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Barokkens vinkler på Gl Holtegaard 

Måske kender du ordet ’barok’?
Det stammer fra portugisisk og betyder ure-
gelmæssig perle. Ordet barok bliver mest
benyttet til at beskrive det, der skete i kun-
stens verden fra midten af 1500-tallet til
midten af 1700-tallet. I løbet af de 200 år
barokken varede, udviklede den sig forskel-
ligt i de forskellige europæiske byer. Stilen
gjorde sig gældende inden for mange kunst-
arter som musik, teater og arkitektur.
En af de store bygmestre inden for den dan-
ske barokarkitektur i 1700-tallet hed Lauritz
de Thurah. Ham skal du høre mere om.

Lauritz de Thurah

Lauritz de Thurah blev født i 1706 og døde i
1759. Han blev ikke så gammel, men nåede
alligevel at stå for mange fine byggerier i
Danmark. Måske kender du Eremitageslottet
i Dyrehaven eller det snoede spir på Vor
Frelsers Kirke på Christianshavn? Thurah
byggede dem begge. En pudsig detalje ved
Eremitageslottet var, at man ved hjælp af et
sindrigt hejsesystem og et hul i gulvet i
spise stuen kunne fremtrylle et dækket bord.
Systemet var vist ikke så godt, så efter flere
forsøg, hvor det ikke lykkedes at forbedre
det, blev det fjernet. Tricket minder om de
 effekter, man bruger i teatret. 
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Gl Holtegaard

Stillingen som øverstbefalende Kgl. Hofbyg-
mester fik Lauritz de Thurah i 1754, efter
hans konkurrent Nikolai Eigtveds pludselige
død. Thurah byggede sig et palæ i Amaliegade
og landstedet Gl Holtegaard. Mens kongehu-
set og adelen havde haft boliger på landet i
mange år, var Thurah en af de første borgere,
der i sommerhalvåret flyttede ud af den lug-
tende og larmende hovedstad.
Thurah holdt af barokkens byggestil, hvor

helhed, symmetri, akser og perspektivlinjer
var nøgleord. Et barokanlæg bestod af byg-
ninger, de omkringliggende haver og land-
skabet. Det særlige for barokkens arkitektur
var, at hele anlægget skulle præsentere en
helhed.
Som husene var barokhaven symmetrisk

anlagt med en central akse. 

På Gl Holtegaard er symmetrien tydelig-
gjort ved den centralt placerede hovedbyg-
ning og de tilstødende pavilloner på begge si-
der. Aksen i huset fortsætter i haven og ud
mod vejen foran huset. Kendetegnet for den
barokke have var en tæmmet og trimmet na-
tur klippet i fine mønstre. Udtrykket var kon-
trolleret i modsætning til den vilde natur, der
for datidens mennesker henviste til sindets
mørke side. I haven på Gl Holtegaard var der,
som moden foreskrev, skulpturer, spring-
vand og kanoner. Der var også orangeri-træer
i baljer (drivhusplanter) og menagerier (dyr i
bure). Sådan blev fremmedartede planter og
dyr vist frem. I skal forestille jer haven som
en kulisse for beboerne og deres gæster, når
de spankulerede rundt i deres fine tøj.

Spørgsmål:

� Beskriv forskellen 
mellem barokhaven 
og de private haver 
du kender.
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Barok i Danmark

Barokken kom til Danmark i 1630’erne. Den blev
bragt hertil af udenlandske kunstnere, der var
 inviteret af kongen til at udsmykke landets slotte.
Motiverne var historiske eller mytologiske scener,
samtidig med at de viderebragte et moralsk bud-
skab. Et andet yndet motiv var portrættet. Konger
og adelsmænd holdt af at blive portrætteret i for-
nemt tøj, med parykker og sminke efter tidens
mode. Iscenesættelsen var vigtigere end et natur-
tro billede. Fra Holland kom også de populære
vanitas-billeder. Vanitas betyder forfængelighed
og peger på livets forgængelighed – at livet ikke er
evigt. I de såkaldte ’stilleben’/opstillinger blev
genstande som kranier, frugt, timeglas og blom -
ster arrangementer gengivet i maleriet. 
De opstillede genstande var ting, der foran-

drede sig over tid eller ligefrem pegede på døden.
Beskueren blev gjort opmærksom på livets endeligt
og opfordret til at leve det fuldt ud.

� Lav et portræt, 
hvor du iscenesætter 

personen.

� Lav en 
opstilling 

af forgængelige
 objekter, 
og tegn dem. 
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Geometri, perspektiv, 
barok havekunst og  arkitektur

Geometri blev flittigt brugt i den barokke bygge-

stil, og derfor skal I løse nogle geometriopgaver. 

