
Herkules og løven
Frederik 4. købte Barattas skulptur Her-
kules og løven under sit italiensophold 
1708-09. Herkules er den romerske antiks 
navn for den græske mytologiske helt He-

rakles. I et anfald af vanvid dræbte Herkules sine tre børn. 
For at sone sin udåd bad oraklet i Delfi ham om at dræbe 
den nemæiske løve, men Herkules’ pileskud prellede af 
mod løven. en udgave af myten siger, at Herkules i stedet 
dræbte den med de bare næver. Det er denne situation, som 
skildres i skulpturen i kongens Have. Den marmorskulptur, 
som kan opleves i haven, er en nyhugget skulptur fra 2006.

stauDeBeD
staudebedet er engelsk inspireret og kom til haven i begyn-
delsen af det 20. århundrede. siden da er bedet gjort større. 
I dag er det med sine 250 meter efter sigende nordeuropas 
længste. Der findes ca. 200 forskellige planter i bedet, og 
oplevelsen forandres, som året skrider frem. Du kan sidde 
på bænkene med ryggen mod den gamle havemur og nyde 
solen og de mange blomster og farver.

legeplaDs
legepladsen blev anlagt efter en konkur-
rence udskrevet af slots- og ejendoms-
styrelsen og statens kunstfond i 1997. 
Flere af havens gamle elmetræer blev 

brugt som tømmer til legeredskaberne. på den populære 
legeplads møder børnene drager og drageæg og kan boltre 
sig blandt hængebroer og lysthuse. 

MarIonetteater
I sommermånederne kan du gratis se marionetteater i en af 
havens pavilloner.

krokusplæne
I det tidlige forår blomstrer krokusplænen 
i lilla og hvidt. Med rosenborg slot i bag-
grunden er det et imponerende syn. Marmor-
kuglerne har udsmykket haven siden 1674. 

kruMsprInget
på gamle haveplaner fra 1600-tallet kan man se et anlæg, 
der gennem tiden er blevet kaldt krumspringet, fordi der 
var mange små gange i et sindrigt mønster. I 2001 blev 
der anlagt et nyt og lidt mindre krumspring i moderne 
materialer og med historiske roser. 

oplev
kongens Have

Fra kongelIg tIl 
FolkelIg lystHave

Fra kongelIg tIl 
FolkelIg lystHave

kongens Have har været åben for publikum siden 
1770erne og er i dag et populært åndehul og en attraktion 
for mange københavnere og turister. Haven besøges hvert år 
af ca. 3 millioner mennesker og danner ramme om mange 
begivenheder lige fra den private picnic til organiserede  
arrangementer og offentlige begivenheder.

Havens HIstorIe startede i 1606, hvor den havein-
teresserede Christian 4. opkøbte et stykke jord uden for 
københavns nordøstlige voldanlæg. Her byggede han det, 
der senere blev rosenborg slot, og anlagde en have. Haven 
skulle forsyne hofhusholdningen på københavns slot med 
frugt og grønt og fungere som lysthave for kongen. Haven 
dannede fx ramme om ringridning og andre aktiviteter, som 
skulle underholde kongen og hans gæster.

I Dag har grønne plæner erstattet frugtplantager og bede 
med pryd- og nytteplanter. stierne ligger stort set samme 
sted som Christian 4. placerede dem, men ellers er der ikke 
meget tilbage af den oprindelige have. Haven fungerer dog 
stadig som en lysthave for alle som besøger de historiske 
grønne arealer midt i storbyen. For at skabe nye rum og 
oplevelser og understrege havens historie er nutidige for-
tolkninger af en række renæssanceelementer i de senere år 
kommet til haven.

ÅBnIngstIDer
kongens Have er åben hver dag året rundt. Haven åbner kl. 
7 og lukker mellem 17 og 22 afhængig af årstiden.

kongens Have pÅ nettet
på slots- og ejendomsstyrelsens hjemmeside kan du læse 
meget mere om kongens Have og andre slotte og haver. 
Du kan bl.a. søge om at afholde et arrangement i haven, 
stille spørgsmål til brevkassen og se en interaktiv udgave af 
kortet i denne folder. Find det på:

WWW.ses.Dk/kongensHave

Løngangstræde 21
1468 København K
Tlf. 33 92 63 00
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rosenBorg slot 
rosenborg slot blev oprindeligt opført af 
Christian 4. som et landligt lysthus, men frem 
til 1624 blev det udbygget til det nederlandske 
renæssanceslot, som vi kender i dag. slot-

tet huser i dag De Danske kongers kronologiske samling med 
interiører, portrætter og kunsthåndværk fra Christian 4.’s til 
Frederik 7.’s tid og ikke mindst kronjuvelerne.

lystHaven
på slotsholmen ved rosenborg slot fik 
Christian 4. anlagt en mindre lysthave. spo-
rene efter denne have blev genskabt i 2006. 
ordet lysthave indikerer, at anlægget pri-

mært har bestået af prydplanter og ikke køkkenhaveplanter. 
Forskellige historiske kilder har givet et billede af, hvordan 
haven kan have set ud. Christian 4.’s botaniker hentede 
eksotiske planter fra hele europa til haven. I 1600-tallet 
var de eksotiske planter sjældne, og man ville derfor gerne 
fremhæve planterne ved at lade dem stå alene. Dette er 
bibeholdt ved genskabelsen, så bedene kan opleves, som de 
kan have set ud, da Christian 4. gik rundt i haven.

grønneBro
ligesom på Christian 4.’s tid forbinder grøn-
nebro haven og slotsholmen. når slottet er 
åbent, kan du gå i kongens fodspor og krydse 
broen. kongen brugte i sin tid broen, når han 

alene eller med sine gæster gik på havevandring eller var på 
vej til Det Blaae lysthus - i dag Herkulespavillonen.

rosenHaven 
rosenhaven blev anlagt i 1960erne. De smukke og ka-
rakteristiske stjernemønstre i bedene og i belægningen er 
inspireret af populære mønstre fra renæssancetiden. 

HerkulespavIllonen 
sammen med anlæggelsen af haven 
påbegyndte Christian 4. opførelsen af Det 
Blaae lysthus. Christian 5. indrettede senere 
lysthuset som eremitage, hvor bordet blev 

dækket i underetagen og hejst op gennem en lem i gulvet, 
så kongefamilien kunne spise uforstyrret. I 1773 blev ere-
mitagen bygget om til en kulisse for skulpturen Herkules og 
løven og er i dag kendt som Herkulespavillonen. pavillonen 
huser i dag en café med udendørs servering.
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