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DANMARKS HAVEKUNST II - III
Danmarks Havekunst II
Lulu Salto Stephensen
431 sider

I bind to beskrives perioden fra den 
romantiske haves gennembrud i det 
tidlige 1800-tal frem til 2. Verdenskrig.

Danmarks Havekunst III
Annemarie Lund
440 sider

I bind III beskrives havens udvikling i 
perioden fra efterkrigstiden frem til 
vore dage.

Begge bind er rigt illustrerede med 
ypperlige gengivelser af planer og 
smukke fotos af fotografen
Keld Helmer-Petersen.

Løssalg pr. bind: 
Før  650 kr. - Nu: 399 kr.
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strømninger. Hensigten er at øge bevidsthe-
den om, hvad det havehistoriske formsprog og 
havebrug kan bidrage med i en moderne sam-
menhæng. Desuden lægges op til at fortsætte 
diskussionen om, hvordan og hvor meget 
historiske anlæg kan ændres for også at tilgo-
dese nutidens idealer og funktionskrav.

I 2016 gennemføres fire møder og to 
ekskursioner, alle på onsdage kl. 15.30-17. 
Møderne afholdes på en lokalitet i eller meget 
tæt på København, som er valgt ud fra fore-
dragsemnet – i umiddelbar tilknytning til en 
historisk have.

Årets første arrangement var foredrag om 
revitalisering af de kongelige køkkenhaver – 
med udgangspunkt i udviklingsprojektet for 
den kongelige køkkenhave ved Gråsten Slot  v. 
landskabsarkitekt Tanguy Laviolette og slots-
havechef Niels Mellergaard fra Slots- og Kul-
turstyrelsen. 

Årets andet arrangement var foredraget 
Når vi tæmmer vandet v. landskabsarkitek-
terne Jacob Fischer og Tanguy Laviolette. 

Foredraget Genius loci – stedets ånd afhol-
des onsdag 27. april kl. 15.30 i Norskehuset i 
Sorgenfri Slotshave. v. landskabsarkitekterne 
Jacob Kamp og Anja Boserup

Ekskursion onsdag 25. maj kl 15.30 i Lin-
devangsparken, Frederiksberg v. Marianne 
Levinsen.

I år er der to sommerture. 11. juni til Øst-
jylland (Hindsgavl og Horsens) og 28. august 
til Gisselfeld.

Arrangementerne gennemføres i samar-
bejde med Slots- og Kulturstyrelsens enhed 
for Slotshaver og Landskab, Sektion for land-
skabsarkitektur og planlægning, KU samt 
Danske Landskabsarkitekter.
www.havehistoriskselskab.dk

53th IFLA WORLD CONGRESS:
TASTING THE LANDSCAPE
TORINO, ITALIEN, 20-22. APRIL 2016
The 53th IFLA World Congress will be held
in Turin, Italy, from April 20th to 22nd 2016,
organized by the Italian Association of Land-
scape Architecture (AIAPP).
www.ifla2016.com

UDGIVELSESPLAN LANDSKAB 
Nr. 3. Udk. 6. maj
Nr. 4. Deadline 15. april, udk. 17. juni

sjonen og forvaltningen av landskap i Europa. 
Forfatterne bidrar med analyser, refleksjoner 
og tanker på bakgrunn av deres erfaringer 
med konvensjonen, fordelt på 16 ulike essays.
Mona Vestli, NLA

KOMPAKT BYUTVIKLING 
– MULIGHETER OG UTFORDRINGER
Hege Hofstad, Gro Sandkjær Hansen, Inger-
Lise Saglie (redaktører): Kompakt byutvikling 
– muligheter og utfordringer. Universitetsfor-
laget, 2015.
Kompakte byer reduserer transportbehov, 
bevarer sammenhengende grøntområder 
rundt byene, og gir en levende og mangfoldig 
by gjennom funksjonsblanding av boliger, ser-
vice og næring – gjerne i tilknytning til bane-
gående kollektivtrafikk.

Kompakt byutvikling kan imidlertid også 
føre til press på grønnstruktur og kulturmin-
ner innenfor bygrensene, og kan bidra til at 
sosiale ulikheter forsterkes, ved at boligpri-
ser stiger og større grupper blir mer utsatt 
for støy, forurensning og redusert tilgang til 
grønne arealer. 

Hvordan håndteres spenninger og konflik-
ter i fortettingsprosesser, og hvor godt funge-
rer plan- og beslutningssystemet vårt til dette 
formålet. Hvilke hensyn styrer byutviklingen 
og hvordan gir disse utslag i det faktiske resul-
tatet - bygd struktur og blågrønn struktur. 
Mona Vestli, NLA

NYHETER FRÅN SVERIGE
Sveriges arkitekter, Akadamien för land-
skapsarkitektur, arbetar med en ny publika-
tion, kallad Lands.kap NU. Den vil innehåller 
ett urval av 50 olika projekt fördelade på sex 
olika teman. Utgivelse medio 2016.

HAVEHISTORISK SELSKAB 2016:
HAVEHISTORISKE INSPIRATIONS-
KILDER TIL NUTIDIG LANDSKABS-
ARKITEKTUR
Havehistorisk Selskabs program for 2016 får 
en lidt anden karakter, end vi er vant til. Be-
styrelsen har besluttet at indbyde en række 
udøvende landskabsarkitekter til et samarbej-
de om en række foredrag/debatmøder under 
overskriften ”Havehistoriske inspirationskil-
der til nutidig landskabsarkitektur”.

Temaet er valgt for at sætte de histori-
ske idealer i mod- og samspil med nutidige 

FAGDAG I TRONDHEIM 15. APRIL 2016:
BYVRIMMEL
Hvordan finner vi fram i byvrimmelen? Hvor-
dan kan vi skape gode byrom? Hvordan kan vi 
ivareta variasjon og mangfold? Hva skjer når 
noen forener en god idé med gjennomførings-
vilje og engasjement?

Tittelen BYVRIMMEL favner om mang-
foldet som skaper bybildet, og bredden i land-
skapsarkitektens arbeid. 
Program:
Charlotte Alme: Stedsrepresentasjon i hjer-
nen – hvordan vet jeg hvor jeg er? 

Lin Skaufel: Empatisk planlegging –by-
plan i øyehøyde. Hvordan tegne steder med 
utgangspunkt i framtidens brukere?

Ellen Beate Sandseter: Hvordan får vi 
barn til å vrimle i byen? 

Jens Zeevaert: Presentasjon av finalistene 
til studentkonkurransen om Lademoen stasjon

5 x 5 Om byvrimmel
Ragnhild Aslaksen og Trond Heggem: 

Bysykehus 
Lasse Lind: Sirkulær bærekraftighet – 

kretsløpsdesign i praksis
Finn Rossing: Begeistring innerst i Trond-

heimsfjorden
Studentkonkurransen om Lademoen sta-

sjon: Kåring av vinner v/juryens leder Jens 
Zeevaert

Landskapsarkitekturprisen 2016: Kåring av 
vinner v/juryens leder Morten Klokkersveen

Konferansen holdes på Clarion Hotel & 
Congress, Brattørkaia 1, Trondheim.
Inf.: www.landskapsarkitektur.no 

MAINSTREAMING LANDSCAPE
THROUGH THE EUROPEAN 
LANDSCAPE CONVENTION
Karsten Jørgensen, Morten Clemetsen, Anne-
Karine Halvorsen Thoren, Tim Richardson (re-
daktører): Mainstreaming Landscape through 
the European Landscape Convention. Routled-
ge, 2016. 200 s.

Om den europeiske landskapskonvensjonen, 
15 år etter. Konvensjonen introduserte kon-
septet om vern, forvaltning og planlegging av 
alle landskap, ikke bare de ikoniske. Boken tar 
for seg bakgrunnen for at konvensjonen ble 
opprettet, tar et kritisk blikk på eksempler og 
erfaringer ved implementeringen og disku-
terer mulige framtidsscenarioer for konven-

BYV
RIM
MEL

NLA Trøndelag inviterer til fagdag i 
Trondheim 15. april 2016

Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim

PROGRAM
Kl. 9.00-16.30

Hilde Opoku: 
Velkommen til 

Trondheim

Charlotte Alme: 
Stedsrepresentasjon i 
hjernen - hvordan vet 

jeg hvor jeg er?    

Lin Skaufel: 
Empatisk planlegging - 

byplan i øyehøyde 

Ellen Beate Sandseter: 
Hvordan får vi barn til å 

vrimle i byen?                

5 x 5 Om byvrimmel

Ragnhild Aslaksen 
og Trond Heggem: 

Bysykehus 

Lasse Lind: 
Sirkulær bærekraftighet 

– kretsløpsdesign i 
praksis

Finn Rossing: 
Begeistring innerst i 
Trondheimsfjorden                

Kåring av vinnere
Studentkonkurransen 

om Lademoen stasjon og
Landskapsarkitekturprisen 

2016

Program og påmelding via 
landskapsarkitektur.no

NLAs årsmøte 16. april 2016 
Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim
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KONFERENCE: 
BYENS GULV
Konferencen Byens Gulv har til formål at 
samle alle med interesse for byens liv, funk-
tion og materialer for at opbygge et fælles-
skab, der kan bryde rutinen og åbne mulig-
hed for innovative løsninger. Arrangørerne 
har valgt at sammensætte et program, som 
spænder vidt – fra planlægning over det pro-
cesorienterede og til det meget specifikt tek-
niske. Foredragene tilsammen skulle konkre-
tisere tendenserne, give indsigt og lægge op 
til at nytænke byens gulv som en central del 
af fremtidens by. 

Den tredje udgave af konferencen blev 
afholdt i Nyborg den 3. februar 2016.

Günther Vogt fra Vogt landschaftsar-
chitekten stod for velkomstforelæsningen. 
Udover at være tegnestueejer er Günther 
Vogt også professor for landskabsarkitektur 
ved ETH i Zürich, og undervisningen af de 
studerende synes at have påvirket tegnestu-
ens måde at arbejde på. Det kommer bl.a. til 
udtryk i tegnestuens modelstudier og mate-
rialeorienterede arbejdsmetode.

Dels fordi Vogt vil fastholde fornemmel-
sen for det analoge i en digital tid, dels fordi 
det må kræve et par studerende at bygge så 
mange modeller. Mange af Vogts projekter 
tager udgangspunkt i et naturnært beplant-
ningsudtryk eller geologiske formationer og 
fortolker det i en bymæssig kontekst.

Ofte med den konsekvens, at det, der 
ser naturligt ud, samtidigt forudsætter gan-
ske heftige tekniske installationer. Det siger 
noget om, at de tekniske og funktionelle krav 
til byens gulv stiger, og at denne konference 
har sin berettigelse som øjenåbner og kon-
taktpunkt mellem staten, kommuner, forsy-
ningsselskaber, byplanlæggere, landskabs-
arkitekter, ingeniører, anlægsgartnere og 
leverandører.

Før frokost fulgte fire foredrag af mere 
teknisk karakter. Kristine Jensen fortalte om 
udviklingen af belægninger på Dokk1, det nye 
kulturbyggeri ved Aarhus Havn. Belægningen 
formidler havnens store skala med bånd af fli-
ser i stort format på en flade af in-situstøbt 
beton. Samtidig brydes skalaen yderligere 
ned med ornamentik, som er placeret frit på 
den underliggende struktur af fliser og beton. 
Civilingeniør Christian Busch supplerede ved 
at fortælle om de konstruktive udfordringer, 

der skal håndteres, når der arbejdes med fliser 
i store formater.

Arkitekt Mila Plaza fra Onyx Solar viste 
virksomhedens seneste produkt frem, Solar 
Walks. Det er en belægning, som genererer 
solenergi og tåler belastning fra gående og 
lette køretøjer.

De to andre foredrag handlede om LAR i 
to skalaer. Thomas Sichelkow fra Frederiks-
sund Kommune præsenterede det nye del-
takvater i Vinge, som bruger vand og eng som 
samlende element for de nye boligbebyggel-
ser. 

Kim Tang fra Danske Anlægsgartnere gik i 
detaljen med sit foredrag og svarede på, hvor-
dan man skaber frodighed i regnbedet, både 
på og mellem regnvejrsdagene.

Efter frokost var der mulighed for at følge 
foredrag inden for tre temaer: Skoler og bevæ-
gelse, trafik og bykvalitet, projekt og proces.

Inden for temaet skoler og bevægelse star- 
tede Søren Nordal Enevoldsen, arkitekt og 
indehaver af SNE Architects. Han har med sin 
baggrund som skater specialiseret sig i udvik-
ling og design af multifunktionelle byrum 
med plads til både aktivitet og ophold. Bettina 
Lamm er lektor ved Sektion for landskabsar-
kitektur og planlægning, KU og forsker i rela-
tionen mellem det byggede miljø og det levede 
liv i det offentlige uderum. I 2015 udgav hun 
sammen med Rene Kural og Anne Wagner 
bogen Playable – bevægelsesinstallationer i by- 
og landskabsrum, der afsøger nye tendendser 
for aktiverende urbane rum.

Temaet trafik og bykvalitet blev behandlet 
af Peter Stanley fra Via Trafik og Claus Ravn 
fra Realdania By og Byg. Via Trafik samarbej-
der med mange tegnestuer om byrumopgaver, 
hvor trafik og parkering spiller en stor rolle, og 
Peter Stanley svarede på, hvordan man opnår 
en tilfredsstillende kvalitet i byen med krav 
og retningslinjer fra vejreglerne som udgangs-
punkt.

Det sidste tema var projekt og proces. Kri-
stian Kreiner, professor emeritus ved CBS, 
forsker i de mekanismer og dynamikker, der 
er med til at afgøre konkurrencer og projekt-
forløb, og i hvordan forudsætningerne for 
de beslutninger, arkitekter ofte må træffe, 
ændrer sig undervejs i processen.

Jacob Sandell fra Tredje Natur og Per Mal-
mos tog udgangspunkt i et fælles projekt – en 
renovering og klimatilpasning af udearealer 

i et alment boligområde i Taarnby, hvor god 
og rigelig kommunikation mellem parter har 
været altafgørende for resultatet.

Ellen Braae, professor i teori og metode 
ved Sektion for landskabsarkitektur og plan-
lægning, KU afsluttede dagen med et foredrag, 
som tog udgangspunkt i hendes bog, Beauty 
Redeemed. Den samlede bygningsmasse er 
nu så stor, at de projekter, der sættes i gang, 
alle indeholder overvejelser om, hvordan og 
hvad der skal genanvendes. Gennem analyse 
af andre transformationsprojekter illustre-
rede Braae flere måder at vurdere værdien 
af eksisterende byggeri på, og hvordan denne 
kan sættes i spil i en efterfølgende udvikling.

Der var desuden et stort opbud af virk-
somheder, der viste deres produkter frem i 
konferencens pauser. Virksomhederne kan 
genfindes på www.ign.ku.dk/byens-gulv/virk-
somhedsmessen

Alle præsentationer blev filmet og kan 
genses på www.ign.ku.dk/byens-gulv

Byens Gulv arrangeres af Belægnings-
gruppen – Dansk Beton, Dansk Byplanlabo-
ratorium, Københavns Universitet, Danske 
Anlægsgartnere, KVF og Danske Landskabs-
arkitekter. Katrine Harving Holm

FYNSKE PLANLÆGGERE
Fortælling om Stige Ø – fra losseplads til by-
nært rekreativt åndehul. Lørdag den 14. maj 
2016, kl. 14-16. Mødested: Ved isboden, Østre 
Kanalvej, 5000 Odense C
Foredragsholder Jacob Juhl Harberg har 
været med til anlægsfasen, og han vil fortælle 
om Stige Øs historie. Se www.stigeoe.dk
Tilmelding nødvendig, via arrangementsover-
sigten på www.ida.dk/event/317474
Arr. af Akademisk Arkitektforening – Østifter-
ne, Den Danske Landinspektørforening, Fyn,
Ingeniørforeningen i Danmark, Danske Land-
skabsarkitekter, Foreningen af Byplanlæggere,
Teknisk Landsforbund, Fyn.
www.fynskeplanlaeggere.dk

RUNDE FØDSELSDAGE
75 år: Ida Sinnet Varming, 20. april 
70 år: Robert Mogensen , 4. maj
Anette Lind Touborg, 9. maj
65 år: Jørgen Primdahl, 15. maj
50 år: Karsten Böcking, 15. april,
Lone Bredgaard Thuesen, 4. maj
40 år: Anders Busse Nielsen, 12. maj
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BYFORANDRING
Aarhus er i rivende udvikling. Byen modtager 
et botoxlignende ansigtsløft, og set fra vand-
siden skyder nye imponerende bygværker 
op, og nyt liv kommer til. Inde i bykernen bli-
ver potentielle byggegrunde udnyttet. Ingen-
mandsland får nye ejere og flere byggeplaner 
er i pipeline. Aarhus bygger tættere og højere, 
får ny havnefront og ny iøjnefaldende ikonar-
kitektur.

Verdens største provinsby
Mange oplever Aarhus som en ikke særlig tæt 
by. Den er let at bevæge sig rundt i, og desti-
nationerne er nemme at komme til. Det er en 
forholdsvis lav by med varierede gadeforløb 
og lokale tyngdepunkter, og vigtigt: bygnin-
gernes begrænsede højder giver lyse gader 
med masser af sol, når det danske klima tilla-
der det. Man oplever den ikke som en storby, 
men som en stor, imødekommende og hygge-
lig by fuld af frisind, caffe latte, visioner, ini-
tiativer, trends og social bæredygtighed. Men 
mange opfatter ikke Aarhus som en grøn by. 
Ingen grøn struktur er fremtrædende, lige-
som der ikke er centrale grønne byparker, ej 
heller mindre grønne byoaser for bylivet.

