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Arkitektforeningen indbød i januar 2017, på initiativ af lo-
kalafdelingen i København og i samarbejde med Dreyers 
Fond, Realdania, træleverandøren Moelven Danmark og 
Slots- og Kulturstyrelsen, til konkurrence om udformning 
af en midlertidig pavillon i Kongens have i København. 

Det er tredje gang, Arkitektforeningen og lokalafdelingen 
i København udskriver en konkurrence om en midlertidig 
pavillon til Kongens Have. Den første pavillon blev reali-
seret i sensommeren 2013 og den anden i 2015. Begge pavil-
loner var en succes og tiltrak sig stor opmærksomhed fra 
både besøgende og medier. 

Pavillonen skal udføres i nordisk træ, og den skal stå i ha-
ven i fra 18. august til 30. september 2017. Den skal placeres 
på Platanplænen vest for Hercules Pavillonen på et byg-
gefelt på ca. 835 m2. Plænen, der indeholder et meget stort 
solitært platantræ samt mindre trægrupper, afgrænses af 
stier på to sider og hæk på den tredje. 

Hercules Pavillonen, der står centralt mod plænen, huser i 
dag Café Hercules, som danner ramme om udeservering. I 
2017 vil caféen genoptage en gammel tradition om at skabe 
underholdning for havens publikum i den realiserede pavil-
lon. Pavillonens udformning skal derfor understøtte dette.

Der blev optaget 64 forslag til bedømmelse efter afleve-
ringsfristens udløb den 27. februar 2017, og dommerkomi-
teen har haft en god, faglig dialog om de mange forskellige 
måder, pavillonbegrebet denne gang er tacklet på. 

Kravene til besvarelsen har blandt andet været, at pavil-
lonen skulle være af høj arkitektonisk kvalitet, en pavillon 
man oplever, sanser og husker og et udsagn om arkitektfa-
gets kundskaber og muligheder. 

Vinderforslaget skal nu viderebearbejdes og realiseres i et 
tæt samarbejde med Arkitektforeningen, Slots- og Kultur-
styrelsen, tømrerfirmaet Logik & Co og Moelven Danmark 
frem til åbningen i Kongens Have i august 2017. 

PROGRAM

Ambitionen for den midlertidige pavillon er, at den bliver 
et godt eksempel på arkitektonisk kvalitet i idé, indlevelse 
og løsning. Konkurrencedeltagerne har haft knapt 1000 lø-
bende meter lægter i fyrretræ samt 50 krydsfinerplader til 
rådighed. 

Projektforslaget skal tilbyde en helhedsløsning i høj kvali-
tet, hvor æstetik, funktion og teknik er løst i såvel helheden 
som i detaljen. Pavillonen skal være fritstående og frem-
træde indbydende og åben for havens besøgende. Den skal 
være tilgængelig fra alle sider og uden egentlige bagsider. 
Pavillonen skal forholde sig til stedet, nutiden og historien. 
Pavillonen skal skabe gode rammer for aktører og publi-
kum ved arrangementer.

BEDØMMELSE

Dommerkomitéen har bestået af medlemmer fra Arki-
tektforeningens lokalafdeling i København, én repræsen-
tant fra henholdsvis Dreyers Fond og Moelven samt tre 
fagdommere udpeget af Arkitektforeningen. Herudover 
har dommerkomitéen fået rådgivning i forhold til kon-
struktive, byggetekniske, funktionelle og stedlige forhold 
fra blandt andet KADK’s konstruktionsingeniør, Slots og 
Kulturstyrelsen, Café Hercules samt Logik & Co. 

Bedømmelsen af konkurrenceforslagene er foregået over 
tre bedømmelsesmøder, hvor alle projekter er blevet grun-
digt gennemgået og diskuteret. Som noget nyt har alle 
forslagsstillernes modeller under bedømmelsen været op-
hængt samlet i Arkitektforeningens foyer, og modellerne 
er blevet flittigt benyttet i bedømmelsen. 

