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11.15 Haven og det store hus (the country 
house) i engelsk skønlitteratur: Fra Tom Jones 
til The Remains of the Day v. Lise Lotte Frede-
riksen, forfatter og fortæller
12.00 Botaniske illustrationer, fra levende 
plante til botanisk illustration v. Kirsten Tind, 
tegner
12.30 Vandring i Øregårdsparken med gartne-
re fra Gentofte Kommunes Parkafdeling
13. 30 En virtuel visit i et par danske land-
skabshaver v. Margrethe Floryan, kunsthi-
storiker, museumsinspektør
14.15 Capability Brown – et oplæg om en af 
Englands store og mærkelige havearkitekter 
(1716-83) v. Lise Lotte Frederiksen, forfatter 
og fortæller
15.30 Præsentation af rejsen English Gardens, 
Cathedrals and Great Houses v. Lise Lotte Fre-
deriksen
Pris: 185 kr. inkl. forplejning
Arr.: Gentofte Hovedbibliotek i samarbejde 
med Mogens Bang, Lise Lotte Frederiksen og 
Kirsten Tind
Sted: Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6, 
2900 Hellerup
https://genbib.dk/arrangementer

ENGLISH GARDENS, CATHEDRALS
AND GREAT HOUSES – EN REJSE TIL
OXFORD, THE COTSWOLDS, THE 
GARDEN ROUTE, BATH AND WELLS:
4.-11. SEPT. 2017
Programmet omfatter besøg i/på Blenheim 
Palace, Oxford med den botaniske have og 
college gardens, Rousham, Woburn Abbey og 
have, Avebury Manor og have, Avebury Stone 
Circle, Bath med The Royal Crescent og The 
Circus, Stourhead, Hestercombe House og 
have, Bowood, Highgate Cemetery i det nord-
lige London.

Guider på turen er forfatter, cand.mag. 
Lise Lotte Frederiksen og museumsinspek-
tør, ph.d. Margrethe Floryan 
Inf. og tilmelding: Mogens Bang, 
mogensbang@vesterdalen.dk 

PS. Magasinet Anglomania udkommer 
ultimo april 2017 med et temanummer om 
engelske haver, bl.a. mange artikler, der er re-
levante for rejsen, se: anglomania.dk 

UDGIVELSESPLAN LANDSKAB
Nr. 3. Deadline 5. marts, udk. 5. maj 
Nr. 4. Deadline 16. april, udk. 16. juni

den gamle park. Den bløde form i det hårde 
materiale er magisk, og det er som fortid, 
nutid og fremtid bliver til et, jorden og uni-
verset. Renæssancens filosofi danner rammen 
om den moderne skulptur, og naturens kræf-
ter, planter, lys og skygge isenesætter oplevel-
sen, som jeg indgår i.

Skulpturerne hedder ’Segreto del cielo’, 
Himlens hemmelighed, og er udført af den 
japanske kunstner Kan Yasuda i 1997. De blev 
installeret i Boboliparken i 2000 som de før-
ste i en række af nutidige kunstværker. 
Ulla Rolfsigne Pedersen, landskabsarkitekt
FÍLA

TEMADAG: HAVEKUNST 
– ENGELSK HAVEKULTUR I 
DANMARK OG ENGLAND
LØRDAG 20. MAJ 2017, KL. 10-15.30
Program:
Kl. 10.00 Velkomst
Kl. 10.15 Natursynet bag den romantiske have 
v. Inge Panduro, etnolog, Historier i Byen
Kl. 10. 45 Gertrud Jekylls farvesyn og staude-
haver – en nutidig inspiration v. havearkitekt 
Sonja Poll

SKULPTUR I BOBOLIPARKEN
Boboliparken i Firenze blev anlagt i 1500-tal-
let. I dag er den en stor attraktion, som til-
trækker mange turister. Parken er et åndehul 
i den menneskefyldte by, hvor biler og men-
nesker er tæt pakkede. Entreen er pengene 
værd, idet man inden for porten er kommet i 
en anden verden. Rum åbner og lukker sig, og 
den mægtige cypresallé, som ligger op ad bak-
ken, er dragende. Lys og skygge skaber kon-
traster, og der opstår en form for mystik mel-
lem åbent og lukket, lyst og mørkt. 

Jeg går med raske skridt mod den mæg-
tige allé, for jeg må som de fleste andre op til 
den åbne plads for enden og se ud over byen, 
og tiden er knap, så det lange ben skal foran. 
Tøver dog en smule – føler, at jeg er på van-
dring i det ukendte, jeg er på vej. 

Et lysblink får mig til at dreje hovedet, 
så jeg ser ind ad en smal sti, og til højre – lidt 
hævet på en græsflade – står en forunderlig 
lysende form på en solskinsplet. Formen er 
ikke til at få fat i, er den rund eller oval, er den 
en kugle eller er den flad? Der må jeg hen. og 
jeg lader mig drage af det, som sker i øjeblik-
ket. Hvilken frihed og lyksalighed at opleve i 

Kan Yasuda , Segreto del cielo, 1997

Kan Yasuda , Segreto del cielo, 1997. Fotos Ulla R. Petersen



LANDSKAB  2  2017
A15

VELOPA EASYLIFT
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DANSKE LANDSKABSARKITEKTER 
HAR DIGITALISERET 90 ÅRGANGE AF 
HAVEKUNST/LANDSKAP/LANDSKAB
Nu er digitale udgaver af LANDSKAB tilgæn-
gelige på Danske Landskabsarkitekters hjem-
meside www.landskabsarkitekter.dk. 

Siden 1920 har landskabsarkitekter, aka-
demikere, journalister og andre fagpersoner 
skrevet tusindvis af sider om landskabsarkitek-
tur i HAVEKUNST/LANDSKAP/LANDSKAB. 
De mange numre indeholder en guldgrube af 
viden og erfaringer, som danner udgangspunkt 
for, hvordan landskabsarkitekter arbejder i 
dag. DL har nu digitaliseret og offentliggjort 
samtlige udgivelser fra 1920 til 2012.

En guldgrube af viden
Formand for Danske Landskabsarkitekter 
og faglig leder af landskab hos JJW Arkitek-
ter, Susanne Renée Grunkin, glæder sig over, 
at næsten 100 års landskabsfaglig viden og 
debat nu er offentligt tilgængelig via forenin-
gens hjemmeside.

”I dag spiller landskabsarkitekturen en 
afgørende samfundsmæssig rolle. Landskabs-
arkitekter tager vare på de udendørs offent-
lige rum. Vi bidrager til løsninger af kom-
plekse udfordringer som klimaforandringer, 
social, miljømæssig og økonomisk bæredyg-
tighed. Vi byder ind med faglige holdninger, 
der kvalificerer politikere og andre beslut-
ningstagere til at træffe de bedste beslutnin-
ger i forhold til vores natur, landskaber og 
byer. Vi arbejder på at sikre oplevelseskvali-
teter, sundhedsfremmende og rekreative til-
tag samt sociale rum og mødesteder i større og 
mindre byer i hele landet. Med den samfunds-
mæssige udvikling er landskabsarkitekturen 
muligvis mere relevant end nogensinde før, og 
magasinet LANDSKAB indeholder nøglen til 
landskabsarkitekternes selvopfattelse, kultur-
historie og identitet. Jeg er glad for at al den 
viden nu bliver let tilgængelig og forhåbentligt 
inspirerer til fagets videreudvikling.”

DL har samlet indholdsfortegnelser fra de 
forskellige årgange i en PDF, der gør det lettere 
at orientere sig i de mange tusinde sider og finde 
de relevante artikler. Derudover er det muligt at 
søge på nøgleord på tværs af årgangene.

Et flashback til 1920
På Danske Landskabsarkitekters hjemmeside 
bliver der med jævne mellemrum lagt fortæl-

linger fra arkivet frem som appetitvækkere og 
inspirationstekster. At tiden, trods alt, var en 
anden i magasinets første årgang vidner da-
værende formand for anlægsgartnerne, Val-
demar Hansens, stemningsfyldte beskrivelse 
af Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektfor-
enings sommerudflugt anno 1920 om:

”Foreningens motorejende Medlemmer 
havde stillet Køretøjer til Raadighed. Der 
startedes Kl. 8 ½ i Hellerup, og Turen gik 
over Lyngby, gennem Nordsjællands smukke 
Skove og Hørsholm til Fredensborg, hvor 
der spistes medbragt Frokost, krydret med 
enkelte kolde Dramme. Herfra kørtes til Nød-
debo, hvor man i Krohaven styrkede sig til den 
forestaaende Sejltur over Esrom Sø. Medens 
der ventedes paa Baadene, fordrev man Tiden 
paa forskellig Maade; en kendt Havearkitekt 
tilbragte det meste af Tiden med at gaa paa 
Hænder, en anden kendt Havearkitekt sleb sig 
en lille Skraber ved den stille Søbred, medens 
en ligesaa kendt Trædokter tog Livtag med en 
Overgartner, og atter andre trak sig tilbage til 
de dunkle Lysthuse i fortrolig Samtale ind-
byrdes og med Kroens Gæster, hvorfra de 
kun modstræbende lod sig løsrive, da Tiden 
for Sejlturen var inde.”

DL, fonde og frivillige
Digitalisering af LANDSKAB er gjort mulig 
takket være bidrag fra en række fonde. Dan-
ske Landskabsarkitekter takker Dreyers 
Fond, Boyes Fond, Danmarks Nationalbanks 
Jubilæumsfond, Dronning Margrethe & Prins 
Henriks Fond samt Havekulturfonden for 
deres økonomiske støtte. Udover hjælp fra 
fondene har redaktør for LANDSKAB Anne-
marie Lund samt en arbejdsgruppe af frivilli-
ge medlemmer lagt kræfter i projektet. 
Yderligere inf. Danske Landskabsarkitekter, 
sekretariatsleder Lillan S. Thomsen, 
tel. 33 32 23 54, dl@landskabsarkitekter.dk
www.landskabsarkitekter.dk

UDDELING FRA ESLAGART FOND
Landskabsarkitekten Asger Ørum-Larsen 
(1913-2011) lod alt, hvad han efterlod sig, 
indgå i en ikke-erhvervsdrivende fond med 
navnet Eslagart-fonden. Uddeling fra fon-
den sker uden ansøgning og hvert år ifm. 
Asger Ørum-Larsens fødedag den 1. februar. 
Fondets bestyrelse består af advokat Henrik 
Holmblad, Jane Schul og Annemarie Lund. 

Ved fondens fjerde uddeling tildeltes Einer E. 
Sæmundsen 30.000 kr. til et bogprojekt om Is-
lands havekunst. Den islandske landskabsar-
kitekt FÍLA Einar E. Sæmundsen har gennem 
årene vist en særlig interesse for Islands ha-
vekunst og kirkegårdskultur. Dette har blandt 
andet givet sig udslag sig i en række artikler, 
undervisning og udviklingsarbejde. 

Einar E. Sæmundsen er uddannet i Dan-
mark fra Kunstakademiets Arkitektskole 1967-
72. Efter at have arbejdet hos Reynir Vilhjalms-
son og som parkchef i Kópavogur startede han 
i 1994 med fire andre tegnestuen Landmótun. 
Her har Einar E. Sæmundsen især arbejdet 
med planlægning samt kirkegårde og restau-
rering af ældre anlæg. Einar E. Sæmundsen har 
undervist på Islands universitet, Statens gart-
nerskole og Islands landbrugsuniversitet.

Einar E. Sæmundsen var også medstifter 
af den islandske forening for landskabsarki-
tekter FÍLA i 1978 og her formand i to perio-
der, 1980-82 og 2005-09. Han har siddet mange 
udvalg og i foreningsregi ydet en stor indsats 
for at udbrede kendskabet til islandsk land-
skabsarkitektur. Einar E. Sæmundsen er pt. i 
en arbejdsgruppe i FÍLA i gang med at etab-
lere samarbejde med The Cultural Heritage 
Agency of Iceland om gamle haveanlæg. Grup-
pen undersøger, hvordan disse haveanlæg kan 
beskrives samt muligheder for og metoder til 
bevaring. De ældste kendte islandske have-
anlæg er fra begyndelsen af 1800-tallet, dvs. 
omkring 200 år gamle. Einar E. Sæmundsen 
har således i mange år arbejdet på at indsamle 
viden og skrive om islandsk havekultur. 

I LANDSKAB 3+4-2004 skrev Einar E. 
Sæmundsen sammen med Samson B. Hardar-
son oversigtsartiklen: Fra kålhave til prydhave 
– spor af den islandske haves historie. Denne 
artikel kan ses som et forarbejde til den bog 
om islandsk havekunst, som forventes udgivet 
sommeren 2017 på forlaget Hið íslenska bók-
menntafélag. Bogen vil omhandle perioden fra 
landnam til 1980 og have engelsk summary.

Gennem sit vedholdende undersøgende 
arbejde og den kommende bog har Einar E. 
Sæmundsen bidraget til at fremdrage og vide-
reformidle en viden om Islands historiske 
haver og landskabsarkitektur, som ikke tidli-
gere har været tilgængelig i bogform.

For denne udviklende indsats belønnes 
Einar E. Sæmundsen med et legat på 30.000 
kr. ved Eslagart-fondens uddeling 2017.

Tv. Collage af forsider af LANDSKAB. 
Layout Tine Gils, landskabsarkitekturstuderende 
og studentermedhjælp i Danske Landskabsarkitekter
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SONJA POLL 
– NYT ÆRESMEDLEM 2017
Motivation af Susanne Renée Grunkin, 
formand Danske Landskabsarkitekter

Kære Sonja
Nu står du der igen og smiler. Det smil ken-
der vi dig så godt for. Og bagved ved vi, at der i 
hvert fald ligger en dyb faglig alvor – det bliver 
bare altid formidlet på en god, professionel og 
positiv måde – ja, med et smil:-)

Knud Lund Sørensen fortæller i et inter-
view i LANDSKAB nr. 7-1991, at han havde et 
nært samarbejde med dig fra slutningen af 
1970’erne omkring opgavetyper som almen-
nyttigt boligbyggeri, ældreboliger, admini-
strative bygninger, torve og pladser, kirke-
gårde og gårdhaver. 

Du er førstehåndsvidne til en vigtig peri-
ode i landskabsarkitekturhistorien – du har et 
nøgternt blik for, hvorfor tingene var, som de 
var. Du er en god fortæller og budbringer af 
både vores faglige historie og af faglig kvali-
tet – og du har et gedigent fokus på ”hvad er 
det vigtige?”

Ved denne festlige anledning kan vi også frem-
hæve, at du har sat dine egne meget fine spor i 
København, for eksempel:

”Staudebedet i Kongens Have – 1/4 km 
stauder set på langs på begge sider af den 
brede, snorlige gangsti! Jamen, det er jo rent 
hasard – og samtidig en pragtfuld opgave!”

Sådan lød din indledning til artiklen 
i LANDSKAB nr. 5-6-2002 om den store 
opgave, der bestod i at etablere det enorme 
staudebed i Kongens Have. Det var tydelig-
vis både en udfordring og en mulighed. Artik-
len er et fornemt eksempel på, hvordan du 
har løst en opgave, hvor du har analyseret og 
tænkt på ALT!