Danske provinsbyer gennemgår foran-
dringer for at imødekomme konkurrencen 
om at tiltrække borgere og for at differentiere 
sig. Det foregår under bølger af mantraer som 
Kulturby eller Vidensby. Nu gælder mantraet: 
Fortætning. Hvordan sørger man for at bevare 
forskellighederne og det stedsspecifikke i 
byudviklingen, når man tager udgangspunk-
tet i den idé? 

 
Verdens mindste storby
Tidens arkitektur vil noget andet end det, Aar-
hus er kendetegnet ved. Oplevelsen i øjenhøj-
de bliver derved meget anderledes: Havne-
rummet bliver fortættet med store, ofte noget 
forskelligartede og spektakulære bygninger 
med lyse, glatte facader, der ender i luftrum-
met højt oppe. Nede i gaderne skal man gå 
længere langs den samme facade, som kun i 
mindre grad giver noget tilbage til byrumme-
ne, fordi den reflekterer mere, end den invol-
verer eller kommunikerer med deres tilhø-
rende byrum. 

Integration mellem en ny bygning og dets 
byrum er en udfordring, og man får let ind-
trykket af, at byens største udfordring lige nu 
er at fastholde helheden – og byens identitet. 
Ser planlæggerne mon også det som en cen-
tral problemstilling? 
 
Man kan undre sig
Hvordan er sammenhængen mellem de nye 
bygningers store skala og kastevinde og vore 
breddegraders lavthængende sol i byens rum 
og gader? Kan man blot overføre en velfun-
gerende byrumsskala i den eksisterende by 
til et nyt bykvarter, hvor facaderne er meget 
højere, og klimaet i byrummene bliver desto 
mere udfordret? Hvilken betydning tillægger 
man kantzonens mulighed for at integrere en 
ny bygning med byen? Hvilken vægt tillægger 
man sammenhæng med den eksisterende by 
og dens identitet set i forhold til den nye arki-
tekturs indvirkning på byen? Eller skal vi se 
den nye arkitektur som en uundgåelig foran-
dring af byerne? 

Havnegade – en streg i sandet
Ved DL’s og Arkitektforeningen Østjyllands 
fælles arrangement på Dokk1 i november 
hørte vi den interessante baggrundshistorie 
om masterplanen for Aarhus bynære havne-
arealer. Landskabsarkitekt Kristine Jensen 
og arkitekt Kim Holst Jensen fra Schmidt 
Hammer Lassen Architects fortalte begge 
om, hvordan man arkitektonisk har forvaltet 
de svære præmisser for hhv. de nye enorme 
havnerum og DOK1-bygningen. Tilbage i Hav-
negades tætte trafikflow kan vi stå og kigge på 
to vidt forskellige byer: Ind mod det gamle 
Aarhus’, smilets by. Og ud mod en anden by i 
havnen. Når arkitekturen fremtræder så for-
skellig på hver side, er det desto vigtigere, at 
masterplanens struktur, sigtelinjer og forbin-
delser bliver fastholdt til at bevare sammen-
hængen. Hvorfor oplever vi da alligevel, at der 
er slået en streg i sandet, og smilets by er lagt 
bag os?

Disse spørgsmål har DL rettet til stadsar-
kitekt i Aarhus Kommune Stephen Willacy, 
og han har indvilliget i at besvare dem i næste 
nummer af LANDSKAB. Han har været stads-
arkitekt i knap tre år og er kendt for sit smit-
tende engagement og begejstring for byen. 

Vi ser frem til at blive oplyst af hans svar.
Susanne Renée Grunkin,
formand for Danske Landskabsarkitekter

DL HAR FÅET NY ADRESSE
Danske Landskabsarkitekter har fået ny adres-
se: DL, Peter Bangs Vej 30, DK-2000 Frederiks-
berg. Telefonnummeret +45 33 32 23 54 er 
uændret. www.landskabsarkitekter.dk 

Foto Susanne Renée Grunkin
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André Le Nostre et al., 
Plan af Vaux-le-Vicomte 
Ca. 1660
750 x 1315 mm. Bibliothèque de 
l’Institut de France, 
Cartes et plans, ms. 1040, fol. 14. 
Foto rmn-Bulloz 
© Bibliothèque de l’Institut de 
France, Paris. 
Nord opad

Ill. fra: Sven-Ingvar Andersson, 
og Margrethe Floryan, Annema-
rie Lund (red.): Europas store 
haver. Atlas over historiske planer. 
Engelsk udg.: Great European 
Gardens – An Atlas of Historic 
Gardens. Arkitektens Forlag, 2005. 
168 s. 
Bogen beskriver 68 anlæg i 15 
lande, bl.a. Frankrig (14 stk), 
England (12 stk), Tyskland (11 stk), 
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VAUX-LE-VICOMTE 
– OG HAVEKUNSTEN
Annemarie Lund

Hvad skal vi med havekunsten? Og hvad kan landskabsarkitekter bruge havekunsten til? Redaktionsud-
valget ville undersøge dette og satte kurs mod Frankrig, hvor vi fra nærmeste by, Melun, i to dage ville gen-
nemtrave 1660-talsbarokhaven Vaux-le-Vicomte.

Gennem byen Melun (50 km sydøst for Paris) løber Seinen. Vaux-le-Vicomtes vandløb Ru Bobée og Ru 
Anqueuil (=Ru d’Ancoeuil) løber hertil. For at forstå landskab og terræn gik vi derfor de små 6 km langs Ru 
Anqueuil mod øst ud til haven, der ligger i et landligt område. Den korte fodrejse langs vandløbet, gennem 
småskove, marker og landsbyer gjorde, at haven blev en meget større oplevelse. Især øgedes forståelsen af 
terrænets form – det at mærke, hvordan terrænets ’skævheder’ var rettet op, og jordmasser trillet væk eller 
lagt på. Ligeledes at forstå vandløb, som var tæmmet, lagt i rør og synliggjort som kanaler og bassiner. Her-
til kommer selve den kunstnerisk æstetiske helhedsoplevelse af perspektiv, symmetri, balance, detours, 
festlighed og stedets ånd.

Teksterne bidrager hver på sin måde til en totaloplevelse af netop denne have, men måske også til en 
måde generelt at besøge de haver, som har plads i havekunstens kanon.

For landskabsarkitekter er det en vigtig tradition personligt at opleve havekunstneriske anlæg. Men 
når nu en have er så velbeskreven i tekst, tegninger og billeder, ’hvorfor er det så viktig å besøke anlegget i 
dets fysiske utstrekning?’ spørger Nina Marie Andersen. Fordi landskabsarkitektur er stedsspecifik og har 
en stærk rumlig dimension, svarer hun. Og fordi selvoplevelsen ’gir anledning til en kroppslig tilnærming 
som potensielt setter alle sanser i spill’… ’Et besøk i Vaux-le-Vicomte gir med andre ord en opplevelse som 
involverer hele sanseapparatet så vel som det tenkende hodet. Og slik kan vi få en mer dyptgående forstå-
else av denne hagen spesielt, eller av landskapsarkitekturfaget generelt’. Og hvis vi skal forstå andre pro-
jekter, må vi kunne sammenligne dem med noget, vi allerede har erfaret og forstået. ’I forsøk på å forstå det 
vi møter, vil ulike egenskaper ved hagen tre frem, men også tanker om annen landskapsarkitektur vekkes’, 
konkluderer Nina Marie Andersen.

Lulu Salto Stephensen siger, at selv om myten om barokkens symmetri om en centralakse sidder i bag-
hovedet – det at haven skal opleves fra slottets facade, så er der mange fine overraskelser bl.a. i form af 
detours, bevidste ubalancer, og det at et spinkelt vandløb er omsat til en potent kanal. Lulu fremhæver, 
at ’haven viser tre kompositionsprincipper: den rytmiske balanceakse, den horisontale udbredelse og den 
rumlige integrering med det omgivende landskab…, og pointerer, at ’det er først i bevægelsen, at det sublime 
for alvor opstår. Og det betyder, at haven er et cadeau til mennesket, der bevæger sig.’ En overraskelse er 
også følelsen af autenticitet, og at haven virker helstøbt og klart formidler barokkens idé, uanset de mange 
knubs, haven i sin snart 400-årige historie har tålt.

Ulrik Kuggas giver os en spændende, næsten filmisk fortælling af rivaliseringen og dramaet mellem 
Nicolas Fouquet og Ludvig XIV. Mens vi ledes trinvis gennem haven og slottets gemakker, øges forståelsen 
af, hvor magtfulde mennesker der står bag en have som denne.

Liv Oustrup diskuterer, om haven kan kaldes et autentisk havekunstnerisk værk, og konkluderer, at det 
kan den. Også selv om haven i vid udtrækning måtte retableres omkring 1900 efter mange års neglekt. Ter-
ræn, mure, m.m. var dog nogenlunde intakte.

’At beherske vand har gennem alle tider været en kunst ’, skriver Jacob Fischer. Han forklarer om van-
dets vej i haven, og hvordan vandets vej og tyngdekraften er udnyttet til kaskader, springvand, spejlbassin 
og kanaler. En viden vi også i dag bør bruge i regnvandshåndtering.

Malin Blomqvist fokuserer på linjer og grønne byggeelementer i parken; på den evige dialog mellem det 
fritvoksende og det tugtede. Og på hvordan beplantningen bruges som grønne vægge og rumafgrænsende 
former, hvilket accentueres af lys og skygger.

Anne Margrethe Tibballs og Anne Dahl Refshauge kredser begge om, hvorvidt en historisk have, her 
barok og derfor ganske ’stiv’, kan begejstre og berige yngre landskabsarkitekter. Efter første gennemgang 
ikke rigtigt. Og dog. Det at indtage haven skridt for skridt blev for Anne Dahl Refshauge en ’landskabelig 
detox’ – en grundlæggende måde at inkorporere en have på. Anne Margrethe Tibballs betages ikke i første 
hug. Som barn af sin tid har hun lært at værdsætte ’det andre, det som følger sin egen, tilsynelatende tilfel-
dige orden’. Hun bryder hun sig ikke om formgreb, der tæmmer og kuer. Et par måneder efter har hukom-
melsen transformeret oplevelsen: ’Nå ser jeg at Le Nôtre, i dette verket hvor han demonstrerte kontroll over 
naturens elementer, samtidig laget et stort åpent lerret, hvor de store natursystemene, været og solens gang, 
får spille fram. Med mitt blikk, anno 2016, er dette anleggets største kvalitet.’

PS. En del haver og parker, bl.a. i Versailles, Kensington Gardens og Kgs. Have forynges disse år ved opfø-
relse af helt nye kunstværker og pavilloner, der blot står der nogle måneder. Således får også haven til Gl. 
Holtegård tre midlertidige pavilloner; i 2016 en pavillon med temaet ’Menageri’. AL

Arkitekturudvalget i
Statens Kunstfond, 
takkes for økonomisk støtte, 
der har gjort studierejsen mulig
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HVORFOR BESØKE VAUX-LE-VICOMTE?
Nina Marie Andersen

Jeg står utenfor Vaux-le-Vicomtes høye gjerde, 
like i aksen, og forsøker å få øye på den inten-
derte synlige fortsettelsen som det skulle være 
mulig å se gjennom slottets midtparti. Og jeg 
aner noe grønt bak innglasseringen, men ikke 
mer enn at det fyrer opp under iveren etter å 
se mer – jeg vil inn! Samtidig holder ønsket 
om oppleve langsomt og spare på overraskel-
sene meg tilbake. Engasjementet kan merkes 
i kroppen. Følelsen kjenner jeg igjen fra tidli-
gere besøk av slike steder som har sin plass i 
den hagekunstneriske kanon. Men jeg undrer 
– det finnes atskillige bilder, tegninger og doku-
mentert historie fra Vaux-le-Vicomte som lar 
seg studere fra en komfortabel lenestol i egen 
stue. Så hvorfor er det så viktig å besøke anleg-
get i dets fysiske utstrekning?

Den museale hagen
Spørsmålet er betimelig samtidig som det 
har noen selvfølgelige svar. Det er en vel eta-
blert tradisjon blant våre fagfeller å oppsøke 
de fysiske anleggene. Landskapsarkitekturen 
kjennetegnes ved å være stedsspesifikk og ved 
å ha en romlig dimensjon, blant annet. Mic-
hel Conan gjør et poeng ut av at hverdagsli-
ge og fysiske erfaringer av hagens natur, eller 
av landskapsarkitektur mer generelt, vil jeg 
legge til, skiller hagekunst fra annen kunst og 
representasjoner av hager på museum. Det 
sistnevnte dreier seg om utstilte plantegnin-
ger, perspektiver, bilder eller modeller av ha-
geanlegg. Fysiske hager, eller landskapsarki-
tekturanlegg, erfares derimot utenfor museet 
og gir anledning til en kroppslig tilnærming 

som potensielt setter alle sanser i spill. Conan 
nevner også den museale konteksten som en 
motsetning til den hverdagslige erfaringssi-
tuasjonen. Museet er et sted man aktivt opp-
søker for en opplevelse, og fordi vi innstiller 
oss på å betrakte og å reflektere kan vi tenke 
oss at det tilrettelegger for en bevisst erfaring. 

Et besøk i Vaux-le-Vicomte gir både i pose 
og sekk i så måte. Det er en hage som man kan 
bevege seg omkring i – bortover grusganger, 
opp og ned monumentale trapper, og rundt 
store vannspeil. Og ved å være reisemålet for 
vår lille gruppe, hvor vi tilbringer rikelig med 
tid, kan hagen karakteriseres som et sted vi er 
innstilt på å studere ut ifra helt andre premis-
ser enn våre hverdagsomgivelser. Et besøk i 
Vaux-le-Vicomte gir med andre ord en opp-

Første møte skaper forventning og nysgjerrighet som legger grunnlag for en skjerpet innstilling i møte med hagen. Foto Jacob Fischer
The first impression is one of expectation and curiosity that forms the basis for a more intense attitude when experiencing the garden. Photo Jacob Fischer
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levelse som involverer hele sanseapparatet 
så vel som det tenkende hodet. Og slik kan 
vi få en mer dyptgående forståelse av denne 
hagen spesielt, eller av landskapsarkitektur-
faget generelt. 

Her har jeg lyst til å trekke frem to 
momenter som begge kan relateres til dette 
samspillet mellom det sanselige og det kog-
nitive.

Utvidet repertoar av sanseerfaringer
Det første jeg vil nevne angår representa-
sjoner, (som det for øvrig finnes fascineren-
de eksempler på i barokkslottets kjeller,) og 
hvordan vi som landskapsarkitekter forstår 
representasjoner, i form av for eksempel teg-
ninger og illustrasjoner, som vi omgis med i 

det daglige virket, enten vi utformer eller vur-
derer dem. 

Når vi studerer representasjoner av Vaux-
le-Vicomte, bruker vi vår forestillingsevne til 
å forstå hagens romlige dimensjoner. For å 
kunne gjøre en slik oversettelse fra det todi-
mensjonale formatet, må vi imidlertid ha gjort 
oss noen egne erfaringer. Lingvisten George 
Lakoff og filosofen Mark Johnson hevder at 
måter vi tenker og handler på er fundamen-
talt metaforisk fordi vi forstår en ting via en 
annen. «The essence of metaphor is under-
standing and experiencing one kind of thing in 
terms of another», uthever de i boken Metap-
hors we live by (1980). De amerikanske profes-
sorene peker med dette på noe helt essensielt 
som også angår landskapsarkitektur: Forestil-

linger basert på representasjoner må på et 
visst nivå, forankres i våre egne sanseerfarin-
ger. Vi forstår med andre ord prosjekter ved 
å sammenlikne dem med noe som vi allerede 
har erfart og forstått. I så måte er forestillin-
gen begrenset av vår erfaringsverden, og hvor-
dan vi forstår et prosjekt avgrenset til å gjelde 
noe vi kan relatere til minnet. 

Når vi fysisk besøker hageanlegget Vaux-
le-Vicomte, har vi mulighet til å sammenlikne 
vår tidligere oppfatning basert på represen-
tasjoner opp imot måter vi erfarer hagen in 
situ. På denne måten utvider vi vårt sanselige 
repertoar og skaper nye referanser for senere 
studier av plantegninger og bilder. At den 
velkjente barokkhagen var en boltreplass for 
André le Nôtre, og rommer mengder av land-

Selv vannet synes tuftet i Vaux-le-Vicomte. Foto Nina Marie Andersen 
Even the water seems tufted at Vaux-le-Vicomte. Photo Nina Marie Andersen

”Det stiliserte franske flodlandskapet” skaper forståelse for landskapsarkitektur som kultivering av natur. Foto Nina Marie Andersen
“The stylized French river landscape” offers an understanding of landscape architecture as the cultivation of nature. Photo Nina Marie Andersen
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skapsarkitekturens grunnformer i tre dimen-
sjoner, gjør Vaux-le-Vicomte i tillegg særlig 
interessant å besøke med et pedagogisk for-
mål for øyet.