Pavillon MAA 2017 
i kongens have
Åben projektkonkurrence
Arkitektforeningen
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FORSLAG

Der blev optaget 64 forslag til bedømmelse inden afleve-
ringsfristens udløb den 27. februar 2017. Igen i år har der 
været en bred tolkning af opgaven, og det generelle niveau 
har været skyhøjt. Det har derfor været en omfattende op-
gave, da et meget stort antal forslag har været i spil helt 
frem til afgørelsen.

KONTEKST 
  
Ved de foregående to konkurrencer har pavillonen været 
placeret på plænen foran Rosenborg Slot. I år er det Pla-
tanplænen vest for Hercules Pavillonen, der skal beriges 
med en pavillon. Det er tydeligt, at stedet har inspirereret 
forslagsstillerne, som både har skulle relatere deres forslag 
til selve plænen, Hercules Pavillonen og til den omkring-
liggende park. Der er mange fine analyser og refleksioner 
over stedet og parken og også forslag, som henter inspira-
tion i den omkringliggende by og parkens relation til den-
ne. Et eksempel på dette er forslag 6/26495 Kvadratur, som 
består af fire lag af mure, der hver især refererer til kon-
krete fysiske elementer - fra muren der afgrænser parken 
til Rosenborgs tårne. 

Overordnet samler forslagene sig i to forskellige kontek-
stuelle greb: Der er de landskabelig greb, hvor pavillon og 
plæne smelter sammen i forslag, der med et stort omfang 
indtager det meste af græsfladen. Og så er der de mere ob-
jektbaserede forslag, som etablerer sig som et punkt på plæ-
nen. Inden for begge hovedgreb findes endvidere en bred 
vifte af variationer over forskellige tematiske tilgange til 
fænomenet pavillon, som tilsammen har betydet, at bedøm-
melsen er foregået på et overordentlig oplyst grundlag.

HAVEN I PAVILLONEN

Kategorien af forslag, der benytter sig af en mere landska-
belig tilgang til pavillonen, rummer en række forskellige 
tilgange og løsninger. Styrken i disse forslag er evnen til 
at aktivere parkens rum overordnet og gøre pavillonen til 
en aktiv del af dennes hverdagsliv. En række af forslagene 
formår med succes at skabe en symbiose imellem pavillon 
og park, så pavillonen selv bliver et landskab og kontek-
sten nærmest bliver synonymt med pavillonen.  

Af de mere landskabelige forslag kan defineres en række 
forskellige strategiske tilgange. Forslag som 10/87191 Sfæ-
re, 13/18245 Papilio og 34/22117 Social Swirl indtager det 
meste af plænen med organisk formede svungne forløb af 
bænke og skærme. Her bliver pavillonen på én gang møbel, 
bord, væg og scene.

En række forslag udfordrer forholdet mellem pavillonen 
som objekt og landskabet ved at spænde et større felt af 
søjler ud som en skov i parken. Eksempler på dette er for-
slag 5/11235A Hus i Hus, 18/90210 Kongens Skov og forslag 
48/11270 Lysning. Selve søjleskoven aktiveres som bevæ-
gelses- og opholdsrum med skiftende succes. Disse rum 
virker dog generelt svære at indtage. 

Andre forslag fortolker parkens struktur og bevægelser 
og udformer pavillonen som en del af dette ved at oprette 
den som et aksialt bevægelsesforløb, eksempelvis forslag 
3/26241 Columna, forslag 52/04540 Allépavillonen og for-
slag 53/92831 Netværk. Enkelte forslagsstillere har skabt 
pavilloner, som mere har karakter af et møbel på fladen, 
fx forslag 31/40236 og forslag 38/12056 Bench+, mens andre 
danner pavillonens figur ud fra en repetition af møbellig-
nende moduler som forslag 2/01210 Labyrinten i Kongens 
Have samt forslag 58/28036 Træ=Træ.  
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PAVILLONEN I HAVEN   
 
Den del af forslagene som i højere grad er udformet som 
objekter placeret på plænen rummer også en række inte-
ressante variationer, som har været værd at studere nær-
mere. Forslagene indeholder en rigdom af smukke rum, 
hvor kombinationen af byggetekniske detaljer, lys og ma-
terialer skaber stemning, stoflighed og poesi. 