Staudehaven er en overdådig oplevelse! 
Når man samtidig tænker på, at Kongens 
Have har omkring tre millioner besøgende 
om året, så må man sige, at dit arbejde nyder 
en fornem placering og demonstrerer på den 
måde fagets – og din – kunnen over for rigtig 
mange mennesker. 

Du har også sørget for, at den fineste 
grønne port, vi har ind til Københavns cen-
trum, også i fremtiden forbliver smuk og 
grøn – så enkel og rigtig er din løsning til det 
grønne trekantede område ved Grønningen 
nær Østerport. Løsningen er baseret på en 
præcis og skarp analyse af de vigtigste kvali-
teter, der skylder at blive fremhævet – skulp-
turerne, facaden af den høje gavlbygning, der 
huser M. Goldschmidt A/S – og robinietræ-
erne. I LANDSKAB nr. 4-2011 skriver du om 
din registrering af området, og du hæfter dig 
bl.a. ved soklen til skulpturen af Pegasus og 
Pan: ”topfladens mål er 105 cm i længden og 
33-60 cm i bredden. Det er ikke ret meget til 
en hest og en mand…!”

Din humor følger naturligt med dit smil. 
Det betyder, at du kan få udtrykt din hold-
ning, så budskabet bliver forstået, men uden 
at nogen bliver stødt eller fornærmede. Du 
har et fornemt af overskud af sociale og faglige 
kompetencer. Det kom ikke mindst til udtryk 
i løbet af Danske Landskabsarkitekters jubi-
læumsdag, hvor vi sejlede gennem Køben-
havns Havn. Byudviklingen og den kraftige 
fortætning med nye store boligbebyggelser, 
der næsten fortrænger de oprindelige miljøer, 
fik du sat i perspektiv med en enkelt sætning, 
da du registrerede en ældre bygning mellem 
alt det nye: ”Se det lille hus … det var engang 
stort!”. Og du fulgte op med endnu en pointe 

om de nye skalaer i København: ”… for vi men-
nesker bliver jo altså ikke større …!”

Din nysgerrighed og begejstring for ople-
velser fik du senere på dagen givet klart udtryk 
for, da vi besteg Konditaget Lüders i Nordhav-
nen: ”skal vi op her?… ellers ku’ det jo være, at 
vi gik glip af noget!”

I en senere diskussion om grader af for-
tætning i Nordhavnen var der generel bekym-
ring for, hvor tæt bygningerne flere steder 
står. Her kunne vi samtidig se på udhæng og 
altaner, der rakte ud over vejen på begge sider, 
så der kun blev ganske få meter frirum tilbage 
over gaden, ja så formulerede du konklusio-
nen med slet skjult sarkasme om det byliv, 
der er udsigt til at blive: ”…men så kan man da 
skænke kaffe til hinanden!”.

Sonja, du har ydet en fornem indsats i 
Udvalget for de Geometriske Haver. Og du er 
en betydelig drivkraft i DL’s Tænketank. Igen 
med et stort engagement. Blandt mange ind-
satser har du kritisk fulgt og kommenteret 
udbygningen af Helsingørmotorvejen, ligesom 
du har bidraget med høringssvar til frednin-
ger – eksempelvis fredningen af det selvstæn-
dige landskabsarkitektoniske værk Hellerup 
Strandpark skabt af havearkitekt G.N. Brandt 
i samarbejde med Edvard Thomsen.

Og det er dig i en nøddeskal. Dit engage-
ment. Så mange gange har du taget Søren 
Harboe med under armen for at drage på DL-
oplevelser! Jeres selskab sætter vi så stor pris 
på. Du har været der for os – hele vejen. Du er 
vores allesammens Sonja Poll! Og på vegne af 
bestyrelsen og sekretariatet: 

STORT TILLYKKE! 

RUNDE FØDSELSDAGE
75 år: Søren B. Bøgeskov, 7. maj 
60 år: Erling Skovgaard-Holm, 5. april,
Karsten Linding, 5. maj
50 år: Thomas Misbach Thinghuus, 7. april,
Sisi Hoppe, 20. april,
Jakob With, 24. april,
Marianne Weeke Borup, 28. april,
40 år: Trine Dybdal Emmersen, 11. april,
Jens Peter Linnet, 1. maj,
Lotte Fjendbo Møller, 3. maj

Søren Harboe og Sonja Poll. DL’s 85-års jubilæum 2016.
Foto Tine Gils
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En del (danske) læsere husker nok, da Poul Nesgaard og Thomas Winding i 1978 fortalte løgnehistorier, bl.a. 
om dansuenza, en meget smitsom variant af influenza. Uden sammenligning i øvrigt – så er det på en studietur 
til renæssancehaver umuligt ikke at få Firenzuenza. Man gribes, begejstres og ønsker sig snarligt genbesøg.

LANDSKAB har sat sig for at belyse højdepunkter i havekunsten for derved – forhåbentlig – at give 
mange lyst til på egen hånd at opleve store klassiske anlæg. I 2015 rejste redaktionsudvalg og redaktør 
derfor til barokhaven Vaux le Vicomte, hvilket efterfølgende blev til temanummeret LANDSKAB 2-2016. 

I 2016 var målet at indfange renæssancens ånd ved at besøge otte haver, beliggende i bakkedragene 
rundt om Firenze. 

Med udgangspunkt i Giusto Utens’ lunetter, der viser Medici-familiens haver ca. 1600, besøgte vi Castello 
del Trebbio, Villa Medici i Fiesole, Villa di Castello, Bobolihaven, Villa della Petraia, Pratolino, Villa Cap-
poni og Villa Gamberaia. Med et opslag til hver beskrives haverne kort – landskabelig beliggenhed, terræn, 
struktur, rumligheder, geometri, beplantningselementer, buegange, mure.

Lulu Salto Stephensen beskriver afsættet for renæssancehaverne. Hvordan det at tage midlertidigt 
ophold ude i landskabet blev et ideal, udsigtens betydning og udviklingen af villabegrebet med villa subur-
bana, villa rustica og villa maritima. I Utens’ lunetter kan man aflæse selv de mindste detaljer: Haverne har 
været opdelt i rumlige enheder med hver sin karakter og adskilt af gange, med lave hække, hegn, buegange 
og mure. Og den vigtige udsigt: ’Det var et ideal at opføre sin villa på et skrånende areal med hovedbygnin-
gen liggende med hovedfacaden vendt mod udsigten over landskabet og gerne med udsigten vendt mod byen 
Firenze med den nybyggede domkirkekuppel, som var finansieret af Medicierne, og som var deres stolthed.’ … 
’Den indhegnede have udgjorde på den måde en slags forgrund for udsigten, og terrænet sørgede for, at det 
var muligt at se hen over indhegningen. Have og landskab synes tilsammen at være hele oplevelsens idé, og 
villaen blev tilrettelagt herefter.’

De øvrige artikler kommer på forskellig måde rundt om emnet, fortæller om de tidlige og sene renæs-
sancehaver, manierismen, dialogen med kulturlandskabet m.m. 

I tråd med C.Th. Sørensen, der brugte udtrykket ’stiliserede vinbjerge’, kalder Ulrik Kuggas –de toscan-
ske villahaver for ’stiliserede dyrkningsterrasser’. Han fremhæver, at ’anlæggene deler det vilkår, at været 
blevet til i bjergterræn, hvorfor det at skabe plateauer – plane flader – og kombinere disse til en helhed har 
fordret stor kreativ rumforståelse og ført til, at kunsten at bygge støttemure nåede svimlende højder.’

Også Jacob Fischer ser på haverne i forhold til det agrare landskab. Han fremhæver, at deres udtryk kan 
siges at være hentet fra omgivelserne – fra ’dyrkningslandskabets terrassering, griddet af oliventræer, ræk-
kerne af vin’, og at havernes magiske sted er væksthuset. 

Medicierne var en rig og magtfuld familie, som fra ca. 1300 til 1723 anlagde en række villaer med haver 
i Toscana. Mediciernes betydning går igen i flere artikler. Man kan ikke ligefrem kalde dem magtresistente, 
tværtimod var de, som Liv Oustrup pointerer, meget rige og overordentlig bevidste om deres magt, men 
de værdsatte og fremmede samtidig kultur i en sådan grad, at tolv af Medicivillaerne med tilhørende haver 
samt to haver uden villaer er udpeget som Verdenskulturarv af Unesco i 2013. Bl.a. fordi de vidner om ’den 
indflydelse som Medici-familien havde på den moderne europæiske kultur gennem sin protektion af kunst.’ 

Afslutningsvis gør Malin Blomqvist os opmærksom på et af de særlige naturgivne forhold, som er sær-
ligt betydningsfuldt for landskabsarkitektur: ’optimal mästring av ljus och skugga’. Dvs. hvordan vertikale 
og horisontale elementer i såvel haver som landskab kan bruges til at danne rum og scenografiske forløb: 
’Skift mellan förväntansfullt ljusflimmer genom lövverk, kompakta skulpturella former med djupa skuggor 
och öppna solglödande ytor är element som går igen genom århundraden, alltid lika aktuella.’

I langt de fleste af nutidens landskabsarkitektoniske opgaver indgår en form for transformation. Mange 
af byernes parker og landets historiske haver restaureres, renoveres eller fornyes. Havekunsten har der-
med stor betydning også for aktuel landskabsarkitektur. Viden om de klassiske haver, deres proportioner, 
rumligheder, brug af grønne elementer mm. kan danne klangbund for løsning af dagens opgaver. Man må 
kende de klassiske referencer. 

I Firenze oplevede vi endnu en gang, at god landskabsarkitektur er stedsspecifik og har en stærk rumlig 
dimension. Ved at indoptage haverne gennem selvoplevelse, ’gå dem ind i kroppen’, involveres hele sanse-
apparatet, så man både får dybere forståelse af de pågældende haver, men også – hvad der er endnu mere 
væsentligt – af landskabsarkitektur generelt. Associationer til anden landskabsarkitektur dukker op. Firen-
zuenza er ingen løgnehistorie. AL 

FIRENZUENZA
Annemarie Lund

Modstående side.
Oversigtskort visende placering af 
besøgte haver i og omkring Firenze.
Map data ©2016 Google earth, 
Landsat/Copernicus, Digital Globe
Opposite page.
Map showing the location of the gardens 
visited in and around Florence.
Map data ©2016 Google earth, 
Landsat/Copernicus, Digital Globe

Arkitekturudvalget i 
Statens Kunstfond og 
Danske Landskabsarkitekter 
takkes for økonomisk støtte, 
der har muliggjort studierejsen
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RENÆSSANCEMENNESKET OG HAVEKUNSTEN
– Mediciernes og Utens’ landstedshaver

Lulu Salto Stephensen

Udsigten. Udsigten. Udsigten. Landskabet, 
virkeligheden, set og oplevet. Dette var noget 
nyt for den tidlige renæssancehave og også for 
de efterfølgende haver. Det begyndte litterært 
med Francesco Petrarca og Giovanni Boccac-
cio. Det er poeter, der i midten af 1300-tallet 
fornyede middelalderlitteraturen ved at se og 
opleve landskabet, som det virkeligt var, og 
lod det komme til udtryk i deres poesi.

Det hang sammen med en ny antikbe-
gejstring. En genoplivning af de oldromer-
ske skrifter. Renæssance betyder genfødsel, 
og det var antikken på alle planer – filosofisk, 
arkitektonisk, sprogligt, i hele tænkemåden, 
og det fik også betydning for renæssanceha-
vens anlæggelse og måden at bruge den på. At 
tage midlertidigt ophold ude i landskabet blev 
et ideal. Det var dristende nyt, fordi naturen, 

derude, på den anden side af bymuren, rent 
fysisk havde været farlig at færdes i på grund 
af røveriske overfald, ulve og andet utøj. I takt 
med ordnede forhold vovede man sig derud. 

De første villaer bar af samme grund præg 
af middelalderlig fæstningsarkitektur med 
en ret lukket facade, udkragede gallerier og 
udkigstårne. Man har sikkert følt sig velkom-
men, når man først kom indenfor, men ude-
fra så de afvisende og ugæstfrie ud, f.eks. Il 
Trebbio. 

Efterhånden som landskabet blev sikrere 
at færdes i, blev villaarkitekturen mere åben 
med kontakt til haven gennem loggiaer og 
åbne partier. Man nærmede sig en anvendelse 
af symmetri i såvel have som arkitektur, men 
uden den overvældende accentuering, som 
senere epoker dyrkede.

Villa suburbana og villa rustica
Udsigten var det første punkt, den tidlige re-
næssanceteoretiker, arkitekten Leon Battista 
Alberti (1404-74), anførte i sin genoplivning 
af antikken. Forbilledet var de oldromerske 
skrifter med blandt andet arkitekten Pollio 
Vitruvius som kilde. Politikeren og forfatte-
ren Plinius d.y.’s breve, hvori han omhyggeligt 
beskriver nogle af sine egne haver, var også en 
vigtig kilde til antikkens verden. En af dem lå i 
Umbrien nær grænsen til Toscana. 

Selve begrebet villa har rod i antikken. 
Den antikke villa var ikke et hus, men mange 
huse med mange funktioner, nogle af prak-
tisk karakter og andre til ren underholdning 
(eksempelvis Hadrians villa uden for Rom). 
Faktisk var en villa et lille samfund, en privat 
landsby. Denne bebyggelsesform var af oven-

Det agrare landskab – som herlighedsværdi. Fotos Lulu Salto Stephensen The agrarian landscape – as an amenity value. Photos Lulu Salto Stephensen
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stående grunde en umulighed i den helt tid-
lige renæssance, og selv om man studerede 
antikken flittigt på alle niveauer, blev renæs-
sancens villaer ikke kopier af den romerske 
villa.

I den tidlige renæssance opførtes en 
række villaer rundt om Firenze. Der er ikke 
meget tilbage af denne oprindelige villakul-
tur, men med Mediciernes økonomiske succes 
blev der økonomisk mulighed for en række 
nye villaer, hvoraf en del stadig eksisterer, og 
hvoraf flere har haver, der har træk, som viser 
tilbage til renæssancehaven. Det er denne tids 
haver, der var omdrejningspunktet for redak-
tionsudvalgets studietur.

Der var tre typer villaer: villa suburbana, 
villa rustica og villa maritima. De to første har 
relevans her. 

Den første lå tæt på byen, men dog i landlige 
omgivelser og blev anvendt til korte ophold 
som supplement til bylivet. Villa suburbana 
blev anvendt som et slags udvidelse af palæet 
i byen og ofte betjent af det samme persona-
le. Villaen blev ofte anvendt til selskabelighed 
og repræsentation, og med tiden blev villa-
erne opført med et arkitektonisk udstyr, der 
overgik palæerne i byen. Haverne bar præg 
af orden, geometri og harmoni og udstrålede 
ofte en vis arkitektonisk klarhed. 

Villa rustica, der kunne ligge en dagsrejse 
fra byen, var ofte tilknyttet landbrug eller 
gartneri, dels til eget forbrug, dels til salg på 
Firenzes markeder. Villa rustica blev ofte 
anvendt af ejeren som et slags retreat, hvor 
han sammen med venner, kunstnere og filo-
soffer kunne trække sig tilbage og ’kultivere 

sin sjæl’, som Cosimo de’ Medici (1389-1464) 
udtrykte det. Villa rustica blev undertiden 
centrum for et opkøb af omegnens gårde, hvor 
afsætningen af landbrugets produkter blev sat 
i system. Samme Cosimo holdt meget af sin 
Villa Cafaggiolo, netop fordi han kun kunne se 
egne jorder hele horisonten rundt. Villaerne 
blev rammen om et afslappet landliv med jagt 
og kreativt samvær som omdrejningspunkt. 