En nuansert fortelling
Dette læringsperspektivet leder meg over på 
det andre poenget jeg vil nevne i lys av tema-
tikken som jeg tok opp innledningsvis, det 
vil si samspillet mellom det sanselige og det 
kognitive i forståelsen av landskapsarkitektur. 
Jeg ankommer Vaux-le-Vicomte med en viss 
bakgrunnskunnskap om barokkhagens for-
male prinsipper og tilblivelseshistorie basert 
på bilder jeg har sett og informasjon om hage-
anlegget som jeg har lest og blitt fortalt. Gjen-
nom studien av hagen in situ kan jeg således 
få bekreftet verksforståelsen som er basert på 
denne kunnskapen. I en argumentasjon for at 
vi behøver en egen hagekunsthistorie hevder 
John Dixon Hunt at aktørene i fagfeltet ikke 
har vært særlig ivrig etter å omskrivninger av 
historien: «We have not bothered to revise 
our narratives since the late eighteen centu-
ry.» Historien er med andre ord i liten grad ut-
fordret. Tilstedeværelse i Vaux-le-Vicomte til-
byr imidlertid et materielt sansegrunnlag med 
ubegrensede erfaringsmuligheter som gir et 
mer mangfoldig grunnlag for å stille spørsmål 
ved den etablerte historien om hagen, enn det 

vi kan finne i bøker. Slike besøk kan dermed 
danne utgangspunktet for nye eller nyanserte 
fortellinger om barokkhagen som kan skape 
en utvidet forståelse av det hagekunstneriske 
verket (noe dette temanummeret av Landskab 
må betraktes som et bidrag til). Betraktnin-
gen om en slik horisontendring må ses i lys av 
at vi har å gjøre med en hage, og hager påkal-
ler nærvær. Vaux-le-Vicomtes museale egen-
skaper vekker mulig nærværet i enda sterke-
re grad. I dette perspektivet kan hagebesøket 
også iverksette refleksjon som skaper nyan-
serte fortellinger om landskapsarkitektur av 
i dag, eller fra en hvilken som helst tid. 

Kultivert natur
For min del dreier denne utvidede forståelsen 
av Vaux-le-Vicomte spesielt og landskapsarki-
tektur generelt seg ikke om noe nytt, men sna-
rere en bekreftelse av teori. Gjennom presist 
bearbeidet terreng og tuktet vegetasjon syn-
liggjøres barokkhagen som en kultivering av 
naturen. Ved tilstedeværelsen i anlegget, eller 
rettere sagt – i refleksjonen over besøket i et-
terkant – oppstod en fortrolighet med at dette 
tankesettet lar seg overføres til det meste jeg 
vet av landskapsarkitektur. Jeg kjenner det 
igjen i andre prosjekters vannspeil og kaska-
der, i klipte hekker og planerte plener. Kulti-
veringen gjenkjennes også i vegetasjon som 

synliggjøres som natur i kontrast til bygde 
omgivelser, eller i områder som er formgitt 
for å illudere natur med et stilisert eller figu-
rativt uttrykk. 

Jeg kan ikke konkludere hvorfor man bør 
besøke Vaux-le-Vicomte. For dette finnes så 
mange ulike argumenter. Men at det er nett-
opp slik underbygger mitt anliggende her: 
Hagen kan ikke konkluderes en gang for alle. 
Den må stadig oppsøkes og erfares. Og i for-
søk på å forstå det vi møter, vil ulike egenska-
per ved hagen tre frem, men også tanker om 
annen landskapsarkitektur vekkes. 
Nina Maria Andersen, ph.d., 
landskapsarkitekt NMLA

Noter
1. Michel Conan, «Introduction: In Defiance of the 
Institutional Art World» i: Contemporary Garden 
Aesthetics, Creation and Interpretation, red. 
Michel Conan, 3–15. (Washington D.C.: Dumbar-
ton Oaks Library and Collection, 2007), 13
2. George Lakoff og Mark Johnson, Metaphors 
we live by (Chicago: The University of Chicago 
Press, 1980), 5
3. John Dixon Hunt, «Approaches (New and 
Old) to Garden History», i: Perspectives in Gar-
den Histories, red. Michel Conan, 77–90. 
(Washington D.C.: Dumbarton Oaks Library 
and Collection, 1999), 82

Vannet er det samme, men synet av villniset like utenfor hegnet tydeliggjør den ekstreme bearbeidelsen av hagen. Foto Jacob Fischer
The water is the same, but the sight of the tangled growth just outside the fence intensifies the extreme treatment of the garden. Photo Jacob Fischer



LANDSKAB  2  2016 29

Kultiveringen av natur er gitt en annen form utenfor hagen. Foto Nina Marie Andersen
The cultivation of nature has a quite different character outside the garden. Photo Nina Marie Andersen

Det samme vannet som speiler barokkhagen finner vi igjen noen kilometer lenger vest. Foto Nina Marie Andersen
The same water that reflects the baroque garden can be found several kilometers further west. Photo Nina Marie Andersen
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MYTE OG VIRKELIGHED
Lulu Salto Stephensen

Allerede udenfor den mægtige gitterport 
til anlægget åbenbarer den berømte haves 
centralakse sig, set tværs igennem slottets 
midtparti, der er formet af tre loggia-agti-
ge, rundbuede åbninger. Omme fra havefa-
caden overskues haven i ét blik – som et sta-
tisk rum dannet af den mægtige akse, der går 
tværs gennem huset fra gitterlågen til en gi-
gantisk Herkulesfigur et sted ude i horisonten. 
Grænserne udgøres af skovmassiver i blokke, 
der rykker tættere og tættere på aksen, efter-
hånden som den fortoner sig i uendeligheden.

Vi er på studietur til Vaux-le-Vicomte, 
Seine-et-Marne, Frankrig, med det ene for-
mål at opleve haven på dens egne præmisser. 

Vi har alle et kendskab til haven fra bøger 
og undervisning, men nu er det et erklæret 
mål at lægge forudfattede holdninger på hyl-
den. Den eneste bagage er en forestilling om, 
hvordan en barokhave ser ud – ud fra hvad vi 
gennem tiden har læst og hørt om barokkens 
havekunst. Myten om barokkens symmetri 
om en centralakse sidder i baghovedet lige-
som den skulpturelle opbygning med parter-
rebede nærmest slottet og busketter ordne-
de symmetrisk længere ude ad aksen. Myten 
om den blomsterfattige have, hvor det groe-
de holdes i planlagte mønstre under evig klip-
ning. På en baggrund af farvede sten. Myten 
om, at haven er skabt til at opleves i et over-

vældende blik fra området nærmest aksens 
møde med slottet. 

Vi har nu to hele dage og en aften til at 
komme tæt på dette ene monument. Vi må 
tegne og gøre notater og først og fremmest 
opleve haven på dens egne vilkår, udveksle 
iagttagelser og erfaringer og ikke mindst 
bevæge os rundt i dette enorme anlæg. 

Jeg kan godt misunde dem, der tegner til 
dagligt. Det er en fornem måde at se på, man 
kommer automatisk til at analysere motivets 
hemmeligheder og stille nogle spørgsmål. 
Mine småskitser derfra er absolut til privat 
brug, men de afslører nogle spørgsmål, der 
henvender sig til den medbragte myte.

Slottet set gennem den mægtige gitterport. Foto Lulu Salto Stephensen
The palace seen though the enormous wrought-iron gates. Photo Lulu Salto Stephensen
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Havens centralakse set tværs gennem slottets midtparti, der er formet af tre loggia-agtige, rundbuede åbninger. Foto Bjørn Ginman
The gardens main axis seen straight through the palace’s center part, which consists of three loggia-like, arched openings. Photo Bjørn Ginman

Maleri på slottet dateret 1728
Painting of the palace dated 1728
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Overraskelse 1: Symmetri
Da jeg stod foran centralaksen med slottet bag 
mig, var jeg lidt overvældet af den grelle over-
skuelighed, der lå foran mig. Er det det hele – 
hvad skal vi dog her i to hele dage? Myten om, 
at haven skulle opleves fra slottets facade, lå 
jo i baghovedet. 

Det er først i bevægelsen, at det sublime 
for alvor opstår. Og det betyder, at haven er 
et cadeau til mennesket, der bevæger sig. Om 
det så var til hest eller i karet – som mægtige 
gobeliner inde på slottet viser – eller til fods 
eller i nutidens golfbiler (der knaser forstyr-
rende i gruset). 

Hvad myten ikke fortæller, er, at man 
ikke kan promenere op og ned ad centralak-
sen uden at blive vist ud til siderne af terræn-

Parterre de broderie på begge sider af midteraksen og parterre de fleurs yderst th. Foto Jacob Fischer
The Parterre de broderie on both sides of the central axis and the parterre des fleurs to the far right. Photo Jacob Fischer

Herkules er hele anlæggets fikspunkt. 
Han fremtræder i en lad kontraposto 
støttende sig til sin kølle, i en asymme-
trisk komposition, men i en flot balan-
ce, der synes upåvirket af symmetriak-
sens stramhed. 
Foto Lulu Salto Stephensen
Hercules is the scheme’s fix point. 
He appears in an indolent counter-
pose supporting himself with his club, 
in an asymmetrical composition, but 
with an elegant balance, which seems 
unaffected by the formality of the 
axial symmetry. 
Photo Lulu Salto Stephensen
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spring eller kanaler. Den er en kompositionel 
rygrad, og den besøgende skal tvinges bort fra 
dette landskabelige sabelhug. Ud til havens 
andre rige scenarier, ud til de motiver, der 
går på tværs af hovedaksen, for engang imel-
lem at passere den centrale akse igen, og her 
få et overblik over, hvor langt man er kommet 
hjemmefra. 

Den rigdom af motiver, der åbenbares på 
begge sider af centralaksen, er absolut ikke 
symmetrisk ordnet. Der er en vis systematisk 
symmetri nærmest aksen, men fjerner man 
sig ud til begge sider, findes havepartier, der 
ikke modsvares af tilsvarende på den anden 
side af aksen. 

Eksempelvis modsvares det højtliggende 
parterre de fleurs med det forsænkede par-

terre de la couronne. Men der er ingen tilfæl-
digheder. Modstående parterrer er i optisk 
balance, og det virker mere som en veltilret-
telagt komposition i fornem ligevægt. 

Centralaksen er aksen i en vægtskål med 
ligestillede, men ikke ens elementer i hver sin 
vægtskål. Dette princip understreges af Her-
kules, der er hele anlæggets fikspunkt. Han 
fremtræder i en lad kontraposto støttende 
sig til sin kølle, i en asymmetrisk komposition, 
men i en flot balance, der synes upåvirket af 
symmetriaksens stramhed. 

Haven viser tre kompositionsprincipper: 
den rytmiske balanceakse, den horisontale 
udbredelse og den rumlige integrering med 
det omgivende landskab. 

Så symmetri, nej. Balance, ja.

Asymmetri og omvej. Modsat parterre de fleurs ligger det forsænkede parterre de la couronne. De to modstående parterrer er i optisk balance, 
en veltilrettelagt komposition i fornem ligevægt. Foto Jacob Fischer
Asymmetry and detour. Opposite the parterre de fleurs lies the recessed parterre de la couronne. The two opposing parterres are in optical balance, 
a well-organized composition in dignified equilibrium. Photo Jacob Fischer
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Overraskelse 2: Genius loci
På kort havde jeg godt nok set, at et åløb ind på 
begge sider af haven blev til den brede, mægti-
ge, næsten 1 km lange tværkanal inde i haven, 
og jeg kunne sagtens forestille mig kontrasten 
mellem de to slags vandforekomster. Også det 
svimlende perspektiv i, hvad kunst kan. Alli-
gevel var kontrasten overvældende: det flade 
flodlandskab med sine enge og majsmarker, 
skovidyllen med fuglefløjt, da vi nærmede os 
haven, og hvor den stedvist glimtende å bug-
tede sig under høje, vedbendbegroede træer. 

Overraskelsen over, at en så spinkel å 
kunne omsættes til en så potent kanal af så 
overvældende dimensioner, og også, at man 
skal tvinges til at gå helt uden om den – i begge 
ender – for at kunne komme op til Herkules. 
Engang blev man sejlet over. 

Haven tager udgangspunkt i landskabet selv, 
og det overraskende var den naturlige måde, 
de landskabelige elementer lader sig forædle 
til en storslået barokstruktur. 

Overraskelse 3: Blomsterparterret
Broderiparterret med sit sirligt klippede 
buksbommønster sat i knust tegl og kul lå, 
hvor det skulle: nærmest slottet. Det ligger 
forsænket, spejlsymmetrisk om centralak-
sen. I et højere niveau og parallelt hermed, 
men kun i havens ene side ligger parterre de 
fleurs, et blomsterparterre af ganske ander-
ledes karakter. Her er et løsere blomsterflor 
i kun vagt mønstrede plantninger. De som-
meragtige blomsters florlette farveholdning 
var holdt i sarte pasteller (mest lyseblåt og 
hvidt) og stod i stærk kontrast til broderipar-

terret og havens øvrige sirlige velordnethed. 
Kunne dette blomsterparti virkelig være ori-
ginalt? Et par stik af den topografiske tegner 
og gravør Israël Silvestre inde på slottet viste 
imidlertid (i en serie på 14 om Vaux), at det 
var rigtigt nok.

Det så ydermere ud til, at blomsterne den- 
gang var plantet i rundede bede mellem smalle, 
slyngede gange. Dette parterre kan også ses i et 
stik fra ca. 1665 af Gabriel Perelle, som blandt 
andet var gravør, og som nogle gange arbej-
dede sammen med Silvestre. De løstvoksende 
blomster, som jeg så, var så vildtgroende, at 
de slørede den underliggende geometri, hvor-
ved de kom til at minde om Silvestres stik inde 
på slottet, hvor de hænger på en trappeafsats. 
Både Silvestres og Perelles præcise stik går for 
at være værdifulde dokumentationer af, hvor-

Overgangen fra have til Bassin de la Poêle.
Foto Jacob Fischer
The transition from the garden to the Bassin de la Poêle.
Photo Jacob Fischer

Vedbendbegroede træer i vildnis set langs Ru Anqueuil.
Foto Lulu Salto Stephensen
Ivy-covered trees in the wilderness seen along 
Ru Anqueuil. Photo Lulu Salto Stephensen
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dan haven så ud i 1600-tallet. De har mærke-
ligt nok ikke haft indflydelse på den restaure-
ring, man ser i dag, hvor den underliggende 
geometri er taget lige ud af barokkens lærebog. 
Silvestres geometri var langt mere personlig 
og interessant, men måske for avanceret for 
nutidens opfattelse af barokken. 

Så haven manglede ikke det poetiske 
blomsterflor. Det var endda placeret ganske 
tæt på slottet og må have virket ganske kon-
trastfyldt op mod skovmassivernes baggrund 
og broderiparterrets sirlige buksbommønstre 
som forgrund. 

Overraskelse 3: Autenticitet
Restaurering af barokhaver betyder oftest for-
enkling. Vi ser det i andre store barokhaver i 
Europa, at et restaureringsforsøg oftest brin-

ger den barokke geometri tilbage, og herefter 
tilpasses det gartneriske moderne gartneres 
formåen. Det er prisværdigt nok, når bare det 
bliver fortalt. Den besøgende skal vejledes. 
Ikke vildledes. I Vaux bliver det svært, fordi 
haven havde sit højdepunkt den dag, den var 
færdig, og den stolte bygherre afholdt sin 
skæbnesvangre fest, hvor den 22-årige Louis 
XIV desværre blev frygtelig jaloux på sin 
rundhåndede vært, der var dobbelt så gam-
mel. Værten, der var kongens finansminister, 
blev anklaget for at have taget af statskassen, 
og det kostede ham efterfølgende et livslangt 
fængselsophold. Indvielsesfesten var den di-
rekte anledning til, at Louis XIV påbegyndte 
anlæggelsen af Versailles med værtens arki-
tekter og kunstnere, gartneren og landskabs-
arkitekten André le Nôtre, arkitekten Louis le 

Vau og maleren Charles le Brun. Samtidig be-
slaglagde kongen havens citrustræer og skulp-
turer og andet gods, som han kunne genan-
vende i sit nye storstilede projekt. Haven gik 
således i stærkt forfald næsten fra dag to og 
opnåede aldrig den tiltænkte storhed udover 
den ene dag, hvor ca. 6.000 gæster så le Nôtres 
geni i sin fuldendte perfektion. 

Hvordan restaurerer man dette? Vi kender 
alle kompromiserne, men hvor er den ultima-
tive restaurering? Og hvem har de fornødne 
evner (og formåen) til at udføre den? Og er det 
overhovedet ønskeligt? Den autentiske ruin 
har mange gange større fortælleværdi end det 
overrestaurerede monument. Selv om Vaux er 
restaureret ved flere lejligheder, er der en stor 
procentdel bevaret fra anlægstidspunktet for-
mentlig af den grund, at de efterfølgende ejere 

Parterre de fleurs. Stik af Israël Silvestre, ca. 1653
Parterre de fleurs, engraving by Israël Silvestre, ca. 1653

I et højere niveau og parallelt med broderiparterret, 
men kun i havens ene side, ligger parterre de fleurs, 
et blomsterparterre af ganske anderledes karakter. 
Foto Annemarie Lund
At a higher level and parallel with the broderi parterre, 
but only on one side of the garden lies the parterre de fleurs, 
a flower parterre of a quite different character. 
Photo Annemarie Lund
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ikke havde den økonomiske magt til at ændre 
ret meget. Fattigdom har en enestående beva-
rende effekt – uden den var mange værdifulde 
monumenter omskabt til banale misforståel-
ser. Overraskelsen var, at anlægget i sin hel-
hed virkede helstøbt med en klar formidling 
af den barokke idé, og de mange knubs, som 
haven har lidt i sin snart 400-årige historie, 
synes umærkeligt at være blevet helbredt 
uden synlige men. Men Louis XIV’s hærgen 
af skulpturer og andet gods var nu en forbry-
delse mod kunstværket. 

Overraskelse 4: Fête galante
Hvor er I?, tekstede Bjørn Ginman os på sin 
iPhone. Klokken var halv elleve om aftenen. 
Det var buldermørkt, og alligevel formåede 
de over 2.000 lave haveblus at oplyse central-
aksen og andre strategiske punkter i haven 
og skumringsagtigt markere konturerne af 
de flere hundrede mennesker, der som sorte 
skikkelser befolkede haven. Slottet, det strå-
lende fikspunkt for enden af aksen, lå som et 
indfattet guldsmykke, belyst af perlerækker af 
fyrfadslys foran vinduerne. Og Herkules stod 
og lyste i ensom majestæt i havens toppunkt. 
Aftenen afsluttedes klokken elleve med en 
blodrød bengalsk belysning og et elegant fyr-
værkeri helt holdt i sølv og guld, mens blålig-
hvide krudttåger rullede hen over haven. 