En stor gruppe af forslagene arbejder med en afart af are-
naformen, hvor pavillonen afgrænser et indre rum, som 
er åbnet op mod himlen. Forslagene etablerer denne af-
grænsning på forskellig vis, men fælles for forslagene er, 
at de med succes formår at skabe differentierede lag af rum 
og bevægelser fra ude til inde. Eksempler på dette er for-
slag 15/12428 Kolonnade, forslag 27/11235B Favn og forslag 
48/11270 Lysning.

En række forslag etablerer pavillonen som en mere åben 
struktur under et tag. Nogle af forslagene rummer klassi-
ske referencer til hytter og lysthuse som fx 22/10341 OX pa-
villonen, forslag 39/52324 Inderst inde og forslag 42/50108 
Kongens Krone, mens andre tager afsæt i mere moderne 
referencer med stor variation i størrelse og udtryk, fx for-
slag 11/95195 En scene, fire søjler og et tag, forslag 14/00100 
Det flyvende tæppe, forslag 26/97279 Baldakinen og for-
slag 54/60084 Kiosk. Værd at nævne er også de forslag, 
som udformer pavillonen som et mere lukket, kontempla-
tivt og introvert rum. Af disse skal særligt nævnes forslag 
21/02042 Salon, forslag 28/11221 Panoptikon og forslag 
46/48373.

TEKTONIK OG MATERIALER

Dette års mulighed for brug af krydsfiner har udløst en del 
forslag med decideret lukkede tag- og facadepartier. Et par 
af forslagene har dog også omsat krydsfinerens egenska-
ber til sofistikeret tektonik og rumligheder, som det fx ses i 
forslag 28/11221 Panoptikon. Der er også bud på pavilloner, 

hvor plader anvendes som sejllignende konstruktioner, 
men hvor statik og vind er undervurderet, ligesom kom-
pleksiteten eller blot antallet af samlinger i enkelte forslag 
har nærmet sig det urealistiske. En række forslag arbejder 
konsekvent med at gøre konstruktion og pavillon til én 
samlet fortælling. Eksempelvis som transparente gitter-
strukturer i forskellige udformninger som forslag 9/10008 
Araneum, forslag 20/18891 Modular Tectonic og forslag 
33/82215. 

KONKLUSION

Dommerkomitéen har været overordentlig tilfreds med 
det høje faglige niveau og har derfor ønsket at fremhæve 
i alt 10 forslag, som henholdsvis præmieres og modtager 
hædrende omtale. 

Førstepræmien går til forslag 52/04540 Allépavillonen. 
Forslaget er udpeget som vinder, fordi det i en helheds-
vurdering overbeviser som et stilsikkert enkelt greb, der 
udløser overvældende alsidige kvaliteter. Og selvom det til 
stadighed står ydmygt, er det et imødekommende anlæg, 
der indtager og skaber rum. Resultatet er en pavillon, som 
iscenesætter stedet som helhed på en enkel og arkitekto-
nisk meget overbevisende måde.
    
Andenpræmien tilfalder forslag 46/48373, fordi det skaber 
et smukt velbelyst rum og med plads til ro og fordybelse’ 
og det er dermed et bud på et rum, som man har lyst til at 
opholde sig i. 

Tredjepræmien tildeles forslag 49/31210, der stilsikkert 
anviser et dynamisk Shakespeare-teater, der kan åbnes til 
alle sider - eller lukke sig om sin scene.    

Hædrende omtale gives til forslagene: 10/87191 Sfære, 
11/95195 En scene, fire søjler og et tag, 15/12428 Kolonnade, 
20/18891 Modular Tectonic, 28/11221 Panoptikon, 42/50108 
Kongens Krone og 64/76559.
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Forslag 52/04540 
Allépavillonen

Udarbejdet af Krupinski/Krupinska Arkitekter (SE) 
(ophavsret) i samarbejde med Per Olsen, arkitekt 
MAA. Medarbejdere Victor Johanson og 
Ingrid Westermark.

