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Undervisningsmateriale - Adam Oehlenschläger & Søndermarken 
 

Indledning  
Frederiksberg Slot blev opført omkring år 1700. Slottets haveanlæg var opdelt i en nordlig del, der 
blev kaldt Frederiksberg Have eller Slotshaven og en sydlig, der blev kaldt Søndermarken eller 
Plantagen.  Den mest indflydelsesrige fortaler for den engelske landskabshave, professor C.C.L. 
Hirschfeld fra Kiel, besøgte i 1780 på kongens foranledning Frederiksberg. I tredje bind af hans 
betydningsfulde værk Theorie der Gartenkunst fra 1780 påpeger han, at Søndermarken var meget 
velegnet til at blive omlagt til landskabelig have ”da det ligger højt og har blide skråninger, og 
jordbunden er meget frugtbar....Herfra kan man nyde de herligste udsigter over de omliggende 
landskaber over Østersøen, Amager og havet på den anden side og de der sejlende skibe”. 
Resultatet blev, at Søndermarken var den første af de kongelige haver, der blev omdannet fra 
barokanlæg til en romantisk landskabshave i den nye ”engelske stil” i årene 1780-1805. 
 
Adam Oehlenschläger (1779-1850) tilbragte sin barndom på Frederiksberg Slot, da faderen var 
ansat som fuldmægtig for slotsforvalteren og havde en lille tjenestebolig her. Mens Frederiksberg 
Have var et af københavnernes foretrukne udflugtsmål, var det kun kongefamilien og en snæver 
kreds, herunder digteren fader, der havde adgang til Søndermarken. Barndomsoplevelserne fra 
Søndermarken med eksotiske lokaliteter som Eremithytten, Det Kinesiske Lysthus og Norske Hus 
har Oehlenschläger skildret i sit lange digt Søndermarken, der udkom som en del af digtcyklussen 
Frederiksberg 1817. 
 
Da den unge Adam Oehlenschläger i sommeren 1802 begejstredes over naturvidenskabsmanden og 
filosoffen Henrich Steffens’ foredrag på Elers Kollegium i København inviterede han vennen med 
på en lang spadseretur i Søndermarken. På turen fortalte Steffens ham om de nye filosofiske tanker 
fra Jena, den såkaldte Jenaromantik. Samtalen inspirerede digteren til at skrive det romantiske 
programdigt Guldhornene, som udkom i samlingen Digte 1803. Søndermarken regnes derfor som 
arnestedet for romantikkens begyndelse i Danmark. 
 
Åbningen af Søndermarken for offentligheden i 1852 førte til, at haven blev benyttet til bl.a. tivoli, 
markeder og større politiske arrangementer. Det betød, at mange af de små lysthuse og scenerier, 
som var skabt i forbindelse med omdannelsen af haven til et romantisk anlæg, gradvist gik til 
grunde. Staten har stået for driften af Søndermarken siden 1852. I 1960 blev både Frederiksberg 
Have og Søndermarken fredet efter naturbeskyttelsesloven. I 2005 udarbejdede man en 
udviklingsplan for Søndermarken, der påpegede parkens potentiale. Det blev starten på projekt Liv 
og lys i Søndermarken, der har haft  til formål at genskabe havens scenerier, herunder de historiske 
bygværker, og samtidig skabe et sted, hvor borgerne har mulighed for at bevæge sig. 
 
Bakkehusmuseet  har samarbejdet med Styrelsen for Slotte og kulturejendomme om  formidlingen 
af Søndermarken. Det har resulteret i  levering af  baggrundsmateriale til skiltene i parken og  
udstillingen Oehlenschläger & Søndermarken, der blev vist på museet i tidsrummet 26. september 
2013 til 12. januar 2014. I forbindelse med udstillingen udgav museet  et større udstillingskatalog 
med artikler af  cand. Mag. Rikke Christensen,  mag. art Hanne Raabyemagle,  Phd, Liv Oustrup og 
mag. art Gertrud With.  
Herværende undervisningsmateriale beregnet til gymnasium  og HF. klasser er en forkortet udgave 
af dette katalog. 
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Adam Oehlenschläger og den litterære romantik i Danmark 
To skulpturer opstillet i Københavnsområdet fortæller to meget forskellige historier om digteren og 
dramatikeren Adam Oehlenschläger (1779-1850). Ungdomsportrættet på Valby Bakke for enden af 
Norske Allé, tæt ved Frederiksberg Slot præsenterer en ungdommelig, selvsikker, moderigtig og 
dynamisk digter (fig. ). Figuren skrider fremad, men er samtidig sikker og hvilkende i sig selv med 
hænderne samlet om en stok bag den ranke ryg. Detaljerne i påklædningen; den figursyede 
dobbeltradede herrefrakke, den bredskyggede hat, kvaster i de halvlange støvler, stramme bukser og 
pynt på skjortebryst og den plisserede charmeklud bundet om halsen, viser figurens moderigtige 
selvbevidsthed. 
 

 
 
Den unge Adam 
Oehlenschläger 
på spadseretur, 
skitse af Julius 
V. Schultz, 1897, 
Bakkehusmuseet. 
 
 
Det modne portræt af den siddende digter foran Det Kongelige Teaters gamle scene på Kongens 
Nytorv i København – den scene som Oehlenschläger mere end nogen anden i sin samtid fyldte 
med skuespil -  fremstiller digteren som værdig og ophøjet. Den ældre digter strækker sig mageligt i 
sin lænestol. Løse, behagelige klæder, rund, velbespist og tilbagelænet. Hagen løftet en anelse, 
skuende ud over omverdenen og samtidig selvbevidst hvilende i en nærmest kongelig følelse af at 
være en af de udvalgte. 
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Adam Oehlenschläger, 
Bronzestatue af H. W. Bissen, 1858 
Foran Det Kgl. Teater 

 
Tilsammen fortæller de to skulpturer historien om digteren, der i sin ungdom introducerede 
romantikken i Danmark, fornyede det digteriske sprog og igennem sin mere modne levetid havde en 
enestående position som Danmarks ”Digterkonge”, idet han blev laurbærkranset som ”Nordens 
Digterkonge” i domkirken i Lund i 1829, og som var sin tids mest spillede skuespilforfatter på 
hovedstadens nationalscene med sine 25 dramaer. 
Men også samtidens og eftertidens kritik af digteren anes i portrættet af den ældre og magelige 
”lænestolsforfatter”. Kritikken lyder på, at kun de tre første af digterens udgivelser, ud af en samlet 
produktion på i alt 51 værker, har reel æstetisk, litterær, filosofisk og eksistentiel kvalitet – at han, 
efter en stærk blomstrende ungdomsdigtning blev ensformig, alt for harmonisøgende og 
”bedsteborgerlig”. 
 
