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Siden 1749 har byens borgere brugt Frederiksberg Have som udflugtsmål og afveksling fra byens liv. 
Den dag i dag samles mennesker om oplevelser og afslapning i haven.  
 
Gå på opdagelse i den romantiske landskabshave  
Den romantiske landskabshave er nemlig skabt til at gå på opdagelse i. Haven er kendetegnet ved sø-
er, slyngede stier og kanaler, en varieret beplantning med fremmedartede træer og buske og planlag-
te overraskelser. I Frederiksberg Have kan du bl.a. opleve en grotte, et kinesisk lysthus, et tempel og 
et vandfald. 



Turen til Møstings Hus gik gennem Frederiksberg Have og her kunne man nemt få en dag til at gå. I 
denne omgang nøjes jeg med at tage et billede af statuen af Frederik VI, som står ved indgangen fra 
Frederiksberg Runddel. 





Historien 

Møstings Hus blev opført i år 1800 og bærer navn efter den mest kendte ejer, Johan Sigismund Mø-
sting (1759-1843). Møsting havde fra 1813 en fremtrædende stilling som finansminister og chef for 
rentekammeret i landets regering under Frederik Vl og blev fra 1814 medlem af Gehejmestatsrådet. 
 
Møstings Hus stammer fra den tid, hvor Frederiksberg var det foretrukne sommeropholdssted for 
velhavende borgere og fremtrædende embedsmænd. Det var kongefamilien, der i sidste halvdel af 
1700-tallet havde gjort Frederiksberg til sit private ferieparadis. Når foråret holdt sit indtog, satte 
endeløse rækker af bøndervogne kurs mod Frederiksberg Slot fra København, medbringende alt det 
et kongeligt hof behøvede for at kunne opretholde en passende levestandard. Knap 50 år senere fulg-
te landets spidser dette eksempel ved at opføre en række fornemme lystgårde på Frederiksberg. 
 
Møstings Gård var en af disse lystgårde. Man ved ikke, hvem arkitekten var, men man formoder, det 
var en af de mange dygtige elever af tidens førende arkitekt, C.F. Harsdorff. Her havde Møsting og 
hans kone fast sommerbolig fra sommeren 1816 og indtil Møstings død i 1843. Møsting er den person, 
som i den ældste periode af lyststedets historie har boet længst i huset, og det er formodentlig der-
for, og i forbindelse med hans fremtrædende stilling i Frederik Vl.s regering, at hans navn er blevet 
uløseligt knyttet til huset. I 1844 blev det overtaget af generaldecisor G. H. Monrad, som ændrede 
husets status til helårsbeboelse. Huset har gennem årene haft flere skiftende ejere og har langsomt 
ændret udseende. Således var de fleste af gårdens tilhørende længer revet ned i 1903, og hovedhu-
set fik efterhånden tidstypiske etageejendomme som naboer. Byen ændrede sig i det hele taget lang-
somt omkring det tidligere landsted, og de ændrede forhold harmonerede ikke med den gamle byg-
ning. I 1918 udkom en ny lov om bygningsfredning, som skulle sikre særegne historiske bygningsvær-
kers overlevelse, og Møstings Hus blev i den forbindelse fredet i klasse A, hvilket senere fik afgøren-
de betydning for husets skæbne. 

En ny begyndelse 
I starten af 1976 foretoges udgravningen til kælderen, og efterfølgende blev huset genoprejst på 
den nuværende adresse på den modsatte side af Smallegade ved det tidligere gadekær for enden af 
Poul Møllers vej. Nu ligger det med Frederiksberg Haves høje træer som baggrund. Samme kulisse, 
som det havde, da det oprindelig blev opført i Smallegade, omgivet af en have, der strakte sig helt til 
Howitzvej. 
 
Da bygningen stod færdig, manglede man at få de omkringliggende omgivelser ordnet, så de passede 
til den nyopførte bygning. Det gamle gadekær blev genetableret, og der blev anlagt en mindre barok-
have øst for bygningen. 
Det smukke resultat af nyopførelsen blev officielt anerkendt, idet "Foreningen til Hovedstadens for-
skønnelse" i 1978 overrakte kommunalbestyrelsen bronzediplom for smukt udført arbejde. Diplomet 
hænger til højre for indgangen til Møstings Hus. 
 
