som sådan, formell eller inte.   
 
Om detta översätts till trädgårdskonsten har den politiska sfären frikopplats från den estetiska 
just i detta fall, några politiska skuldkänslor som genererar ett slags trädgårdarnas 
helgardering mot klavertramp verkar inte existera längre. De politiska riktningarna från 
tidigare epoker anser vi inte längre ha med oss att göra. 
 
Som tidigare nämnts kom den engelska landskapsparken att utvecklas i tre steg, och 
skogsträdgården i Alnarps rehabiliteringsträdgård representerar det första steget, d v s det 
ideal som ansåg att det fanns fog för formella artefakter i landskapsparken. I skogsträdgården 
finns ramverket av trä och fatet av metall (bild 17-18) och eftersom det kontrasterar så kraftigt 
mot de slingrande gräsgångarna och de diffusa gränserna, blir dessa än mer framträdande och 
signifikanta än annars. Filosofen Jaques Derrida menar att det är just skillnaderna som hjälper 
oss att förstå det specifika med ett objekt eller ett fenomen, genom att jämföra framstår den 
bärande idén tydligare.72 Det är kanske därför till och med rimligt att föreslå att de formella 
trädgårdarna har återvänt både till språket och sinnevärlden och därmed som konstnärliga 
manifestationer därför att människan behöver dem för att upprätthålla objektets mening i en 
annars utslocknad skillnad?  
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5. DISKUSSION 
 

Det är viktigt att återigen poängtera att rehabträdgården i Alnarp är skapad efter resultatet av 
en undersökning där människor uttalat sig om vilka typer av offentliga trädgårdar och parker 
som de uppfattar som stresslindrande. Den har således redan från början en djupare mening än 
den rent estetiska, d v s den sinnliga upplevelsen är inte längre ett självändamål, den är tänkt 
att få en hälsoeffekt. Trädgårdars läkande kraft har förvisso varit känd sedan antiken, men 
fokus på skolmedicinen har orsakat att denna kraftkälla fallit i glömska.  
 
Kreativiteten och den konstnärliga förmågan avseende rehabträdgårdarna i Alnarp har 
signifikant betydelse först efter bearbetningen av datamaterialet, då resultatet av 
undersökningen ska övergå till en manifestation bestående av växtmaterial och artefakter, 
men där sätts den förstås verkligen på prov. Stilvalen är dock inte subjektiva, tycke och smak 
är ingen faktor i processen, det fria skapandet sker med nyttoförbehåll, och blir med 
nödvändighet eklektisk eftersom det formella stilidealet på ett eller annat sätt i 
undersökningen är uttryckt som stresslindrande. 
 
Mot den politiska bakgrunden är det inte självklart att en trädgård, vare sig den grundar sig på 
en undersökning eller inte, innehåller formella element. I en undersökning måste någon eller 
några föra den på tal, i en fritt skapad trädgård måste landskapsarkitekten först och främst 
kunna tänka sig att en sådan existerar, och efter det måste det till ett medvetet val. 
Föreliggande arbete har fokuserats på de kontrasterande idealen natur och kultur som 
utgångspunkt för trädgårdskonstens vidkommande, och i förlängningen hur entréträdgården 
och skogsträdgården i Alnarps rehabiliteringsträdgård förhåller sig till de övergripande 
dikotomierna tanke och känsla. I början av arbetsprocessen fanns en föreställning om att det 
skulle utkristallisera sig tydligare kopplingar mellan känsla och upplysningstid, och även om 
det existerar filosofer som hävdar känslans betydelse så hävdar många tanken som mest 
framträdande egenskap. Kanske är därför den engelska landskapsparken snarare en ytlig 
protest mot fienden Frankrike och därmed allt som detta land representerade, vilket för 
trädgårdskonstens vidkommande innebar barockens ideal?  
 