Perspektivet  rækker dog udover at være et dobbeltsidet portræt af Oehlenschläger. Det rækker ind i 
et dobbeltsidig portræt af romantikken i Danmark som periode, ideologi og æstetik, hvilket spiller 
en rolle i den stadigt aktuelle diskussion om, hvornår og hvordan den danske litteratur blev 
moderne. Det er med andre ord diskussionen om det moderne gennembrud.  
For det er med romantikken som med så mange andre begreber og periodebetegnelser. 
Romantikkerne selv brugte ikke ordet, der er langt fra konsensus om, hvad ordet betyder og 
betydningen afhænger i høj grad af, hvordan man fortolker ordet.   
I dansk sammenhæng  kædes  romantikken ofte sammen  med den  nationalromantiske guldalder, 
hvor det dannede borgerskab  beskæftigede sig  med fremstillinger af land og natur. Kultur- og 
åndslivet blomstrede i perioden, mens landegrænser svandt drastisk ind, hovedstaden blev udsat for 
bombardement og landet ramt af statsbankerot. 
 
Samtidig satte særligt de tyske, litterære og filosofiske strømninger heftige bevægelser i gang i de 
unge danske forfattere og tænkere. En ung genration ville skabe en ny stor fortælling om kulturen, 
naturen, individet og samfundet. Euforiske, store  øjeblikke, følelsesstorme og samtidig splittelse, 
desperation og en følelse af meningsløshed i en verden, hvor mennesket med den nye videnskabs 
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opdagelser var blevet splittet ikke kun fra Gud, men også fra naturen. Digterne  kaldte sig den nye 
skole, og de både reagerede og agerede på det foregående århundredes oplysningstid. 
 
Romantikken var et spændingsfelt mellem harmoni og splittelse. Den danske romantik kom til at 
søge den roligst mulige middelvej mellem eufori og desperation og udtrykte dermed på en måde, 
som senere tider kan have svært ved at identificere sig med.  
 
 
Den kommende digter 
Oehlenschläger blev født i 1779 på Vesterbro, ca. dér hvor Oehlenschlægersgade munder ud i 
Vesterbrogade, ved bunden af Frederiksberg Allé. Han fik sit navn efter grev Adam Gottlob 
Moltke. Faderen var organist ved Frederiksberg Kirke og slotsforvalterfuldmægtig ved 
Frederiksberg Slot. Adam Oehlenschläger voksede derfor op på Frederiksberg Slot og færdedes frit 
i den for offentligheden nogenlunde åbne Frederiksberg Have og i den lukkede slotshave 
Søndermarken. Oehlenschläger var god til at skabe gunstige netværk- en evne, han havde fra sine 
forældre – så selv om familiens økonomi ikke var til at sende ham videre i skolesystemet som 13-
årig efter de første grundskoleår, blev han hjulpet til at få en friplads i Efterslægtsselskabets 
Realskole (svarer nogenlunde til nutidens gymnasium).  Her lærte han de ”reale fag”, naturfagene 
og de relevante fremmedsprog (tysk, fransk etc.), men skolen underviste ikke i latin og jura og førte 
dermed ikke til studentereksamen og universitetsadgang. 
Oehlenschläger flyttede hjemmefra som 13-årig og kom sidst i sine teenageår til at bo på pensionat i 
København, hvor han forsøgte sig med et gennembrud som skuespiller på Det Kongelige Teater. 
Hans skuespiltalent var dog begrænset, og teatermiljøet og skuespillernes arbejdsvilkår begyndte at 
virke afskrækkende på ham, så atten -år gammel var han ganske i vildrede om, hvilken vej han 
skulle gå. 
Litteratur havde han altid været meget optaget af. Som enhver anden dannet borgerlig var han 
opvokset med musik, litteratur, teater og billedkunst, og som det var almindeligt, havde han 
praktiseret meget selv. Teater og skuespil havde haft hans største interesse gennem barn- og 
ungdom, men mange vers, lejlighedsdigte og forsøgsvise dramaer havde han også produceret i 
samme stil og ånd som de klassiske mestre. 
 
På Oehlenschlägers tid var forfattergerningen endnu ikke en ”profession” eller en levevej, man 
stræbte efter. Forfatter var noget, man var ved siden af en mere embedsmæssig karriere. Mange 
arbejdede på universitetet med nærliggende fag: teologi, kulturhistorie, græsk og latin, æstetik og 
litteratur, visse havde helt almindelige borgerlige karrierer som økonomer og ansatte i 
statsadministrationen, og rigtig mange arbejdede som lærere og undervisere for børn og unge.   
Oehlenschläger besad et særligt talent og fattede stor interesse for litteraturen, men at drømme om, 
at den skulle blive hans primære fagmæssige identitet, var ganske enkelt ikke en eksisterende 
mulighed. Han skulle altså finde på et eller andet at kaste sig over: Købmand, universitetskarriere 
eller embedsmand? 
 