Allépavillonen er ikke en egentlig bygning men nærmere 
en struktur, der indtager og aktiver græsfladen ved siden af 
Herkules Pavillonen. Den korsformede figur spænder feltet 
ud med to aksiale, overdækkede gangforløb, der mimer par-
kens alléforløb og korsformede indretninger. Med et hævet 
dæk og et simpelt tag oplever man ned gennem Allépavil-
lonens arkade et gentagende rytmisk forløb ligesom de se-

Udpeget som vinder
1. præmie 100.000 kr.
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rielle træplantninger i havens mange alléer. Åbne taktfaste 
lameller går igen i gulv og tag og kan skabe en interessant 
lysvirkning igennem lamellernes let spatierede rytme.   

Pavillonen definerer ude og inde på en fornem måde. Figu-
ren inddeler og indrammer græsfladen og skaber dermed 
fire helt nye mindre uderum med hver deres karakter. Ét 

indrammer det store træ, ét omslutter Pavillon Herkules 
og caféens udeservering, ét henvender sig mod den store 
bagvedliggende plæne og ét skaber et mere intimt rum om-
kring en cirkulær scene.  

Pavillonen er meget præcist placeret og føjet ind i havens 
eksisterende geometrier og morfologier, blot her fortolket 
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til et nyt sprog og udtryk. Den er åben og tilgængelig fra 
alle sider og skaber dermed mulige bevægelser både på 
langs og på tværs af gangforløbet. Gulvfladen er placeret i 
en god siddehøjde, hvilket inviterer til uformelt ophold på 
og langs kanten. 

Allépavillonen iscenesætter parken, og den iscenesætter li-
vet i parken. Den er ikke i sig selv et værk men derimod en 
ramme, der indfanger havens essens både i sin geometri og 
i det leben, den utvivlsomt vil være med til at understøtte 
og igangsætte. Trods den klassiske form og reference til 
havens historiske lag er pavillonen uformel og uhierar-
kisk. Pavillonen aftegner en lineær bevægelse, men livet i 
og omkring den vil i lige så høj grad foregå på tværs.   

Projektet ser dermed parken som den egentlige performa-
tive begivenhed og skaber på en sublim måde en struktur, 
der på bedst mulig måde indtager og understøtter dette. 
Pavillonen vil på naturligvis indramme og igangsætte det 
liv, der allerede finder sted i Kongens Have med dets myri-

ade af spadserende, solbadere og festlige sammenkomster. 

Cirkulære platforme udgør en række mobile scener, der 
fleksibelt kan flyttes omkring og sætte scenen for både 
planlagte og spontane optrædener. En mindre scene kan 
flyttes rundt og dermed bruge parken selv som scenografi 
på forskellige måder. Sceneoptræden kan blive en udfor-
dring med den lidt løst flagrende sceneplads i forhold til 
at guide lyden hen imod et publikum. Pavillonen tilbyder 
på den måde ikke et egentligt sluttet scenerum, men nær-
mere en scenisk rumlighed, der kan indtages på forskellig 
vis med for eksempel optræden og musik samt fællesspis-
ning ved langborde, loppemarked, modeshows, udstillin-
ger mm. Performances er dermed ikke entydigt styret, men 
også noget der overlades til parkens gæster, hvor hver-
dagsliv også er performativt, og hvor pavillonen skaber en 
platform for spontane aktiviteter og fællesskaber. 

Tektonisk er Allépavillonen løst gedigent. Det arkitekto-
niske udtryk er overbevisende sikkert. Pavillonen er en 
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smule spartansk i sin arkitektur, men også enkel og lige-
frem i sin konstruktion, noget der passer godt til den mid-
lertidige arkitekturs præmis.    