Det var magisk. Magisk, ikke kun på grund 
af det spektakulære skuespil, hvor vi alle del-

tog aktivt – alene ved at være der, defilere 
rundt og til sidst samles til den overdådigt 
festlige finale – men også fordi de mange for-
ventningsfulde timer inden finalen havde bun-
det os alle sammen. I tusmørket var vi alle ens. 
I mørket udviskedes tid og stil: det var som at 
have været med til den overdådige fest, den 
rige og kunstforstandige bygherre Nicolas 
Fouquet holdt den 17. august 1661. 

Fête galante. Det var dette udtryk, der 
faldt mig ind i forbindelse med lysfesten. 
Efterfølgende fandt jeg dog ud af, at det 
var et udtryk, det franske akademi i sin tid 
havde givet rokoko-maleren Antoine Wat-
teaus romantiske idyller fra 1700-tallet. Her 
vises bal- eller maskeradeklædte mennesker 
anbragt i parkagtige rammer, ofte af et vist 
historisk og mytologisk tilsnit. Selv om ingen 
af os – anno 2015 – var klædt på til bal eller 
maskerade, så var vi indsat i havens romanti-
ske stearinlysskær som aktører i et teater. Så, 
jo, man kan godt kalde Vaux’ lysfest for fête 
galante. 

Lysfesten gav associationer til den ene 
dag, da haven var på sit højeste. Og selv om der 
ikke var barokmusik og bespisning på guld- og 
sølvtallerkener, så følte alle en samhørighed 
om dette skuespil. Vi var både tilskuere og 
skuespillere. Dette pyrotekniske scenarium, 
der i nattemørket formåede at trække barok-
havens hovedlinjer op i et gigantisk lyspro-
jekt, afsluttedes med fyrværkeriets festlige, 

vilde fanfare. Vild, fordi lysstrålerne gik på 
tværs af havens regelrette elementer og der-
med tilførte haven en kortvarig landskabelig 
dimension. 

Jeg forlod Vaux i mørket med en følelse af 
at have været gæst hos Fouquet. At tid og stil 
var blevet ophævet. Dette er måske det, der 
giver hele haveoplevelsen en ekstra autentici-
tet. Pyroteknikken er den samme som i barok-
ken, og haven skal opleves befolket med et 
engageret publikum. 

Lysfesten i Vaux finder sted hver lørdag 
aften fra maj til oktober. 

Overraskelse 5: Hvad tegning kan
En håndskrift er stærkt personlig. Det er 
en tegning også. Er vi blevet for vante til at 
gemme os bag maskiner, så vi føler, at hån-
dens spor klæder os for meget af ? Det var i 
hvert fald påfaldende, at flere af os vægrede 
os ved at følge opfordringen om kun at tegne. 
Eller er det, fordi vi hele tiden ligger oppe i 
et Facebook-, Twitter- og Instagramgear, så 
vi har mistet vor evne til refleksion og fordy-
belse? Men ved at tegne i haven kunne vi ikke 
undgå at fordybe os. Det var en opfordring og 
en gave. Der skulle bare noget mod til. 

Hvad er det blyanten eller pennen på 
papiret kan, som fotografiet ikke kan? Hvad 
er det tegneprocessen kan? Man tvinges til at 
se, komponere og fremhæve noget frem for 
noget andet. 
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I fotografiet komponeres et billedudsnit af 
virkeligheden gennem linsens afmålte åbning. 
Alt er med. Mange ser gennem linsen, uden 
faktisk rigtigt at se. 

Der gør man til gengæld siddende foran 
motivet, når man tegner. I denne proces blev 
det klart, at haven var langt mere nuanceret 
terrænmæssigt og mere overraskende, end 
fotografiet umiddelbart er i stand til at vise. 

Frihåndstegning er en enestående mulig-
hed for at udvikle en mere fleksibel måde at 
iagttage verden på – den kan give baggrund 
for at bryde vanemæssige måder at se på. ”Når 
man lærer at bryde vanemæssige måder at se 
på, øger det også opmærksomheden på vane-
mæssigheder på andre områder: Hvordan 
man tænker, handler og løser et problem – at 
tegne holder både øjet og sindet ungt.”1 

En tegning er et personligt notat. Ved at 
gense sine notater genopstår tankerækker, 
dufte, samtaler, indtryk, lyde i en mængde, 
der aldrig vil kunne fastholdes i et nok så 
avanceret medie. At tegne er at sanse.
Lulu Salto Stephensen, fil. dr., kunsthistoriker

Note: 
1. Werner Kreisø, ”Hvorfor er det ukendte nem-
mere at tegne end det kendte?”, i: Kognition & 
pædagogik: tidsskrift om tænkning og læring, 
årg. 4, nr. 2, 1994, p. 41

Lysfesten gav associationer til den ene dag, da haven 
var på sit højeste. Det pyrotekniske scenarium formåe-
de at trække barokhavens hovedlinjer op i et gigantisk 
lysprojekt, der afsluttedes med fyrværkeriets festlige, 
vilde fanfare. Vild, fordi lysstrålerne gik på tværs af 
havens regelrette elementer og dermed tilførte haven 
en kortvarig landskabelig dimension. 
Blodrød bengalsk belysning og et elegant fyrværkeri i 
sølv og guld samt blålighvide krudttåger.
Fotos Lulu Salto Stephensen, Liv Oustrup 
The light festival gave associations to the day when 
the garden was at its greatest. The pyrotechnical 
scenario managed to draw the baroque garden’s main 
lines up in a gigantic lighting project, which was ter-
minated by the fireworks’ festive, wild fanfare. 
Wild, because the rays of light passed across the 
garden’s regular elements and in doing so contributed 
a brief landscape dimension to the garden. 
Soft red Bengali lighting and elegant fireworks in silver 
and gold and a bluish-white mist.
Photos Lulu Salto Stephensen, Liv Oustrup
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SOLKONGEN STIK SYD
Ulrik Kuggas

Nicolas Fouquet åbner et vindue i slottet, og 
kaster blikket nordud. Er han nervøs? Angi-
veligt ikke. Burde han være nervøs? Ja, så af-
gjort. 

Jeg har sat mig på en bænk skråt foran 
slottet og prøver at se scenen for mig. En 
augustdag i 1661. Landets finansminister ven-
ter på sine gæster til indvielsesfesten for sit 
nye slotsanlæg. Eller rettere; han venter på 
kongen – Ludvig XIV, og når kongen kommer, 
er alle andre statister.

Man hører lyden af hestehove og kare-
ter fra det flere hundrede mand store følge 
et stykke tid, før man kan se dem. Da er Fou-
quet forsvundet fra sit vindue. Er på vej ned ad 
trappen for at byde velkommen. For at møde 
sin konge.

”Det kan ikke gå galt,” har han tænkt. ”Det 
er så vanvittig godt forberedt. Jeg har endog 
fået spredt nyt grus på de tilstødende veje, så 
de fine frøkner og madammer kan ankomme 
i god behold.” Har han gjort for meget ud af 
det? Det mener nogle. Men ikke Fouquet. Han 
finder den slags bekymringer kedelige. Og han 
bryder sig ikke om at kede sig. Det er jo netop 
derfor, han har forberedt så mange festlige 
indslag.

Kongens følge drejer mod syd, ind i slot-
tets længdeakse. Den royale karet forcerer 
dybdepunktet ved voldgraven og bevæger sig 
videre ind gennem porten til slottets forgård. 
Larmen tager til, og da hestehovene og karet-
hjulenes stålbånd rammer forgårdens bro-

sten, klirrer hver en rude på slottets nordside.
Kongen stiger ud. 
”Velkommen til Vaux-le-Vicomte Deres 

Majestæt,” siger Fouquet. 
”Fouquet,” siger kongen afmålt. 
Dronningen siger ingenting, for hun er 

slet ikke med. Det fine grus var spildt på hen-
de, hun er blevet på Fontainebleau med et 
ildebefindende. Det fine grus er også spildt på 
kongen, for han er i dårligt humør.

”Nu håber jeg, at Deres Majestæt vil be-
tragte Vaux, som var det Deres eget hjem,” 
siger Fouquet.

”Hele Frankrig er mit hjem,” svarer kon-
gen.

Otte trin op – repos. Tre trin op – repos. Syv 
trin op – repos. Fire trin op – repos.

Så står kongen ved indgangen til ikke blot 
slottet, men hele anlægget. For gennem de tre 
rundbuede døråbninger – og tre tilsvarende 
døråbninger på sydsiden – ser man lige igen-
nem slottet og ud i haveanlægget. Hvad har 
han tænkt, kongen, ved mødet med dette syn. 
Har han tænkt, at med denne frivole trans-
parens var endnu et afgørende skridt taget 
væk fra de tunge fæstningsanlæg, man boede 
på tidligere. Tænkte han på, at denne åben-
hed var det perfekte billede på den intention 
kardinal Richelieu havde, da han beordrede 
borgherrerne at nedrive deres dystre fæst-
ninger og i stedet bygge slotte. Tænkte han 
på, at dette raffinement kunne tolkes som et 
udtryk for Fouquets dybtfølte tillid til, at kon-

gen nok skulle holde de ydre fjender stangen. 
Måske. Det er ikke til at vide. Man tænker så 
dårligt, når man er sur.

Fouquet vil redde situationen og roder sig 
ud i en snirklet gang smiger:

”Louis le Vau, Deres fremmeste arkitekt, 
har personligt ført tilsyn med byggeriet, Le 
Nôtre har stået for haverne og springvandene, 
og derudover har Le Brun stået for samtlige 
dekorationer. Jeg elsker den tanke, at for-
eningen af disse talenter måtte minde Dem 
om det, De har opnået på Deres slot i Vincen-
nes,” siger han.

Kongen siger ikke noget. Han er træt nu. 
Skal hvile sig. Bliver ført til sine gemakker. 
End ikke elskerinden kan muntre ham op. 

Middagen er ikke videre vellykket. Hvad 
er det med ham Fouquet? Kan han ikke selv se 
det uheldige ved at servere på guldtallerkner, 
når kongen har omsmeltet en stor del af sit 
eget service på grund af galopperende udgif-
ter til krigsførelse. Fouquet er dog finansmi-
nister. Han burde forstå den slags. 

Efter middagen lykkes det at lokke kon-
gen med på havevandring. Skumringen har sat 
ind, men det er der råd for. Fouquet har ladet 
fakler anbringe langs stierne. 

Seks trin ned – repos. Syv trin ned – repos. 
Så står de ved den lille vindebro af træ, der 
fører over voldgraven. Syv trin ned – repos. 
Otte trin ned – repos. Seks trin ned – repos.

Mon kongen vendte sig om nu, og så til-
bage mod slottet. Det er ikke til at vide, men 

Fotos Malin Blomqvist
Photos Malin Blomqvist
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hvis han gjorde, fik han en første smagsprøve 
på det optiske greb, der gentages ned gennem 
anlæggets hoveddel, før det gennemskæres af 
kanalen: Visuelt forsvinder reposerne, og tri-
nene smelter sammen og opleves som ét sam-
menhængende trappeanlæg. 

Syv trin ned – parterre. Og hvilket parterre. 
Hvorfor ser kongen stadig mut ud. Forstår 
han ikke, at buksbombroderierne er et per-
fekt billede på naturbeherskelse. Og et ligeså 
perfekt modbillede på Colberts tanker; denne 
for kongen farlige nye minister med alle hans 
vanvittige ideer om udvikling – om at de fat-
tige ikke behøver at være fattige. Hvad bliver 
mon det næste; at de rige skal ophøre med at 
være rige?

Forbi det runde bassin, som ikke er rundt, 
men ovalt, men ser rundt ud, netop fordi det 
er ovalt. Seks trin ned – repos. Fire trin ned – 
vandhave. Når man vender sig om mod slottet, 
er reposerne igen forsvundet, og også parter-
rehaven er væk for blikket, og – oh fryd, kan-
ten fra det runde bassin er blevet til en tyk 
streg, der visuelt føjer sig til trappeanlægget. 
Eller som Le Nôtre er citeret for at have sagt: 
”Øjet skaber perspektivet – promenaden brin-
ger det til live.”

Vandhaven må han have lagt mærke til, 
kongen. Slottets spejling må have gjort ind-
tryk. Lidt for meget måske. Ti trin ned – repos, 
og ja, når man vender sig mod slottet, indfø-
jer bassinkanten sig selvfølgelig perfekt mel-
lem de ti trin og de mange andre trin, man har 

forceret. Det stadig mindre slot knejser på sit 
stadig større trappeanlæg. 

Nu går det nedad. Kvartsvingsrampe med 
kraftigt fald. Ti trin ned – kanal. Så dybt ligger 
den – tværkanalen, at man først ser den, når 
man er ganske tæt på. Når man er nået ned og 
vender sig om, er slottet væk. Hvilket bedre 
sted at anbringe grotten. Og hvilket bedre 
sted end i grotten at lade Molière uropføre et 
stykke, skrevet specielt til majestæten.

”Hvad hedder stykket?” spørger kongen.
”De Fortrædelige,” svarer Fouquet.
”Det passer perfekt til lejligheden,” sva-

rer kongen. 
To timer varer stykket, og efterfølgende 

orker kongen ikke mere. Men Fouquet har et 
sidste skud i bøssen, et arrangement, han føler 
sig overbevist om, vil ændre kongens humør: 
fyrværkeriet. Da raketterne kort efter oplyser 
himlen i farverige kaskader af lys, har kongen 
fået mere end nok. Han lader sig køre hjem til 
Fontainebleau. 

Syv trin op – repos. Fyrre trin op – repos. 
Tredive trin op – plateau. Her på udsigtsplat-
formen oven over grotterne nåede kongen 
formentlig ikke op. Godt det samme. Hans 
humør stod ikke til at redde. Men vi andre kan 
nyde udsigten – og det er svært ikke at blive 
imponeret over dette anlæg, der først nu her 
til sidst på vandringen udfolder sig for ens 
øjne som et samlet hele. 

Med Vaux-le-Vicomte fik Fouquet skabt 
sig et værk, der på en gang blev hans livs 

højdepunkt og hans fald. Og nok blev kon-
gen rasende den aften, men han var dog ikke 
dummere, end at han godt kunne se, at den 
parykklædte trio Le Vau, Le Brun og Le Nôtre 
i forening kunne frembringe det helt ekstra-
ordinære. Gad vide, hvad han sagde til dem, da 
han efterfølgende befalede dem at lave ham et 
slotsanlæg i Versailles. Sikkert noget med at 
det skulle være større, langt større. 

Versailles nåede Fouquet aldrig at opleve. 
Kun tre uger efter indvielsesfesten blev han 
fængslet, og han tilbragte resten af sit liv bag 
tremmer. Han blev dømt for underslæb og 
majestætsfornærmelse. Hans egentlige for-
brydelse var nok snarere, at det han havde 
skabt, var for stort og for smukt – et slot og en 
have i fuldendt balance, hvor bygherrens kær-
lighed til kunsten overalt aflæses i anlæggets 
legende generøsitet.
Ulrik Kuggas, landskabsarkitekt MDL

Kilder:
Lorànt Deutsch: Histoires de France, Tome 2: 
Louis XIV et Fouquet. 2014
Jean-Marie Pérouse de Montclos: 
Vaux-Le-Vicomte. 2002 
Alexandre Dumas: Manden med Jernmasken.
1847 ( film)
Bernard Jeannel: André Le Nôtre. Birkhäuser,
1988



40 LANDSKAB  2  2016

ER VAUX-LE-VICOMTE EN AUTENTISK 
OG BEVARINGSVÆRDIG HAVE?
Liv Oustrup

I 1981 udarbejdede ICOMOS og IFLA Firen-
ze-charteret om bevaring af historiske haver. 
Chartrets § 1 lyder: “A historic garden is an ar-
chitectural and horticultural composition of 
interest to the public from the historical or ar-
tistic point of view. As such, it is to be consi-
dered as a monument.”1 Vaux-le-Vicomte er 
udpeget som Monument Historique, og anlæg-
get ønskes bevaret, fordi det har almenhedens 
interesse. Men hvad er det særlige ved Vaux-
le-Vicomte, der gør dette anlæg bevaringsvær-
digt? Og opleves haven som autentisk?

I Firenze-chartrets § 9 står: ”(…) The 
authenticity of a historic garden depends as 

much on the design and scale of its various 
parts as on its decorative features and on the 
choice of plant or inorganic materials adopted 
for each of its parts.” 

Autenticitet kommer af græsk, authentia; 
troværdighed, og anvendes om noget, der er 
ægte eller pålideligt. Kunsthistorikeren Lulu 
Salto Stephensen anvender begrebet ægt-
hedsværdi: Den historiske værdi, hvor kvali-
teten består i den oplevelse, det er at stå over 
for en original genstand. Det er subjektets 
oplevelse og forestillingsevne, der aktiveres 
og beskrives.2 For arkitekten Ove Hidemark 
refererer oplevelsen eller følelsen af autenti-

citet alene til betragterens referenceramme, 
altså den viden samt de forestillinger og for-
ventninger, som vi individuelt bærer med os.3 

Jeg finder, at autenticitet både binder sig 
til en haves fremtræden og aflæselighed, her-
under havens plan og dimensionering, dens 
udsmykning, plantevalg og befæstelse – og til 
den oplevelse, vi får i mødet.