Da han i samme periode på Madam Møllers pensionat i Vestergade mødte og blev venner med 
brødrene Ørsted – Hans Christian (1777-1851), den senere opdager af elektromagnetismen, og 
Anders Sandøe (1778-1860), den senere statsminister, der blev gift med Oehlenschlägers søster 
Sophie – besluttede han sig derfor  for at studere jura. Ørsted-brødrene var flittige og talentfulde 
akademikere, og de hjalp ham med at bestå ”latinsk juridisk forberedelseseksamen”, som bragte 
ham ind på det juridiske studium på Københavns Universitet. 
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Når man læser Oehlenschlägers erindringer, forstår man hurtigt, at han ikke var den teoretiske type, 
der egnede sig til at terpe i timevis og gennemlæsetungt skolestof, men mere en praktiker og en 
oplever. Alligevel udmærkede han sig ganske tidligt i sin akademiske karriere ved at vinde medalje 
i en opslået prisopgave. Akademisk arbejde kunne han dermed præstere på et ganske højt niveau. 
Engagement og entusiasme er nok nøgleordene bag den sammenhæng. Prisopgavens emne var 
litteratur, og opgaven handlede om det ville være gavnligt for litteraturen, hvis den antikke græske 
gudelære blev erstattet af den nordiske. Eller med andre ord: burde nordiske digtere digte om den 
nordiske mytologi i stedet for den græske? Guldmedaljevinderen Ludvig Stoud Platou 
argumenterede for, at den græske mytologi var den bedste på grund af sin fuldkommenhed og 
dermed suveræne stilling som klassisk forbillede. Oehlenschläger vandt accessit, dvs. sølvmedalje, 
og argumenterede modsat for, at den nordiske mytologi var bedst netop på grund af sin 
ufuldkommenhed! Den græske mytologi, mente Oehlenschläger, var rigtignok fuldkommen, men 
også udtømt og ”gennemtærsket” af digtere i umindelige tider. For en digter, der ville skabe et 
originalt kunstværk, skabe noget nyt, var den nordiske et langt bedre forlæg. For det første var der 
ikke digtet meget over den, og for det andet dannede den med sine store lakuner og 
ufuldstændigheder et perfekt forlæg for den digteriske fantasi. Digteren skulle selv komme med det 
meste. 
Med sin besvarelse af prisopgaven  gjorde Oehlenschläger  sig dermed til talsmand for at digteren 
ikke skulle stræbe efter at skabe et værk tæt på den klassiske perfektion som muligt. Værket skal 
ikke primært passe ind i den klassiske tradition. Det er i det originale, det nye, det som digteren selv 
finder på, at den litterære kvalitet ligger.   
  
 
Mødet med Henrich Steffens 
Det var mødet  med den norskfødte naturvidenskabsmand og filosof Henrich Steffens (1773-1845), 
der udløste Oehlenschlägers digteriske potentiale. Steffens opholdt sig i  København  i årene 1802-
1804 hvor han holdt en række meget velbesøgte forelæsninger på Elerts’ Kollegium, som forargede 
nogle og begejstrede andre.  
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Henrich Steffens, 
Kobberstik af ubekendt kunstner, 
u.å., Bakkehusmuseet 
 
Steffens som var uddannet i København og siden doktor fra universitetet i Kiel beskæftigede sig 
med geologi og mineralogi. Det videnskabelige arbejde foregik i dialog med den romantiske 
naturfilosofi, som Steffens var blevet præsenteret for under sine forskningsophold i Tyskland. 
En del af naturfilosofien svarer til vore dages videnskabelige fysik, hvor man udforsker verden og 
universet fra stoffernes mindste bestanddele til de største sammenhænge. Men naturfilosofien var 
også en stor fortælling om historie, kultur og guddommelighed og dermed et krydsfelt mellem 
naturvidenskab og humaniora. Det var en helhedstænkning, et verdensbillede og en 
erkendelsesteori. En forklaring af mennesket og verden, som rimeligvis kan sammenlignes med 
religiøse verdensbilleder. 
 
For Steffens var det givet, at Danmark var langt efter Tyskland i kulturel og videnskabelig 
udvikling, og derfor ønskede han med denne forelæsningsrække at introducere de nye tanker i 
Danmark. Steffens havde desuden forventninger om, at han hjemvendt fra Tyskland var sikret en 
stilling ved universitetet og dermed en givende karriere i Danmark. Virkeligheden blev dog en 
anden. Fra politisk hold var man interesseret i den naturvidenskabelige udvikling, men der var  frygt 
og modstand over for den unge romantik. Den franske Revolution i 1789 havde gjort kronede 
hoveder frygtsomme over for samfundsomstyrtende tendenser, og netop sådanne så kronprins 
Frederiks svoger hertug Frederik Christian af Augustenborg i ”den nye skole”.  Samme hertug sad i 
spidsen for Københavns Universitets ledelse. Så da Steffens opsøgte ham for at søge støtte til 
gennemførelsen af sin plan, mødte han modstand. Steffens fik lov til at  gennemføre den planlagte 
foredragsrække, men fik ikke økonomisk støtte  og ingen stilling ved universitetet. 
 
Steffens og Oehlenschläger mødtes et par gange i løbet af sommeren 1802 på de populære sociale 
sammenkomststeder, Drejers Klub og Richters Beefsteaks på Kongens Nytorv. Steffens’ rygte var 
løbet ham i forvejen, og Oehlenschläger blev af sine ældre venner advaret mod den sværmeriske 
elev af ”den nye skole”. Han var dog tiltrukket af Steffens’ begejstrede og entusiastiske person og 
hans provokerende tanker om litteratur, og opsøgte denne i sit hjem. De begyndte deres samtale, 
som blev starten til et meget væsentligt venskab, kl. 11 om formiddagen og blev ved til kl. 3 om 
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natten. Undervejs gik de på Richters og spiste beefsteaks, spadserede til Frederiksberg og gik 
Søndermarken rundt for derefter at vandre tilbage til København, hvor Oehlenschläger overnattede 
hos Steffens. 
 

 
 
Adam Oehlenschläger på spadseretur i Søndermarken med sin læremester, filosoffen Henrich Steffens, 
Tegning i kopi efter Carl Thomsen, 1895,  
Bakkehusmuseet 
 
Om morgenen sprang Oehlenschläger ud ad sengen, gik hjem og satte sig direkte ved sit skrivebord 
og skrev Guldhornene. Opstemt, inspireret og vækket af Steffens’ ideer og teorier om litteratur og 
stræbende efter at blive anerkendt og optaget i den nye skole opsøgte han Steffens igen og læste 
digtet op for ham. Steffens udbrød. ”Ei min bedste ..Du er jo virkelig en Digter! Oehlenschläger 
svarede ham: ”Jeg selv fast var af den formodning”. 
 