Projektet fanger på en fornem måde essensen i feltet i Kon-
gens Have. Den er et overbevisende bud på et stærkt greb, 
der trods enkelhed opnår meget - som et arkitektonisk co-
lumbusæg. Den giver mulighed for, at forskellige aktivite-
ter kan sættes i gang, men vil i sig selv også byde på spon-
tane ophold. Det er et stærkt greb at koge pavillontemaet 
ned til, at den egentlige attraktion er de rum som aftegnes 
og det liv, der kan opstå i dem. 
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Forslag 46/48373  

Udarbejdet af Søren Skovgaard Laursen, stud.arch. 
MAA

Forslaget er en enkel form, der har god afbalancering i 
tyngde og højde i forhold til Hercules Pavillonen. Den luk-
kede del af pavillonens vægge svarer højdemæssigt til ha-
vens ydre mure. Pavillonen bliver dermed et rum i rum-
met. De fire facader har hver én dør, der inviterer uden at 
afsløre. De højtsiddende åbninger antyder rummets karak-
ter og vækker ens nysgerrighed efter at opleve pavillonen. 

Forslaget har fine rumlige kvaliteter med et højloftet rum. 
Der er ikke kig ud i øjenhøjde, men der er til gengæld en 
stærk udnyttelse af himmellyset, både i transparensen i 
de øvre vægpartier og i den nærmest tredimensionelle lys-
indtagende loftkonstruktion. Denne opbygning udtryk-
ker et rum til fordybelse, ikke introvert, men samlende og 
samtidig overøsende. Konstruktionen tilbyder en sidde 

 
 
bænk hele vejen rundt, til balkort eller til fordybelse, og et 
gulvmønster, der vil forstærke vandringen og variationen 
af dagslysindtaget, er et fremragende bud på et generøst  
arkitektonisk rum. 

Funktionelt beskrives pavillonen som velegnet til events 
og mere rolige og kontemplative øjeblikke. En konsekvens 
af det kontemplative er i dette tilfælde, at forestillinger ikke 
kan række ud mod Kongens Have. Tektonisk er pavillon-
forslaget trods sit enkle udtryk meget raffineret, dette vil 
naturligvis fordre tilsvarende præcision i projektering/
håndværk. Der er desværre ikke anvist tilgængelighed, 
omend det skønnes at kunne løses. 

Den arkitektoniske oplevelse af pavillonen er, at den er 
en fejring af øjeblikket, af skiftet fra parkens åbne rum til 
pavillonens lukkede rum, af roen og af lyset og den tilste-
deværelse man mærker i et smukt detaljeret og proportio-
neret rum. 

2. præmie
60.000 kr.
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3. præmie
40.000 kr.

Forslag 49/31210

Udarbejdet af Marius Dalsgaard Jeppesen, arkitekt 
MAA og Bendik Herdlevær Støckert, arkitekt MAA

Pavillonen udgøres af en elliptisk figur, eller rettere en 
pseudoellipse, som er placeret i en nord-sydlig retning, 
spændt inde mellem de to trægrupper og diagonalt i for-
hold til placeringen af Herkules Pavillonen.

Ellipsens ring indeholder lag af forskellige møbleringer og 
rumligheder omkring et intimt indre grønt rum. Udadtil er 

ellipsen indkapslet af roterende døre, der kan åbne og lukke 
figuren mod omverden. 

På indersiden etableres et arkadebånd med et sammenhæn-
gende bevægelsesforløb, der er indrammet af bærende søj-
ler og en gennemgående bænk. Taget over ellipsen skaber 
sammen med det hævede dæk en sluttet pseudoeliptisk ring 
omkring det åbne rum i midten. 

Rumligt giver det et flot udtryk med de mange lag, der kan 
krydses fra det ydre til det indre. Dels skaber det mange 
varierede måder at tage ophold og bevæge sig på langs og 
på tværs af den elliptiske figur. Dels gives der mulighed for 
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at samle mange mennesker omkring en forestilling i det in-
dre scenerum. 