Det var en del af hele humanismens grund- 
lag, at de succesfulde købmænd ikke bare var 
købmænd, men søgte at kultivere deres sjæl 
gennem støtte til og omgang med kunstnere 
og filosoffer. Denne mæcenrolle, der også 
havde antikke forbilleder, gav kunsten uanede 
udfoldelsesmuligheder, hvilket gav hele den 
italienske renæssance den humanistiske 
karakter, den i dag huskes for. 

Giusto Utens, Villa Cafaggiolo (140 cm x 241 cm) og Il Trebbio (143 cm x 242 cm) Giusto Utens, Villa Cafaggiolo (140 cm x 241 cm) og Il Trebbio (143 cm x 242 cm)
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Giusto Utens
Den flamske maler Giusto (Justus) Utens 
(1558–1609) udførte på bestilling 17 store 
halvmåneformede billeder af Medici-villaer-
ne, malet med tempera på lærred, 1599-1602. 
Af de 17 er 14 bevaret, og de kan i dag ses i Villa 
della Petraia. Lunetterne, der ses i fugleper-
spektiv, viser os et inspirerende samspil mel-
lem villaarkitekturen og havekunsten, hvor 
der er gjort omhyggeligt rede for havernes op-
bygning, træ- og planteanvendelse samt have-
inventar. Et gennemgående træk er i klassisk 
forstand orden, geometri og harmoni. 

Malerierne virker på flere punkter som 
pålidelige historiske dokumenter, selv om 
Utens, for at få plads til det hele, eller for at 
vi bedre kan se, kunne finde på at flytte om på 
de fysiske forhold, eksempelvis i Il Trebbio. 
Gennem en spadseretur med lup i lunetterne 
kan man på helt nært hold studere de rige 
detaljer. Haverne har været opdelt i rumlige 
enheder med hver deres karakter, adskilt af 
gange, lave hække, hegn, buegange eller mure. 
Oftest, men ikke altid, i en slags kvadratnet af 
forskellig størrelse. 

I villa rustica finder vi en række små byg-
ninger indfældet i havestrukturen: bygnin-

ger til tørring af afgrøder, stalde, gartnerhuse, 
opbevaringskuler, volierer etc. 

Væksterne synes funktionsopdelt i for-
skellige kvarterer med blomster, vinstokke 
eller buske, frugttræer og endelig bosco’en, 
en anlagt skov med større træer. Endvidere 
ses pergolaer, loggiaer, labyrinter og grotter, 
fontæner og damme, skulpturer, lerpotter 
med citroner og topiarier i buksbom, gerne 
fantasifulde.

Den aksiale organisation synes at blive 
tydeligere, efterhånden som århundrederne 
skrider frem. 

Man ved i dag, at renæssancehaven var 
blomsterrig. Studier og frøfund i Villa Castello 
danner baggrund for den nuværende beplant-
ning. Sandro Botticellis berømte maleri Pri-
mavera, 1478, der er oversået med blomster, 
hang oprindelig her. De afbildede blomster 
kan alle have groet i haven. 

Det var et ideal at opføre sin villa på et 
skrånende areal med hovedbygningen lig-
gende med hovedfacaden vendt mod udsig-
ten over landskabet og gerne med udsigten 
vendt mod byen Firenze med den nybyggede 
domkirkekuppel, som var finansieret af Medi-
cierne, og som var deres stolthed. 

Det agrare landskab – med udsigt til domkirken The agrarian landscape – with a view to the cathedral 

Th. Studier og frøfund i Villa di Castello danner bag-
grund for den nuværende beplantning
Right. Studies and seed finds from Villa di Castello 
provide the background for the present planting

Tværakse i Villa della Petraia med kig til fontæne, 
hækhave og lerpotter med citrontræer
Transverse axis at Villa della Petraia with a view to 
the fountain, hedge garden and earthenware pots with 
lemon trees



LANDSKAB  2  2017 33

Giusto Utens, Villa Castello (147 cm x 233 cm) Giusto Utens, Villa Castello (147 cm x 233 cm)
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Den indhegnede have udgjorde på den måde 
en slags forgrund for udsigten, og terrænet 
sørgede for, at det var muligt at se hen over 
indhegningen. Have og landskab synes tilsam-
men at være hele oplevelsens idé, og villaen 
blev tilrettelagt herefter. 

Villa Medici i Fiesole er et eksempel på en 
villa, der lægger de forsvarshensyn, som vi så 
det i Il Trebbio, helt bag sig. Det fremtræder 
som en helhed, hvor hus, haverum og udsigt er 
tilrettelagt i et samlet oplevelsesforløb.

Førnævnte bosco kan også være et særligt 
afsnit af haven i form af en egentlig lille skov, 
et stykke vild natur, der ligger som en slags 
alternativ naturoplevelse, et havetema, som 
vi også finder hos Plinius d.y. 

I Pratolinohaven ser man netop den utro-
lige række opstemmede bassiner beliggende 
som afgrænsning af et egentligt skovparti, en 
bosco, som var en del af den murindhegnede 
have. Vandforløbet i Pratolinohaven er et ene-
stående tidligt eksempel på en stiliseret bjerg-
bæk. Det eksisterer i dag kun som ruin.

L’uomo universale
Renæssancemennesket fremstod som l’uomo 
universale, det alsidige menneske, hvilket be-
tyder, at idealet var et sportstrænet menne-
ske, der var i stand til at forsvare sig selv, der 
dyrkede poesi, spillede et eller flere instru-
menter, kunne tegne eller male, selv beher-
skede arkitekturens principper, og som ube-
sværet kunne gå ind i filosofiske diskussioner, 
være på klassisk grund ved siden af et effek-
tivt forretningstalent og en udvidet sans for 
diplomati. Lorenzo de’ Medici (1449-92) var 
et sådant renæssancemenneske, der huskes 
for sine humanistiske egenskaber, selv om 
han tog aktiv del i den blodige tid, han levede i. 

Lorenzos beskrivelser af den afslappede og 
frie omgangsform med kunstnere og filosof-
fer i rammerne af familiens villahaver er en 
videreførelse af bedstefaderen Cosimo de’ 
Medicis platonske akademi. Det var et ideal 
at lade kunstarterne mødes og inspirere hin-
anden i rammerne af en naturoplevelse – en 
tanke, der siden er fulgt op igennem tiderne 
og blandt andet ses i vores universitetsparker 
(eksempelvis Aarhus Universitet). 

Da Mediciernes magt flyttede fra køb-
mands- og bankvæsenets forretningsområde 
til pavestolen i Rom, tog havekunsten en ny 
drejning. Villaerne omkring Rom blev opført 
af uhyre velhavende kardinaler, og nu syntes 
formålet at udstråle magt og rigdom, men ikke 
et sted for kultivering af sjælen, som Cosimo 
beskrev. Et eller andet sted synes det barokt, 
at kirkens fædre ikke benyttede den enestå-
ende lejlighed til at skabe en havekunst til 
kultivering af sjælen – men disse prestigebe-
tonede anlæg synes i højere grad at være en 
slags trøstepræmier til dem, der ikke fik sæde 
i pavestolen. Og for eftertiden er det jo godt 
nok, for haverne ligger der den dag i dag, og 
vi kan alle nyde deres storslåede pragt. Men 
et udtryk for humanisme er de ikke. Nu ind-
førtes den absolutte symmetri, og hus og have 
samarbejdes ofte til en skulpturel helhed. Det 
er i dette scenarium, at vandmotivet sættes i 
fokus. C.Th. Sørensens definition af den ita-
lienske have som den stiliserede bjergbæk 
synes at finde sine mange eksempler i denne 
sene villatype. Villa d’Este, Villa Lante og Villa 
Aldobrandini er eksempler på dette. 

Med familien Medicis giftermål ind i det 
franske kongehus blev den italienske have-
kunst gennem Palazzo Pitti og Bobolihaven 
trukket med til fransk grund.

Det moderne menneske kan hente megen in-
spiration i den tidlige renæssancehave, netop 
fordi den har humanismen som omdrejnings-
punkt. Der er ikke langt fra humanisme til 
funktionalisme.
Lulu Salto Stephensen, kunsthistoriker, fil. dr.
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Giusto Utens, Palazzo Pitti (Bobolihaven) (143 cm x 285 cm) Giusto Utens, Palazzo Pitti (Boboli garden) (143 cm x 285 cm) 

Giusto Utens, Pratolino (145 cm x 245 cm). 
I Pratolinohaven ser man netop den utrolige række opstemmede bassiner 
beliggende som afgrænsning af et egentligt skovparti
Giusto Utens, Pratolino (145 cm x 245 cm). 
In the Pratolino garden one finds the amazing sequence of dammed pools 
that lie as an edge to the actual wooded area
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RUNDT OM FIRENZE
Ulrik Kuggas

Bystaten Firenze adskilte sig i renæssancen 
fra de øvrige italienske bystater ved ikke at 
være styret af en fyrste, konge eller pave. Fi-
renze var en borgerlig by, hvor man havde 
skabt sig stor rigdom, i første omgang på for-
arbejdning af uld og andet klædestof, og efter-
følgende på bankvæsen, en sektor, hvor man 
var absolut førende i Europa. 

At holde pengestrømmen flydende for-
drede, at bystaten var stabil, og da man ikke 
var underlagt en enkelt hersker, måtte man 
eksperimentere med byens styre. Kort for-
talt lod man byens ledende politikere vælge 
ved lodtrækning og sørgede for at udskifte 
dem med korte intervaller. Et sindrigt system 
af forskellige råd og forsamlinger udviklede 
sig, primært med det sigte at opretholde en 
balance mellem byens magtfulde familier. 

Medici-familien har senere vundet ry 
som byens absolut førende, men i den tidlige 
renæssance var den blot en blandt mange vel-
havende familier. Det er dog indiskutabelt, at 
Cosimo de’ Medici nød en særstatus i byen, 
og det berettes, at når repræsentanter udefra 
kom på officielt besøg, aflagde man, efter at 
have mødt byens styre, også en uofficiel visit 
hos Cosimo i hans beskedne byhus. 

Derfor udviklede der sig i byen en art diskret 
adfærd, hvor man nok, bag kulisserne, sørge-
de for at gøre sin indflydelse gældende, men 
ikke førte sig frem. Denne beskedne adfærd 
genfinder man, med gradsforskelle, i de fleste 
af de haver, vi besøgte. 

I den tidlige renæssance – og man fristes 
til at sige: i den første lykkelige tid, er blik-
ket rettet udad. Hvor man tidligere spejdede 
ud over landskabet for at spotte potentielle 
fjender, nød man nu udsigten. Leon Battista 
Alberti, der i 1400-tallet skrev sine 10 bøger 
om arkitektur, anbefalede byggegrunde, hvor-
fra man, udover at have udsigt over ens egne 
jorder, også kunne betragte, hvad naturen 
havde at byde på: udsigt over vand, sletter 
eller bjerge. Dertil føjede han yderligere to 
anbefalinger: Der skulle i forgrunden være en 
skøn have, og man skulle kunne se den nær-
meste by. 

Arnodalen, der omslutter Firenze, til-
bød de perfekte rammer for at opfylde oven-
stående program. Den langstrakte skålform 
måler 15 km fra øst til vest og 8 km fra nord 
til syd, og med domkirkens kuppel, indviet i 
1436, fik man sig et vartegn, som kan betrag-
tes fra stort set hvilken som helst position på 

bjergsiderne. Renæssancens arkitektur ind-
lejrede sig i landskabsrummet. 

C.Th. Sørensen introducerer i sin bog 
Europas Havekunst fra 1959 ideen om, at den 
italienske havekunst kan beskrives som: ”en 
stiliseret bjergbæk”. Han er helt på det rene 
med, at der er tale om en forenkling (der 
som bekendt skal fremme forståelsen), og at 
metaforen bedst passer på de store haveanlæg 
omkring Rom: Villa Lante, Villa Aldobrandini 
og Villa d’Este, men så tilføjer han: ”Der er 
også italienske terrasseanlæg som stiliserede 
vinbjerge og flere andre former.”

Med inspiration i ovenstående, mener jeg, 
at man kan kalde de toskanske villahaver for: 
’stiliserede dyrkningsterrasser’, idet jeg også 
godt er klar over, at det ikke er fuldt dækkende, 
men blandt de otte haver, vi så på vores rejse, 
inddæmmer det de tre, der bedst udtrykker 
den tidlige renæssance: Villa Medici i Fiesole, 
Villa Gamberaia og Villa Capponi.

Ovenstående er så heller ikke helt sandt, 
for ret beset er det kun Villa Medici, der tids-
mæssigt passer ind, de to andre haver er noget 
yngre, men jeg vil påstå, at man ved anlæg-
gelsen af disse har været inspireret af Villa 
Medici.

Foto Ulrik Kuggas Photo Ulrik Kuggas
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Om de stiliserede dyrkningsterrasser gælder, 
at der er tale om enkle haver, både af omfang 
og udtryk. Anlæggene deler det vilkår at være 
blevet til i bjergterræn, hvorfor det at skabe 
plateauer – plane flader – og kombinere disse 
til en helhed har fordret stor kreativ rumfor-
ståelse og ført til, at kunsten at bygge støtte-
mure bogstaveligt talt nåede svimlende høj-
der. 

Det gælder i særlig grad for Villa Medici, 
der stod færdig i 1461. I det stejle terræn for 
foden af landsbyen Fiesole opleves Villa-kom-
plekset, som var terrasserne hugget direkte ind 
i bjergsiden. Med denne villa fandt den forfi-
nede fritidsbolig sin egen form. Der var ikke 
længere tale om et opgraderet landbohus eller 
en neddroslet borg. Det er i den forbindelse 
slående, at der kun er få år imellem, at Medici-
familien lod arkitekten Michelozzo Micheloz-
zi (1396-1472) stå for hhv. renoveringen af Il 
Trebbio og opførelsen af Villa Medici. 

Ingen af de haver, vi besøgte, fremstår 
100%, som da de blev anlagt, men ved de fleste 
er de forandringer, der er sket, af mindre betyd-
ning for havernes geometri og grundstemning. 
I flere tilfælde er der arbejdet videre med og til-
føjet nye elementer, der virker berigende. 

Og så er der et enkelt eksempel på, at der er 
gået helt galt: Pratolino. Det ulykkelige for 
dette, oprindelig ganske muntre anlæg med 
serier af damme, vandsprøjt og andet manie-
ristisk spas, var, at det blev gjort til en engelsk 
landskabelig have. At det italienske vejrlig ikke 
egner sig til store partier med græs, kan man 
forvisse sig om i Pratolino, hvor store dele af 
anlægget står gulligt afsvedet hen. Men det be-
tyder ikke, at man ikke kan bruge græs i Italien.

Edith Wharton gør sig i bogen Italian Vil-
las and Their Gardens fra 1904 nogle tanker 
om brugen af græs i de italienske haver. Hun 
siger, at netop fordi det er så besværligt at få 
græsset til at lykkes på en jordbund og med et 
vejrlig, der ikke egner sig til det, har plænen 
været dyrket som noget af helt særlig værdi. 
Hun påpeger, at det eneste haveelement, der 
menes at være originalt ved Villa Capponi, er 
plænen knyttet til huset, og at de små stykker 
græs i disse haver oftest er indfattet af klip-
pede hække og mure med stenfigurer, som var 
de grønne juveler.

