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Orangerie til Gl. Holtegaards barokhave
Havde Borromini haft nutidens teknologiske muligheder havde han måske brugt glas og 
stål i Sant’Ivo alla Sapienzas lanterne. Ambitionen om at strække et materiales ydeevne 
- geometrisk og konstruktivt - til det yderste fremstår som et af  barokkens markante ken-
detegn. Tilsvarende er det ønsket med dette projekt til et Orangerie til Gl. Holtegaards 
barokhave at få maksimal arkitektonisk virkning ud af  materialerne og deres egenskaber.

Orangeriet foreslås placeret i det felt, der ligger direkte syd for parterrehaven. Derved 
markeres den nord-sydgående tværakse som en afbalancering af  den hierarkisk vigtigste 
øst-vestgående akse der går fra huset, gennem parterrehaven og videre ud mod det ’vilde’ 
landskab. Pavillonen vil på denne placering indordne sig anlæggets helhed og indgå i en 
afklaret dialog med havens øvrige elementer.

Den schweiziske kunsthistoriker Heinrich Wölfflin definerede barokken som den periode, 
hvor ovalen erstattede cirklen og hvor balance og ’enhed i kompositionen’ var centrale 
kompositionsprincipper. Orangeriets geometriske hovedmotiv er ovalen, en geometrisk fi-
gur der også er fundet i parterrehaven. I et kontrapunktisk spil mellem konkav og konveks 
danner Orangeriets buede vægge en dynamisk spænding med pavillonens ovale hovedfi-
gur.

Orangeriet foreslås bygget af  glas og stål. På en selvbærende sokkel udført af  8 mm stål, 
fastgjort til terræn med 1 meter dybe jordspyd, danner konkave glaspaneler, såkaldt ’struc-
tural glazing’, pavillonens ydervægge og bærende konstruktion. De 60 cm brede og 3 
meter høje konstruktive glaspaneler bærer pavillonens tag der er opbygget af  8 mm stål-
ribber beklædt på loft og tag med 2 mm stålplader. Glaspanelerne fastholdes i gulv og loft 
af  demonterbare glaslister af  8 mm stål. 

Indgangspartiet og den pinolhængslede dør udføres af  8 mm stål. I tagkonstruktionen er 
der indbygget en gardinstang, der holder et gardin af  hvid bomuld. Gulvet udføres som 
træbrolægning af  100 x 100 x 100 mm Douglas træklodser i et mønster mellem soklens 
stålribber. I tag og gulvkonstruktion udføres spalter, der tillader naturlig ventilation. 

Orangeriet vil kunne fremstilles på et værksted og hurtigt samles på stedet. Tilsvarende 
vil den let kunne skilles ad igen og genbruges, direkte som den er, eller i en anden form. 
Materialerne er holdbare og rummets generelle karakter sikrer fremtidige genanvendel-
sesmuligheder. Som alternativ til glas og stål kan pavillonen opbygges af  buede plexig-
laspaneler og tagkonstruktionen fremstilles af  træ.  

Det forventes at Orangeriet kan fremstilles, opføres og vedligeholdes indenfor budgettets 
ramme. Posterne fordeler sig indenfor hovedområderne stål (inklusiv befæstelse, bolte, 
m.v.), glas (’structural glazing’) samt diverse (gardiner, gulv, maling, stillads/kran, m.v.). 
Hertil kommer montering, vedligeholdelse og uforudseelige udgifter. Samlet budget: 
DKK 350.000 inkl. moms.

Det foreslås at der i Orangeriet vokser unge træer af  de bibelske planter granatæble (Pu-
nica granatum), figen (Ficus carica) og mandel (Prunus dulcis). Planterne vil give et sanse-
mæssigt og oplevelsesrigt lag til Orangeriet der vil forstærke pavillonens flygtige karakter. 
Orangeriets konkave glaspaneler vil sammen med facadens konvekse hovedfigur give et 
rigt og varieret spil af  spejlinger og refleksioner. Oplevelsen af  at betragte omgivelserne 
reflekteret og geometrien fortegnet gennem Orangeriet vil have en stor arkitektonisk virk-
ning og bibringe Gl. Holtegaards barokhave en ny stor fortælleværdi.
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Placering Orangerie
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Geometriske konstruktionslinjer

Gardin i hvid bomuld

Dør og vindfang i stål

Bærende glaspaneler

Plan 1:33 1/3



00100 Opstalt 1:33 1/3



00100

Jordspyd

Træbrolægning af  100 x 100 x 100 mm Douglas træklodser Stålglaslister

Tværsnit 1:33 1/3

Bærende glaspaneler

StåltagGardinstang

Ventilationshuller

2 mm stålpladeloft

8 mm stålribber

2 mm ståltag

Stålsokkel, 8 mm stål



00100


