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SØNDERMARKEN

Folkepark med eksempler på romantikkens fascination af det fremmede
Søndermarken blev omlagt til en romantisk landskabshave i slutningen af 1700-tallet. Haven rummer stadig flere
eksempler på romantikkens fascination af det fremmedartede og dramatiske bl.a. en norsk bjælkehytte og en
kildegrotte. Søndermarken er dog i dag mest af alt en folkepark, som gennem tiden har dannet ramme om mange
små og store begivenheder.
Et offentligt samlingspunkt
Søndermarken har været åben for offentligheden siden 1852. Engang lagde de store plæner græs til både politiske forsamlinger og demonstrationer. I dag bruges plænerne til fx gratis filmoplevelser og skoleidrætsdage.
Det kan du bl.a. opleve
I Søndermarken kan man også opleve Cisternerne, som engang var vandbassiner, der sikrede københavnerne rent
vand.
Naturen midt i storbyen
I Søndermarken kan du opleve naturen midt i storbyen. Her er vilde planter, insekter i det lange græs og ugler i
de gamle træer. Dette understøttes af Naturvejledningen som har til huse i Norske Hus. Mange mennesker kommer hver dag i Søndermarken for at løbetræne, lufte hunden eller blot gå en tur i det bakkede og skovfyldte
landskab.

Norske Parti
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1700-tallets engelske haver tog udgangspunkt i poesi og naturfilosofi, og Søndermarken blev anlagt
med inspiration derfra i 1780’erne.
Som kronprins besøgte Frederik VI Norge, som frem til 1814 hørte under den danske krone. Det formodes, at Frederiks VI tog bjælkehuset med sig hjem og lod det opføre i Søndermarken. Rundt om
huset blev der anlagt et norsk landskabssceneri med graner og andre nåletræer samt en spinkel todelt træbro over søen, som gav indtryk af, at der lå en elv.
Digteren Adam Oehlenschläger skrev om Norske Parti i Søndermarken: Tynde bro mon ei du svigter?
Kiækt du bugter dig. Den pirrende følelse af, at vildnisset var farligt - var et mål i sig selv i den romantiske oplevelseshave.
Gennem tiden forfaldt broen og søerne blev opfyldt. I 2011 blev Norsk Parti genskabt og Norske Bro
genbygget efter tegninger fra arkivet.

Statue af digteren Adam Oehlenschläger
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Adam Gottlob Oehlenschläger (1779-1850) regnes for Danmarks første store romantiske digter. Hans
mest berømte værker er Danmarks folkelige nationalsang, Der er et yndigt land, og digtet Guldhornene.
Oehlenschläger voksede op ved Frederiksberg Slot, hvor hans far var fuldmægtig for slotsforvalteren. Som dreng færdedes Oehlenschläger derfor ofte i den ellers lukkede Søndermark og gennem den
sanselige oplevelse af den romantiske landskabshave fik han grundlagt sit syn på naturen, som senere
inspirerede ham til at skrive digte. Digtet Søndermarken fra 1816 indledte han med disse ord:
Hulde Skov, du stille have,
med dit Bladehang!
Dig, min Barndoms bedste Gave,
skylder jeg en Sang.
ene her ved Askens Stamme
Vil jeg Lyren slaae,
medens Solens sidste Flamme
svinder i det Blaae.
Statuen forestiller digteren som ung mand, og kunstneren bag er billedhuggeren Julius Schultz (18511924)

Favnbrændehuset
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I 1780’erne blev Søndermarken forvandlet til en romantisk landskabshave med eventyrlige scenerier
og overraskelser. Nogle var sværere at finde end andre. Midt i et tilvokset skovparti lå der en mærkværdig hytte i en lille lysning. Den var svær at få øje på, fordi den simpelthen ligne de en brændestabel.
Favnbrændehuse fandtes i andre romantiske haveanlæg, f.eks. Liselund på Møn. Alle facader og døre
var bygget op af længder eller endestykker af råt tømmer, hvorved de kom til at minde om brændestabler udstyret med stråtag. Husene blev brugt som lysthuse eller tjente en praktisk funktion, f.eks.
som toilet eller opbevaringsplads.
Favnbrændehuset i Søndermarken blev sandsynligvis opført i 1799. Indvendigt var det fornemt indrettet, hvilket var en overraskende kontrast til dets rustikke ydre.
Det oprindelige favnbrændehus eksisterer ikke længere, og det nuværende er en loyal gendigtning,
tegnet af arkitekterne Rubow og Galster. Som mange andre favnbrændehuse gennem tiden bruges det
til opbevaring.