Vaux-le-Vicomte er anlagt af Nicolas Fou-
quet (1615-1680), som arvede eller købte 90 ha 
jord i 1641. I 1656 havde han opkøbt i alt 500 
ha4 og ansatte arkitekt Louis Le Vau (1612-
1670), gartner André Le Nôtre (1613-1700) 
og maler og skulptør Charles Le Brun (1619-

Midteraksen med et klart forsvindingspunkt i horisonten. Der er skabt lange perspektiver frem-tilbage og også på tværs i haven. 
Her set fra Hercules, der er placeret ca. midt i længdeaksen og højdemæssigt som slottets tårn. Foto Liv Oustrup 
The central axis with a precise vanishing point on the horizon. Deep perspectives were created both back and forth as well as across the gardens. 
Here seen from Hercules, which is placed in about the center of the longitudinal axis with a height similar to the palace tower. Photo Liv Oustrup 

Modstående side, øverst. Træplantning nord for slottet og den øst-vestgående allé fra Melun
Modstående side, midte. Hovedaksen fortsætter nord for slottet. Fotos Jacob Fischer, Annemarie Lund

Opposite page, top. The trees north of the palace and the east/west avenue from the Melun 
Opposite page, middle. The main axis continues north of the palace. Photos Jacob Fischer, Annemarie Lund
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1690), som sammen skabte slot og et – for 
tiden – helt unikt haveanlæg.5

Vaux-le-Vicomte er skabt som en teater-
scene, hvor ejeren skulle beundres og aner-
kendes. Le Nôtre evnede at anvende Kepler 
og Gallileis forskning i optik, så havens plan 
byggedes op om en tydelig midterakse, et klart 
forsvindingspunkt i horisonten, præcise spej-
linger med stor afstand mellem vand og byg-

ninger og indramninger af terrasser og geo-
metriske flader. Topografien blev udnyttet til 
at skabe rum og optiske illusioner, og haven 
blev indrettet med boulingrins, parterres, 
kilometervis af skarpt klippede hække, mure, 
lunde, grotter, trapper, statuer og vand i fla-
der med spejlinger, springvand og kaskader, 
ligesom der skabtes lange perspektiver både 
frem-tilbage og på tværs i haven.6

Slot og have blev indviet ved en kæmpe fest 
17. august 1661, hvor Vaux blev vist frem for 
Ludvig XIV. 5. september blev Fouquet arre-
steret efter ordre fra kongen og 19. december 
1665 dømt til fængsel, hvor han døde 23. marts 
1680. Da Fouquet var i fængsel, ansatte Ludvig 
XIV Le Nôtre, Le Brun og Le Vau til at designe 
Versailles, og han hentede bl.a skulpturer og 
citrustræer fra Vaux. Resten af godsets inven-
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tar blev sat på auktion i 1665, hvor også træer 
i haven blev solgt og genplantet i Versailles. 

Først 19. marts 1673 fik Fouquets hustru 
lov at få slottet retur, og i 1705 solgte Madame 
Fouquet ejendommen til Marshal Villars 
(1653-1734). Villars’ søn solgte i 1764 til 
César- Gabriel de Choiseul-Praslin (1712-
1785). Familien Praslin beholdt stedet i seks 
generationer, og vi ved, at de ’engelsk-ficerede’ 
haven og begravede damme og terrasser, men 
de kærede sig tilsyneladende ikke meget om 
haven, og da de forlod stedet i 1857, forfaldt 
anlægget.

I 1875 købte industrimagnaten Alfred 
Sommier (1835-1908) godset på auktion og 

ansatte arkitekt Gabriel Hippolyte Destail-
leurs (1822-93) og landskabsarkitekt Elie 
Lainé (1829-1911) til at restaurere slot og 
have. Udgangspunktet var resterne af haven 
samt 14 stik af Israël Silvestre (1621-91) udført 
1656-60, dvs. i havens anlægsperiode. Tegnin-
gerne viser haven fra mange vinkler, men det 
er tydeligt, at terrænet ikke gengives præcist, 
som det blev udført.7

Først i 1946 fandt F.H. Hazlehurst en plan 
i Paris’ nationalbibliotek, som kan henreg-
nes til den periode, hvor Le Nôtre arbejdede 
med Vaux.8 Imidlertid er der så stor overens-
stemmelse med planen fra 1661 og nutidens 
have, at havens grundlæggende skematik må 

have været eksisterende, da Sommier igang-
satte renovering.9 Vi kan derfor konkludere, 
at planen og havens dimensioner, forholdet 
mellem havens rum, stier, bygninger og volu-
mener stadig er, som Le Nôtre havde tænkt. 
Samtidig er det markant, at haven er intakt 
– der er ikke solgt fra, ligesom haven endnu 
ligger ’på landet’. Der er knap 50 km til Paris’ 
centrum, og dét, at haven ikke er blevet gen-
nemskåret af højspændingsledninger, er ble-
vet nabo til dominerende byggeri eller en tra-
fikeret motorvej, er unikt.

I perioden 1877-91 reetableredes det 
hydrauliske netværk, og damme og skulptu-
rer blev genskabt.10 Mange skulpturer blev 

Slot med voldgrav, trappeanlæg, mure og broer. Fotos Liv Oustrup, Jacob Fischer
Palace with moat, stairs, walls and bridges. Photos Liv Oustrup, Jacob Fischer

Modstående side.. Tværakse . Haven er indrettet med boulingrins, parterres, ki-
lometervis af skarpt klippede hække, mure, lunde, grotter, trapper, statuer og 
vand i flader med spejlinger, springvand og kaskader. Terrænet er udnyttet til at 
skabe rum og optiske illusioner. Foto Liv Oustrup
Opposite page. Transverse axis. The garden is arranged with bowling greens, 
parterres, and kilometers of formally trimmed hedges, walls, groves, grottos, 
stairs, statues and reflecting pools, fountains and cascades. The terrain is 
employed to create spaces and optical illusions. Photo Liv Oustrup
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nyhugget, enten fra tegninger eller fra ori-
ginaler, som stod i f.eks. Versailles. Alfred 
Sommier døde i 1908, men hans søn Edme 
(1873-1945) overtog projektet, ansatte Henri 
(1841-1902) og Achille Duchêne (1866-1947) 
som landskabsarkitekter, og i perioden 1908-
23 genskabtes havens beplantninger, herun-
der de slotsnære parterrer.

I dag findes 20 bassiner, mens der i 1661 
var 36. I 1661 anvendtes sand på stierne frem 
for det grove, stenblandede grus, som findes i 
dag, og der er ikke en eneste plante, som har 
overlevet de 355 år, der er gået siden indviel-
sen. Sommier plantede hestekastanjer i stedet 
for elm, som de nuværende efterkommere er 

ved at udskifte til lind.11 Plantningerne bliver 
ikke holdt så stramt, som de er gengivet på Sil-
vestres tegninger, og taks- og buksbomkegler 
fandtes kun i meget begrænset omfang i 1661.

Der er altså en del af havens elementer, 
herunder skulpturer, befæstelser og planter, 
der hverken er originale eller opleves som 
autentiske. Mure og trapper, som har været 
begravet under muld, har det været muligt 
at renovere. For skulpturerne, hvor der har 
været tegninger, har det været muligt at 
rekonstruere, men for planter og befæstelser 
er der i et vist omfang tale om fri fornyelse. 
I plantevolumenerne, der definerer mange 
af havens rum og afgrænsninger, er anvendt 

andre arter end Le Nôtre plantede, og sær-
ligt helt nær slottet er alt for mange blom-
ster og taks. Og en helt særlig historie: I 2002 
anerkendte retten i Paris Achille Duchênes 
ophavsret til udformningen af de bede, der lig-
ger umiddelbart syd for slottet.12 Det er såle-
des ikke som de oprindelige ’Le-Nôtre-par-
terrer’, men derimod en tilskrivning fra 1908.

Der er ingen tvivl om, at Vaux-le-Vicomte 
er en ganske særlig have. Men hvad er det ved 
netop denne have, der gør den bevaringsvær-
dig? Ét er, at haven har haft stor betydning for 
den franske historie med sin særegne Ikaros-
fortælling med Fouquet og Solkongen, så selv 
om haven var forsvundet, er alene myten om 

Slottet ses ikke fra kanalen. Det viser sig først, når man kommer længere op. Foto Jacob Fischer 
The palace is not visible from the canal. It doesn’t appear until one moves further up. Photo Jacob Fischer
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den fest, hvor Solkongen følte sig overstrålet, 
af så stor betydning, at haven har kulturhisto-
risk værdi. Samtidig er oplevelsen af havens 
plan og disposition helt unik, og autentici-
tetsfølelsen i top. Det er kun i mødet med 
havens enkelte elementer, herunder særligt 
befæstelser, skulpturer og planter, at auten-
ticitetsfølelsen for mig lider under min viden 
om, hvad der har været, og hvad der nu er. Det 
er på kanten af pastiche, at der er blomster i 
ikke-fungerende fontæner, at der er SÅ mange 
taks-kegler, og at der er kun er indplantet nye 
træer langs hovedaksen og den ved den store 
kanal, mens hækplanterne (Carpinus betulus) 
tydeligt er syge, og skovplantningerne lider 
under manglende drift.

Samtidig ved jeg, at det er en grundlæg-
gende præmis for vores haver, at de er proces. 
Man kan decideret tale om et eksistensvilkår, 
at planter gror ind og ud af form for at ældes 
– eller bliver ramt af sygdom, at vand ændrer 
veje, at stier og skulpturer slides. Uanset, om 
vi plejer og vedligeholder, så kan vi blive tvun-
get til at ændre artsvalg, etablere en ny belæg-
ningstype eller ændre forløbet af en vej. 

Hvad der fremtræder så stærkt i Vaux-le-
Vicomte, er de værdier, der knytter sig til pla-
nen, altså havens form, som den blev givet af 
Le Nôtre. Det var – og opleves stadig som – 
genialitet, som ikke kan underkendes, som 
opleves autentisk og gør haven absolut beva-
ringsværdig. Vaux-le-Vicomte er et ikonisk 
eksempel på netop dén tids fremmeste ha-
vekunst og eksempel på et værk af en have-
kunstner.
Liv Oustrup, landskabsarkitekt MDL, ph.d.,
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
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Trappeanlæg. Foto Liv Oustrup
Stairway. Photo Liv Oustrup
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Tværgange i bousqetter og skovpartier.
Fotos Bjørn Ginman, Annemarie Lund, Jacob Fischer
Transverse passage through the bousqettes and 
wooded areas
Photos Bjørn Ginman, Annemarie Lund, Jacob Fischer
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MENNESKETS MAKT
– 2000-tallskritikk av et 1600-tallsanlegg

Anne Margrethe Tibballs

Vaux-le-Vicomte regnes som et skoleeksem-
pel på barokk hagekunst i fransk ånd, og Le 
Nôtres ypperste verk. I dette anlegget forløs-
te Le Nôtre barokkens ideer for havekunst.1 

Og nå, 350 år etter det ble bygget, er anleg-
get i en ypperlig tilstand, restaurert og godt 
vedlikeholdt. Når vi besøker det i oktober, er 
også været med oss – en høstdag med 20 gra-
der og sol. Alt ligger til rette for en storslagen 
opplevelse.

Likevel blir jeg ikke henført.

 
Jo da, jeg blir imponert av anlegget. Kom-
posisjonskunsten er iøyefallende: Det åpne 
midtpartiet er er mesterlig komplementert 
med små rom langs sidene og innrammet av 
bosketter; Symmetrien er tydelig og verdig, 
men ikke dogmatisk; Og spillet med siktlin-
jer er spissfindig. 

Hva er det da som hindrer meg i å bli betatt? 
Det er tydelig for meg fra første stund. Det 

barokke natursynet slår imot meg og provose-
rer. Det er tydelig at Le Nôtre her ville vise at 
mennesket makter å kontrollere naturen. Det 
dynamiske og tilfeldige skulle kues.

Vi har gått gjennom skog og åkerlandskap 
for å komme til slottsanlegget. Vi har fulgt løv-
dekkede stier langs villnis og gamle trær. En 
bekk sildret nedenfor, av og til demmet opp 

av avbrukne greiner og tråkkesteiner. Når vi 
kommer til slottshagen er kontrasten slående. 
Her går brede grusganger langs klipte hekker. 
Vannet står stille i sine geometriske speil. Alt 
synes statisk og forutsigbart. 

Formgrep som temmer
Naturens krefter er temmet på mange måter. 
Å ordne terrenget er det mest grunnleggen-
de. I midtpartiet av den 40 mål store formelle 
hagen, er terrenget selvsagt bearbeidet. Her 
er flate terrasser delt med trapper og jevne 
skråninger. (Arbeidskraften dette innebar på 
1600-tallet, fortjener en tanke.) Å skjule van-
nets bevegelse har vært en del av denne bear-
beidingen. Vannet føres under bakken og opp 
til blanke vannspeil med hevertprinsipp og ti-
dens teknologiske nyvinninger.

I boskettene er imidlertid terrengets 
naturlige form beholdt. Topografien her er 
ikke dramatisk, men terrenget bølger lett 
og er stedvis  høyere på en side av aksen enn 
den andre. For å opprettholde det symme-
triske bildet, er disse terrengvariasjonene 
gjemt bak hekker og murer. Enkelte steder 
fins terrengmurer kamuflert av grønne hek-
ker,  på andre siden av aksen er det da hekker 
i samme høyde som skjuler terrenget baken-
for. Det bølgende terrenget er dermed over-
vunnet.

I valget av vegetasjon har det statiske 
har vært ideal. Her er planter som opptrer 
omtrent som byggemateriale: buksbom og 
barlind – formbare og like gjennom alle årsti-
der. En parterre skiller seg fra de andre. Fro-
dige stauder i blått, rosa og hvitt svaier lett i 
vinden. Jeg blir nysgjerrig på dette frislippet, 
og leter fram mer informasjon. Disse frie for-
mene og varierte bladverk var ikke del av Le 
Nôtres komposisjon. De har fått sin form i 
nyere tid. 

Forandrede idealer
Jeg setter meg ved de gyngende blomstene og 
tenker at jeg er barn av min tid. Vokst opp i 
en verden hvor orden og det bygdes logikk er 
matriksen. Omgitt av trafikkskilt, boligblok-
ker og datasystemer, har jeg lært å verdsette 
det andre, det som følger sin egen, tilsynela-
tende tilfeldige orden. 

I min verden er det mer enn nok planerte 
flater, intelligente konstruksjoner og mono-
tone materialer. Her er hager lommer hvor 

dette andre skal ha spillerom. Hager er ste-
der med materialer som endres litt fra dag til 
dag. Der vinden finner noe å ta tak i, og terren-
get er upraktisk, men morsomt å løpe i. Noe 
av gleden ved å besøke en hage, er å kjenne at 
det råder andre system enn de vi mennesker 
har kontroll over.

Med dette utgangspunktet opplevde jeg 
det barokke hageanlegget som overdrevent 
og fåfengt, som om det er nyttesløst å skape 
en hage med Le Nôtres palett. 

Tre måneder nyanserer 
Men når jeg i skrivende stund, tre måneder 
senere, tenker tilbake på Vaux-le-Vicomte, 
har hukommelsen transformert bildet. Det 
jeg minnes nå er åpenheten: De lange siktlin-
jene, de store speilende vannflatene og over-
blikket. Og så husker jeg lyset som skiftet 
gradvis. Åpenheten ga rom til å ta inn hvor-
dan de disige formiddagene gikk over til sol 
og skarpe skygger, og hvordan skyggene etter 
hvert strakk seg utover og kveldslyset ga en ny 
form for varme. 

Min idé om hva en hage skal være, synes 
å ha smittet over på minnet. Tiden har truk-
ket opplevelsene jeg faktisk verdsatte i hagen 
fram i bevisstheten, og avstemt mitt bilde av 
virkeligheten med idealene jeg bærer på. Å, 
den velsignede hukommelsen! 

Nå ser jeg at Le Nôtre, i dette verket hvor 
han demonstrerte kontroll over naturens 
elementer, samtidig laget et stort åpent ler-
ret, hvor de store natursystemene, været og 
solens gang, får spille fram. Med mitt blikk, 
anno 2016, er dette anleggets største kvalitet. 
Anne Margrethe Tibballs, landskapsarkitekt 
MNLA

Note
1. Magne Bruun, 1975: Hagekunstens histo-
rie – forelesninger, Landbruksbokhandelen, 
Ås-NLH: Le Nôtre «maktet å forløse [Jacques 
Boyceaus] ideer og samle dem i storslagne kom-
posisjoner.»
Jacques Boyceau skrev ned prinsipp og ideer 
for hagekunsten i overgang fra høyrenessan-
se til barokken i «Traité du Jardinage» (Utgitt 
1638.) «Avhandling om hagekunst etter natu-
rens og kunstens regler»

Det ses, hvordan vandløbet Ru Bobée tidligere løb 
gennem terrænet og mødte den tværgående 
Ru Anqueuil
The former path of the Ru Bobée stream is still 
evident where it ran through the terrain and crossed 
Ru Anqueuil
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Kanalens afslutning i øst. Foto Jacob Fischer
The canal’s termination toward east. Photo Jacob Fischer 
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NÅR VANDET LØBER OP
– lavteknologisk vandoplevelse i Vaux-le-Vicomte

Jacob Fischer

Jordens kerne trækker i alt og alle. Således 
også i vandet. Trækker det nedad. Så snart 
vanddampen i skyernes troposfære er kon-
denseret til regndråber, starter tyngdekraf-
tens tag i vandet. Når dråberne er landet på 
jorden, fortsætter turen nedad – enten via den 
korteste og direkte vej gennem jordlagene ind 
mod jordens midte eller via den indirekte vej 
på jordens overflade som bække, åer og floder, 
men altid tages den nemmeste vej mod lav-
punktet; havets overflade. For vand løber ikke 
opad, heller ikke på godsejerens jord.