Den særligste plæne af dem alle er den ved 
Villa Gamberaia. Det lange grønne rektangel 
er den stærke form i havens komposition – 
tangenten om hvilken de andre haveelemen-

ter og villaen er arrangeret. Denne bowling 
green er en fuldstændig fri figur og ligner 
mest af alt et modernistisk træk små 300 år 
forud for sin tid. Netop derfor er det ærger-
ligt, at bedene syd for villaen blev udformet 
til fransk inspireret parterres og dermed ret-
ningsmæssigt konkurrerer med plænen. Når 
det er sagt, står man alligevel tilbage med en 
følelse af, at Gamberaia transcenderer tiden – 
rækker tilbage til den tidligste renæssance og 
frem mod os, som besøger haven i dag.
Ulrik Kuggas, landskabsarkitekt MDL
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Arnodalen med Firenze og domkirke, set fra syd. Foto Liv Oustrup The Arno Valley with Florence and the cathedral, seen from south. Photo Liv Oustrup 
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Medicierne var en rig og magtfuld familie, 
som fra ca. 1300 til 1723 anlagde en række vil-
laer i Toscana 1. Villaerne 2 var – helt nyska-
bende – dedikeret til fritid, kunst og viden-
deling, og de blev indrettet med haverum, 
der åbnedes mod det agrare landskab. Også 
anvendelsen af villaerne var nyskabende: 
Cosimo de’ Medici grundlagde 1438 Platons 
Akademi i Villa Careggi 3 og fordybede sig i 
studier og diskussioner med gæster i Fiesole.

Villaerne står som fysiske vidnesbyrd på en 
åndelig og filosofisk udvikling, og de er ubetin-
get europæisk kulturarv. Bygningerne favnes 
af Icomos’ Venedigcharter 4, og haverne falder 
ind under Firenzechartret 5. Men derudover er 
de 12 Medici-villaer plus 2 haver udpeget som 
’Verdenskulturarv’ af Unesco i 2013 for: at bære 
vidnesbyrd om den indflydelse som Medici-fami-
lien havde på den moderne europæiske kultur 
gennem sin protektion af kunst 6.

Og hvad er så forskellen på at høre under et 
Icomos-charter og på være udpeget af Une-
sco? Icomos er en organisation, der arbejder 
for bevarelse af kulturarv. Venedigchartret 
indeholder et sæt af definitioner samt ret-
ningslinjer for konservering og restaurering 
af monumenter og steder, og i 1982 supplere-
des Venedigchartret med Firenzechartret, der 
alene omhandler haver. 

I 1972 blev Unescos konvention til be-
skyttelse af verdens kultur- og naturarv 
underskrevet af en række nationer 7. Mange 
begreber går igen fra Venedigchartret, men 
helt særligt valgte Unesco efterfølgende at 
udpege steder, der kan betragtes som ver-
densarv. Venedig- og Firenzechartret er 
altså definitioner og retningslinjer, mens 
Unesco-udpegningerne retter sig mod spe-
cifikke lokationer. Udpegningen indeholder 
en beskrivelse af, hvorfor netop dette sted 

GIARDINI MEDICEI SONO PATRIMONIO MONDIALE
Liv Oustrup

Cerchi chi vuol le pompe, e gli altri onori
Le piazza, e i templi; e gl’edifici magni,
Le delizie, il tesor, quale accompagni
Mille duri pensier, mille dolori.
Un verde praticel pien di bei fiori,
Un rivolo che l’erba intorno bagni
Un augelletto, che d’amor si lagni,
Acqueta molto meglio i nostri ardori

Let he who will, seek pomp and honours,
The square, temples, and great buildings,
The delights, the treasure, and who accompanies
A thousand harsh thoughts, a thousand pains.
A green meadow in full flower,
A brook grazing grassy banks,
A little bird that cries for love
Are much more soothing of our passions

Lorenzo de’ Medici, 
sonnet XXX of the Commentary

Villa Medici di Fiesole, udsigt fra pergolaen over nedre terrassehave mod Firenze og domkirken 
Villa Medici di Fiesole, view from the pergola over the lower terrace garden toward Florence and the cathedral
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er særligt. Det skaber mulighed for, at man 
efterfølgende kan vurdere, om de særlige ste-
der prioriteres og fastholdes. Det kan lignes 
med vores fredningsbeskrivelser, der efter-
følgende fastholdes som retningslinjer for 
brug, drift eller ændringer.

Unesco udpeger kun verdensarv, der alle-
rede er beskyttet af lovgivning, og der følger 
hverken ressourcer eller mandskab til beva-
ring og drift med en udpegning. Imidlertid 
er en udpegning så anset, at dét alene yder 
beskyttelse. Først hvis et udpeget monument 
forfalder, bruger Unesco ressourcer – især 
gennem politisk pression, eksempelvis med 
en liste over ’anlæg i fare’ 8.

For nogle steder kan en verdensarvsud-
pegning være problematisk 9, men for Medici-
villaerne mener jeg, at udpegningen kan resul-
tere i, at villaerne bevares uanset skiftende 
ejerforhold eller politiske strukturer. 

Så vi kan besøge dem, blive inspireret og især 
– forstå havekunstens udvikling.
Liv Oustrup, ph.d., landskabsarkitekt MDL

Noter
1. http://whc.unesco.org/en/list/175
2. Læs om datidens villabegreb hos Leon Bat-
tista Alberti: 1452: De Re Aedificatorie, som 
kan findes i engelsk oversættelse her: http://
archimedes.mpiwg-berlin.mpg.de/docuser-
ver/images/archimedes/alber_archi_003_
en_1785/downloads/alber_archi_003_
en_1785.text.pdf
3. Læs om gudsbegrebet, naturforståelse og 
særligt om Medici og Marsilio Ficino i Axel 
Haanings: Naturens Lys fra 2001, C.A. Reit-
zels Forlag
4. http://whc.unesco.org/en/conventiontext/
5. http://www.icomos.org/charters/gardens_e. 
pdf

6. United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization
7. http://whc.unesco.org/en/decisions/5162
8. http://whc.unesco.org/en/danger/ 
eller søg på Unesco/Great Barrier Reef og se 
diskussionerne om listens betydning for 
turismeindustrien
9. https://skift.com/2016/01/31/4-unesco-
world-heritage-sites-under-threat-from-too-
much-tourism

Fakta:
Medici-villaerne og de to ekstra haver
er optaget på verdensarvslisten i 2013 
efter kriterie ii, iv og vi. 
Samlet udgør ejendommene 125,4 ha, og der er 
yderligere udpeget 3.539,08 ha i omgivelserne, 
som opleves relateret til villaerne. 

Haver og villaer i Toscana  
Villa di Careggi 
Villa di Castello
Castello del Trebbio 
Castello di Cafaggiolo 
Villa Medici di Fiesole 
Villa di Poggio a Caiano 
Giardino di Boboli 
Palazzo Mediceo Seravezza 
Villa di Poggio Imperiale 
Villa di Cerreto Guidi 
Villa della Petraia 
Giardino di Pratolino
Villa la Magia
Villa di Artimino

Anlagt årstal 
1417
1427-77, 1538
1428
1430’erne
1469
1474-77
1549
1563
1565
1566-75
1568-88
1569-75
1583-85
1596-1600

Villa Medici di Fiesole, set fra øst.
Fotos Liv Oustrup
Villa Medici di Fiesole, seen from east.
Photos Liv Oustrup

Giovanni di Bicci de’ Medici (1360-1429)
Cosimo de’ Medici (1389-1464)
Piero di Cosimo de’ Medici (1416-69)
Giovanni de’ Medici (1421-63)
Lorenzo de’ Medici (1449-92)
Cosimo I de’ Medici (1519-74)
Francesco I de’ Medici (1541-87)
Ferdinando I de’ Medici (1549-1609)
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LANDSKABET OG RENÆSSANCEHAVEN
Anne Dahl Refshauge og Philip Dahlerup

I 1400-tallet begyndte Firenzes bymur at føles 
for omklamrende, og de familier, der havde 
muligheden, søgte op på de svale skråninger 
omkring byen, hvor de anlagde villaer i stort 
antal. Det var især Medicierne, renæssancens 
magtelite, der førte an. De første villaer var ty-
pisk ombygninger af eksisterende landhuse, og 
en eventuel udsigt var primært over egne be-
siddelser. Både de eksisterende, men også de 
tidligst anlagte huse, bar præg af mere mid-
delalderlig arkitektur med tårne og fortifice-
rede havemure, som skulle beskytte haven og 
ejendommen (eksempelvis Castello del Treb-
bio og Villa della Petraia). Et eventuel vandele- 
ment havde primært en nytteværdi. 

Men med et mindre behov for beskyttelse 
mod udefrakommende farer kunne de nyan-
lagte haver benyttes udelukkende som lystha-

ver (eksempelvis Villa Medici i Fiesole og Villa 
Gamberaia). Mediciernes og den italienske 
renæssances villahaver var grundlæggende 
opbygget efter en centerfokuseret struktur og 
rummede kendte landskabselementer: skov, 
allé, hæk, grotte, springvand, terrasse etc. 

Vand blev nu også brugt som et nydelses-
element med rislende fontæner og blanke 
spejlbassiner. Nedbrydningen af de høje have-
mure gav endvidere en helt unik mulighed for 
at orientere sig mod landskabet og mod sær-
lige landmarks – i dette tilfælde Brunelleschis 
katedral i Firenze (1418-46), som uafhæn-
gigt af synsvinkel fremstår identisk med den 
karakteristiske kuppel – centrum for Medici-
ernes første store magtdemonstration. 

Villa Gambaraias haverum er et fint ek-
sempel på en bevidst brug af vistaer og pano-

Udkig mod Firenze View toward Florence 

Fra Villa Gambaraia ser man over den lave mur mod det åbne landskab og Firenze by 
From Villa Gambaraia one looks out over the low wall toward the open landscape and the city of Florence 
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rama mod det åbne landskab og Firenze by. 
Haven er opbygget med en bowling green øst 
for hovedbygningen, der skærer sig gennem 
havens to terrasser, med en støttemur på den 
østlige side og en trærække af cypresser og 
bygninger på den vestlige side. Hvis man 
bevæger sig ned gennem græsbræmmen, vil 
man opleve flere små udkig mod Firenze mod 
vest, samtidig med at der er udkig mod det 
åbne landskab mod syd. 

På vores hjemlige breddegrader er ter-
rænstigningerne typisk ikke så dramatiske 
som dem, man kan finde i Toscana. Bygnings-
kompleksers udformning, fysiske orientering 
og udearealernes organisering i landskabet er 
et emne, der har interesseret flere moderne 
danske arkitekter. Utzons Fredensborghuse 
og Kingohuse fra slutningen af 1950’erne er 

eksempler på, at større boligbebyggelser for-
søges indtænkt i terrænet. Her udgør åbnin-
ger mod sø og græsningslandskab mulighe-
den for store panoramaer. Havemure, der 
omkranser de enkelte boliger, skaber luk-
kede atriumgårde, som har lighedspunkter 
med renæssancens haveanlæg. 

Et andet dansk eksempel på bevidst ind-
pasning af bygningsværker i et markant land-
skab er Louisiana fra slutningen af 1950’erne. 
Selv om Louisianas tilbygning af Bo og Woh-
lert betragtes som modernistisk, er det på bag-
grund af det foregående for os tydeligt, at der 
også er hentet inspiration fra den italienske 
renæssancehave. Museumskompleksets have 
kan beskrives som en landskabelig have med 
åbne plæner med udkig mod havet, spredte 
bevoksninger, markante solitære træer, frugt-

have, bugtende stier, vandelementer og flere 
terrasser med udstillede kunstværker. Men 
måden, hvorpå bygningerne følger det skrå-
nende terræn, og samspillet mellem bygning, 
topografi og beplantning skaber forskellige 
haverum med forskellige stemninger, alt 
efter hvor man befinder sig ved bygningen, 
virker renæssanceinspireret. Endelig er der 
det panoramiske udkig mod Øresund. 

Mens Medicierne så fra villaen mod Firen-
zes katedral, ser museumsgæsten fra muse-
umshaven ud mod den endnu ikke helt kon-
trollerede natur, hvor sol, vind, temperatur og 
havstrømme dominerer. En form for naturens 
katedral.
Philip Dahlerup, landskabsarkitekt MDL og 
Anne Dahl Refshauge, landskabsarkitekt MDL

Brunelleschis katedral med den karakteristiske kuppel 
ligger som fikspunkt for mange af renæssance-
haverne. Ill. fra Clemens Steenbergen og Wouter Reh, 
Architecture and Landscape: The Design 
Experiment of the Great European Gardens and 
Landscapes. Thoth 2003
Brunelleschi’s cathedral with the characteristic dome 
lies as a fixed point for many of the renaissance gardens. 
Ill. from Clemens Steenbergen and Wouter Reh, 
Architecture and Landscape: The Design Experiment of 
the Great European Gardens and Landscapes. 
Thoth 2003

Udsyn fra græsbræmmen mod det åbne landskab i syd View from the grass edge toward the open landscape to the south
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CASTELLO DEL TREBBIO
Philip Dahlerup

I området omkring San Piero a Sieve findes to 
af de berømte Medicihaver, ved Castello del 
Trebbio og ved Castello di Cafaggiolo. Il Treb-
bio ligger på toppen af en bakke ca. 500 m over 
havets overflade i en del af bjergkæden Ap-
penninerne. Il Trebbio har mod nordøst ud-
sigt til floden Sieve, en biflod til Arnofloden. 
Til ejendommen hører udover selve jagtslot-
tet nærtliggende skove og landbrugsarealer. 

Il Trebbio er en af de ældste Medici-vil-
laer uden for Firenze. Medicierne stammer 
fra dette område, og det var her, de byggede 
deres første villaer. Giovanni di Bicci de’ 
Medici (1360-1429) var den første ejer, men 
efter hans død overgik ejendommen til søn-
nen Cosimo de’ Medici. Haven renoveredes 

af den kendte arkitekt Michelozzo Micheloz- 
zi, som også tegnede andre af Mediciernes 
bygninger, eksempelvis Castello di Cafaggi-
olo (1452) og Palazzo Medici (1444). Il Treb-
bio er bygget op med inspiration fra det romer-
ske fæstningsværk, der oprindelig havde ligget 
på bakken. Michelozzi ombyggede udkigstår-
net, der menes at stamme fra 800-tallet, og 
den ydre mur fra 1100-tallet og byggede per-
golaen. De tidlige Medici-villaer kendetegnes 
ved denne beskyttelsesfunktion, men den for-
svinder i de senere villaers arkitektur. 