På dette tidspunkt var Oehlenschläger dog langtfra et ubeskrevet blad, hvad angår litterær 
produktioner. Han var allerede kendt og ganske populær som lejlighedsdigter. Han havde udgivet 
forskellige digte og havde forlagskontrakt på både en digtsamling og et dramatisk stykke.  Men med 
inspiration og ganske betydelig diktion fra Steffens var det nu en anden slags litteratur, han ville 
skrive. Han kasserede de ark af dramaet, som forlaget allerede havde trykt, og betalte dem tilbage 
for både omkostninger og udlæg. Hele digtsamlingen, som forlaget til hans held endnu ikke havde 
set et eneste ark af, kasserede han efter Steffens anvisning, men undtagelse af nogle få stykker, og 
digtede på få måneder en helt ny samling. Guldhornene blev trykt heri, og hele samlingen udkom 
december 1802. Digte 1803 kom den til at hedde. 
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Trykt titelblad til Digte 1803, af Adam Oehlenschläger, 1803, 
Bakkehusmuseet 

 
Romantikkens gennembrud  
Digte 1803 er ikke kun Oehlenschlägers gennembrud som digter, den er også romantikkens 
gennembrud i Danmark. Helt i overensstemmelse med emnet for hans prisopgave, er stofområdet 
hentet i den nordiske mytologi, historie og folkesagn. Formmæssigt har han ligeledes lade sig 
inspirere af den nordiske mytologiske tradition med bogstavrim (dvs. forbogstaverne har samme 
sproglyd, f.eks Guderne gange, Skyen suser,Gravhøjen sukker) og den staccato-agtige rytme med 
korte linjer med to hovedtryk i hver.  
Men Oehlenschläger lader sig ikke begrænse af genremæssige regler og historiske traditioner. 
Romanske, græsk-dramatiske og nordiske versmål, rytmer, rimsystemer og andre sproglige effekter 
blandes og bruges, som digteren vil. Det er stemningen og historien, der er det væsentlige, ikke en 
bestemt genretradition.  
 
Oehlenschlägers romantiske programdigt handler om de kostbare oldtidsfund fra Gallehus i 
Sønderjylland, der netop var blevet stjålet fra Det Kongelige Kunstkammer i København.  Hornene 
var blevet  omsmeltet af tyven  og  var dermed tabt for eftertiden. Oehlenschläger digter episoden 
ind i et omfattende religiøst verdensdrama, der udspiller sig med den levendegjorte natur som scene.  
Guderne skænker menneskene hornene til erindring om den nordiske guldalder, hvor guderne var på 
jorden. Oldgranskerne, historikerne og arkæologerne har vist så stor og gedigen interesse for 
oldtiden, at guderne efter samråd vil give dem et glimt af den gyldne tid. Først dukker det ene horn 
op, da en ung pige, opslugt og opløftet af forelskelse, nærmest snubler over det. Hun aner ingenting, 
men naturens orgelbrus akkompagnerer for fuld drøn.  
Det andet horn lader guderne dukke op et århundrede senere. Guderne samler sig som ved første 
horn, naturen bæver, skælver og bruser og en ung, stærk bonde pløjer hornet op med sine okser og 
plov. Denne gang er det ikke oldgranskerne, de intellektuelle, som digtet har et tvetydigt forhold til, 
guderne vil belønne, men de særlige og få personer, som ved dannelse og følelsesmæssig intuition, 
og ikke intellektuel flid og møjsommeligt arbejde, forstår den guddommelige sammenhæng i 
naturen. Alt er forbundet, fra sole og stjerner til violer, af den guddommelige kraft. Ikke kun 
digtere, men også naturens børn, raske stærke bønder og unge piger, som hengiver sig til 
forelskelsens stormløb, aner sandheden og tror på den: at menneske, guddom og natur er forbundne.  
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Da mennesket ikke forvalter gaven fra guderne værdigt, tager guderne hornene tilbage. De bør ikke 
stå på et museum og udstilles passivt, men blive brugt aktivt i hyldesten af det guddommelige. 
Digteren forestiller sig, at hornene oprindeligt har været brugt i sakral sammenhæng fyldt med 
offerblod i offerlunden. Det burde de også blive nu i den kristne nadver, hvor vin forvandles til Jesu 
blod. Kristendommen og den hedenske religiøsitet udtrykker samme grundlæggende dyrkelse af den 
guddommelige kraft. 
Oehlenschlägers forestilling om den gyldne oldtid var en del af den  romantiske historieforståelse. 
Guldalderfortællingen. Romantikkerne betragtede oldtiden som et toppunkt i historien, fordi 
forbindelsen til det guddommelige  på det tidspunkt var direkte og umiddelbar. Mennesket forstod  
det guddommelige og åndelige som en selvfølgelig del af livet. Fra den gyldne oldtid går historien i 
en slags nedadgående bølgebevægelse i takt med, at mennesket mister kontakten med det 
guddommelige. Det absolutte nulpunkt var det romerske rige, hvor forstanden havde herredømmet 
og mennesket viste ringe interesse for tilværelsens åndelig og religiøse dybder.  Fra nulpunktet, som 
svarer til år nul, fødes kristendommen, og med den ny religiøsitets udvikling dannes den åndelige 
bevidsthed, og bølgebevægelsen går opad igen. På det ny toppunkt står den romantiske bevægelse 
med potentialet til at fuldføre verdens åndens genrejsning. Derfor er romantikken en ny guldalder. 
Guldhornene i Oehlenschlägers digt er netop tegn på forbindelsen på tværs af tider. 
 
Den universalromantiske vision 
Kodeordet for Steffens’naturfilosofi er udvikling, dynamik og sammenhæng. Den liv- og 
formgivende drift i universet består i en dualistisk dynamik mellem to modsatvirkende kræfter: en 
adskillende og en samlende. Den adskillende kraft er individualiserende  og forårsager, at væsener 
og fænomener skiller sig ud fra hinanden og helheden og bliver individer. Den samlende kraft er 
helhedsskabende og virker for enhed og sammenhæng. Den sørger for, at alle universets 
individuelle fremtrædelsesformer fungerer i et harmonisk samspil. Hvis den individualiserende kraft 
virkede alene, ville universet falde fra hinanden i lytter adskilte individer, og hvis enhedsdriften 
virkede alene, ville ingen livsformer ud- og adskille sig fra hinanden. 
 
De to kræfter virker dog ikke lige og jævnt i alle livsformer.  Alle livsformer er forbundet i en 
trappe af udviklingstrin. Alle fænomener i naturen fra mineraler og sten over planter og videre til 
dyr og mennesker er trin i en udviklingsrække, hvori den individualiserende kraft bliver stærkere og 
stærkere. Digteren F.W.J. Schelling udtrykte ideen om denne trinvise udviklingsrække med sine 
berømte ord: ”Ånden slumrer i stenen, drømmer i planten, vågner i dyret og kommer til bevidsthed i 
mennesket”. Mennesket står således på toppen af trappen og er den stærkest individualiserede og 
selvbevidste livsform. En iboende drift mod at realisere vores individuelle væsen driver vores 
udvikling frem. 
 
