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En allés lange perspektiv, rytmen af træer langs siderne og lys, der skinner ig-
ennem trækronernes blade, er en oplevelse, der er svær at lægge fra sig. I Kon-
gens Have oplever man flere steder alléens mystiske kraft, men frem for alt i Dame-
gangen og i Kavalergangen, hvor man finder Herkulespavillonen.
 
Vores forslag til en pavillon i Kongens Have udgår fra den koreograferede dramatik 
i Otte Heiders renæssancehave og Johan Cornelius Kriegers senere forvandling 
af denne til barokstil. Alléernes suggestive stemning og havens tydelige geome-
tri, hvor stier oftest mødes ortogonalt, er blevet tolket som bygget konstruktion.

Pavillonen er i plan udformet som et kors, hvor hver side indbyder besøgere til en 
stiliseret allépromenade. Promenaden gennem pavillonen bliver derved en fortsæt-
telse af bevægelsen i Kongens Have, hvor plænernes regelmæssige placering 
skaber en rytme, der minder om træstammer, mens distancen mellem tagets 
trælameller slipper lys igennem på samme vis som trækronerne. Det lave tagud-
hæng beskærer desuden udsigten som en formklippet trækrones nederste grene. 
 
Pavillonen er åben og tilgængelig fra alle sider og har således ingen for- eller 
bagside. Pavillonens kant har siddepladser fra hvilke man kan betragte og in-
teragere med de fire mindre uderum, som den korsformede plan skaber. Disse 
uderum har hver deres tydelige karakter.
 
Et første rum skygges af store eksisterende træer, hvilket giver pladsen en intim 
karakter. På solrige dage skabes der her en behagelig oase for eksempelvis picnic 
eller læsning siddende med ryggen til et træ. Et andet rum slutter op til Herkulespa-
villonen med dets café- og kulturaktiviteter. Her kan man sidde ved cafébord og 
betragte bevægelsen langs med Kavalergangen. Et tredje rum består af 
et større, åbent græsområde, de eksisterende dværgmispelbuske og gruppen af 
syrener (som vi om muligt vælger at bevare). Et sted for eksempelvis boldspil, fris-
bee eller til at udøve Tai Chi, men også hvor man bare kan mærke græsset mellem 
tæerne. Et fjerde rum har en fast scene, som omsluttes af eksisterende træ og 
buske. Fælles for de fire uderum er, at de bliver indrammet af den nye pavillon i to 
sider.
 
Meningen med pavillonen er med små midler at gøre de besøgende opmærksom-
me på forskellige rumlige oplevelser. Uderummene opleves på forskellige måder af-
hængigt af, om de afgrænses af stier, buske, træer eller bygninger. Men også hvis 
de udover græs indeholder en anden vegetation, alternativt stole, borde eller en 
scene. Pavillonen opleves desuden, på trods af sit konstante tværsnit, på forskel-
lige måder afhængigt af, hvilken retning man bevæger sig i, fra hvilken vinkel 
solens stråler rammer eller hvilket uderum, man passerer. Sanseindtrykkene bliver 
også forstærket ved trælamellernes knirken under fødderne, duften af fyrretræ og 
den taktile mulighed for at røre ved pælene, som man passerer.
 
Udover den store faste scene foreslås en lille mobil platform, der let kan flyttes, al-
ternativt rulles, til forskellige steder afhængigt af humør og behov. Arrangementer 
og optrædener kan ske på såvel begge scener som i pavillonen, der ligeledes 
ville kunne danne en scene. Forskellige scenemuligheder skaber mulighed for 
et varieret program af musik, teater og andre arrangementer. Pavillonen kan deru-
dover udgøre rammen for andre aktiviteter som eksempelvis opstilling af langbord, 
modeopvisning og udstillinger.
 
Pavillonens nydelige konstruktion er rationel og tilpasset til hurtig og enkel mon-
tering (samt demontering),og elementerne kan præfabrikeres på fabrik. Pavillon-
ens materialeforbrug ligger indenfor marginalen af de givne forudsætninger. Vi for-
estiller os, at en videre bearbejdning af forslaget muliggør en raffinering af detaljer 
og forenkling, der i endnu højere grad kan styrke forslagets tydelige idé; en forstær-
ket oplevelse af Kongens Haves mange alléer og parkens tydelige geometri.
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DEN MOBILE SCENE KAN RULLES......             ...ELLER HVIS MAN ER TO KAN DEN BÆRES.....             ...TIL ET VALGT STED FOR OPVISNING.
 

EN STØRRE FAST SCENE OG EN MINDRE MOBIL SCENE
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