Ankomsten til Il Trebbio sker via en lille 
grussti, igennem en mindre skov af cypresser 
med et lille kapel. Haven består af flere have-
rum omkring villaen. Den oprindelige have 

har været anlagt med to terrasser øst for vil-
laen. På den øverste terrasse findes en oprin-
delig pergola af teglsten med en dobbeltrække 
af søjler med ioniske kapitæler. Vinranker 
slynger sig op ad pergolaens søjler. Fra pergo-
laen fører fire trapper ned til havens nederste 
terrasse. Denne sydvendte terrasse rummer 
køkkenhave og oliventræer. Som det fremgår 
af Giusto Utens’ lunette (ca. 1600), har der på 
den nederste terrasse været en pergola, som i 
dag er forsvundet. Formålet med havens per-
golaer har oprindelig været at skabe et afluk-
ket haverum i den kontrollerede natur. 
Philip Dahlerup, landskabsarkitekt MDL

Castello del Trebbio, jagtslottet Il Trebbio nær Cafaggiolo, 
Località Trebbio, 11, San Piero a Sieve, 25 km nord for Firenze
Ca. 1364, omlagt 1427
Skabt af Michelozzo Michelozzi for Cosimo de’ Medici
Privatejet. Besøg efter aftale. Entré
Fotos Philip Dahlerup, Jacob Fischer, Ulrik Kuggas

Pergolaen ved Il Trebbio, som den fremstår i dag. Haven med pergola er et sjældent eksempel på et bevaret tidligt renæssanceanlæg
The pergola at Il Trebbio, as it appears today. The garden with the pergola is a rare example of a preserved early renaissance scheme

Øverst. Giusto Utens, Il Trebbio
Top. Giusto Utens, Il Trebbio
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Trebbio

Nordvest opad Northwest up
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VILLA MEDICI I FIESOLE
Anne Dahl Refshauge

Villa Medici, Via Mantellini, Fiesole, lidt nordøst for Firenze
1458-62, delvist ombygget i 1800-tallet 
Skabt af Giovanni (1421-63), søn af Cosimo de’ Medici. Arkitekt Michelozzo 
Michelozzi eller Leon Battista Alberti (der er divergerende oplysninger om dette) 
Privatejet. Besøg efter aftale. Entré
Fotos Philip Dahlerup, Jacob Fischer, Liv Oustrup

Villa Medici i Fiesole betegnes som en af de al-
lerførste og bedst bevarede italienske renæs-
sancevillaer, hvor man bevæger sig væk fra 
det mere fæstningsprægede byggeri over til 
en stil, hvor æstetikken ligger i helheden frem 
for i enkelte detaljer, og hvor sammenhængen 
mellem have og bygning bliver fremtrædende. 
Villaen i Fiesole er hverken omgivet af land-
brugsbygninger eller -jorder, her var det ude-
lukkende meningen, at man skulle restituere 
og trække sig fra bylivet. Villaen er en såkaldt 
villa urbana, som ligger mindre end en dags-
rejse fra Firenze (ift. datidens rejsemåde), og 
hvor udsigten over byen er storslået her 250 m 
over Arnodalen. Udsigten har været en tungt-
vejende årsag til placeringen og har fordret en 
teknisk krævende terrassering af den stejle 
skråning for at kunne lykkes. En anden vig-
tig faktor var sommerens kølende vestenvind. 

Sammenhængen mellem bygning og have ses 
bl.a. helt konkret i en geometrisk dimension, 
som går igen i både villaens og havens rum 
(undtaget er dog en senere udvidelse af både 
villa og have mod nord, som dog ikke skæm-
mer helhedsoplevelsen). Man ankommer via 
en skrånende indkørsel, hvorfra man tydeligt 
ser villaens placering i landskabet samt ha-
vens tre niveauer. Indkørslen ender ved den 
nordlige og øverste terrasse, som er forbun-
det med villaens loggia og længere inde med 
dens fornemste etage. Oprindelig har de tre 
terrasser, som alle er akseopdelte, ikke været 
direkte forbundet, men fra indkørslen kan 
man i dag bevæge sig ned mod den sydlige ter-
rasse, som flankeres af to mindre annekser. Et 
markant element her er en pergola et par trin 
højere end terrassen. Herfra føres man igen 
et halvt niveau op, så man nu befinder sig ud 

for villaens sydvendte mur og dens nederste 
etage. Ad en port føres man ind i giardino se-
greto med vandkunst i midten. Oplevelsen bli-
ver mere og mere privat – fra den præsenta-
ble ankomst foran villaen, til den halvformelle 
sydlige terrasse med formidabel udsigt over 
og til den svale, hemmelige have, der maner 
til samtale, men også eftertænksomhed og ro.
Anne Dahl Refshauge, landskabsarkitekt MDL
Kilder: Clemens Steenbergen og Wouter Reh, 
Architecture and Landscape: The Design 
Experiment of the Great European Gardens 
and Landscapes. Prestel 1996 
www.villamedicifiesole.it

Øvre terrassehave Upper terrasse garden 
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Medici Fiesole

Giardino seggreto i havens nordvestre del Giardino seggreto in the garden’s northwestern area Bosco mod nordøst Bosco toward northeast

Pergola og nedre terrassehave Pergola and lower terrasse garden

Nord opad North up
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VILLA DI CASTELLO
Malin Blomqvist

Villa di Castello, Via di Castello, 47, den nordlige del af Firenze
1427, 1477, 1538, omlagt i 1700-tallet 
Skabt af: Niccolò Tribolo ( have), Giorgio Vasari ( bygning), Piero da San Casciano 
(vandteknik), Bartolomeo Ammannati ( fontæner), Giorgio Vasari (grotte)
Statsejet siden 1919. Gratis adgang
Fotos Jacob Fischer, Ulrik Kuggas, Liv Oustrup

Allerede i 1427 fandtes der en fortificeret byg-
ning på ejendommen, der i 1477 blev købt af 
Medici-familien. Omkring denne tid skete en 
udbygning af bygningen med en indergård, 
loggia, køkken og stald.

I 1537 valgtes den unge Cosimo I de’ Medici 
(1519-74) til hertug i Firenze, og det lykkedes 
ham gennem sin handlekraft at sikre Medici-
familiens absolutte magt. Herefter påbe-
gyndte han en omfattende ombygning af Villa 
di Castello for at skabe en komfortabel som-
merresidens. Særlig vægt blev lagt på haven, 
herunder et sindrigt system af akvædukter 
og et stort reservoir, der sikrede vand til en 
mængde springvand og en frodig beplant-
ning. Haven udvikledes i løbet af en årrække 

efter planer af billedhuggeren Niccolò Tri-
bolo (1500-50). Haven skal udtrykke harmoni 
og orden og derved symbolisere Medici-fami-
liens idealer for, hvordan de ønskede at styre 
bystaten Firenze. Utens’ lunette fra 1599 viser 
haven i den udformning, der stadig er synlig, og 
som fungerede som forbillede for mange af de 
efterfølgende renæssancehaver.

Til trods for en stilmæssig forsimpling 
og ombygning, da slægten Lorraine overtog 
ejendommen på 1700-tallet, fremstår stedet 
velbevaret. Hovedbygningen ligger ikke sym-
metrisk i forhold til havens hovedakse. Noget 
af førstehåndsindtrykket går derved tabt, idet 
den nuværende officielle indgang ydmygt er 
placeret ved siden af bygningen.

Haven ligger samme sted som den oprindeli-
ge, murhegnede have. Tre terrasseplateauer 
rejser sig fra hovedbygningen op ad den lave 
skråning. Begge sider er strikt afgrænset af 
høje mure eller bygninger, der i høj grad ude-
lukker forstyrrende ind- og udkig. Det første 
niveau udgøres af et skrånende parterre med 
geometriske hække, der afgrænser blomster-
bede og er samlet rundt om den store Hercu-
les- og Anteus-fontæne. Derefter ankommer 
man til det næste terrasseniveau, der ligger 
nogle trappetrin højere oppe. Beskyttet, om-
kranset af høje mure og bygninger på tre sider, 
domineres dette mellemste niveau af hund-
reder af citrustræer, der giver stedet et præg 
af dyrkningshave. Blandt disse kan et mang-

Haven har en enkel, geometrisk udformning. 
Den nederste terrasse består af 16 rektangulære 
blomsterbede, på den næste terrasse er næsten 500 
af citrus- og orangetræer opstillet
The garden has a simple, geometric design. 
The lowest terrasse has 16 rectangular flower beds, 
on the next terrasse there is an arrangement of 
almost 500 citrus and orange trees
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Medici Castello

Nordvest opad Northwest up

fold af arter og variationer spores tilbage til 
Mediciernes storhedstid. Den høje mur rum-
mer en af de første grotter, der blev etableret 
i Medici-haverne.

Højest oppe, ved kanten til den vilde del, 
bosco, kan man danne sig overblik over haven 
med bygninger, der rammer ind og danner 
forgrund for det bagvedliggende Firenze. Inde 
blandt de skyggende træer findes det store 
vandreservoir. Fra vandfladen rejser sig en 
kunstig ø med en skægget statue, en kæmpe, 
som repræsenterer kilderne og naturkræf-
terne fra bjergkæden Apenninerne.
Malin Blomqvist, landskabsarkitekt MARK, 
MDL
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BOBOLIHAVEN
Charlotte Horn

Boboli

Bobolihaven, Palazzo Pitti, Piazza de’ Pitti, midt i Firenze
Ejere, der har præget haven: Cosimo I de’ Medici, 1549; 
Francesco I de’ Medici, 1574; Cosimo II de’ Medici, 1609-21; 
Leopoldo de Lorraine, 1765-90
Skabt af Niccolò Tribolo, omkring 1550; Davidi Fortini, 1554-61; 
Bartolomeo Ammannati og Bernando Buontalenti 1560-83; 
Giulio og sønnen Alfonso Parigi 1609-1790
Ejes af Firenzes Museer. Entré
Fotos Jacob Fischer, Ulrik Kuggas, Ulla Pedersen

Bobolihaven ved Palazzo Pitti i Firenze har en 
lang tilblivelseshistorie. Den blev anlagt fra 
1549 under storhertug Cosimo I de’ Medici 
efter plan af Niccolò Tribolo. Haven blev byg-
get op om hovedaksen, der fra paladset blev 
indhugget i den stejle klippe mod nord og ud-
formet i en serie markante anlæg. Amfiteatret 
var oprindelig udformet som en plæne med 
bevoksede, klippede sider, der i aksen ledes 
videre af et skrånende græsbånd til et næste 
niveau med spejlbassin og fontæne, der om-
sluttes af det øvre teaters fire høje terrasser. 

I 1600-tallet blev haven tredoblet i stør-
relse under storhertug Cosimo II de’ Medici 
(1590-1621). Udvidelsen blev styret af en 
tværgående længdeakse, en cypresallé med 
et markant konkavt profil, skabt af Alfonso 
Parigi (1606-56). Alleen strækker sig mod vest 
til byporten Porta Romana og danner symme-
triaksen for de udvidede haver. Den ca. 900 m 

lange akse bevæger sig i en stor konkav bue fra 
toppunktet i amfiteatrets akse til Isolottoen, 
det ovale bassin med Ocean-fontænen. I bos-
querne bag alleen findes i dag elementer af 
løvtunneler, som oprindelig udgjorde tværak-
serne. Cypresalleens skulpturer er trukket ud 
til siderne, så de ikke forstyrrer det lange per-
spektiv. 

Aksen ud fra Pitti-paladset blev tilføjet 
flere bygværker og elementer i de følgende 
regeringsperioder. Amfiteatret blev i 1630-34 
ombygget til et murværk med statuer base-
ret på den romerske mytologi af Giulio Parigi 
(1571–1635). Den ægyptiske obelisk blev bragt 
til parken fra Villa Medici i Rom i 1790 og Nep-
tun skulpturen i Forcone-bassinet i 1777.

Gennem 1700-tallet blev utallige ændrin-
ger udført og nye bygningsværker som Kaffe-
huset, Citronhuset og Meridianbygningen 
tilføjet haven. Haven blev forsømt i 1800- 

og 1900-tallet. De traditionelle beskæringer 
blev opgivet, og espalierer og lunde voksede 
til. Havens tre store labyrinter blev ødelagt i 
1834 i forbindelse med en storstilet omlæg-
ning. Efter 1850 har haven stort set været 
uforandret bortset fra adskillige restaurerin-
ger og udskiftning af beplantninger. 

Bobolihaven er i dag en offentlig park med 
fire indgange til den 45.000 m2 store park. 
Den fungerer som et stort kostbart friluftmu-
seum med en rigdom af historisk og kunstne-
risk betydende værker, bl.a. talrige skulptu-
rer og fontæner fra antikken, renæssancen 
og barokken samt den berømte grotte La 
Grotta Grande fra 1583 af Bernardo Buonta-
lenti (1531-1608). Den ældste grotte er Davide 
Fortinis Madamas grotte fra 1553. 

Havens vegetation er afvekslende og rig.
Charlotte Horn, landskabsarkitekt MDL

Cypresalleen (Viottolone) set fra Porta Romana. Ocean-fontæne og søjleport for foden af det dramatisk stigende terræn skaber en markant visuel forgrund for alleen
Cypress avenue seen from Porta Romana. The Ocean Fountain and the column portal at the foot of the dramatic rising terrain create a distinctive visual foreground for the avenue

Nord opad North up
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Midterøen, Alfonso Parigis Isolotto, i det ovale bassin med Ocean-fontænen (Giambologna 1576). 
Kantede symmetriske bede med krukker med citrustræer omkranser fontænen
The center island, Alfonso Parigis Isolotto, in the oval pool with the Ocean Fountain (Giambo-
logna 1576). The angular symmetrical bed with potted citrus trees surrounds the fountain

Kig langs hovedaksen fra Pitti-paladset. Den romerske obelisk ses i forgrunden af amfiteatret med de hesteskoformede trin, balustrader og statuer i nichebygværker (aedicule)
View along the main axis from the Pitti Palace. The Roman obelisk can be seen in the foreground of the amphitheater with the horseshoe shaped steps, 
balustrades and statues in shrine niches (aediculae)

Kig mod Pitti-paladset fra Pitti-aksens øverste trin over Forcone-bassinet med Neptunfontænen. 
Det oprindelig rektangulære bassin blev ændret i 1777 til den nuværende form. 
Artiskok-fontænen ses i det lave niveau som forgrund for paladset
View toward the Pitti Palace from the Pitti axis’ top step over the Forcone pool with the Neptune 
fountain. The original rectangular pool was altered in 1777 to the present form. 
The Artichoke fountain can be seen on the lowest level as a foreground for the palace
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Villa della Petraia er opkaldt efter den ste-
nede klippegrund, som den er bygget på. 
Ordet petràia betyder stenmasse eller sten-
brud. Villaen ligger på den sydvendte skrå-
ning over Firenzes slette ved foden af bjer-
get Monte Morello, og placeringen giver et 
udmærket overblik over byens nordvestlige 
indfaldsveje. Den strategiske placering un-
derstreges af vagttårnet, som villaen og re-
næssancehaven er bygget op omkring fra 1570 
under storhertug Cosimo I de’ Medici (1519-
74) og hans søn Ferdinando I (1549-1609). 
Efter Medici-familiens undergang i 1700-tal-
let blev ejendommen overtaget af Lorraine-
slægten. Da Italien blev en stat og Firenze 

landets hovedstad midt i 1800-tallet, blev ste-
det en af kong Victor Emmanuel II af Savoys 
foretrukne landlige residenser. I dag ejes 
Villa della Petraia af staten, og i 2013 blev den 
UNESCO World Heritage Site som del af ’Me-
dici Villas and Gardens in Tuscany’.