De to modsatrettede drifter er realiseringen af en allestedsnærværende verdens ånd, der med den 
individualiserede drift udvikler sig mod højere former af bevidsthed, og som med den forenende 
enhedsdrift holder sammen på alle naturens mangfoldige fænomener. Jo stærkere 
individualiseringsdriften manifesterer sig i naturens hierarki, dvs. jo højere udviklingstrin, desto 
stærkere og desto mere gennemtrængende virker ånden og bevidstheden øges.  
Naturen i sig selv består altså i en altgennemtrængende bevidsthed eller ånd, og alle naturens 
alsidige livsformer er udtryk for, at naturen med mere og mere avancerede  udkast kommer til 
bevidsthed om sig selv. Mennesket, som står på øverste trin i hierarkiet, kan med sin bevidsthed 
både gennemskue sammenhængen mellem de lavere stadier og sin egen sammenhæng i helheden. 
Naturen kan med mennesket reflektere over sig selv. 
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I den romantiske naturfilosofi er mennesket altså ikke skilt fra naturen. Menenskets helt unikke 
egenskaber: bevidthed, sprog og det individualistiske behov for at skille sig ud fra mængden, er 
resultat af naturen selv, af ånden i naturen. Steffens betragtede mennesket som naturens mest 
fuldkomne, modne og fribårne skabning, og han skal efter sigende være den første, som har 
erklæret: ”At den frie personlighed er endepunktet for al tilværelse og dermed den skjulte grund til 
al udvikling i naturen”. 
 
Poetiske Skrifter   
Oehlenschläger legitimerede  sin tilværelse med jurastudiet nogle år endnu, men i årene 1803-1805, 
hvor venskabet med Steffens blomstrede, skrev han udover Digte 1803 det andet af de to andre 
hovedværker i sin litterære karriere. 
Poetiske Skrifter I og II, som udkom i 1805, var endnu et universalromantisk storværk af poetisk-
episke stykker. Både form- og indholdsmæssigt lod Oehlenschläger sig inspirere af mange 
traditioner: klassicismen, klassiske græske versformer, engelsk poesi, nordisk mytologi og digtning, 
islandske sagaer og den orientalske epik. Første bind består blandt andet  af digtkredsene 
Langelands-Reise og Jesu Christi Gientagne Liv i den aarlige Natur. 
 
Langelands-Reise er en spøgefuld lyrisk fortælling om forfatterens første rejse udenfor hovedstaden 
med vennerne H.C. og A.S. Ørsted til deres fødeø Langeland. Oehlenschläger holdt meget af 
Langeland, og digtkredsen rummer både højstemt besyngelse af den åndeliggjorte natur og sanselig 
hyldest af naturens jordnære vidundere: jordbær med fløde og sukker. 
På Langeland er man overbevidst om, at det var her Oehlenschläger fandt inspiration til Danmarks 
nationalsang Det er et yndigt land fra 1819. Dette kan imidlertid ikke dokumenteres. 
 
I den alvorlige digtkreds om Jesu liv digter Oehlenschläger på tværs af evangelierne og lader Jesus 
blive født om foråret og dø om vinteren. Hans liv følger naturens rytme, og med årstidernes skiften 
gentages myten om den guddommelige forløser. Glidende strømmende overgange mellem 
årstiderne og mellem natur og guddommelighed sætter sig igennem. 
 

 
 
Forside til Aladdin, genoptryk af Adam Oehlenschlägers original fra 1805, 1857 
Bakkehusmuseet 

 
 



13 
 

Anden del af Poetiske Skrifter fra 1805 indeholder både mindre og større tekster, men vigtigst er 
dansk romantisk mest prominente værk: lystspillet Aladdin, eller den forunderlige Lampe om den 
fattige skræddersøn, der ved at realisere sit fulde menneskelige potentiale og erkende sin sande 
natur ender med at vinde både prinsesse og kongerige. Lystspillet, som var i fem akter, er inspireret 
af det orientalske storværk 1001 nats eventyr, men det er Aladdins personlighed og indre udvikling, 
der er omdrejningspunktet. Eventyrgenren havde hidtil været ”ammestuelitteratur”, men 
Oehlenschläger brugte den frimodighed, eventyret tilbyder, til at lade virkeligheden spille efter 
fantasiens pibe. Med Allandintypen skabte han et bud på sin tids autoritet: det stærke, harmoniske 
individ, der kan gøre erobringer inden for de sociale, samfundsmæssige rammer og i sig selv rumme 
et åndeligt potentiale. Læserne og publikum spejlede sig i og elskede Aladdin. Poetiske Skrifter og 
særligt Aladdin blev Oehlenschlägers helt store litterære gennembrud. 
 
Steffens’ romantik versus Oehlenschlägers – tysk versus dansk 
Poetiske skrifter og især Aladdin blev Oehlenschlägers helt store litterære gennembrud. Med Digte 
1803 havde han fundet stor digterisk inspiration, men nu i 1805 havde han fundet en velfunderet 
selvbevidsthed og en udbredt læserskare. Modtagelsen af særlig Aladdin resulterede i, at han 
vovede at tage springet og helt opgive sine jurastudier. Han var moden til at følge det digterkald, 
som han følte naturen havde udvalgt ham til. Den politiske og kulturelle elite kunne lide ham. Med 
støtte fra bl.a. greveparret Schimmelmann på Sølyst i Klampenborg og det rige købmandspar Brun 
på Sophienholm i Frederiksdal opnåede han et rejselegat fra Kronprinsens almene Fond. Han stod 
på toppen af sin kunstneriske karriere og begav sig ud på en fire år lang europæisk dannelsesrejse. 
 
Steffens havde holdt sine forelæsninger 1802 og 1803 for fulde huse, men den politiske stemning 
mod ham var ikke vendt. Ingen stillinger stod åbne for ham, så da han i 1804 blev tilbudt et 
professorat i mineralogi ved universitetet i Halle i Tyskland, slog han til. Resten af sin karriere 
tilbragte han i Tyskland. Han havde bestemt ikke høje tanker om sit hjemland, men ganske høje 
tanker om sig selv. I hans øjne havde Danmark forpasset en oplagt mulighed for at få tilknyttet en 
international kapacitet og dermed tage del i den kulturelle og videnskabelige udvikling. 
 