Der er en særlig poesi i det foranderlige udtryk, der ska-
bes med de roterende døre mod parken. Dørene vil have en 
reel funktion som et element, der kan skabe et sluttet rum 
omkring en scenisk optræden, men de har også en legende 
funktion, hvor bevægelse ind og ud kan blive en sjov ak-
tivitet.  Pavillonen fremstår dynamisk og bevægelig med 
forunderlige interessante udtryk, der aftegner spor af både 
brug og vejrforhold. Dørene vil som interaktive elementer 
blive brugt og udfordret af parkens brugere. 
Projektet besvarer på fin vis programmets intention om, at 

pavillonen både skal kunne etablere et intimt samlingsrum 
for optræden og samtidig danne ramme om et uformelt mø-
dested. Den fungerer som både en åben struktur, der kan 
indtages af parkens gæster til ophold uformelt og som en 
lukket figur, et Shakespeare-teater, omkring en optræden.   
Projektet rummer tektoniskt smukke konstruktioner og 
detaljer med en fin beskrivelse af proces og geometri for 
bygning af moduler. Pseudoelipsen som form er her godt 
tænkt på den måde, at pavillonen er baseret på to cirkelslag 
og dermed består af kun to forskellige moduler. 
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hædrende omtale
I uprioriteret rækkefølge
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Forslag 10/87191
Sfære

Udarbejdet af Malte Harrig, stud.arch. MAA og 
Vitus Karsten Bjerre, stud.arch. MAA

Forslag 10/87191 med titlen Sfære består af et sammenhæn-
gende forløb af slyngede skærme, der danner en organ-
isk rumlig figur, som indrammer to cirkulære platforme. 
Bænke er integreret i skærmvæggens konkave sider og sk-
aber opholdsmuligheder inde i pavillonen. En diagonal sti 
igennem pavillonen skaber gennemgående kig og fanger 
bevægelsen fra Herkules Pavillonen. Konstruktivt er pa-
villonen dannet igennem variationer af et simpelt modul i 
lægter, som varieres i højde, bredde og vinkel. Der er ikke 
gjort rede for, hvordan modulerne bindes sammen. For-
slaget fremhæves for at skabe en kompleks, skulpturel og 
særdeles interessant rumlig helhed og gode og varierede 
muligheder for ophold og events.
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Forslag 11/95195
En scene, fire søjler & et tag

Udarbejdet af Lennart Dose, arkitekt MAA og 
Marius Slawik, arkitekt MAA i samarbejdet med 
Jonas Arnkjær, civilingeniør, M.Sc., konsulent uden 
ophavsret 

Forslag 11/95195 med titlen En scene, fire søjler og et tag 
består af en tung kvadratisk tagskive båret af fire mono-
litiske søjleskiver, som bindes sammen af en cirkulær sce-
neplatform på terræn. Tagskiven er en dyb gridstruktur, 
der er lukket af hvælvede plader, bortset fra området over 
scenen, der dermed overøses af himmellyset. Materiale-
mæssigt kombinerer forslaget lægter og plader, men be- 

 
 
 
nytter ikke nødvendigvis materialerne på den mest logiske 
måde. Et eksempel herpå er i taget, som er konstrueret af 
stablede lag af lægter spændt sammen af gevindstænger i 
knudepunkterne. Et andet eksempel er i platformen, hvor 
der benyttes krydsfinerplader som underkonstruktion. 
Men denne manglende logik og forslagets insisteren på at 
bygge en tung konstruktion af et let materiale er også en 
del af det fascinerende ved forslaget. Forslaget hædres for 
sin smukke skulpturelle formgivning og fascinerende mo-
numentalitet.
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Forslag 15/12428
Kolonnade

Udarbejdet af Maria Kristoffersen, arkitekt MAA, 
Sarah Mogensen, arkitekt MAA, og Sophie Nimb, 
arkitekt MAA

Forslag 15 /12428 med titlen Kolonnade har form som en 
rektangulær figur bestående af en arkade af store cylind-
riske søjler, der omslutter et åbent indre rum.  Søjlerne er 
åbne i bunden, så man kan passere igennem dem på kryds 
og tværs, og de hviler på en base, som fungerer som sidde-
kant både indadtil og udadtil. Over søjlerne er placeret en  
 