At beherske vand har gennem alle tider 
været en kunst på højde med den magi, der 
ligger i at beherske ild. Gennem tiden har 

menneskeheden udviklet teknikken til at 
styre vandet som ressource til drikkevand til 
byerne, vanding af tørre jorder og afvanding af 
våde jorder. Kendskabet til teknikken og over-
skuddet til at lade den udfolde sig har givet 
anseelse og magt. Men at kunne beherske van-
det til noget så overflødigt som underholdning 
i en lysthave er en mulighed, der i 1660’ernes 
Frankrig kun tilfalder en konge. Og end ikke 
dennes finansminister, skulle Fouquet sande 
kun et par dage efter den overdådige indvielse.

Jeg taler om kunsten at få vandet til at 
løbe op, udfordre tyngdekraften ved brug af 
tyngdekraftens energi, genskabe de lyde og 
spejlinger, vi oplever i vandets frie bevægelse 

gennem landskabet. Jeg taler om Le Nôtres 
spektakulære vandsystem i Vaux-le-Vicomte 
som hovedaktøren i havens iscenesættelse, 
der gav Solkongen inspiration til at lade Le 
Nôtre stå for opførelsen af Versailles’ enorme 
vandhave. Vand er havens sjæl, siger man. Det 
mærkes tydeligt i Vaux-le-Vicomtes velpro-
portionerede have. I Versailles fylder vandet 
næsten for meget til, at det kan mærkes, for 
ikke alt mærkes tydeligere, bare fordi det bli-
ver større. Louis d. XIV var en stor konge, men 
en lille mand.

At gøre sig til herre over vand indbefatter 
at skaffe det i rigelige mængder, lede det der-
hen, hvor det skal bruges uden unødigt tryk-

Lille østkanal, del af de tværgående Petits canaux. Foto Jacob Fischer 
The little east canal, part of the transverse Petits canaux. Photo Jacob Fischer
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tab, kompensere for fordampning og sikre, at 
vandets kvalitet til stadighed er af en sådan 
beskaffenhed, at det ikke ender i en algesuppe. 
At håndtere dette i dag er en udfordring, trods 
alverdens teknologi. At være i stand til at 
håndtere dette i midten af 1600-tallets fran-
ske barok er imponerende og kan stadig danne 
forbillede for vor tid.

Vaux-le-Vicomte er placeret i landskabet 
i et relativt dramatisk terræn med naturlige 
kilder både nord og syd for haven og et vand-
løb tværs gennem anlægget. Selv om stedets 
placering i landskabet var betydeligt mere 
ideelt, end tilfældet var med Versailles, blev 
der også her flyttet bjerge af jord, så Le Nôtre 

kunne opnå den ønskede optiske virkning af 
anlægget: anamorphosis abscondita. 

At der er flyttet meget jord kan man godt 
forestille sig, når man går i haven – intet land-
skab er født så eksakt. Men hvad man ikke kan 
se, er de enorme udgravninger, der har fun-
det sted for at få placeret vandrør til forsyning 
af havens mange fontæner. I op til 30 meters 
dybde blev nogle af rørene lagt.

Havens vandforsyning består af to luk-
kede underjordiske reservoirs på hver 1.500 
m3 suppleret med to store damme 3 km fra 
haven. De lukkede reservoirs ligger uden for 
haven i et højere niveau end fontænerne, 
og ud fra de forbundne kars princip får de 

enkelte stråler dermed en maksimal højde. 
Et netværk af 20 km rør forbinder vandfor-
syningen med de 36 bassiner, der oprindelig 
var i haven, og flere hundrede dyser. For hver 
fontæne er der placeret en manuel ventil til at 
dosere vandmængden. Afhængig af nedbørs-
mængden tager det fire til ti dage at fylde alle 
reservoirs, og det giver kapacitet nok til seks 
timers vandsymfoni. 

Rørene blev oprindelig udlagt som ter-
rakottarør, og for at undgå tryktab under de 
store distancer fra reservoir til dyse blev der 
brugt store dimensioner, startende med ca. 
Ø50 cm faldende ned til Ø20 cm. I forbin-
delse med havens store renovering i starten af 
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Cirkelbassin, Rond d’Eau. Foto Jacob Fischer 
Circle bassin, Rond d’Eau. Photo Jacob Fischer
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1900-tallet blev alle rør erstattet med støbe-
jernsrør. Bortset fra denne renovering af rør-
systemet for 100 år siden er det den samme 
vandteknik, der igennem 350 år har leveret 
både vand og liv til haven. 

I disse tider, hvor en stadig større del af 
landskabsarkitektens opgave er at håndtere 
vand fra måske kommende skybrud, er det 
tankevækkende, hvad man kan få ud af helt 
simple principper som gravitation og for-
bundne kar. Et mantra i håndtering af hver-
dagsregn og skybrud er brug af lavteknolo-
giske løsninger uden pumper. Systemet skal 
kunne fungere ved ren gravitation, for tænk 

nu, hvis pumpen svigter dén dag om 50 år, 
når skybruddet kommer. Ligesom i Vaux-le-
Vicomte, hvor kun én kraft hersker: tyngde-
kraften. Altså bortset fra alle de kræfter, der, 
med skovl og trillebør, blev lagt i arbejdet 
under anlægget i 1660’erne.

At opleve haven med spejlende vand i alle 
fontæner er stort. En enkelt fontæne cen-
tralt i anlægget har fået tildelt rollen som den 
evige flamme med en enkelt stråle, der giver 
en antydning af, hvad der venter én, hvis man 
skulle være så lykkelig at opholde sig i haven, 
når der bliver åbnet for sluserne. Sikke et 
orkestreret brus, sikke et ekstatisk vandor-

gie med flere hundrede potente stråler. Hvil-
ken magt demonstreres ikke, når vandet med 
akkumuleret energi fra tyngdekraften trod-
ser selv samme kraft og sprøjter op. For igen 
at falde ned... – ned mod jordens kerne. Den 
oplevelse har jeg stadig til gode.
Jacob Fischer, landskabsarkitekt MDL
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Vue fra Bassin de la Gerbe 
over kanal mod spejlbassin 
og slot. Foto Jacob Fischer
View from the Bassin de la 
Gerbe over the canal 
toward the reflecting pool 
and palace. 
Photo Jacob Fischer

Canal de la Poêle 
– den store kanal 
og kaskader.
Foto Jacob Fischer
Canal de la Poêle 
– the grand canal and 
cascades.
Photo Jacob Fischer
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AT GÅ ALENE LANGS VAND
Anne Dahl Refshauge

At spendere to dage i Vaux-le-Vicomte kan 
lyde som en dag for meget. Der er jo ikke tale 
om den voluminøse have ved Versailles, og 
man kan fint nå Vaux rundt på en dag. Især 
hvis man drøner afsted i en lejet golfvogn – 
hvis man altså er til den slags. Så hvad skal 
man så derude på andendagen? Synsbedrag 
og overraskende perspektiver er ikke længe-
re hverken bedrageriske eller overrumplen-
de. Og man har tjekket ind ved Herkules-sta-
tuen i horisonten. Been there, done that. Så 
hvor skulle jeg finde dagens oplevelse? Hos 
mig selv, skulle det vise sig. Og ved Canal de 
la Poêle – den store kanal.

Dagen før var haven blevet indtaget i sel-
skab med de andre redaktionsudvalgsmed-
lemmer, og turen rundt havde været mere 
eller mindre ubesværet. Ledsaget af hyggelig 
passiar og overraskelsesudbrud, når noget nyt 
dukkede op. 

I dag vandrede jeg rundt på egen hånd og var 
nu nået til den store kanal. Jeg stod lidt og 
overvejede, hvorvidt det nu også var nødven-
digt at skulle rundt om den endnu engang. 

Kanalen var en af Le Nôtres overraskel-
sesmomenter. Først og fremmest ses den 
ikke fra slottet, og man opdager først, hvor 
vidtstrakt den er, når man står ved dens bred. 
Oprindelig var der mulighed for at blive sej-
let på tværs af kanalen, eller man kunne tage 
turen rundt i hestevogn (vore dages golfvogn). 
Det var nok ikke meningen, at kanalen som 
sådan skulle opleves til fods, men det bliver 
den af langt de fleste besøgende i dag. Turen 
rundt er mere end 2 km lang. Kanalen fanger 
floden Ru d’Ancoeuil i et cirkulært bassin i sin 
østlige ende. Mod vest løber den videre ad sit 
naturlige flodløb mod byen Melun, hvor den 
ender i Seinen. I aksen mellem slot og Her-
kules-statuen ligger grotterne samt kaska-

derne placeret på hver sin side af kanalen. 
Men resten af vejen er det blot vand kantet af 
en sti og en trærække. 

Man vandrer mellem disse fixpunkter; 
flodindløb, midterakse og flodudløb. Under-
vejs er der ingen waving line of beauty, hvor 
man føres afsted snart i den ene retning, snart 
i den anden. Der er ikke lyden af vand, der 
risler ned over sten eller hen over nedfaldne 
grene. Der er ikke belægningsskift i stien, som 
man skal koncentrere sig om. Bare skridt for 
skridt langs vand, træ, vand, træ, vand, træ. 
Jeg satte i gang og nåede til den østlige ende, 
hvor landskabet åbner sig, den ’rigtige’ natur 
kalder på en, og jeg ønskede at bryde ud af 
haven, væk fra det endeløse vand. Men jeg 
måtte blive og færdiggøre min vandren. Mod 
den anden ende. Træ, vand, træ, vand, træ, 
vand. Der er ingen distraktioner, før man igen 
når midteraksen. Her vrimler det med detal-

Canal de la Poêle – den store kanal, set tværs over og på langs mod vest. 
Fotos Bjørn Ginman, Annemarie Lund
Canal de la Poêle – the grand canal, seen across and along toward west. 
Photos Bjørn Ginman, Annemarie Lund 
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jer og synsindtryk, selv om grotterne kunne 
trænge til en kærlig, renoverende hånd. 

Aksen er passeret, og tankerne indhenter 
en. Man kan ikke gøre andet end at tænke og 
gå. Tanke, vand, træ, tanke, vand, træ. I den 
vestlige ende, som ligger længst fra aksen, fal-
der vandet ad et overløb ned til sit naturlige 
niveau i en plumret dam og videre i sit flodløb 
gennem en skov, der ikke er videre smuk efter 
en hårdhændet fældning. Ingen udbryder-
trang her, og jeg vendte derfor ryggen til sko-
ven. Foran mig åbenbarede kanalens rum sig 
for alvor. Et rum, der med tiden vil blive stær-
kere, når de for nyligt genplantede træer får 
tætte, sammenvoksende kroner. Men sådan 
tog rummet sig også ud på Le Nôtres tid, med 
unge træer. 

Kanalen er en magtdemonstration – en 
synliggørelse af, hvordan mennesket kunne 
beherske naturen på den tid. Men kanalen 

er også en spøgefuldhed. Man kan levende 
forestille sig Le Nôtre stå og gnægge i skæg-
get, mens han har forestillet sig udtrykkene 
på de besøgendes overraskede ansigter, når de 
nåede kanalen første gang og opdagede dette 
udstrakte vand, og hvor langt de endnu var fra 
fixpunktet Herkules. 

Jeg har stadig en mil at gå. Le Nôtre slår 
følge og gnægger af min ensomme vandring, 
hvor det føles, som om jeg er dagevis om at 
nå midteraksen igen. Perspektivet flytter sig 
så uendeligt langsomt. Han gnægger, fordi 
jeg ikke bare kan swipe mig videre til næste 
fixpunkt, men er nødt til at indtage det hele 
skridt for skridt. Jeg kan ikke nøjes med at 
skimme – jeg må være i det fuldt ud. Der er 
ikke noget hurtigt fix at få, når man først begi-
ver sig afsted alene til fods. Det er en landska-
belig detox, og vandringen bliver et symbol på 
turens dogme, hvor vi skruer tempoet ned og 

indtager haven så analogt, vi nu kan. Og uden 
netadgang kan denne døde tid langs vandet 
ikke fyldes ud med nyheder og statusopdate-
ringer, men kun med egne tanker. 

Tidens trang til mange og overfladiske 
oplevelser har indhentet mig her langs det 
lange stille vand i Vaux. Denne oplevelse prel-
ler nemlig ikke af, men kryber under huden på 
godt og på ondt. Den kan ikke måles og vejes 
og ej heller besvare spørgsmålet ’hvad skal det 
gøre godt for?’ Og det tror jeg, Le Nôtre er gan-
ske godt tilfreds med (– selv om jeg nu nok tror, 
at han bare en enkelt gang kunne have tænkt 
sig at køre kanalen rundt i en golfvogn...).
Anne Dahl Refshauge, landskabsarkitekt MDL

Kanalens afslutning i vest ved bassin de la Poêle. Foto Jacob Fischer
The canal ends in the west at the bassin de la Poêle. Photo Jacob Fischer

Kanalens afslutning i øst. Foto Jacob Fischer
The east end of the canal. Photo Jacob Fischer
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VAUX-LE-VICOMTE – LINJER I LANDSKAPET 
Malin Blomqvist

Den första reaktionen är en imponerande be-
tagenhet av rummets storhet. Den extrema 
axiala uppsättningen med slottet som ett rela-
tivt ödmjukt scenografiskt element, samtidigt 
framhävt och nedtonat i landskapets helhets-
komposition. Känslan av att stå i något evigt 
och oföränderligt – en urtidsdinosaurie för-
vandlat till trädgård. 

Förutsättningen för Vaux-le-Vicomtes 
uttryck ett helt fast, oföränderligt tillstånd. 
De exakt avgränsade och ansade gräs- och 
grusytorna sträcker sig makligt ut mot oänd-

ligheten. De klippta häckarna håller form och 
höjd, vare sig de är en del av ett parterremöns-
ter, rumavgränsande väggar eller geometriska 
topiary-former. 

Faktiskt verkar det enda föränderliga ele-
ment att vara, förutom blommorna på par-
terre-området, väggen av jättelika, fritt väx-
ande träd som omkransar parken åt alla håll, 
och sträcker sina kronor in över de exakt 
klippta häckväggarna. 

Och just där uppstår den starka kontras-
ten och motpolerna: den klassiska kampen 

mellan det kultiverade och det vilda, park 
mot natur. 

De gröna väggarna används på samma sätt 
och med samma effekter som de uppbyggda 
stenmurarna. Till trots för sin både blad-
fällande och vintergröna versioner, fram-
står häckarna som årstidslösa element, som 
stänger ut den ”vilda” naturen och ramar in 
parkens ordnade värld.

Vi fick inte möjlighet att inte få uppleva 
alla springbrunnar i funktion, eftersom alla 
reservoarer töms bara en gång i månaden för 

Ser man ut över parken från slottets ingångshall 
och point de vue, framhävs mitt-axel som slutar i en 
kaskadvägg och en sluttande grön yta, kronad av 
en staty av Hercules. Alla synliga ytor och element 
verkar ordnar sig lineärt. Faktiskt ser man inte ens 
de små nivåskillnaderna som uppdelar parken i 
terrasserade ytor och sänker sig mot den korsande 
kanalen. Bara en jättelik yta av grus avgränsat av 
lineära, gröna element pekar framåt till fjärran och 
en försvinnande punkt i horisonten.
Fotos og tegninger Malin Blomqvist
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ett kort show. Men detta skulle bestämt 
ha ändrat intrycket av parken. Från gamla 
graveringstryck kan man få en bild av hur 
vattenelementen tilltänkts ge helheten ett 
helt nytt rumsligt element, som är levande 
både genom rörelse och ljud. 

Ser man ut över parken från slottets 
ingångshall och point de vue, framhävs 
mitt-axel som slutar i en kaskadvägg och 
en sluttande grön yta, kronad av en staty 
av Hercules. Alla synliga ytor och element 
verkar ordnar sig lineärt. Faktiskt ser man 

If one looks out over the park from the palace en-
trance hall and the point de vue, one can see how the 
central axis is highlighted, and ends in a cascade wall 
and a sloping green surface, crowned by a statue of 
Hercules. All the visible surfaces and elements seem 
to arrange themselves linearly. Actually one does not 
see the small differences in level that divide the park 
in terraces surfaces and slope down toward the trans-
verse canal. Just an enormous gravel area defined by 
linear, green elements pointing forward toward the 
distance and a vanishing point on the horizon. 
Photos and drawings Malin Blomqvist
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De klippta häckarna 
håller form och höjd, 
vare sig de är en del av ett 
parterremönster, 
rumavgränsande väggar 
eller geometriska 
topiaryformer
The trimmed hedges 
maintain the form and 
height, regardless if they 
are part of a parterre 
pattern, space defining 
walls or geometric 
topiary forms

Under dagens lopp framhävs ljusets och skuggornas spel på ytan och de olika parkelementen 
During the course of the day, the play of light and shadow is emphasized on the surface and various park elements
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inte ens de små nivåskillnaderna som uppde-
lar parken i terrasserade ytor och sänker sig 
mot den korsande kanalen. Bara en jättelik yta 
av grus avgränsat av lineära, gröna element 
pekar framåt till fjärran och en försvinnande 
punkt i horisonten. 

Men när man lockat av horisonten har 
vandrat ut i parken, och så vänder sig om, ser 
man en överraskande annorlunda bild. De 
axiala linjerna är borta, och nu framhävs ett 
myller av gröna, horisontala linjer. De låga 

häckarna sträcker ut det öppna rummet till 
de inramande kanterna av höga trädkronor. 
Slottet har likaså vuxit till sig, och bildar med 
portbyggnader, stall och tjänstehus en helhet, 
som fyller hela bakgrunden från kant till kant. 

Parkanlägget är ett sinnrikt system av 
maskerade eller framhävda terasseringar. 
Det som till en början väckte förundran (var-
för vill man maskera en mur med en häck?) 
gav under en lång dags besök plötsligt mening. 
Bare genom att gå ut på den flera kilometer 

långa gåtur kan man få en helhetsbild av hur 
det hänger ihop.