Jag föreställer mig att idén om den kognitiva prestigeförlusten är mera kopplad till den 
formella trädgården. Det är rimligt att anta att bandet mellan den konservativa politiken och 
det förlegade tänkandet etablerades enkelt. Diskussionen om medborgarnas eventuella 
kreativitet har inte varit aktuell förrän nu, och vi resonerar kanske inte i termer av 
konservativt respektive liberalt tänkande längre. Den politiska sfären är inte längre intressant 
på samma sätt som tidigare. Istället talar vi mera om traditionellt reproducerat tänkande 
respektive nyproducerat tänkande som kallas kreativt då det tillåts flyta ut utanför ramarna. 
Entréträdgårdens formella struktur tycks hjälpa till att hålla tankarna och kanske också 
känslorna i styr. Således gör vi kopplingar mellan det vi ser och upplever och det vi tänker om 
oss själva och vad vi behöver för att överleva. För en människa med utmattningssyndrom  
verkar miljöer som främjar tänkandet outside-the-box till och med i vissa fall uppfattas som 
hotande? Hur ska vår offentliga miljö utformas för att lindra stress är då en intressant fråga? 
Konsten har betydligt starkare band till hälsan än vi tror. Att vissa av oss föredrar slingrande 
gator och organiska former, medan andra vill ha raka vinklar och klara linjer är klarlagt, men 
behoven kan förstås växla inom samma individ över tid och hälsotillstånd? Borde vi forma 
den bebyggda miljön som Alnarps rehabträdgård, med organisk arkitektur i vissa kvarter och 
stram modernistisk i andra, samt även skapa flytande övergångar mellan dem, så att vi kan 
välja att vistas i det offentliga rummet efter hur vi mår? Eller är vårt behov av att kontrollera 
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alternativt inte kontrollera individuellt och konstant, trots våra postmodernistiska flytande 
identiteter?  
 
Det föreliggande arbetet har också ägnats åt att avhandla varför den formella trädgården 
numera är accepterad och uppskattad, varför människor som blir tillfrågade i en undersökning 
återigen har ord för att beskriva en formell trädgård. Visserligen svänger pendeln fram och 
tillbaka, stilidealen växlar i popularitet, men genom att jämföra dagens eklektiska ”anything 
goes” med 1700-talets utmynnande i 1800-talets eklekticism och renässansens utmynnande i 
manierismens överdrivna och spektakulära ideal, kan man kanske skönja en samhällsrelaterad 
djupare orsak. Manierismen jämförs ofta med postmodernismen och anses som den, just 
överdriven och spektakulär.73 Det som är slående med samtliga av de jämförda epokerna är 
den expansiva framryckningen av individens villkor. 
 
Under renässansen utmejslas genom den nya handelsklassen och de ekonomiskt starka 
familjerna som den frambringar, individen ur kollektivet. Renässansens projekt består därför 
delvis av att erkänna individen som en entitet, en existens med potentialer. De trädgårdar som 
skapades i Italien under renässansen är som vi konstaterat sammankopplade med de 
föreställningarna, och entréträdgården i Alnarp bär på arvet efter denna trädgårdarnas 
storhetstid. Manierismen tycks beskriva triumferandet av människans expansion, tekniskt 
avancemang och konceptuell fulländning i trädgårdskonsten. De 20 åren mellan cirka 1580-
1600 som tillskrivs denna korta epok verkar summera renässansmänniskans 
kunskapsinhämtande och förmågan att producera avancerade koncept och tekniska lösningar 
därpå, drivs till sin spets och absoluta yttersta gräns. De frihetsgrader som renässansens och 
manierismens individer uppnådde kanske därför kan anses vara existentiella? Under 1700-
talet  spreds som sagt de liberala idéerna om rätten att kunna påverka sin personliga situation. 
Från ett godsägarstyrt samhälle där villkoren var begränsade för alla utom kung och 
aristokrati, och idealet baserades på naturen, det var inte längre självklart att kulturen satt inne 
med sanningarna. Alnarps skogsträdgård representerar brytningen med de aristokratiska 
idealen. Denna epoks strävande för individens frihet var inriktad mot klassamhället, och 
upplysningsepokens ökade frihetsgrader skulle kunna anses vara av ekonomisk natur? 
Slutligen återstår den postmoderna epoken – den som tycks besläktad med manierismen. Vad 
avser individens frihet denna gång? Signifikativt tycks friheten från andra människors 
pådyvlande av kunskaper och värderingar vara. Individen producerar sin egen kunskap, 
utvecklar sina potentialer och gör sina egna val. Det postmoderna förhållningssätt och de 
frihetsgrader som individen strävar efter att uppnå framstår som autentiska?  För varje 
diskuterad epok har således överhetens inflytande begränsats i något avseende. 
 