Havens oprindelige form og symmetri, 
som den ses på Giusto Utens’ lunette, kan sta-
dig aflæses. Forud for anlæggelsen blev ter-
rænet formet i tre terrasser: nederste, Vivaio 
og Figurina, med hver sit særpræg og plante-
valg. Villaen troner med sit tårn på øverste 
niveau og hæver sig med en fantastisk udsigt 
i 180 grader over sletten mod syd. Haven har 
et åbent udtryk og qua sine store skrånende 

flader ikke megen intimitet. Villaen har med 
tårnet og de forholdsvis små, tilskoddede vin-
duer et borgagtigt udtryk i overensstemmelse 
med sin placering, som er nådesløs ubeskyttet 
mod solens til tider bagende stråler.

Indgangen er idag i den nederste terras-
ses vestlige side. Ad en smal gang indrammet 
af to høje hække ledes gæsten ind i haven og 
får et godt overblik over parterrehaven, som 
er symmetrisk opbygget omkring centralak-
sen. Midtvejs i aksen står det kandelaberfor-
mede springvand; lerpotter med citrustræer 
mellem lave geometrisk formede buksbom-
hække, der indrammer blomstrende vækster, 
giver lidt af havens udtryk i Medici-familiens 

VILLA DELLA PETRAIA
Ulla Pedersen

Villa della Petraia, Via della Petraia, 40, den nordlige del af Firenze
1568-88, bygges af grev Cosimo I de’ Medici og hans søn Ferdinando I;
1829, Joseph Frietsch anlægger engelsk parkdel nord for villaen
Giusto Utens’ 14 lunetter kan ses i villaen 
Statsejet. Gratis adgang
Fotos Jacob Fischer, Ulrik Kuggas, Liv Oustrup
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velmagtsdage. Den midterste terrasse, Piano 
del Vivaio, var i 1500-tallet en smal blomster-
have med orangeri, spejlet omkring det rek-
tangulære bassin i midteraksen. Bassinet, 
som tidligere blev brugt som fiskedam, fun-
gerer nu som vandreservoir for villa og have 
og kan derfor til tider stå tomt. Blomsterbe-
det er reduceret, ligesom orangeriet i den 
østlige side ikke eksisterer. På Utens’ lunette 
synes der at være en stærk symmetrisk for-
bindelse mellem de to terrasser, Vivaio og 
Figurina, på hver side af bassinet, men i dag 
er der kun en enkelt trappe mellem terras-
serne. Villaen ligger på Piano della figurina, 
som er opkaldt efter Giambolognas statue af 

Fiorenza fra 1572. Originalen står i villaen, og 
en kopi ses øverst i fontænen, der dog ikke er 
en del af den originale haveplan, men blev flyt-
tet hertil i 1900-tallet. Græsfladerne i svungne 
former, blomsterbedene omkranset af terra-
cotta-blade og de fleste andre elementer er af 
nyere dato. Nord for villaen findes en større 
parkdel à l’anglaise, skabt af havearkitekten 
Joseph Frietsch 1829. 
Ulla Rolfsigne Pedersen, landskabsarkitekt 
FÍLA
Kilde: Firenze, the Medici villas, Villa della 
Petraia, an outline for visitors

Giusto Utens, Villa della Petraia (137 cm x 230 cm) 
Giusto Utens, Villa della Petraia (137 cm x 230 cm) 
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PRATOLINO
Liv Oustrup

Parco di Pratolino blev skabt af Medici-famili-
en i stilen manierisme. Reminiscenser af Me-
dici-haven ses i dag som smykker i et landska-
beligt anlæg fra 1819. Haven ligger 12 km nord 
for Firenze og er ca. 70 ha. Fra vest ledes man 
forbi sletter mod et stærkt ombygget Buonta-
lenti-kompleks og til centrum af haven, hvor 
den første villa fandtes. Flere bygningsværker 
dukker frem, hvis man følger havens nu slyn-
gede stier.

Haven opleves som et misligholdt og ret-
ningsløst vildnis. Her findes oprindelige 
elementer, hvor særligt skal fremhæves de 
tomme og tilgroede bassiner, den magiske 14 m 
høje ”Giganten fra Appenninerne”, der er 
udført af Giambologna i 1580, og kapellet af 
Buontalenti fra 1580. 

Senere tilføjelser som Demidoffs villa 
(1872) eller genskabte som Grotta del Mug-

Villa di Pratolino
Via Fiorentina 276-282, Pratolino, 12 km nordøst for Firenze
1569-75, omlagt 1819
Skabt af Buontalenti, Ammannati, Cioli, Danti, 
Giambologna og Joseph Frietsch
Ejes af Provinsen Firenze. Gratis adgang
Fotos Jacob Fischer, Annemarie Lund, Liv Oustrup

none (genskabt i 1940’erne) synes alt for tun-
ge i materiale og form.

I 1568 købte Francesco I de’ Medici (1541-
87) 24 ha jord i Appenninerne. Arkitekt og 
kunstner Bernardo Buontalenti (1531-1608) 
fik opgaven, og villa og have stod færdig i 1575. 
Det var den mest ekstravagante af Medicivil-
laerne. Anlæggelsen kostede 782.000 scudi; 
det dobbelte af Uffizi-paladset. Haven blev 
anlagt på en sydvendt bakkeside med vand, 
udnyttet både i villa og have. Der blev skabt 
et aksialt anlæg. Nord for villaen blev anlagt 
bosco med springvand. Øst for blev anlagt 
blomsterhaver med fontæner og bure til 
dyr. Syd for blev anlagt en allé mod et bassin, 
grotter og vandspil, og på begge sider ned-
over terrænet var kæder af bassiner som trin, 
hvorfra der løb vand til store damme. Langs 
havens akser fandtes hemmelige springvand, 

der kølede stier og terrasser og overraskede 
de besøgende som pludselig regn. I slottets 
underste etage fandtes et komplekst spil med 
vand og automataer (dvs. mekaniske kon-
struktioner), statuer, perlemor, ædelstene og 
marmor. Utens’ maleri gengiver kun havede-
len mod syd og viser de fantastiske vandspil, 
som fandtes i haven.

Francesco I døde i 1587, og haven forfaldt. I 
1819 overtog Fernando III (1769-1824) haven, 
og den bøhmiske ingeniør Joseph Frietsch 
omlagde haven til landskabeligt anlæg. Villaen 
blev nedrevet i 1820. I 1872 blev ejendommen 
købt af den russiske prins Demidoff, der fore-
tog en række ændringer i haven og byggede et 
nyt hovedhus. Solgtes i 1969, hvorefter løsøre 
blev spredt. I 1981 blev de sidste dele af ejen-
dommen overtaget af provinsen Firenze.
Liv Oustrup, ph.d., landskabsarkitekt MDL

Giambologna, Giganten fra Appenninerne, 1580 Giambologna, The giant from the Apennines, 1580 
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Den centrale akse, oprindelig med fantastiske vandspil. Nederst. Rester af damme  The central axis, originally with a fantastic fountain. Below. The remains of the ponds
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Villa Capponi ligger i bakkerne syd for Firen-
ze og er bygget i det fjortende århundrede. Vil-
laen var oprindelig et landsted med eget tårn. 

1572 blev villaen købt af Gino di Ludovico 
Capponi, der udvidede ejendommen med til-
købt jord. Han skabte en omfattende parter-
rehave i forskellige niveauer og byggede et 
privat kapel med altertavle af Tommaso di 
Stefano. Capponi-familien gav navn til villaen.

1774 blev citronhaven skabt af Ferdinand 
Carlo Capponi.

1882 blev de to havepavilloner bygget og 
rosenhaven tilplantet af Lady Scott.

1928 blev ejendommen solgt til Henry 
Clifford og hans kone Esther. Henry var kura-
tor for malerier ved Philadelphia Museum of 
Art, og et fotografisk arkiv blev doneret og er 
nu på Villa I Tatti i Fiesole. 1930 ansatte ægte-
parret Cecil Pinsent til at restaurere haven. 

1978 blev villaen overtaget af familien 
Benedetti.

2002 blev haven igen restaureret.

Haven består af fire terrasser placeret på for-
skellige niveauer, der strækker sig langs siden 
af den stærkt skrånende via del Pian dei Gi-
ullari. Øverst en åben terrasse på det niveau 
hvor villaen ligger, og hvor man fanger en be-
mærkelsesværdig skøn udsigt over Firenze 
og det omgivende dyrkningslandskab. En-
tréen til haven er gennem villaen, og det før-
ste man møder, når man træder ud fra villa-
ens store hall, er en stor plæne, der strækker 
sig i hele villaens længde og udgør en pause 
i havens koncentrerede arkitektur. På dette 
niveau finder man også en rektangulær have, 
’citronhaven’, struktureret med geometriske 
blomsterbede, omkranset af hække i buksbom 
og krukker med citrontræer. Denne formelle 
have er adskilt fra plænen med en hæk, og ad-
gangen sker mellem to søjler toppet af griffe i 
terracotta.

Mod vest et niveau, fem meter lavere. Det 
indeholder en muromkranset lukket have, der 
mod syd har et vindue i muren, som finurligt 

indrammer udsigten til omgivelserne. Denne 
’hemmelige have’ havde indtil det nittende 
århundrede en underjordisk passage med for-
bindelse til køkkenet. 

Næste niveau, igen omkring fem meter 
lavere, indeholder ’rosenhaven’ med bassi-
ner og et diskret springvand. Adgang gennem 
en port med smedejernslåge og ned ad en smal 
trappe parallelt med muren.

Nederste niveau indeholder en pool ind-
rammet af høje cypresser.

Mod nord og vest ligger køkkenhave og 
skærehave og mod øst havens driftsareal og 
væksthus. Haven omgives af 10 ha egne oli-
venmarker.

Haven fremstår i dag intakt og velplejet og 
er en dejlig frodig tidslomme, hvor det er let 
at forestille sig det liv, der gennem tiderne har 
udspillet sig inden for de høje mure. 
Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA, MDL

VILLA CAPPONI
Jacob Fischer

Villa Capponi
Via del Pian dei Giullari 3, Arcetri, syd for Firenze
1572, købes af familien Capponi
Skabt af Capponi-familien, Lady Scott og Cecil Pinsent
Privatejet. Besøg efter aftale. Entré
Fotos Jacob Fischer
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Capponi

Nordøst opad Northeast up

Tv. øverst. Den lange plæne
Tv. midte. Giardino seggreto
Herunder. Rosenhaven
Nederst. Citronhaven
Left, top, The long lawn
Left, middle. Giardino seggreto
Below. The rose garden
Bottom. The lemon garden
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VILLA GAMBERAIA
Ulrik Kuggas

Villa Gamberaia, Via del Rossellino, 72, Settignano, lidt øst for Firenze
Villaen bygges i 1610 af Zanobi Lapi, som påbegynder anlæggelse af haven
Haven skabes primært af Capponi-familien fra 1717; restaureres af prinsesse 
Ghyka sidst i 1800-tallet, genopbygget efter 2. Verdenskrig af Marcello Marchi
Privatejet. Besøg efter aftale. Entré
Fotos Jacob Fischer, Liv Oustrup, Anne Dahl Refshauge

Den kun en hektar store have ligger på en lille 
lokal bjergkam i udkanten af landsbyen Settig-
nano, lidt nordøst for Firenze. Den originale 
bygning skal være fra begyndelsen af 1600-tal-
let. Bygherren var Zanobi Lapi, der også påbe-
gyndte anlæggelsen af haven, hvis væsent-
ligste hovedtræk blev etableret fra 1717, da 
Capponi-familien købte stedet. 

Terrænmæssigt er anlægget opbygget som 
et indskudt plateau, hvorpå villaen og havens 
nedre del er placeret. Plateauet holdes på 
plads af en støttemur, og bag villaen holder 
endnu en støttemur på anlæggets øvre del. 
I forhold til anlæggets ringe størrelse er der 
blevet plads til et imponerende stort antal 
selvstændige haveelementer. De er arrange-
ret efter Stanza-princippet, hvor hvert ele-
ment har sin egen selvstændige karakter. Et 
særligt træk ved haven er, at der intet sted er 
arbejdet for, at man kan få et overblik over det 

samlede anlæg. Derfor erfares haven succes-
sivt, alt mens man bevæger sig igennem den.

Fra ankomstarealet går man ad en grus-
rampe omgivet af cypresvægge op mod villa-
en, som ligger lidt tilbagetrukket på en græs-
plæne. Foran villaens hovedfacade er der mod 
landskabet en lav mur med stenvaser og 
-hunde. På villaens østlige side finder vi anlæg-
gets mest særegne haveelement: et langt smalt 
græsfelt, 230 x 10 meter, der strækker anlæg-
get ud i sydnordgående retning. Mod syd 
afsluttes det med en balustrade ved et iscene-
sat udsigtspunkt, hvorfra man har frit udsyn 
over Arnodalen. I den modsatte ende omgives 
aksen af høje cypresser og ender i et lille nym-
phaeum. 

En lang pudset mur med karakteristiske 
bemalinger støtter havens øverste niveau. 
Bindeleddet mellem de to niveauer er en art 
grotte, som ligger i husets hovedakse og er 

opbygget med trapper, springvand, figurer 
i tufsten og muslingeskaller og kronet med 
vaser og buster med sært smilende ansigter. 
Fra grotten kan man bevæge sig ind i stenegs-
lundene på det nedre niveau eller til citrusha-
ven på det øvre, hvor også orangeriet ligger.

Selv om forskellige ejere gennem tiden 
har kæmpet heroisk for at vedligeholde an-
lægget, fremstår haven i dag delvist i forfald, 
især hvad angår sten- og mosaikarbejderne i 
grotten og nymphaet. Til gengæld har havens 
komposition i det store hele overlevet. Undta-
gelsen er parterret syd for villaen, som oprin-
delig var med kvadratiske felter, men blev 
omdannet til fransk inspireret parterre, og 
senere, i slutningen af 1800-tallet, gjort til 
vandhave af den rumænske prinsesse Ghyka. 
Senere endnu tilføjedes den grønne apsis, der 
afslutter parterret mod syd. 
Ulrik Kuggas, landskabsarkitekt MDL

Det lange, smalle græsfelt, der mod syd afsluttes med en balustrade The long, narrow lawn that is terminated toward south by a balustrade 
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Gamberaia

Bosco, stenegelund Bosco, holm oak grove

Det lange, smalle græsfelt, der mod nord ender i et nymphaeum omgivet af høje cypresser The long, narrow lawn, which toward north ends in a nymphaeum surrounded by tall cypresses 

Nord tv. North to the left

Mure og trapper i haven Walls and steps in the garden
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INDEN FOR MURENE
Jacob Fischer

Når man står på toppen af en af de mange fro-
dige bjergtinder, der omgiver Firenze, og kig-
ger ud over dalen, så brydes det brogede bil-
lede af nogle ensfarvede flader. Nogle flader er 
lysgrågrønne og dannes af oliventræer. Nogle 
er mørkere grønne og dannes af vinmarker. 
Oliven og vin er egnens mest synlige afgrøder 
og dermed dem, der tegner dyrkningslandska-
bet omkring Firenze. Dyrkningslandskabet 
understreges yderligere af terrasseringernes 
støttemure – forudsætningen for dyrkning i 
bjerglandskabet. Villaernes haver afspejler 
her, som så mange andre steder i den euro-
pæiske havekultur, det omgivende dyrknings-
landskab. Men mens barokkens haver og de 
engelske landskabshaver flyder ud i – og bli-
ver en del af – det omgivende dyrkningsland-
skab, så er Firenze-egnens renæssancehaver 
præcist afgrænset mod omgivelserne af høje 
mure med ringe mulighed for indsigt, men 
med grænseløs mulighed for udsigt over det 
landskab, der ligger neden for haven. 