Under dagens lopp framhävs ljusets och 
skuggornas spel på ytan och de olika parkele-
menten. Till sist i skymningen träder slottet 
med festligt ljus i fönstren fram som den slut-
liga mittpunkten, medan resten av parken blir 
vecklat in i ett hemlighetsfullt mörker.
Malin Blomqvist
Partner, landscape architect MARK MDL

Parkanlägget är ett sinnrikt system av maskerade eller framhävda terasseringar. Fotos og tegning Malin Blomqvist
The park scheme is an ingenious system of masked or highlighted terraces. Photos and drawing Malin Blomqvist
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Jeg spejler mig i frost- og løvfaldsmåler,
en aften i novembers egekrat,
de reflekterer månelysets stråler
og leger solskin i den mørke nat

Inger Christensen, ”Sommerfugledalen”

Natsværmerhuset er et hus for natsommer-
fugle, og metaforisk baseret på deres forvand-
lingsmotiv. Huset er både en lukket beholder, 
der i løbet af dagen beskytter sværmerne i 
mørket, og en åben fælde, der drager dem mod 
lyset om natten. 

I et prospekt af J.J. Bruun fra 1757, der 
forestiller udsigten over barokhaven set fra 
Gl. Holtegaard, anes et lille menageri omtrent 
midt i billedet. Natsværmerhuset placeres på 
samme sted og forbinder herved det nye hus 
med stedets historie. I kraft af sin høje mono-
litiske statur fremtræder huset som et pejle-
mærke i haven og udspænder rummet mellem 
sig selv og Orangeriet, der blev opført sidste 
år som første led i Gl. Holtegaards udstillings-
trilogi. Tilsammen danner de begyndelsen på 
en ny fortælling inden for haverummets høje 
poppelvægge – som komplementære elemen-
ter, der repræsenterer henholdsvis dagen og 
natten, floraen og faunaen.

NATSVÆRMERHUSET 
– Et menageri til Gl. Holtegaards barokhave 

Jonathan Meldgaard Houser

Projektet er forankret i historien gennem en 
fortolkning af karakteristika, der knytter sig 
til arkitektur, kunst og tænkning fra den tid, 
vi kalder barokken.

Barokkunsten adskiller sig fra den har-
monidyrkende kunst fra renæssancen ved at 
beskæftige sig med foranderligheden i verden. 
Barokkens billeder er mørke og gådefulde, og 
dens skulpturer befinder sig i dynamisk for-
vandling, som forstærkes af beskuerens bevæ-
gelse omkring sig. Kunstnerne dyrkede tiden 
og forgængeligheden, angsten og ekstasen i 
tæt forbindelse til arkitekturens uendeligt 
foldede rum og detaljer. Det er disse barokke 
temaer, som natsværmerhuset har til hensigt 
at indlejre i sin form og sit program. Et hus 
i evig forvandling med et mystisk angstpro-
vokerende program baseret på en gådefuld 
dobbelthed mellem det mørke, introverte og 
det åbne, lysende. Som en fortolkning af det 
årstidsbestemte forvandlingsmotiv undergår 
Natsværmerhuset en metamorfose fra åben 
og gennemtrængelig til lukket og introvert. 
Huset åbner og lukker i takt med årstidernes 
skift og døgnets rytme. Går i dvale, forpupper 
sig og folderne vingerne ud. 

Huset er tænkt som et barokt foldet rum 
skabt med simple bygningselementer. Byg-

ningselementerne består af pivotdøre i ram-
mekonstruktioner, der sammenstilles til en 
kæde og fæstnes til hinanden, så de danner 
en foldevæg. Indersiden er beklædt med hvid 
filt, ydersiden er mørkegrønne ståltrapezpla-
der. Filtet, hvori natsværmerlarverne forpup-
per sig, hæftes igennem trapezplader med 
messinggevindrør og bolte, som lader dags-
lys trænge igennem væggene. Lyset fremstår 
som stjerner i beholderens mørke.

Om natten åbnes dørene, og elektrisk lys 
i pavillonen tiltrækker natsværmere. Om 
dagen er dørene i udgangspunktet lukkede, 
men åbnes af brugerne, når de træder ind i 
pavillonens mørke. Konstruktion og funktion 
skaber således en konkret og sanselig erfaring 
af barokkens ideer og særtræk – folden, lyset, 
mørket, dramaet og bevægelsen.

 Materialerne er djærve og industrielt 
fremstillede, som man kender dem fra indu-
stri- og landbrugsbygninger. For at holde 
udgifterne nede, men også for at forankre pro-
jektet i en rationel nutidig logik, dimensione-
res bygningselementerne efter materialernes 
standardstørrelser.

Man bruger industriens standarder, men 
folder og samler dem med barokt sindelag. 
Jonathan Meldgaard Houser, arkitekt MAA

I november 2015 indbød Kunsthallen Gl. Holtegaard i samarbejde med Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur og Arkitektforeningen til en åben kon-
kurrence om den anden af i alt tre midlertidige pavilloner, der skal opføres i Gl. Holtegaards barokhave. Temaet for denne pavillon var ’Menageri’ – et rum skabt til dyr, efter arki-
tektens fri fortolkning. Til konkurrencen indkom 62 forslag, og dommerkomiteen valgte enstemmigt Jonathan Meldgaard Houser som vinder. Natsværmerhuset vil stå klar juni 
2016. Projektet støttes af Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst og Det Obelske Familiefond. 
I begrundelsen for valget fremgår det, at barokken i natsværmerhuset på én gang er poetisk, dynamisk og intenst sanselig. Dommerkomiteen bestod af Jens Ive, borgmester, 
Rudersdal Kommune, Peter Kirkhoff Eriksen, cand. mag. i kunsthistorie, direktør Gl. Holtegaard, Torben Schønherr, landskabsarkitekt MAA, MDL og Søren Leth, arkitekt MAA, 
begge repræsentanter for Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur samt Christian Hanak, arkitekt MAA, repræsentant for Arkitektforeningen

Prospekt, J.J. Bruun, 1757. 
Tv. for buegangen anes et lille 
menageri
Prospect, J.J. Bruun, 1757. 
Left, in front of the arcade 
one has a glimpse of a small 
menagerie

Th. Herunder. Sammen med 
Orangeriet tilfører Natsvær-
merhuset (Menageriet) et nyt 
lag til havens fortælling, der 
afventer udstillingstrilogiens 
tredje pavillon – Sceneriet
Right. Together with the 
Orangery, the moth house 
(Menagerie) offers a new 
layer to the garden’s history, 
which awaits the exhibition 
trilogy’s third pavilion – 
The Stage
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Th., fra oven. 
Isometrier. Byggelement med pivotdør, det lukkede hus og det åbne hus.
Beholder. Om dagen fungerer huset som en beholder fyldt med mørke, der kun glimtvis oplyses af solen gennem messingrørene. 
Man fornemmer tilstedeværelsen af sværmere, der skjuler sig i filtens folder.
Lanterne. Om natten lyser huset fra sine åbne døre som en lanterne. Sværmerne drages mod det hvide elektriske lys fra huset, idet 
de fejltolker det som månelys.
Foldning. Natsværmernes forvandling og den barokke tradition fortolkes som konkrete foldninger i husets plan og materialebe-
arbejdning.
Samling. Ved hjælp af kraftigt lys og hvid filt, ophængt i pavillonen, indsamler man natsværmerne. Det er tanken, at der i perio-
den, mens pavillonen står på Gl. Holtegaard, skal indsamles natsværmere, der sidenhen kan udstilles. Sammen med fotografier, 
taget henholdsvis dag og nat, sommer og vinter, danner natsværmersamlingen et portræt af huset og dets liv.
Holometabola. Natsværmene hører ligesom de øvrige sommerfuglearter til den gruppe af insekter, der undergår en fuldstændig 
forvandling (Holometabola). Når natsværmerlarven er blevet stor, forpupper den sig og undergår herefter en metamorfose fra 
fast substans af celler til flydende væske. Væskens celler finder sammen og danner det, der bliver til den voksne sommerfugl.
Right. Seen from above. 
Isometrics. Building element with a pivot door, the closed house and the open house.
Container. During the day the building serves as a container filled with darkness that is only sporadically lit by the sun through 
the brass pipes. One senses the presence of the moths, that hide in the folds of the fabric. 
Lanterns. During the night the house light up through its open doors like a lantern. The moths are attracted to the white electric 
light from the building, as they misconstrue it to be moonlight.
Folding. The moths’ metamorphosis and the baroque tradition are interpreted as tangible folds in the plan of the building and the 
treatment of materials
Collection. With the help of strong light and white fabric hung in the pavilion, moths are collected. The plans are that during the 
time the pavilion stands at Gl. Holtegaard, moths will be collected and later exhibited. Together with photographs taken both day 
and night, summer and winter, the moth collection will offer a portrait of the building and its life.
Holometabola. Like other species of butterflies, moths belong to the group of insects that go through a metamorphosis (Holome-
tabola). When moths grow large they pupate and then undergo a metamorphosis from a solid substance of cells to a liquid. 
The liquid cells then cohere to form what eventually becomes the adult butterfly

Natsværmerhuset står i haven blandt frugttræer, der danner naturligt levested 
for natsværmerne. Samtidig rejser huset sig over træernes toppe og bliver her-
med synligt fra hovedbygningen. Huset fremstår lukket og mystisk på de lange 
sommerdage. Som en kantet stele uden tydelig angivelse af ind- og udgang, må 
man må bevæge sig omkring den for at finde vej ind – og for at forstå dens form
The moth house stands in the park among fruit trees, which offer a natural 
habitat for nocturnal moths. At the same time, the building rises up over the top 
of the terrain and is thus visible from the main building. The building appears 
closed and mystical during the long summer days. Like an angular stele with 
no clear indication of entrance and exit, one must move around it to find a way 
in – and to understand its form
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SUMMARY

Vaux-le-Vicomte – and garden art, p. 25
Annemarie Lund
What should we do about garden art? And 
what can landscape architects use garden art 
for? The editorial staff decided to investigate 
this and headed to France, where we from the 
nearby town of Melun, would spend two days 
scouring the 1660’s baroque garden Vaux-le-
Vicomte.

The river Seine runs through Melun (50 
km southeast of Paris). Vaux-le-Vicomte’s 
rivers Ru Bobée and Ru Anqueuil (=Ru 
d’Ancoeuil) run here. In order to understand 
the landscape and terrain, we walked about 
six kilometers along Ru Anqueuil toward 
east out to the garden, which lies in a rural 
area. The short journey on foot along the 
river, through small wooded areas, fields and 
villages made the garden a far greater expe-
rience. Especially the understanding of the 
form and the terrain was enhanced – the 
awareness of how the ‘imperfections’ in the 
terrain had been straightened out, and large 
areas of soil had been plowed away or added. 
Also to understand the watercourses, which 
were tamed, piped off and restated as canals 
and ponds. In addition to this, the compre-
hensive artistic aesthetical experience of per-
spective, symmetry, balance, detours, festivi-
ties and the spirit of place.

In each their own way, the texts here con-
tribute to a total experience of this garden, 
and perhaps also to a general approach to vis-
iting the gardens, which have their own place 
in the garden art canon.

For landscape architects, it is an impor-
tant personal tradition to experience artistic 
garden schemes. But when a garden is so well-
described in text, drawings and photographs, 
‘why is it so important to visit a scheme in its 
physical extent?’ asks Nina Marie Andersen. 
Because landscape architecture is locally spe-
cific and has a strong spatial dimension, she 
replies. And because the personal experience 
‘gives rise to a physical approach that poten-
tially plays on all of our senses’ … ‘in other 
words, a visit to Vaux-le-Vicomte provides an 

experience that involves one’s entire sensory 
apparatus as well as the thoughtful mind. And 
so we can get a deeper understanding of this 
garden specifically, or of landscape architec-
ture in general.’ And if we are to understand 
other projects, we should be able to compare 
them with something we have already expe-
rienced and understood … in an attempt to 
understand what we see, will different charac-
teristics of the garden be more apparent, but 
also thoughts about another landscape archi-
tecture will be awakened, concludes Nina 
Marie Andersen.

Lulu Salto Stephensen says, that even with 
the myth about baroque symmetry’s central 
axis in the back of our minds – the notion 
that the garden should be experienced from 
the facade of the palace, there are still many 
fine surprises such as the detours, conscious 
imbalances, and the fact that a slender stream 
is transformed to a potent canal. Lulu empha-
sizes that ‘the garden displays three composi-
tional principles: the rhythmic balance axis, 
the horizontal spread and the spatial inte-
gration with the surrounding landscape, and 
points out that ‘it is first in movement that the 
sublime really arises. And this means, that the 
garden is an act of kindness to man in motion.’ 
A surprise is also evident in the feeling of 
authenticity, and that the garden appears 
coherent and clearly relates the baroque ideal, 
regardless of how many blows it has suffered 
in its 400-year history.

Ulrik Kuggas gives us an exciting, almost 
cinematic narration of the rivalry and drama 
between Nicolas Fouquet and Ludvig XIV. 
While we are led step by step through the 
garden and the palace’s chambers, we gain an 
understanding that there have been powerful 
people behind a garden like this.

Liv Oustrup discusses the question if the 
garden can be called an authentic work of 
garden art, and concludes that it can. Even 
though, to great extent, the garden had to be 
reestablished around 1900 after many years 
of neglect, the terrain, walls, etc., were how-
ever fairly intact.

‘To control water, has always been an art,’ 
writes Jacob Fischer. He explains the path 
of the water through the garden and how its 
course and gravity are employed to create cas-
cades, fountains, reflecting pools and canals. 
Knowledge we also today should use in the 
management of rainwater.

Malin Blomqvist focuses on lines and 
green building elements in the park, on the 
perpetual dialogue between the free-grow-
ing and the wild rough. And how vegetation 
can be employed as the green walls and space 
defining forms, which are accentuated by light 
and shadow.

Anne Margrethe Tibballs and Anne Dahl 
Refshauge both reflect on to what degree an 
historical garden, in this case baroque and 
thus quite ‘formal’ can inspire and enrich 
young landscape architects. After the initial 
visit, not really. But yet. The process of expe-
riencing the garden step by step was a ‘land-
scape detox’ for Anne Dahl Refshauge – a fun-
damental way of incorporating a garden. Anne 
Margrethe Tibballs was not fascinated at first. 
As a product of her time, she has learned to 
appreciate ‘the other, that which follows its 
own, apparently incidental order.’ She does 
not like form approaches that tame and sub-
due. A few months after, one’s memory has 
transformed the experience: Now I see that Le 
Nôtre, in this work demonstrated control of 
nature’s elements, while creating a wide-open 
canvas, where the major systems of nature, 
the weather and path of the sun, come into 
play. And seeing this in 2016, it represents the 
scheme’s greatest quality.

PS. A number of gardens and parks, such 
as at Versailles, Kensington Gardens and Kgs. 
Have in Copenhagen are being rejuvenated 
at the moment by the erection of completely 
new works of art and pavilions, which only 
exist for a few months. An example of this is 
the garden at Gl. Holtegård with three tem-
porary pavilions; in 2016 a pavilion with the 
theme ‘Menagerie.’ 
Pete Avondoglio

Vandløbet Ru Anqueuil løber gennem Vaux-le-Vicomte, 
forbi landsbyen Trois Moulin og møder Seinen i Melun
The river Ru Anqueuil runs through Vaux-le-Vicomte, 

past the village of Trois Moulin and meets the Seine in Melun
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FJORDPARK BÆNK
SLOTSSØEN, KOLDINGHUS
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ARKEN INDVIER KUNSTENS Ø
Kunstmuseet ARKEN har indviet Kunstens Ø, 
der er et helt nyt landskab, så ARKEN nu lig-
ger på en ø omgivet af vand og med fem nye 
broer, stisystemer og belysning. Der er der-
med skabt kontakt mellem museum, strand 
og vand. 

Broer, laguner, skov, klitter og varierende 
beplantning udgør de primære elementer i 
ARKENs nye omgivelser. Der er plantet over 
20.000 planter, træer og buske, som med 
tiden skal gøre Kunstens Ø til et grønt, rekre-
ativt område. Parkeringsarealerne er placeret 
uden for øen. 

De kommende år vil der blive etableret 
en skulpturpark omkring museet med skulp-
turer, som på forskellig vis skal involvere de 
besøgende. På forpladsen placeres ARKENs 
nye vartegn, kunstnerduoen Elmgreen & 
Dragsets rytterstatue af en jublende dreng 
højt til hest.

Kunstens Ø er realiseret i samarbejde med 
arkitekt- og planlægningsfirmaet Møller & 
Grønborg A/S, Schul Landskabsarkitekter, 
ingeniørvirksomheden Niras, bygherreråd-
giver Sweco Danmark A/S og entreprenør-
virksomheden Barslund A/S.

En generøs donation fra A.P. Møller og 
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til 
almene Formaal har gjort det muligt at skabe 
Kunstens Ø.
www.arken.dk

INSTALLATIONER I PARKEN I:
SERPENTINE PAVILLON 2016
BIG – Bjarke Ingels Group er valgt til at ud-
forme den 16. pavillon i Kensington Gardens, 
London. Desuden opføres i år yderligere fire 
såkaldte summer houses, tegnet af Kunlé Ade-
yemi, NLÉ (Amsterdam/Lagos), Barkow Lei-
binger (Berlin/New York), Yona Friedman 
(Paris) og Asif Khan (London). Disse fire så-
kaldte summer houses skulle være inspireret 
af Queen Caroline’s Temple, et summer house 
i klassisk stil, bygget 1734, beliggende tæt på 
Serpentine Gallery.