Som Møstings Hus i dag står smukt og spejler sig i vandoverfalden, er det svært at forestille sig en 
bedre placering, og huset benyttes af mange som en kulturel oase midt i storbyen. 

Nye tider 
I 1924 blev Møstings Hus opkøbt af A/S Rial-
to, der senere opførte det nuværende Rialto 
kompleks. 
 
I forbindelse med en regulering af fortov og 
gadelinje i Smallegade bad Frederiksberg Kom-
mune i 1939 om tilladelse til at nedrive huset 
for at skaffe bedre betingelser for den 
stærkt øgede trafik i området. Bygningssynet 
indgik efter mange forhandlinger et kompromis 
med Frederiksberg Kommune om at tillade en 
nedrivning, såfremt kommunen bekostede en 
fuldstændig opmåling af huset og bevarede de 
væsentligste bygningsdele til en genopførelse. 
 
Nedrivningen var færdig i 1965 - men der kom 
til at gå mere end et årti år, før Møstings Hus 
blev genopført. 
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Billedkunstner Morten K. Jacobsen arbejder i sin soloudstilling i Møstings Hus med en æstetisering af 
det selvbiografiske. 
Kunstneren skriver selv om udgangspunktet for udstillingen: 
 
”Nivå var det perfekte sted for en gennemført deroute. I de 9 år jeg bor i Nivå, flytter vi 4 gange, 
downsizer konstant. Ja altså, Nivå gik ikke, som det skulle. Som tilflytterfamilie startede det nogen-
lunde normalt, men 9 år senere havde Nivå slået min mor ihjel - trukket hende ned i sølet, transfor-
meret hende til centerdranker, og i den proces udstødt resten af familien – og så i Nivå. Hallo! 
Med storhedsvanvid og dagdrømmerier holdt jeg den gående. Min dannelse var kabel-tv’ets omfatten-
de repertoire og MTVs Headbangers Balls romantisering af de musikalske lowlives og deres aktualise-
ring af kunstnermyten. Jeg kunne spejle mig i den, og fandt en pervers tilfredshed i det”. 
 
Udstillingen er mixed media, bestående af bl.a. landskabsmalerier, stedsspecifikke objekter, sammen-
stillinger fra familiealbummet og video. 

Om kunstneren: 
Morten K. Jacobsen (f.1976) bor og arbejder på Frederiksberg. Han er uddannet fra Det Kgl. Danske 
Kunstakademi i 2011 og har bl.a. deltaget i gruppeudstillingerne ”Synthetics” på Primer (2017) & 
”Interdimensionale” på Gammelgaard (2018), hans seneste soloudstilling ” Retrospektiv 2007-2017 
Morten K Jacobsen” på FSC (Future Suburban Contemporary) blev præmieret af Statens Kunstfond. 
Morten k. Jacobsen er medstifter af udstillingsstedet Sydhavn Station (2012-2017), har været med-
lem af Advisoryboardet på New Shelter Plan, fungerer som kurator og daglig leder af Ringsted Galle-
riet, hvor han bl.a. har kurateret udstillingen "03.03.18", præmieret af Statens Kunstfond 2018. 
Udstillingen er støttet af Grosserer L. F. Foghts Fond og Statens Kunstfond. 
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The Hill (chasing the UFO) 

The Road (limbo) 
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White Mountains / Black Mountains (horizontal) 
Black Mountains (vertical) 
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Negative Space Part B (cast of Nivå Center) 
 

Nivå Center er helvedes forgård. Nivå Center skjuler ikke, hvad Nivå er. Nivå Center er en skueplads 
for selvmordere og deres selvmord. Mn drikker sig ihjel her, man øver vold på sig selv og andre. Det 
var her han som ungt menneske var tvunget til at købe dagligvarer og ikkedagligvarer. Altid når han 
skulle afsted til Nivå Center, poppede tankerne op. Havde han nok penge med, ville han blive overfal-
det, ville han møde hende rundt om hjørnet? I Nivå Center er alt blotlagt, stillet hånligt frem til be-
skuelse, ingen kan føle sig trygge, alle er udsat. 
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Exit 
Part 1, 2, 3 & 4 