Muren kan mod dalsiden være op til ti 
meter høj, eller mere, for her er dens egent-
lige formål at optage det store terrænspring, 
der opstår, når man vil skabe vandrette flader 

i et skrånende bjerglandskab. Muren afsluttes 
øverst af en balustrade, og for at balustraden 
ikke skal tage udsigten til landskabet, er den 
på havesiden overraskende lav, næsten sidde-
højde, eller den er halvtransparent med rige-
lig luft mellem balustrene. Mod bjergsiden 
er der også høje mure for at holde dyr, tyve 
og fjender ude. Således er murene pragma-
tisk begrundet, og som fortifikation virker de 
udadtil tilsigtet afvisende med ringe imøde-
kommenhed. Indadtil dannes der til gengæld 
en præcis og omfavnende ramme, der på dal-
siden åbner sig mod lyset og verden.

Inden for denne ramme opstår der i re-
næssancen en række ikoniske anlæg med en 
have og en villa i et yndefuldt symbiotisk for-
hold mellem inde og ude – overskuelig i areal 
og dog alligevel labyrintisk med terrasserin-
ger og mulighed for underdeling i flere min-
dre haverum, der dedikeres sit eget udtryk. 
Og udtrykket bliver hentet fra omgivelserne. 
Dyrkningslandskabets terrassering, grid-
det af oliventræer, rækkerne af vin. Kontrol 
over det sparsomme vand fra den rislende 
bjergbæk. Elementerne bliver bragt ind bag 
murene, stiliseret og forfinet for derigennem 

at udtrykke magt over naturen. Den typiske 
have indeholder en rosenhave, en citrushave, 
gerne en vandhave og helt sikkert en lukket 
have; giardino segreto. De enkelte haver læg-
ger sig på terrassernes forskellige niveauer, 
der bliver forbundet af simple trapper, som 
diskret indgår i havens arkitektur. På det 
øverste niveau, hvor villaen typisk ligger, fin-
der man den underspillede rolige plæne, der 
samler og skaber pause i anlægget. Alt sam-
men i et behersket omfang; ingen grund til at 
overdrive, når bjergene og dyrkningslandska-
bet indgår i havens arkitektur som uendelig-
hedens lånte scenetæppe. 

Det underspillede udtryk til trods, så pas-
ser haverne ikke sig selv, og til alle villaernes 
haver hører derfor en materialegård, henlagt 
til et afsides hjørne, ofte uden for murene. 
Blandt driftsbygningerne kan kun orangeriet 
få lov til at indgå i havens arkitektur. I dem 
hersker der en sindrig orden, der nok tåler 
at blive set af både herre og gæster. Driftens 
hengemte arealer har ellers, set med nuti-
dens og mine øjne, sin helt egen æstetik og 
fortælling. Her huserer den usynlige gartner, 
der med stor omhu får haven til at se så akku-

Fotos Jacob Fischer
Photos Jacob Fischer
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rat og selvfølgelig ud. Her ligger hans bunker 
med grene. Bunker med græsafklip. Bunker 
med perlesten, kompost og jord. Hans lille 
traktor med vogn, en havefræser, et skur med 
løvriver og en hækklipper. En stabel af gamle 
travertinfliser, der alligevel var for gode til at 
smide ud. Alt sammen nødvendigt for at drive 
en have, uanset størrelse. 

Det magiske sted er væksthuset, trold-
mandens værksted, med det store prikle-
bord, hvor stabler af røde terrakottapotter i 
alle mulige størrelser står klar til endnu en 
sæsons planteformering. I sommerhalvåret 
tomt for planter og i vinterhalvåret fyldt med 
citrontræer, Datura og Fuchsia, der gerne vil 
i vinterhi. På materialepladsen med væksthu-
set, uden for murene, oplever man livets puls, 
og her kan årstidernes opgaver i haven altid 
aflæses. Ligesom det kontante møde mellem 
havens drift og dyrkningslandskabet. I haven 
derimod udspilles det formelle møde mellem 
have og dyrkningslandskab. Den iscenesatte 
diskrete elegance, som man ærbødigt bevæ-
ger sig rundt i, helt stille. Inden for murene.
Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA, MDL
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RENÆSSANCEHAVENS BYGGEMATERIALER 
Charlotte Horn

Renæssancehaverne ved Firenze repræsente-
rer flere perioder af den italienske renæssance 
– med senere revisioner og stilartsskift. Dette 
til trods rummer haverne nogle karakteristi-
ske elementer, som kort opsummeres som re-
præsentative for især de tidlige italienske re-
næssancehaver. 

Renæssancens haver var åbne, hvilket 
blev understøttet af lave parterrer med enkle 
geometriske mønstre. De stedsegrønne lave 
hække af buksbom, lavendel m.m. indram-

mede felter af grus med taktfast placerede ter-
racottakrukker, prydplanter som roser, nerier 
eller årstidsvarierende stauder m.m. 

Græsset indgår i de fleste haver som plæ-
ner mellem de rumdannende elementer eller 
som stier. Oprindelig indgik plænen, prato 
(latin: eng), som havens brugsplæner til spil, 
dans og underholdning. 

Stier og terrasser er ofte belagt med tildan-
nede fliser af lokale sten som marmor, granit, 
sandsten o.l. eller fremtræder som mere kunst-

færdige belægninger med små sten, lagt i orga-
niske mønstre (pebblestone). Grus indgår ofte i 
enkle belægningsflader i varme jordfarver. 

Rum dannes af mure, trapper, hække, 
hegn, alléer, pergolaer, grønne løvtunneler, 
skovpartier m.m. De markante stedsegrønne 
plantekulisser tegner havens opdelinger og 
overgange. De lineære, klippede kanter under-
streger perspektiv og fastholder haven som 
uforandret samt opfylder det ideale regelsæt 
om symmetri, orden og regelmæssighed. 

Citrustræer i lerpotter. Villa Castello Citrus trees in clay pots. Villa Castello 

Bosco af søjlecypresser, Fuchsia i lerpotter. Il Trebbio 
Bosco of Lawson cypress, Fuchsia in earthenware pots. Il Trebbio 

Søjlecypresser og lav hæk. Il Trebbio Lawson cypress and low hedge. Il Trebbio 

Cylinderklippet Osmanthus og blåregn. Il Trebbio 
Cylinder pruned Osmanthus and wistaria. Il Trebbio 
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Variation i oplevelse understøttes af kontra-
ster i de anvendte elementer og opdelinger. De 
høje mørke cypresser giver ekstra effekt som 
beskyggede kulisser over for de formklippede 
hække og fritstillede løvtræer. Hækkulisser 
bruges ofte langs mure, trapper og terrasse-
spring. Plantningerne bløder murværkernes 
kanter op og danner overgang som forgrund 
eller baggrund, så elementerne smelter sam-
men i kulisser i en større scenografi. 

De anvendte planter er primært laurbær 
(Laurus nobilis), steneg (Quercus ilex), søjle-
cypres (Cupressus sempervirens), ædelcypres 
(C. lawsoniana), buksbom, rosmarin, taks m.fl. 
Der blev ofte plantet samme art i de enkelte 

plantninger. I den senere renæssance blev de 
klippede former mere skulpturelle og frie. 

Citrustræer i flytbare krukker indgår i de 
fleste haver som et dekorativt element. Ræk-
ker af ens krukker med prydblomster dekore-
rer ofte top af mure eller balustrader og bry-
der de vandrette linjer mod horisonten. 

Boscoen optræder som skovparti – ofte 
som højere og fjernere beliggende partier bag 
villaen. En sådan bevoksning med blandede 
træer, urtebund og snoede stier repræsente-
rede den vilde natur og kontrasten til de sty-
rede elementer. 

Pergolaen blev hentet ind som element fra 
vindyrkningen og frugtavl. Den fik funktion 

som det beskyggende, kølende element med 
prydplanter til at give en sanseoplevelse af 
duft og skønhed. Slyngroser blev ofte anvendt. 

Mure og beplantninger udgjorde havens 
rolige, fredfyldte kulisser. Det blev brudt af de 
mere underholdende elementer som statuer, 
skulpturer, grotter m.m. 

Vand indgik som det fjerde af naturens 
råmaterialer: sten, jord, planter og vand, der 
blev formet og organiseret som havekunst. 
Vandet blev ofte hentet fra bjergbække og 
indgik i kunstfærdige vandinstallationer som 
bassiner, fontæner m.m.
Charlotte Horn, landskabsarkitekt MDL

Plantninger bruges ofte 
langs mure, trapper og 
terrassespring. 
Villa Medici i Fiesole.
Fotos Jacob Fischer, 
Liv Oustrup
Shrubbery is often used 
along walls, steps and 
terrassespring. 
Villa Medici in Fiesole.
Photos Jacob Fischer, 
Liv Oustrup
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UPPLEVELSENS 
(O)FÖRÄNDERLIGHET
Malin Blomqvist

Den italienska medelhavssolen är skarp och 
brännande nästan halvdelen av året, vilket ger 
temperaturer på upp till +40 i Florens i juli 
och augusti. Ett skarpt solljus skapar djupa 
skuggor. Insikten är inte så revolutionerande, 
men ändå ofattbart viktig när man talar om 
den optimala upplevelsen av den lokala his-
toriska trädgårdskonsten.

Vi hade tur att uppleva de flesta trädgår-
dar omkring Florens i ljuset av en mildare 
septembersol, som värme precis lagom för ge 
en känsla av lättnad att uppehålla sig i skugga, 
och inte utsätta sitt redan vinterbleka nor-
diska skinn för skållning. Och här råkar vi på 
själva essensen av renässansträdgårdarna: att 
skapa skugga och svalka i de heta sommar-
månaderna, samtidigt som man kunde njuta 
synen av sitt älskade Firenze och kupolen av 
Cattedrale di Santa Maria del Fiore, badande 
i sol nere dalen. 

En molnig och disig upplevelse av Villa 
Gamberaia bekräftar tanken, om hur viktigt 
det rätta ljuset är för upplevelsen: för de flesta 
av gruppens medlemmar hamnade trädgår-

den rätt långt ned på listan över favoriter, 
bifogad med kommentarer om en underlig 
stämning. Undantagen uppstod då några indi-
vidualister offrade den planerade förmidda-
gen i centrum av staden till att besöka villan 
på nytt, nu i solljus. Skillnaden var slående. 

För att renässansträdgårdarna oftast är 
relativt små, är det fatalt om spelet mellan 
ljus och skugga inte framhäver rumindelande 
kanter och därmed skapar en känsla av djup. 
I brist på skuggor blir allt tvådimensionellt 
och verkar torftigt, ja nästan löjligt. Statyer 
av djur och människor, springbrunnar, murar, 
pergolan, buskar och träd är där för att rama 
in, skapa ytor, skuggspel och reflektioner, men 
saknar ofta kraft i skugglöst tillstånd. Liksom 
i landskapet består trädgårdarna av horison-
tala och vertikala element, som delar upp i 
rumsligheter och scenografiska förlopp. Också 
landskapet ramas in för att bli en del av hel-
hetsupplevelsen i trädgårdarna. Ramen består 
oftast av en skuggig pergola eller terrass, vari-
från man upphöjt över landskapet betraktar 
en solbelyst helhet. Också här går horisontala 

och vertikala element igen i form av cypresser 
och olivlundar. 

De gamla trädgårdarna präglas av åldriga, 
ofta storvuxna träd och buskar. I tidernas bör-
jan har det ursprungliga uttrycket nog varit 
mera skarpt och öppet, dominerat av byggda 
strukturer som murar, trappor och skulptu-
rer. Medan de mest pompösa lagren mer eller 
mindre gått i upplösning och modifierats, och 
växtligheten under århundraden utvecklats 
frodigare, har ett lager av nostalgisk mystik 
tillkommit. Redan den romantiska stilen fann 
sin inspiration i det gradvisa förfallet och för-
vildandet på 1700-talet. En optimal mästring 
av ljus och skugga, både i praktiskt och este-
tiskt syfte har ändå inte förvrängts över tid 
i trädgårdarna. Skift mellan förväntansfullt 
ljusflimmer genom lövverk, kompakta skulp-
turella former med djupa skuggor och öppna 
solglödande ytor är element som går igen 
genom århundraden, alltid lika aktuella.
Malin Blomqvist, landskapsarkitekt MARK, 
MDL
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Tv. øverst. Djup 
och former fram-
hävs av skugga.
Villa Gamberaia
Tv. midte.
Skuggor i förgrund 
av landskapets 
grundelement: 
cypresser och 
olivlundar.
Parterre syd for
Villa Gamberaia.
Left, top. Depth 
and shapes high-
lighted by shadow.
Villa Gamberaia
Left, middle.
Shadows in the 
foreground of the 
landscape’s basic 
elements: Cypress 
and olive groves. 
Parterre south of 
Villa Gamberaia

Th. En passage, 
förväntansfullt 
iscensatt av ljus-
flimmer. 
Bobolihaven.
Fotos Malin 
Blomqvist
Right. A pathway, 
dramatically 
orchestrated by 
flickering light.
The Boboli garden.
Photos Malin 
Blomqvist
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SUMMARY

Firenzuenza, p. 29
Annemarie Lund
Some of our Danish readers probably remem-
ber when Poul Nesgaard and Thomas Wind-
ing in 1978 told a lot of tall tales including one 
on dansuenza, a very contagious type of in-
fluenza. Without comparison of course, on a 
study trip to renaissance gardens, one cannot 
avoid catching Firenzuenza. One is moved, in-
spired and wants to return as soon as possible.

LANDSKAB has decided to review the 
high points in garden art in order – hopefully 
– to create an interest in experiencing the 
large classic schemes at one’s own leisure. 
Thus in 2015, the editorial committee and 
the editor visited the baroque garden Vaux le 
Vicomte, which subsequently resulted in the 
special issue LANDSKAB 2-2016. 

In 2016 the goal was to capture the renais-
sance spirit by visiting eight gardens, lying in 
the hills around Firenze. 

Based on Giusto Utens’ lunettes that 
depict the Medici family’s gardens around 
1600, we visited Castello del Trebbio, Villa 
Medici in Fiesole, Villa di Castello, Boboli gar-
den, Villa della Petraia, Pratolino, Villa Cap-
poni and Villa Gamberaia. With a spread for 
each, the gardens are briefly described – sce-
nic location, terrain, structure, spaces, geom-
etry, planting elements, arcades, walls etc.

Lulu Salto Stephensen describes the ori-
gins for the renaissance gardens, how the 
notion of a temporary stay out in the land-
scape became an ideal, the importance of the 
view and the development of the villa con-
cept with villa suburbana, villa rustica and 
villa maritima. In Utens’ lunettes one can see 
even the smallest details: The gardens were 
divided in spatial elements, each with its own 
character, and separated by paths, low hedges, 
hedgerows, arcades and walls. And the all-
important view: ‘The ideal was to build one’s 
villa on a sloping site with the main building 
lying with its main facade facing the view over 
the landscape, preferably with a view toward 
the city of Firenze with the new cathedral 
dome, which was financed by the Medicis, 
and was their pride.’ … ‘The enclosed garden 
in this way created a foreground for the view, 
and the terrain allowed the possibility of look-
ing out over the walls and hedges. The garden 
and the landscape together seemed to be the 
whole concept of the experience, and the villa 
was organized according to this.’