 

 
 
 
frise af lodretstående lameller, som gives rytme og struk-
tur ved at skifte retningen på lægterne. Søjler og frise er 
bundet sammen af en gitterkonstruktion med kryds igen-
nem søjlerne. Forslagsstilleren beskriver fint, hvordan 
pavillonen både understøtter events i de indre rum, bevæ-
gelse gennem søjlegangen og siddemulighed på de indre 
og ydre kanter. Forslaget hædres for med enkle midler at 
skabe fine og forskelligartede rumligheder og funktionelle 
muligheder.
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Forslag 20/18891
Modular Tectonic

Udarbejdet af Rasmus Juel Strebøl, stud.polyt. og 
Christoffer Thor Paulsen, stud.polyt. (delt ophavs-
ret) og Claus Kristensen, arkitekt MAA

Forslag 20/18891 med titlen Modular Tectonic har form 
som en kube bestående af et tæt grid af lægter. Kuben hvi-
ler af på en hævet kvadratisk base, og åbninger i alle sider 
giver adgang til et indre rum, der åbner sig mod himlen.  

 
Det indre rum er møbleret med faste siddepladser i hjør-
nerne. Forslaget gør brug af et raffineret tektonisk prin-
cip med hule, lodrette poster bestående af fire lægter, som 
fikserer forskudte vandrette lægter i x- og y-retningen. De 
vandrette lægter føres gennem søjlerne og danner dermed 
et fint mønster og relief i kubens flader. Forslaget hædres, 
fordi det fremstår som et stærkt og poetisk objekt i parken. 
Med sit gennemførte konstruktive princip skabes der en 
dyb filigranstruktur, som filtrerer parken og lyset på en 
overbevisende og smuk måde.



19

Forslag 28/11221
Panoptikon

Udarbejdet af Anders Aastrup Rasmussen, stud.arch., 
MAA, Jakob Franijeur Holmqvist-Larsen, arkitekt 
MAA og Søren Kryger Aagaard, arkitekt MAA 

Forslag 28/11221 kaldet Panoptikon skaber med udgangs-
punkt i bindingsværket som motiv en pavillon med tyde-
lige arkitektonisk og skulpturelle kvaliteter. Pavillonen 
rejser sig fra en dynamisk grundplan i lukkede vægskiver,  

 
der tilsammen danner et kompakt og mangekantet objekt, 
der tegner sig med vægge i bindingsværksmønster og et 
lukket tag i krydsfinerplader. 

Pavillonens indre rum er delvist opdelt af vægskiver, og en 
række åbninger skaber forbindelse til omgivelserne og ind-
rammede kig ud i parken og mod himlen. Forslaget hædres 
for med succes at skabe en helhed ved at kombinere lægter 
og krydsfinerplader i et forslag med mange rumlige og ar-
kitektoniske kvaliteter.
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Forslag 42/50108
Kongens Krone

Udarbejdet af Søren Harder Nielsen, arkitekt MAA 
og Rie Davidsen, arkitekt MAA

Forslag 42/50108 Kongens Krone beskrives af forslagsstil-
lerne som en moderne fortolkning af et klassisk lysthus. 
Projektet har form som en åben pergolastruktur med en 
oktogonal grundplan. Pergolastrukturen omslutter et in-
dre scenedæk, som er åbent mod himlen. Scenedækket har 
sit eget fine geometriske mønster bestående af både lægter 
og plader. Dækket møder plænen i åbninger mod alle otte  

 
 
 
 
sider. Konstruktivt er pavillonen er opbygget af otte ens 
moduler, og den fine ornamentik i fladen opstår via en in-
teressant samling imellem lægter og plader, som samles i 
et låst kryds, som dannes af en kombineret blad- og tap-
samling. 