For Oehlenschläger har det poetiske opgør med Steffens nok primært været personligt. Steffens 
havde haft en enorm indvirkning på hans digteriske udvikling, og havde i 1802 endda været 
dommer over, hvilke digte der duede, og hvilke der ikke gjorde. Det virker derfor naturligt, at 
Oehlenschlägers øgede selvbevidsthed og bestræbelserne på at finde sit eget poetiske udtryk 
krævede et opgør med Steffens. Mange år senere da Oehlenschläger som 50-årig nedskriver sine  
erindringer omtaler han Steffens meget rosende og anerkendende. 
 
Jena-kredsen 
Det var universitetet i den lille by Jena i Østtyskland, der i årene omkring 1800 dannede ramme om 
den tyske romantik. En kreds af intellektuelle, mest mænd, men også kvinder, skrev diskuterede og 
levede i en gunstig udveksling.  De centrale aktører var brødrene Schlegel, forfatteren Novalis, 
teologen Friedrich Schleiermacher og forfatteren Ludwig Tieck. Tysk kulturs konge Johann 
Wolfgang von Goethe holdt til i Weimar, blot 30 km. væk. 
Universitetet i Jena var inspireret af den tyske filosofis hovedaktør Immanuel Kant, og blandt dets 
filosofiprofessorer taltes Friedrich Schiller, Johann Gottlieb Fichte og Friedrich von Schelling. 
Filosofien, de forelagde kaldes tysk idealisme, og den var en reaktion på den foregående 
århundredes store oplysningstid.   
Oplysningen havde fokus på den menneskelig fornuft dvs. ikke kun rationalitet, men sinds evner i 
bred forstand og placerede mennesket som primær aktør i sin egen verden. Ved denne placering 
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spaltede oplysningen også mennesket fra det guddommelig og naturen. Romantikken stod derfor 
med opgaven at genoprette sammenhængen mellem menneske, ånd og natur. Romantikken  arvede 
det selvstændige individ, men også den opgave at genskabe et emotionelt fællesskab mellem individ 
og natur. Romantikkerne i talesatte følelsen af splittelse og opdyrkede og idealiserede genskabelsen 
af harmoni. 
Ud fra en umiddelbar betragtning ville man måske påstå, at kunsten er den menneskelige 
frembringelse, der ligger så langt fra naturen som overhovedet muligt. Vi plejer jo at modstille 
kultur og natur. Men romantikerne så helt modsat på sagen. Det handler i sin kerne om det forhold 
mellem kunst og natur, som man betegner mimesis (fra græsk: efterligning , gengivelse, 
fremstilling), et kernebegreb i den æstetisk filosofi helt til bage til Platon og Aristoteles. Med 
mimesis spørger man til hvilket forhold, der består mellem kunst og verden, fordi kunsten altid på 
en eller anden måde gengiver forhold i virkeligheden. For romantikerne var potentialerne i den 
æstetiske oplevelse det, at man gennem kunsten kunne opleve og erkende selve naturen. Ikke som 
en oplevelse af naturens konkrete former, f.eks. gengivelser af landskabet eller naturfænomener, 
men som en oplevelse af det skabende princip i naturen.  
Skabelsen af et kunstnerisk værk sammenlignes med naturens skabende evne. Vejen til den 
oplevelse handlede ikke om, at man f.eks. ved at frembringe en blomst oplevede hvordan naturen 
frembragte en blomst.  I selve det at skabe, det kreative princip, spejler kunstneren sig selv i 
naturen. Det han eller hun gør i fuld bevidsthed, gør naturen ubevidst. I kunsten udtrykker ånden i 
naturen sig bevidst og kommer til bevidsthed om sig selv, fordi kunstneren netop rummer ånden i 
sig.  Grunden til at det er i kunsten, at denne erkendelse og oplevelse gør sig stærkest gældende, er , 
at der i kunsten består et særligt forhold mellem bevidst og ubevidst aktivitet. Enhver kunster 
trækker vel i en eller anden grad på ”inspiration”, ”anelse” eller ”flow” på et kreativt drive, der 
opstår i den skabende proces. Romantikerne forstod denne anelse som den ubevidste ånd i naturen, 
der virkede som et potentiale i dem selv. 
Det sværmeriske eller ”farlige” ved romantikernes tanker var, at de betragtede det borgerlige 
samfund som en hindring for at fordybe sig i det væsentlige i tilværelsen. I samfundet skal vi altid 
virke og handle i bestemte roller:  arbejde, familie, foreninger, politik, og vi er ikke frie til at 
koncentrere os om at finde og udleve  vores sande individualitet og vores forbindelse med den 
guddommelige sammenhæng i naturen. Det var de samfundskritiske aspekter i Jena-romantikkens 
forestillinger om ånden i naturen. 
 
 
Oehlenschlägers senere virke 
På sin fire års lange Europarejse kom Oehlenschläger også til Jena. Han traf Goethe og mødte 
anerkendelse, når han læste op af Aladdin. Han holdt hof med Schlegelbrødrene og gik til 
filosofiske forelæsninger.  Han fortsatte sin rejse gennem Tyskland til Frankrig og Italien og sendte 
digte hjem, som blev udgivet samlet i Nordiske Digte, 1807.  
Ved hjemkomsten i 1809 var han erklæret digter, og han præsterede en imponerende produktion af 
lejlighedsdigte, skuespil og tragedier. Med tragedierne opnåede han en uhyre popularitet, og han var 
i mange år den mest spillede dramatiker på Det Kongelige Teater. I 1810 blev han udnævnt til 
professor i æstetik ved Københavns Universitet, og med et nu sikkert livsgrundlag kunne han gifte 
sig med sin forlovede gennem 10 år Christiane Heger, søster til Kamma Rahbek på Bakkehuset. 
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Portræt af Adam Oehlenschläger, 
Blyantstegning af Johannes Chr. og Franz Riepenhausen, 1809,  
Bakkehusmuseet 
 