The other articles, in varying degrees, also 
deal with the theme, telling of the early and 

late renaissance gardens, mannerism, the dia-
logue with the cultural landscape etc.

In keeping with C.Th. Sørensen, who used 
the expression ‘stylized vineyards,’ Ulrik 
Kuggas calls the Tuscan villa gardens ‘styl-
ized cultivated terraces.’ He emphasizes the 
notion that ‘the schemes share the conditions 
of being created in a hilly terrain, where the 
desire to create plateaus – flat surfaces – and 
combine these in a whole has demanded a 
great creative spatial understanding and led 
to the fact that the art of building retaining 
walls reached dizzying heights.’

Jacob Fischer sees the gardens in relation 
to the cultural landscape. He emphasizes the 
fact that their expression can be said to have 
been the result of the surroundings – from 
‘the cultivated landscapes terracing, the grid 
of olive trees, the rows of vines,’ and that the 
magic place in the gardens is the greenhouse.

The Medicis were a rich and powerful 
family, who in Tuscany from about 1300 to 
1723 established a number of villas with gar-
dens. The influence of the Medicis is echoed 
in several of the articles. One cannot exactly 
call them power resistant, on the contrary 
they were, as Liv Oustrup points out, very rich 
and extremely aware of their power, but they 
appreciated and promoted contemporary cul-
ture to such a degree that twelve of the Medici 
villas and two gardens without villas were 
designated as Unesco World Heritage sites in 
2013, as they bear witness to ‘the influence of 
the Medici family on modern European cul-
ture through their protection of art.’

In conclusion, Malin Blomqvist brings our 
attention to one of the special natural condi-
tions, which is especially meaningful for land-
scape architecture: ‘the optimal control of 
light and shadow’, i.e., how vertical and hor-
izontal elements in both gardens and land-
scape can be employed to create space and 
a scenographic sequence: ‘the shift between 
the expectancy of light flickering through the 
foliage, compact sculptural forms with deep 
shadows and open sun warmed surfaces are 
elements that go back centuries, and are just 
as valid today.’

In many of today’s landscape architec-
ture projects one can find a type of transfor-
mation. Many of the city parks and histori-
cal gardens are being restored, renovated or 
renewed. Garden art is thus of great impor-
tance, also for the current landscape archi-
tecture. A knowledge of the classical gardens, 
their proportions, spaces, use of green ele-

ments etc. can provide a sounding board for 
the solutions of today’s projects. One should 
be aware of the classic references 

We experienced yet again, that good land-
scape architecture is site-specific and has a 
strong spatial dimension. By assimilating the 
gardens through personal experience, ‘mov-
ing physically through them,’ involves one’s 
entire sensory apparatus, so one achieves 
both a deeper understanding of the gardens 
in question, but also – what is even more 
important – of landscape architecture in gen-
eral. Associations to other works of landscape 
architecture arise. Firenzuenza is no tall tale. 
Pete Avondoglio

The Danish Arts Foundation, Committee for 
Architecture and The Association of Danish 
Landscape Architects are to be thanked for 
their financial support, which has made the 
study trip possible.

Pergola, Il Trebbio. Foto Lulu Salto Stephensen
Pergola, Il Trebbio. Photo Lulu Salto Stephensen
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Birkholm Planteskole A/S
Ring og få rådgivning om plantevalg – tlf. 48 17 31 26

Forhandler af: Kvalitets-
standard:

Dansk 
importør af: SikkerVand®

Totalleverandør
– også af professionel rådgivning 

... med viden fra VEJ-EUs kurser! 
 
I 2017 udbyder VEJ-EU flere forskellige typer klima- 
tilpasningskurser rettet mod landskabsarkitekter, 
der arbejder med stier, veje og pladser.  
 
Bliv inspireret og besøg vej-eu.dk, klik på fanen  
Emner og på banneret Klimatilpasning og se alle 
vores kurser indenfor dette emne.

Lav bedre løsninger til dine kunder ... Landskabsbaseret regnvandshåndtering 

18. maj 2017 | Huset Middelfart eller
18. august 2017 | World Trade Center, Ballerup

Kurset sætter fokus på de typiske anlægs- og drifts-
mæssige udfordringer ved LAR og introducerer 
deltageren for grundlæggende værktøjer til dimen-
sionering og planlægning af LAR-elementer.

Hør mere eller book din plads på tlf. 2060 4830

VEJ-EU - Vejsektorens Efteruddannelse - Kompetenceudvikling på Infrastrukturområdet - se mere på www.vej-eu.dk

Klimatilpasning af veje og pladser 
Ny viden og kompetencer til dig og din virksomhed
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BYTRÆPRISEN 2016
Bytræprisen 2016 er tildelt Lyngby-Taarbæk Kommune ved Dansk 
Træplejeforenings (DTF) bytræseminar i november 2016.

Bytræprisen 2016 er givet for etablering og fastholdelse af 
en værdifuld og karakterskabende allétræplantning på Lyngby 
Hovedgade. I begrundelsen for tildelingen er der lagt vægt på, at 
platantræerne holdes fuldkronede med en næsten skovagtig fro-
dighed, der giver vejprofilet en helt særlig identitet.

Trækronerne danner en katedralagtig portal over vejen, hvor 
træerne har fået lov til at vokse sammen, og skaber derved en unik, 
sydeuropæisk stemning til glæde for handelslivet. Under løvtaget 
oplever fodgængeren kølende skygge i sommervarmen, men også 
i vinterhalvåret er det er tydeligt, at træernes æstetiske kvaliteter 
har afgørende betydning for opholdet i byrummet.

Dansk Træplejeforening er en interesseforening for fagfolk, 
der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af 
bytræer. Medlemmer kan tillige være personer, der udfører forsk-
ning eller rådgivning inden for fagområdet. Grundlæggende er 
det foreningens formål at fremme forståelsen af træernes værdi 
i bymiljøet samt at støtte forskning og professionel arbejdsudfø-
relse inden for fagområdet.

Træer er afgørende for kvaliteten og oplevelsen af byens rum. 
De står som arkitektoniske og levende elementer, der skaber vær-
difuld identitet i byen. Herudover har træerne en lang række kli-
matiske fordele, der gør dem uundværlige i byen. Med øgede kli-
maforandringer bliver det fortsat vigtigere at prioritere træerne 
i byen. Det er afgørende, at der skabes gode vækstbetingelser for 
træerne. Dette gøres bl.a. ved at etablere tilstrækkelig store plan-
tehuller, der med fordel kan indgå i klimasikringen af byen.
Yderligere inf.: Karsten Klintø, næstformand 
i DTF, tel. 22 15 35 00 
http://dansk-traeplejeforening.dk

Platantræer på Lyngby Hovedgade, Kgs. Lyngby. Foto Tage Kansager

PLANTEKUMMER 
FRA BELLITALIA

Bellitalias innovative materiale, 
Ultratense Conrete ® har rykket 
grænserne for, hvad der kan lade 
sig gøre med beton. Det er muligt 
at skabe sine egne former og lette 
udtryk, samtidig med at det er  
ekstremt holdbart og næsten 100% 
vedligeholdelsesfrit.

Produkterne er lavet af knust 
granit og marmor som er støbt ind i  
beton. Der findes mange valg- 
muligheder indenfor farver, tekstur 
og overflader. 

Kontakt Britt for nærmere 
oplysninger på tlf.  5374 0550 
eller mail britt@urbanelements.dk

®

www.urban-elements.dk

MARTE/GIOVE

VENERE
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Den elegante
støttemur

IBF ParkLine er en moderne og elegant støttemur, som 
giver et enkelt og stramt look. Èn af markedets mest 
efterspurgte støttemure, som er hurtig i anskaffelse og 
sætning - og dermed økonomisk attraktiv.

Murelementet giver en meget stabil konstruktion og er  
dimensioneret for personbilstrafik ovenfor muren. 
ParkLine støttemur har en glat overflade og leveres i  
højderne 40, 80, 120 og 160 cm. Der kan leveres hjørne- 
elementer til såvel udvendige som indvendige hjørner.

Find brochuren på ibf.dk

EN VERDEN AF BETON
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OUTSTANDING PLACES
Simonetta Zanon (red.). Med artikler af Anna 
Lovisetto, Domenico Luciani, Joan Nogué, 
Massimo Rossi og Simonetta Zanon: Luoghi di 
valore/Outstanding Places – Un’esperienza nel 
territorio di Treviso, nel solco della Convenzio-
ne Europea del Paesaggio/An experiment in the 
Province of Treviso, in the wake of the Europe-
an Landscape Convention. Fondazione Benet-
ton Studi Ricerche og Antiga Edizioni, Treviso 
2016. Italiensk/engelsk. 324 s. samt kortbilag. 
25 €. ISBN 978-88-99657-27-7

For at prøve at arbejde med principperne i 
den europæiske landskabskonvention og for 
at gøre folk opmærksomme på samme bad 
Fondazione Benetton Studi Ricerche borge-
re om at udpege bygninger, landskaber, ste-
der, pladser etc. i Treviso-området og herved 
deltage i et kollektivt undersøgelsesprojekt – 
for herigennem at tilkendegive deres mening, 
håb og ønsker.

Der indkom 749 forslag, som først blev 
opsamlet i seks årlige udgivelser 2007-12. 
Hundredevis af borgere, skoler, foreninger, 
studerende og fageksperter bidrog til pro-
jektet, som udvidede sig år for år. Forfatterne 
skriver, at det indsamlede materiale peger ud 
over det lokalt geografiske og giver forståelse 
for “our own position in the world”.

Som geografen prof. Joan Nogué skriver i 
forordet, “Slowly and unobtrusively the idea is 
beginning to gain ground that a pleasant, har-
monious environment creates an agreeable 
sense of wellbeing and considerably enhan-
ces people’s quality life […] It is on the move, 
on people’s lips: all that is needed is to listen 
to it, question it, give it voice, as in this case”.

Med bogen vil forfatterne altså efter-
vise, at sådanne steder – i forskellig grad – er 
væsentlige for, at vi kan finde ro, at de skaber 
forbindelse og er kontaktpunkter og interak-
tion mellem individet og det globale. 

Alle 749 forslag vises med et foto og kort 
tekst og er desuden indtegnet på det medføl-
gende kortbilag. Udover eksempler på palad-
ser, klostre, pladser er der også helt ydmyge 
steder som vinmarker, markhegn, enkelttræer.

Alt i alt et givende allemandsprojekt, som 
afrapporteres og diskuteres i Outstanding Pla-
ces. Det ses, at landskaber og steder i stigende 
grad et emne, der har almenhedens interesse. 
AL

BYTRÆER
Sten Porse & Jens Thejsen: Bytræer. Økologi, 
biodiversitet & pleje. Forlaget Grønt Miljø, 
2016. 1. udg. 232 s., 17x24 cm, hårdt omslag.
Via webshop Dag.dk 387,50 kr. 
ISBN 978-87-7387-023-4 

I 2000 udkom bogen Træer i Byen – Træpleje 
og Økologi skrevet af Sten Porse og Jens Thej-
sen. Den har været en vigtig bog i forhold til 
at formidle viden om planlægning, plantning 
og pleje af træer i byens miljø. Bogen er for 
længst udsolgt og kan kun findes antikvarisk. 
Nu har Steen Porse og Jens Thejsen udgivet 
en opfølger til bogen, som medtager de sene-
ste 15 års forskning inden for området, prak-
tiske erfaringer fra gartnere og træplejere og 
forfatterenes egne erfaringer.

I bogen præsenteres nye eksempler på 
bytræsbeplantninger, hvor forståelsen af træ-
ernes naturlige habitater er indtænkt. Bogen 
indledes med et kapitel om skoven, træernes 
naturlige habitat, og fører derfra læseren ind 
til træernes ’nye’ økosystem i byen. 

Bogen giver en introduktion til byens 
klima og jordbundsforhold, og læseren 
introduceres for de typer af udearealer, hvor 
bytræerne findes: gadetræer, parker, kirke-
gårde, baggårde etc. og beskriver, hvilke for-
udsætninger træerne lever under i de for-
skellige typer grønne områder. Kapitlet 
afsluttes med en værdisætning af træerne i 
bymiljøet. 

Bogen er på flere måder brugbar for land-
skabsarkitekter, der arbejder med planlæg-
ning, etablering og pleje af bytræer. Dels 
præsenterer bogen allerede kendt viden om 
træbiologi, beskæringsbiologi og trusler mod 
bytræernes trivsel, dels præsenteres guide-
lines til etablering og pleje af unge og ældre 
træer og mindre samlede bevoksninger. 

Bogen afsluttes med en række nyttige bi-
lag med inddeling af skovtyper, plantebeskri-
velser og lister med forslag til bunddække 
med hjemmehørende stauder. Bogen er rigt 
illustreret med flotte farvefotos, der tydeligt 
viser eksempler på beplantninger i byer, skov-
typer, risikotræer etc. 

Bogen kan derfor anbefales som en god 
håndbog til alle landskabsarkitekter, der 
beskæftiger sig med etablering af træer i 
byen.
Philip Dahlerup, landskabsarkitekt MDL

ARKITEKTENS FORLAG OG
AKADEMISK ARKITEKTFORENING
Med virkning fra den 1. januar 2017 har Aka-
demisk Arkitektforening købt forlagsvirk-
somheden vedrørende tidsskrifterne ARKI-
TEKTEN og BYG samt onlineshoppen fra 
Arkitektens Forlag. I forbindelse hermed er 
medarbejderne, beskæftiget med disse akti-
viteter, fremover ansat i Arkitektforeningen 
og dermed at finde på Arkitektforeningens 
adresse i Åbenrå ved Nørreport i centrum af 
København.

Akademisk Arkitektforening vil desuden 
fremover varetage udgivelsen af tidsskriftet 
LANDSKAB for Danske Landskabsarkitekter. 

Tidsskrifterne vil fortsat være uafhængige 
fagtidsskrifter.

Arkitektens Forlag fortsætter som fond 
med det formål at understøtte og formidle 
dansk arkitektur, herunder at udgive bøger 
som hidtil.
Spørgsmål til ovenstående kan rettes til:
Natalie Mossin, formand for Akademisk 
Arkitektforening, nm@arkitektforeningen.dk
Merete Ahnfeldt-Mollerup, formand for 
Arkitektens Forlag, mam@kadk.dk

Fondazione Benetton Studi Ricerche /Antiga Edizioni

Luoghi di valore
Outstanding Places

a cura di /edited by Simonetta Zanon

Fra oven. Markjorder op 
til klædefabrik og kirke i 
byen Campocroce, haven 
Senseless native i Riese 
Pio og gamle vinmarker 
ved Sant’Urbano.
Fotos Simonetta Zanon, 
courtesy Fondazione 
Benetton Studi Ricerche
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DESIGN: VILHELM LAURITZEN ARKITEKTER

Med Multiple Nyx 330 fås 
specialdesign til standardpris.



Belysningen gør en forskel . . .

ARINI

Lys, multifunktion, design – 
inspireret af naturen. 

Den Danske Lyspris 2016:
Vinder - Ny Nørreport Station. 
2. plads - Psykiatrisk Sygehus Slagelse. 

DELUX DENMARK er belysnings-
leverandør på begge projekter. 
www.deluxdk.com