Det er et meget fint forslag, som hædres for sin gennem-
førte konstruktive logik, der danner en stærk æstetisk og 
poetisk helhed.  
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Forslag 64/76559

Udarbejdet af Dehlin Brattgård Arkitekter (SE)  
v. Johan Dehlin, arkitekt SAR/MSA, Johannes 
Brattgård, arkitekt MSA og Sebastian Mardi, 
arkitekt MAA

Forslag 64/76559 har et rektangulært grundplan bestående 
af to mindre tårne og en trappepyramide, som er sammensat 
til én samlet figur. Pavillonen har en yderside, som man med 
siddetrapper kan indtage fra alle sider. Desuden indeholder 
den et indre rum, som kan benyttes til både ophold og events 
og som også er oplevelsesrig blot at bevæge sig igennem. 

Konstruktivt er pavillonen opbygget af et stort gitter, som 
beklædes med siddeflader i krydsfiner og skråtstillede 
lægter på tårnene. Skalamæssig tilpasser pavillonen sig 
fint til Herkules Pavillonen. Forslaget formår med succes 
at skabe en pavillon som både i hverdagssituationen og 
ved events kan indtages både udvendigt og indvendigt. 
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KONKURRENCEFAKTA

Konkurrenceudskriver
Akademisk Arkitektforening på initiativ af Lokalafdelin-
gen i København.

Konkurrenceprogrammet udarbejdet af
Lokalafdelingen København i samarbejde med Arkitekt-
foreningen.

Konkurrenceperiode
10. januar - 27. februar 2017.

Antal forslag
65. Heraf blev 64 forslag optaget til bedømmelse.

Dommerkomité 
Even Brænne Olstad (formand for dommerkomiteen og 
stedfortrædende leder af lokalafdelingen), Astrid Mody 
(leder af lokalafdelingen), Ali Arvanaghi, Laura 
Wedderkind Bank, Mia Scheel, Kirsten Birk Hansen, 
Thomas Ringhof, Lise Birgens Kristensen og studenter-
repræsentant Nicole Gry Holme. Alle fra Lokalafdelingen 
København. 
Mathilde Petri, Dreyers Fond, Niels Neye, Moelven Dan-
mark.

Fagdommere udpeget af Arkitektforeningen arkitekt 
MAA Bettina Lamm, arkitekt MAA Christian Olesen, 
arkitekt MAA Uffe Leth.

Rådgiver for dommerkomiteen
Dorrit Elmquist, forpagter af Cafe Hercules i Kongens 
Have, Olga Popovic Larsen, professor og ingeniør, Kunst-
akademiets Arkitektskole, Balder Johansen, Logik og Co., 
Niels Mellergaard, slotshavechef og Tanguy Laviolette, 
landskabsarkitekt, begge fra Slots- og Kulturstyrelsen.  

Dommerkomiteens sekretær
Arkitekt MAA Sven Felding på vegne af Arkitektfor-
eningen.

Konkurrencens sekretær
Anita Færk, projektleder, Arkitektforeningen 

Bedømmelseskriterier
Forslagene vil blive vurderet på deres arkitektoniske, 
funktionelle og tekniske løsninger i forhold til konkur-
renceprogrammets ønsker og krav. Der vil blive lagt stor 
vægt på, at forslagene kan realiseres inden for den be-
skrevne ramme for projektet, jævnfør programmets afsnit 
2.2 til 2.9.

Bedømmelsesperiode
6. marts 2017 - 27. april 2017.

Samlet præmiesum
200.000 kr.

Konkurrenceresultat og fordeling af præmiesum
Forslag 52/04540: 1. præmie (100.000 kr.)
Forslag 46/48373: 2. præmie (60.000 kr.)
Forslag 49/31210: 3. præmie (40.000 kr.)
Hædrende omtaler: Forslag 10/87191, 11/95195, 15/12428, 
20/18891, 28/11221, 42/50108, 64/76559

Offentliggørelse af konkurrencens resultat
5. maj 2017.
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Pavillon MAA 2017 er sponsoreret af Dreyers Fond, Moelven Danmark og Realdania og 
er blevet til med større fra Slots- og Kulturstyrelsen og Akademisk Arkitektforening.


