
BAROKKENS VINKLER
på Gl Holtegaard

1.-3. kl.



Mit navn er Lauritz de Thurah. Jeg

blev født i 1706; det er mange år siden.

 Måske har du aldrig hørt om mig, men kender nogle

af de bygninger, jeg har tegnet. Hvis du har været i

 Dyrehaven, er du måske gået forbi slottet på bakken. 

Det hedder Eremitageslottet og var et af kongens jagt -

slotte. Og hvis du har været på Christianshavn, har du

sikkert set det høje, snoede tårn på Vor Frelsers

Kirke, det har jeg nemlig også tegnet.

Som 13-årig kom jeg ind i

 militæret. Min bedste tid var i ingeniør-

korpset, for der begyndte min interesse for ar-

kitektur og bygninger. Mit største ønske var at blive

Kongelig Bygmester, så jeg måtte arbejde rigtig hårdt.

Dengang var der ikke noget kamera, så hvis man ville

have et billede af en bygning eller hvad som helst, måtte

man tegne efter. Kongen så mine tegninger og syntes,

de var gode. Jeg blev Kgl. Bygmester, men først

 efter at jeg havde rejst rundt i Europa og set på

slotte og herregårde.

Jeg boede i  København,

men om sommeren flyttede familien

ud på landet i Holte. Holtegaard, som vi

kaldte stedet, og som nu  hedder Gl Holte-

gaard, var  vores landsted. Vi dyrkede

 jorden og spiste grøntsager og frugt

fra  haven hele vinteren.

I Europa 

så jeg de meste

 utrolige  bygninger. 

Sådan nogle syntes 

jeg også, at der skulle

være i Danmark. 



Men  venner, jeg levede på et tids-

punkt, hvor verden så helt  anderledes ud

end i dag. Da jeg levede, var det ikke den folke-

valgte statsminister, der havde mest magt. Nej, den-

gang var det kongen. Han var så betydningsfuld, at man

sagde, at han var ’konge af Guds nåde’. Vi kaldte ham

for enevældig. I øvrigt var der ikke noget, der hed

demokrati og folketingsvalg. Enevælden blev

 afskaffet i 1848  samtidig med slaveriet.
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Kære børn, vil I ikke nok hjælpe mig 

med at løse nogle opgaver? 

Gl Holtegaards have er symmetrisk. Symmetrisk vil

sige, at to sider spejler sig og er ens på begge sider.

Vil I ikke være søde at tegne de små buske 

i mønsteret færdig, så de er ens på begge sider?

Følg talrækken fra 1-37

Vil I være rare at farvelægge mig?

I den næste opgave 

skal I  bruge lineal. 

På fotografiet af Gl Holtegaard 

skal I finde de skrå/diagonale streger 

langs græsplænen og  linjerne i  stativet, 

som bøgehækken  vokser op ad. 

I skal sætte linealen på stregerne og 

tegne  nogle lange  linjer i billedet. 

Når I har gjort det på begge sider af billedet,

skal I fortælle mig, hvor stregerne mødes. 

Hvem tror I, har holdt af at stå lige

dér, hvor alle linjer mødes?

De store

linde træer, der omkran-

ser haven, lod jeg plante, da

vi anlagde haven. Jeg har glemt,

hvor mange lindetræer jeg plan-

tede. Er I ikke venlige at tælle

dem for mig, når I kommer

herud?
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Kig på

 kortet til herover,

hvor du kan  finde 

Gl Holte gaard og   andre

huse, som jeg har bygget

 eller restaureret. 

De er nøje placeret i land-

skabet, så alle husene til

sammen danner et

 mønster på kortet.

Når du går om-
kring i haven, vil du

møde et par  kanoner og
skulpturer, der alle  forestiller
 guder og helte fra det antikke
 Grækenland:  Venus, Merkur,  

Herkules og Diana. 
Når jeg spadserede rundt i haven, 
blev de antikke historier levende. 

Datidens storhedstid blev en del af min
daglige have. Det kunne vi rigtig godt
lide, dengang jeg var Kgl. Bygmester.

Tak for hjælpen med opgaverne, og 
på gensyn på Gl Holtegaard.

Hilsen Lauritz 

Dengang jeg levede,

 symboliserede centrum magt. 

Når en person gerne ville vise sin magt

for de andre, var det  vigtigt, at personen

stod i centrum. Derfor anlagde vi store

 haver, hvor linjerne mødtes i husets

 eller slottets midterste rum. 