Om 1800-talets eklekticism speglade en politisk osäkerhet och vilja att vara till lags oavsett 
vem som gick segrande ur det infekterade samhällstillståndet efter franska revolutionen och 
Burkes kritik av lägre samhällsklassers förmåga att leda, så tycks 2000-talets eklekticism 
snarare kopplad till politisk nonchalans och förakt, en total ovilja att vara till lags över huvud 
taget. Den politiska osäkerheten avspeglar sig väl i 1800-talets gardenesque-trädgårdar.  
2000-talets trädgårdar har inga som helst politiska undertoner – de är helt fria från kollektivets 
nervositet. De kan se ut hur som helst – de bygger på kreativ autencitet.  
 
Rehabiliteringsträdgården i Alnarp bygger dessutom på ett syfte – att hjälpa människor att 
hantera stress och utmattningssjukdomar, d v s en extra meningsbyggande dimension som 
tillförts det konstnärliga uppdraget.  

                                                 
73 Penelope Hobhouse, Trädgårdskonstens historia under 3000 år, s.124 
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6. SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsen analyserar och tolkar Alnarps rehabiliteringsträdgård, men är begränsad till två 
områden, entréträdgården och skogsträdgården. Trädgårdens design bygger på en 
undersökning om människors uppfattning om vilka trädgårdstyper som man anser är 
avstressande. På den pre-ikonografiska nivån beskrivs trädgårdens beståndsdelar, det som är 
möjligt att konkret uppfatta med ögat. De båda trädgårdsavsnitten jämförs med varandra med 
avseende på t ex axialitet, symmetri formmässigt och i avseende materialet t ex hårt/mjukt. De 
båda trädgårdsområdena jämförs med andra trädgårdar som representerar samma stil, och med 
hjälp av referenserna placeras områdena in i trädgårdshistorien.  
 
På den ikonografiska nivån placeras entréträdgården och skogsträdgården in i typhistoriska 
sammanhang, vilka referenser finns i detta avseende? I vilken typ av samhälle uppstod idealen 
och varför. Vilka drivkrafter fanns, vad intresserade människorna, och på vilket sätt skilde 
samhället sig från sin föregående epok? Vilka paralleller finns mellan trädgårdskonsten och 
andra konstyttringar, och på vilket sätt kan Alnarps rehabiliteringsträdgård länkas med det.   
 
Den ikonologiska nivån slutligen kopplar samhälleliga abstraktioner till trädgårdskonsten. Hur 
kan de ständiga dikotomierna tanke och känsla länkas med trädgården, finns rädslan att 
bedömd som kognitivt begränsad om man skapar eller föredrar att vistas i en formell 
trädgård? Här samlas alltså förslag till varför den formella trädgården t o m försvann ur 
språket, och förslag till varför den återvände.   
 
Diskussionen behandlar frågor om den politiska påverkan på synen på den formella 
trädgården samt den eventuella rädslan att betraktas som kognitivt stel och bakåtsträvande.   
Vidare tas frågor upp om hur de olika trädgårdsidealen eventuellt påverkar hälsan, och hur det 
i så fall i sin tur borde avspeglas i resten av samhället. Är kanske formen och färgen så viktig 
för vår förmåga att känna att vi kan kontrollera vår tillvaro, att en plats kan få oss att känna 
oss sämre och en annan plats bättre? De epoker som entréträdgården och skogsträdgården 
företrädesvis är sprungna ur jämförs med samtiden och diskussionen tar också upp hur dessa 
epoker signifikativt haft en strävan för individens vidkommande, hennes olika strävande efter 
ökade frihetsgrader. Kan vi avläsa befrielsen från Guds allenarådande ställning under 
renässansen genom de italienska formella trädgårdarnas stilideal, aristokratins maktutövning 
under 1700-talet genom de engelska landskapsparkerna, och nu slutligen individens autencitet 
i de postmoderna trädgårdarna i allmänhet, och i Alnarps rehabiliteringsträdgårdar i 
synnerhet? 
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