Hvert år inviterer Serpentine Gallery en 
international arkitekt, der ikke tidligere har 
opført en bygning i England, til at tegne en 
sommerpavillon, der opføres midlertidigt på 
plænen foran Serpentine Gallery i Kensington 
Gardens i det centrale London. Pavillonen 
skal tegnes og bygges på rekordtid og for-
ventes at huse 500.000+ besøgende over fire 
måneder. Pavillonen skal fungere som café i 
dagtimerne og huse forestillinger, debatter og 
andre events om aftenen Blandt tidligere års 
arkitekter er Zaha Hadid, Frank Gehry, Jean 
Nouvel, Sanaa – i 2007 Ólafur Eliasson og i 
2011 Peter Zumthor med et fint indre have-
rum.

BIG’s forslag til den 300 kvm store pavil-
lon går under navnet Serpentine Wall, og 
udforsker en af arkitekturens mest basale ele-
menter – en mur. 

Muren bestå af ekstruderede fiberglasprofiler. 
Som en lynlås, der er lynet ned, åbner muren 
sig op og danner et hulrum i midten, som vil 
huse pavillonens funktioner. The Serpentine 
Wall kan udforskes og opleves fra alle sider – 
indenfor, udenfor, ovenpå og i gadeplan. Set 
ovenfra, fremstår pavillonen som en lige linje, 
står man ved indgangen syner den som en be-
skyttet dal, mens den ud mod parken danner 
en skråning . Fra nord-syd ses pavillonen som 
en perfekt firkant. Fra øst-vest ses silhuetten 
som en bølgende skulptur. Ser man fra øst 
mod vest, er pavillonen uigennemsigtig, mens 
den fra modsatte side er helt transparent. 

Serpentine Pavillon 2016 kan ses i Ken-
sington Gardens juni-september 2016. 

Dens efterliv sikres et af en privat samler.
Serpentine Pavilion 2016, Bjarke Ingels Group 
Team: Partners-in-Charge: Bjarke Ingels, 
Thomas Christoffersen; projektleder: Maria 
Sole Bravo; medarbejdere: Aaron Powers, 
Alice Cladet, Claire Thomas, Daniel Sundlin, 
Kai-Uwe Bergmann, Kristian Hindsberg, 
Lorenz Krisai, Maria Holst, Maxwell Moriya-
ma, Rune Hansen, Tianze Li, Wells Barber. 
Samarbejdspartnere: Dinesen Gulve, Fiber-
line Composites A/S, Sapa Extrusions Den-
mark A/S

INSTALLATIONER I PARKEN II:
VERSAILLES JUNI-NOVEMBER 2016
Château de Versailles har siden 2008 arran-
geret skiftende udstillinger i haven fra juni til 
november: Jeff Koons i 2008, Xavier Veilhan i 
2009, Takashi Murakami i 2010, Bernar Venet 
i 2011, Joana Vasconcelos i 2012, Giuseppe Pe-
none i 2013, Lee Ufan i 2014 og i 2015 Anish 
Kapoors kontroversielle og udskældte værk. 
Disse kunstnere har alle skabt kunstværker i 
dialog med slot og have.

Kunstens Ø, ARKEN, Ishøj. 
Foto Thomas Mikkel Jensen, Ishøj Kommune

Kunlé Adeyemi – NLÉ, Serpentine Summer House 2016.
Rendering © NLÉ

Bjarke Ingels Group (BIG) , Serpentine Pavilion 2016. Rendering © Bjarke Ingels Group (BIG)
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I 2016 er den dansk-islandske kunstner Óla-
fur Eliasson inviteret til Versailles. Hans in-
ternationale gennembrud var udstillingen The 
Weather Project på Tate Modern i 2003, hvor 
han installerede en gigantisk solskive i mu-
seets store turbinehal. Herudover er han bl.a. 
kendt for The New York City Waterfalls (2008), 
en række kunstigt skabte vandfald fire steder 
langs East River i NYC, og Your rainbow pano-
rama, en cirkelformet 150 meter lang rundgang 
i glas i alle spektrets farver på toppen af ARoS 
i Aarhus. I 2010 skabte Ólafur Eliasson en 90 
meter lang tågetunnel på ARKEN.

CITRUS OG SMULTRON
Lotte Möller er kulturjournalist, fotograf og 
ikke mindst forfatter til en række – meget for-
skellige – bøger, der dog har emnerne have-
interesse, havearkitektur og planter til fælles. 
Blandt Lotte Möllers bedste bøger er Trädgår-
dens natur, 1992 (Havens natur, dansk udgivel-
se 1993), Maryhill en trädgård i Lund, 1994, 
Till England!, 2001 (en reflekterende rejsebog 
med afsnit om bl.a. Gertrude Jekyll, Lawrence 
Johnston, m.fl.), Tre mästare, tre trädgårdar, 
2006 (om Pelle Friberg, Gunnar Martinsson, 
Sven-Ingvar Andersson) samt Hej då, begrav-
ningsboken, 2011. Hertil kommer Citron, 1997, 
der i 1990’erne solgtes i mere end 20.000 ek-
semplarer. Lotte Möller har modtaget mange 
priser for sine entusiastisk, velformidlende og 
meget inspirerende bøger. 

Citron er i 2015 er opdateret og genudgivet 
sammen med den nye Smultron. Samme kon-
cept går igen i disse to bøger. De er bygget op 
med kapitler om planternes botanik, historie, 
myter; deres betydning i kunst, litteratur, de-
sign, medicin og madlavning – samt deres be-
tydning i europæisk kultur og havearkitektur 
og vej gennem. I Citron beskrives citrus m.m.

Fra at have være en særlig og sjælden og 
kostbar frugt er citroner i dag allemandseje. 
Citron beskriver bredt citrus-slægtens frug-
ter; grape, appelsin, mandarin, lime, cedrat, 
pomerans m.fl. Ligeledes velkendte citrus-
steder som Limone sul Garda, Menton og Sor-
rento, deres særlige citronvarieteter og -fester. 

Særligt interessant for landskabsarki-
tekter er afsnittene om brug af citrus-træer 
i havekunsten. Araberne dyrkede citrus på 
Sicilien og i Spanien. Citrus-træer er efter-
følgende anvendt i italiensk, fransk, tysk, 
engelsk, svensk havekunst – i renæssancen, 
barokken og rokokkoen, og i terracottakruk-
ker såvel som i bygninger. Medicierne måtte 
på deres landsteder i Toscana abolut opføre 
hver sin limonaia = pomeranshus = orangeri 
til overvintring af citrustræerne, eksempelvis 
ved Villa Capponi, Villa Gamberaia, Villa Ceti-
nale, Villa Castello. I Boboli-haven i Firenze 
er der på L’Isolotto, citronernes ø, opstillet 
hundredevis af citrustræer i krukker. 

Ludvig XIV elskede især oranger. Hverken 
før eller senere er orangetræer dyrket i så store 
mængder i så nordligt et klima som ved hans 
hof. De prydede ved hans berømte havefester 
ved Versailles, og hans overgartner Jean-Bap-
tiste de La Quintinie skrev bogen Traité de la 
Culture des Oranges, en bog, som endnu i dag 
regnes for en meget instruktiv og anvendelig 
bog. Uover den gode tekst er Citron smukt og 
overdådigt illustreret. Man må have den. 

Smultron er også en bog, man må eje, selv 
om den omhandler en meget anderledes, mere 
ydmyg plante, som ikke har helt samme aura 
mht. magt og rigdom omkring sig. Et smul-
tronställe er et særligt begreb i Sverige. Det er 
ikke bare et sted, hvor der vokser mange skov-
jordbær; men det er også ifølge Svenska Aka-
demiens Ordbok ’ et sted eller en tidsperiode, 
hvor man oplever lykke eller glæde’.

I Smultron er det de ganske små jord-
bær, skovjordbær og månedsjordbær, de tre 
i Europa vildtvoksende (Fragaria vesca, viri-
dis og moschata) og de dyrkede (f.eks. Fraga-

ria vesca var. semperflorens Rügen), med eller 
uden udløbere, det handler om. Kun lidt om 
jordgubban, det store jordbær. Lotte Möller 
har ved at dykke ned i de små, aromatiske 
bærs historie gjort flere kuriøse opdagelser, 
f.eks. at de sødmefyldte små jordbær, der i 
dag forbindes med barndom og uskyld, engang 
symboliserede falskhed og forræderi.

 Store navne i jordbærhistorien mht. dyrk-
ning og botanik er Antoine Nicolas Duchesne 
og Carl von Linné. Duchesne (1747-1827) var 
født i Versailles og forærede som syttenårig 
den jordbærglade Ludvig XV en særlig jord-
bærplante, en krydsning mellem Fragaria chi-
loensis og Fragaria moschata. Carl von Linné 
(1707-78) havde som sin tids mest indflydel-
sesrige botaniker lagt grunden til den nomen-
klatur og systematik, som grupperer dyr og 
planter, herunder jodrbær. Linné og Duche-
sne korrespondede ivrigt om slægten Fraga-
ria. Linné skulle også have dulmet sin urinsy-
regigt ved at spise op mod to liter skovjordbær 
om dagen.

Som et eksempel på brug af skovjordbær i 
nutidig landskabsarkitektur omtales Rigsar-
kivets taghave ved Kalvebod Brygge.
Lotte Möller: Citron. Bokförlaget Arena, rev. 
udg. 192 s. ISBN-13:9789178434411
Lotte Möller: Smultron. Bokförlaget Arena, 
2015. 200 s. ISBN-13:9789178434428
www.arenabok.se
Annemarie Lund

CITRON
Lotte Möller
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Från att ha varit en dyrbarhet på kungligheters bord är citronen i dag en 
självklarhet i våra kök. Men det är inte bara i matlagningen som den gjort 
sig oumbärlig. 

I sin överdådigt illustrerade bok beskriver Lotte Möller citronens  
betydelse för den europeiska kulturen: inom måleriet, medicinen, träd-
gårdskonsten, formgivningen och matlagningen. Utan den skulle vår  
tillvaro vara betydligt torftigare. Den lyser upp konsten, den skänker  
hälsa och välbehag, den pryder de nordliga orangerierna och trädgårdarna 
i söder. De som delar ut citronpriser för dåliga insatser vet inte vad de 
gör! Ett citronpris borde vara en belöning för goda gärningar.

Citron gavs ut första gången 1997 och nominerades till Augustpriset. 
Den kom i flera upplagor och har länge varit ett eftertraktat byte i landets 
antikvariat. Nu är den här igen i en bearbetad utgåva och i ny form men 
med samma tidlösa innehåll och budskap: Allt blir bättre med citron!

Lotte Möller är journalist och kulturskribent. För 
många är hon kanske mest känd som författare  
till ett antal klassiker inom trädgårdslitteraturen.  
Under sin tid som journalist arbetade hon bland  
annat på tidningarna Femina och Vi, som krönikör  
för Moderna Tider och MånadsJournalen samt var med- 
arbetare på Dagens Nyheters och Expressens kultursidor.

Lotte Möller har tidigare givit ut bland andra följande 
böcker: Trädgårdens natur, A. Bonniers förlag 1992 och 
2002, Tankar om trädgården, Prisma 1999, Till England!, 
A. Bonniers förlag 2001 och Hej då, begravningsboken, 
Bokförlaget Arena 2011

Samtidigt med denna nya utgåva av Citron 
kommer Smultron, en bok med allt värt att  
veta om bäret som de flesta associerar med  
sommarlov och solsken men som har en  
betydligt mer spännande historia än så.

9 789178 434411

ISBN:978-91-7843-441-1

Fotot av Lotte Möller är taget av Polly Kallos. BOKFÖRLAGET ARENA BOKFÖRLAGET ARENA

SMULTRON

BOKFÖRLAGET ARENA

Lotte Möller
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Säg smultron och du får ett leende till svar. Men hur mycket vet vi om 
smultron mer än att de är doftande röda och smakar sommarlov, fågel-
sång och solsken? 

Mångfaldigt prisbelönta Lotte Möller har färdats längs smultronets  
revor i tid och rum och gjort en mängd märkliga upptäckter. Till exempel 
att bäret som i dag står för barndom och oskuld en gång i tiden symboli-
serade falskhet och förräderi. Och att det inte var tillrådligt att äta efter-
som paddor kunde ha förgiftat det.  

Allt man kan vilja veta om smultron i trädgården, i formgivningen, i 
botaniken, i sylt, desserter och brännvin, i Amerika, i dikten, i måleriet 
och i Shakespeares Othello avhandlas i denna spännande och vackert illu- 
strerade bok som också bjuder på författarens godaste smultrondesserter.  

Samtidigt med Smultron kommer en ny, 
bearbetad utgåva av Citron, Lotte Möllers 
Augustnominerade bok om citronens his-
toria och betydelse för europeisk kultur.

BOKFÖRLAGET ARENA9 789178 434428

ISBN:978-91-7843-442-8

Fotot av Lotte Möller togs av Elaine Charwat på 
Linnean Society i London i oktober 2014.

Lotte Möller är journalist och kulturskribent. För 
många är hon kanske mest känd som författare  
till ett antal klassiker inom trädgårdslitteraturen.  
Under sin tid som journalist arbetade hon bland  
annat på tidningarna Femina och Vi, som krönikör  
för Moderna Tider och MånadsJournalen samt var med- 
arbetare på Dagens Nyheters och Expressens kultursidor.

Lotte Möller har tidigare givit ut bland andra följande 
böcker: Trädgårdens natur, A. Bonniers förlag 1992 och 
2002, Tankar om trädgården, Prisma 1999, Till England!, 
A. Bonniers förlag 2001 och Hej då, begravningsboken, 
Bokförlaget Arena 2011

Smultron. Omslag: Adriaen Coorte, 
Stilleven met aardbeien. Mauritshuis, Haag

Citron. Omslag: Bartolomeo Bimbi, Cedrater og citroner 
(detalje). Polo Museale Fiorentino

Kunstneren Adriaen Coorte så skønheden i skovjord-
bærs blomst og bær og har gengivet dette i flere stilleben. 
Adriaen Coorte, Smultron i en Wanliskål, 1704. 
Illustration fra Smultron 
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CITRON
Pris: 345 kr.
Abonnentrabat:  276 kr.

Paradise Gardens 
Pris: 459 kr. 
Særtilbud - spar 30%: 321 kr.

Hide and Seek 
Pris:  399 kr.
Abonnentrabat 20%:  319 kr.  

Smultron 
Pris: 345  kr.
Abonnentrabat 20%: 276 kr. 
 

Nordic Architecture & Landscape
Pris:  399 kr.
Abonnentrabat 20%: 319 kr.

Marnas have 
Pris: 200 kr. 
Abonnentrabat 20%: 160 kr. 

Det ny København
Pris: 349 kr. 
Abonnentrabat 20%: 279 kr.

Rock the Shack 
Pris:  xxx kr.
Abonnentrabat 20%: xxx kr.
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Rock the 
Shack
the aRchitectuRe of cabinS,  

cocoonS and hide-outS 

Europas store haver
Pris: 649 kr.
Særtilbud - 449 kr.



L A N D S K A B
PARK & BYRUM

LIHME BYTORV 
organisk bænkforløb skaber et moderne landsbytorv

 -  udført i vedligeholdelsesfrie materialerWWW.G 9 . D K

Paradise Found
Gardens of Enchantment
"Hvis du har en have og et bibliotek, så har du alt, hvad du 
har brug for," sagde Cicero i oldtiden. Haver er fredfyldte og 
meditative steder, som inviterer dig til at drømme. Med deres 
livlige grønne farver, blomster i alle regnbuens farver, og 
indbydende skyggefulde træer, har haver en særligt tiltræk-
ningskraft på os og tilbyder os en flugt fra hverdagens stress. 
Indeholder en præsentation af verdens smukkeste haver, fra 
engelske haver og romantiske rosenhaver til fortryllende 
naturhaver. Klassiske havehistorier og citater ledsager læse-
ren gennem denne udgave på en visuel tur gennem naturen. 
De stemningsfulde fotografier er taget af en af verdens mest 
kendte have- og plante fotografer, den prisbelønnede Clive 
Nichols. En must-have for landskabsarkitekter og haveel-
skere. Engelsksproget udgivelse.

teNeues
Forfattere Clive Nichols 
Pris:  436 kr.
Abonnentrabat 20%: 349 kr. 
 

Creative Landscape Design
En præsentation af et udvalg af de bedste nyere projekter 
inden for landskabsarkitektur. Indeholder mere end 20 fan-
tasifulde og innovative projekter fra hele verden, udførligt 
dokumenteret og med designernes kommentarer. Bogen 
henvender sig både til professionelle landskabsarkitekter og 
studerende. Rigt illustreret med fotos og tegninger. Engelsk-
sproget udgivelse. 
  
Links 
Forfatter: Jacobo Kraul 
Pris: 599 kr.   
Abonnementsrabat 20%: 479 kr.

Som abonnent på Arkitektens Forlags magasiner får du 20% rabat på alle bøger i butikken (udsalgsbøger undtaget). For-
sendelse inden for Danmark: kun 25 kr. pr. bog. Gratis forsendelse ved køb af tre bøger eller flere. Vi tager forbehold for 
prisændringer og trykfejl. Find flere tilbud i webshoppen. 

NYHEDER OG GODE TILBUD - www.arkfo.dk/shop  



DESIGN: AART DESIGNERS
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FOR FOCUS LIGHTING HAR AART 
DESIGNERS TEGNET SKY PULLERT 
MED HOVEDVÆGT PÅ DEN UBRUDTE 
LINJE MELLEM STANDER OG LYGTE.

PULLERTEN HAR DE SLANKE LINJER 
OG DEN TRAGTFORMEDE AFSLUTNING 
SOM UNDERSTREGER FAMILIESKABET 
MED SKY PARK.
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