1. Spejlingsopgave.
Foran Gl Holtegaards centrale rum ser du et

mønster dannet af lavtvoksende buske. Det

 kaldes et broderiparterre. I skal på det ternede

papir spejle mønsteret. Først tegner I det med

blyant, og bagefter udfylder I med tusch. 

2. Forskydninger
I denne opgave skal I flytte/forskyde et hjørne af

mønsteret fra broderiparterret.

3. Mål arealet
Mål havens længde og bredde, og find ud af,

hvor stor haven er i m2. 

4. Mål højden af et træ
Rundt om haven vokser nogle store lindetræer,

som Thurah lod plante. Vi vil gerne vide hvor

høje de er blevet. Tag en pind, og hold præcis

der, hvor pinden er lige så lang som afstanden

mellem din knyttede hånd og dit øje. Stræk ar-

men ud foran dig med pinden

lodret i hånden. Stil dig foran

det træ, du gerne vil måle. 
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Pind og træ skal være inde i dit synsfelt. Gå nu

baglæns, indtil pinden fylder hele træets læng-

de. Mål nu afstanden mellem der, hvor du står,

og træet. Det mål, der er mellem dig og træet,

svarer til træets højde.

Når vi måler træer, bruger vi de ligedannede tre-

kanter. 

5. Perspektiv
Se på fotografiet af Gl Holtegaard set fra haven.

Du skal nu bruge en lineal. Find de skrå/diago-

nale streger i billedet, og fortsæt stregerne.

 Beskriv det sted, hvor flest af dem mødes. Når

en person gerne ville vise sin magt for de andre,

var det vigtigt at vise, at personen var i centrum.

Derfor anlagde man store haver, hvor linjerne

mødtes i husets eller slottets midterste rum.

6. Tegn Gl Holtegaard
Sæt dig, så du sidder foran Gl. Holtegaard, og

tegn bygningen. Brug din viden om geometri og

perspektiv, så du får rummeligheden med.

7. En dans for hele klassen
Del klassen i fem grupper. Hver gruppe

finder en håndgestus. Lær jeres gestus

til hinanden. Stil jer nu på to rækker fra

øverste trin og nedefter på trappen,

hvor I ser ud over haven. Tag et

skridt frem i takt, imens I laver den

samme gestus.

� Hvad betyder det for en

gruppe, at alle  laver den sam-

me bevægelse?

� Hvilke grupper går stadigvæk
i processioner i dag?
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Iscenesættelsen
Teatret og idéen om, at alt er til skue på en
scene, er et vigtigt træk ved barokken. Isce-
nesættelsen kom til udtryk gennem store pa-
rader og optog, hvor alt var tilrettelagt efter
rangorden. Personen i midten var altid den
mest magtfulde. Der blev afholdt baller, hvor
der blev danset symmetriske danse. Moden
var prangende og ligesom kunsten dramatisk.
Overklassen holdt af at klæde sig i kniplinger,
brokadestoffer, smykker og høje sko til både
mænd og kvinder. 
I det populære teater var overgangen

mellem fiktion og virkelighed udvisket af de
mange regler for, hvordan man opførte sig.
Det kalder vi også etikette. Teaterrummet
var dekoreret med malerier, der med virke-
lighedstro skyer og perspektiver lod illusio-
nen sive ud over scenekanten og ned på til-
skuerpladserne. Det pyntede og teatralske
element var også en del af kirkens ritualer og
magtsymboler. Her fandt man på at forbinde
det jordiske og himmeriget gennem kupler,
der livagtigt var dekoreret med skyer og engle
for at synliggøre den direkte forbindelse. 
I arkitekturen var trapperummet blevet

et vigtigt område i en bygning. Her kunne
kongen og hans følge træde frem. Fra at
være et nødvendigt sted i en bygning blev
trappen ligesom en smuk scene.

� Hvordan iscenesætter vi
os selv?

� Hvilke steder synes du,
 iscenesætter  mennesker
i dag?

� Fortæl hinanden om
 trapper, I har gået på
 eller set, der var iscene-
sættende.
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Find de røde prikker ved punkterne i
Fryden lund, Gl Holtegaard og Dronning -
gaard. Tegn med lineal en streg igennem
punkterne. Find prikken ved Hirschholm
slot og Eremitagen og tegn med lineal gen-

nem punkterne. Til sidst skal du finde
punkterne Hirschholm, Gl Holtegaard,
 Eremitagen og Frydenlund. Tegn streger
mellem punkterne. Hvilke geometriske
 figurer er nu tegnet ind på kortet?