Oehlenschläger har aldrig dyrket splittelsen, men i hans Digte 1803 og Poetiske Skrifter 1805 er der 
et umiskendeligt drive og en kampgejst for et nyt blik på tilværelsen. Allerede i Nordiske Digte 
1807, som blev udgivet under hans udenlandsrejse, mærker man en stagnation i stil og mitivisk 
univers. Det er værd at bemærke det paradoksale i, at da han i 1805 beslutter sig for at identificere 
sig 100 procent med sin digtergerning, forsvinder det interessante og fornyende fra hans litteratur. 
Da han ikke længere føler sig splittet mellem forventningerne til hans samfundsmæssige rolle og 
hans tro på litteraturen, forsvinder spændingen. Hans efterfølgende 48 værker har i dag ringe plads i 
litteraturhistorien. Det borgerlige publikum elskede hans dramaer, og han faldt ind i den 
nationalromantiske harmonisøgende bølge, der kom til at præge dansk romantik.  
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Adam Oehlenschläger og Frederiksberg 
 
Søndermarken og Frederiksberg Have 
Adam Oehlenschläger var ca. 1 år gammel,  da hans far Joachim Conrad Oehlenschläger  i 1780 
blev ansat som slotsforvalterfuldmægtig på Frederiksberg Slot og  familien  flyttede ind på slottet. 
Udover sit arbejde ved slottet var faren organist ved Frederiksberg Kirke. Familien  blev siden 
forøget med to døtre. Den ene Sophie, blev gift med Anders Sandøe Ørsted, mens den anden søster, 
Christine Maria, døde som barn. 
 

 
 
Frederiksberg Slot og Frederiksberg Have med det kinesiske Lysthus, 
Gouache af Søren Læsseøe Lange, 1801 
Frederiksberg Rådhus 
 
Barndomshjemmet var en lille lejlighed nær farens kontor ved Østerport i slottets østre buegang. 
Familien levede under beskedne forhold og kunne på afstand iagttage kongefamiliens fornemme 
livsførelse, når den ledsaget af hoffet indtog Frederiksberg Slot og haverne i sommermånederne. 
Uden for sæsonen havde de adgang til slottets sale, hvor drengen Adam med stor begejstring 
studerede de smukke malerier på nærmeste hold. 
 
I sine (Barne- og ungdomserindringer) har Oehlenschläger beskrevet forskellen mellem 
Søndermarken og Frederiksberg Have: 
 

I Søndermarken havde jeg daglig et Billede for Øie af engelsk Naturlighed, ligesom i 
den gamle Hauge endnu af fransk Regelmæssighed; og midt imellem begge det 
italienske Slot, fuldt af skiønne Værelser og Billedsale. Min Omgivning var Sommer 
og Vinter så forskiellig som Naturen. Om Sommeren vrimlede det derude af 
Mennesker, af smukke pyntede Damer; hele Hoffet var der; smuk Taffel- og janitchar-
Musik kunne vi Børn høre hver Søndag. Fra et Gallerie af kunde vi see de kongelige 
Herskaber sidde til Taffels. 

 
Når herskaberne rejste tilbage til København, ændredes livet på slottet markant. Musikken og de 
mange fint klædte personer blev erstattet af håndværkere og arbejdsfolk, som arbejdede på slottet 
og i haven. Ligesom Adam om sommeren ”beundrede den store smukke Verdens fine Levemaade”, 
studerede han om efteråret håndværkerne og arbejdsfolkenes virke. Han iagttog hvordan gartnerne 
såede, plantede og podede træerne. Når vinteren kom, forsvandt håndværkerne igen og så var 
familien alene på slottet med to vægtere og to store gule hunde. I dette store mennesketomme slot 
elskede drengen at gå på opdagelse: ”Hele Slottet hørte da os til; saa gik jeg i de Kongelige 
Værelser, betragtede Malerierne og byggede Luftkasteller”. 
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Mens Frederiksberg Have var et yndet udflugtsmål for københavnerne, blev Søndermarken kun 
benyttet af kongefamilien og en lille lukket kreds, som havde nøgle til parken. Til denne kreds hørte 
digterens far.  

Søndermarken derimod stod for det meste tom, den var alene bestemt for Hoffet. Men 
min Fader havde Nøglen, og jeg og min Søster gjorde mange Bekiendtere lykkelige, 
naar vi spadserede med dem der. Der var stille og eensomt, som ti Mile fra Byen; der 
besøgte man det norske Huus, hvor den store Natur skuffende var efterlignet i det 
Smaa; Eremiten i sin Hytte; Grotten med sine Krystaller og Malmstykker som en 
Feehule; det chinesiske Lysthuus med sit store Conchylie-Speil, sine brogede Billeder 
af Mandaaringer og Damer med Klumpfødder og Klokker paa Taget, som bevægede 
sig og klang for Vinden. 

 
Barndomsoplevelserne fra den lukkede park er skildret i det lange digt Søndermarken fra 1816. 
Digtet udkom første gang i 1817. I 1826 blev det genudgivet sammen med  J.E.C. Walters 
kobberstik af havens forskellige lokaliteter som Det Kinesiske Hus, Norske Hus, Eremithytten, 
Templet, Kildegrotten m.fl. 
 
 
Bakkehuset 
Adam  Oehlenschläger begyndte at komme på Bakkehuset som ung mand, og fik herigennem 
kontakt med hovedstadens  litterære miljø. Han forelskede sig i Kamma Rahbeks søster, Christiane 
Heger, som han senere blev forlovet og gift med. Henrich Steffens kom i årene 1802-1804 ofte med 
vennen på besøg på Bakkehuset. 
 

 
 
Hjørnestuen i Bakkehuset 
Tegnet af Christian Hetsch, 1883 
Bakkehusmuseet 
 
En aften på Bakkehuset gik med lystige samtaler. Kamma Rahbek kunne godt lide at drille sine 
gæster og lave sjov med deres små særheder. Hun skabte en særegen jargon ”Bakkehussproget”, 
hvorved alle omkring hende blev kaldt navne, som passede til deres karakter, eller udtrykte noget, 
Kamma associerede med den pågældende person. Adam Oehlenschläger blev blandt andet kaldt for 
”Adagiospilleren”, fordi han mindede Kamma om en musiker, hun engang havde mødt. 
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Bakkehusets hjørnestue, hvor samværet foregik, er i dag rekonstueret ved hjælp af beskrivelser af 
bibliotekar Chr. Molbech og Rahbeks niece Ophelia Pingel. Rekunstruktionen er dog ikke helt 
korrekt, da vinduerne eksempelvis var placeret anderledes på Rahbekkernes tid.. 
 
Digteren bevarede tilknytningen til Frederiksberg, især Søndermarken, Frederiksberg Have og 
Bakkehuset. Hver dag spadserede han en lang tur og ofte gik turen til Frederiksberg, hvor han i 
lange perioder lejede værelser, hvor han kunne opholde sig i nogle timer om eftermiddagen. Efter 
hustruen Christianes død stillede Christian VIII i 1842 Fasangården i Frederiksberg Have til 
rådighed som legatbolig for ham.  
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Den romantiske haves opståen og udbredelse 
 
Landskabshaven eller den engelske have 
En af 1700-tallets vidt udbredte kulturelle bevægelser blandt Europas sociale elite var et nyt syn på 
havens ideelle indretning. Dette syn førte til indførelsen af den landskabelige havestil, der fra sine 
spæde, men vigtige første manifestationer i England tidligt i århundredet bredte sig til hele 
kontinentet med kulmination omkring  år 1800.  Der er tale om en udvikling, som griber dybt ind i 
tidens menneske- og verdenssyn, næret af de nye filosofiske, æstetiske og samfundspolitiske ideer, 
som netop blomstrede i oplysningstidens århundrede. 
Samtidig er det også på overfladen en mode, der opildner til efterligning uden altid at være grundet i 
dybere overvejelser. Overklassens dannelses- og turistrejser, det internationale samkvem ved elitens 
ophold på blomstrende kursteder, fagfolkenes lange studierejser og en stadig voksende og udbredt 
mængde af havelitteratur sørgede for modens udbredelse og popularitet. 
Den nye havestil fik mange navne – ”landskabelig”, ”romantisk”, ”pitoresk”, ”sentimental”, 
”naturlig” og ”moderne” er nogle af dem. Men oftest træffer vi på kontinentet et navn, som direkte 
peger mod stilens arnested – England. ”Jardin anglais”, ”Englischer Garten” og gang på gang i 
Danmark ”engelsk have”. Netop i England var landadelens udendørs livsstil, godsernes topografi og 
driftsformen med store græsningsarealer, småskove og levende hegn samt en lang rodfæstet 
tradition for havedyrkning vigtige forudsætninger for den udvikling, der fandt sted. Dertil kom en 
udbredt skoling hos overklassen hvor især Virgils skildringer af en idyllisk pastoral Guldalder blev 
studeret. Man var dog både fascineret af den antikke mytologi og af Englands egen fortid med de 
mange historiske levn i form af smuldrende kirker, klostre og borge. 
Nøglepersonerne i landskabshavens historie var en  sammensat gruppe. Foruden de få vigtige, 
egentlige gartneruddannede, fandtes filosoffer, digtere, kritikere, kunstnere, bygherrer og 
amatørarkitekter.  Nogle havde politiske budskaber andre sociale ambitioner. Både som idé og 
anlæg fyldte haven dermed meget i 1700-tallets dannede kredse. 
 
Natur- og landskabsscener blev også et meget benyttet motiv i tidens litteratur og billedkunst. 
og både filosoffer, forfattere og  kunstnere beskæftigede sig med emnet. 
To vigtige eksempler herpå er Jean-Jacques Rousseau (1712-1788) og J.W. Goethe. Den fransk-
schweiziske filosof Jean-Jacques Rousseau fik stor betydning for tidens dyrkelse af naturen. Han 
beskæftigede sig med opdragelsesprincipper og i sin civilisationskritik, agiterede han for  at 
mennesket skulle finde tilbage til en tilstand  i tæt forbindelse med naturen. Rousseaus roman Julie 
ou La Nouvelle Héloise fra 1761  indeholder mange naturscener, som afspejler menneskets 
sindstilstand. Den blev en af århundredes mest læste bøger, kom til at  imødekomme og påvirke en 
gryende romantisk følsomhed og  fik stor betydning for landskabshavens udbredelse på kontinentet.   
 
Den tyske forfatter og filosof J.W. Goethe interesserede sig også for forholdet mellem menneske, 
natur og landskab. I romanen Den unge Werthers Lidelser fra 1769, der blev læst i hele Europa, 
indgår en scene hvor Den unge Werther kaster sig på knæ for Lotte, der sidder sammen med rivalen 
i en løvhytte. Senere benytter Goethe  i romanen Die Wahlverwandschaften fra 1809, fortællingen 
om en landskabshave som en ramme omkring en kærlighedshistorie.  
 
 
Det sublime og det skønne 
Et vigtigt aspekt  af landskabshaverne, som efterhånden kom til at spille en hovedrolle, var 
haveanlæggenes evne til at skabe eller stimulere særlige stemninger hos den besøgende.  
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I romantikken skelnede man mellem to forskellige æstetiske oplevelser af  landskaber,   
kunstværker og musik: ”Det sublime” og ”det skønne”. Begreber som blev  præsenteret af  den 
engelske filosof Edmund Burke i en æstetiktraktat fra 1757.  Ifølge Burke kunne både det skønne og 
det sublime give beskueren en oplevelse af nydelse, men det var to meget forskellige former for 
nydelser. Det sublime landskab kunne medføre, at beskuerens almindelige følelse af kropslig og 
psykisk kontrol blev suspenderet. Tanke og følelse ophørte i et enkelt øjeblik og beskueren blev 
som fastfrosset. Oplevelsen af det sublime opstod typisk ved synet af store åbne vidder uden 
afgræsning, voldsomme skift mellem lys og mørke og høje lyde, der overskred det almindelige, fik 
det til at virke dramatisk. Natten, mørket og metrologiske begivenheder som torden og stormvejr 
blev således oplevet som mere sublime, end sollys og bløde, lyse farver. Det sublime var en 
sanseoplevelse, som overskred ens forudindtagede forestilling om virkeligheden og som kunne 
afstedkomme en dobbeltsidig følelse af frygt og tiltrækning. 
Jacob Calmayers maleri af et norsk vandfald i Bakkehusmuseet eksemplificerer ideen om det 
sublime landskab. Landskabet er mørkt og virker umiddelbart utilgængeligt i kraft af de farlige 
klippefremspring og den larmende fos i stærk bevægelse. Himlen er i bevægelse, og de mørke skyer 
kunne give anledning til regn eller stormvejr.  Dog er der nederst i højre hjørne to ensomme 
vandrere, som forsøger at forcere landskabet, men de forsvinder næsten i naturens storhed og må 
underkaste sig de stærke og magtfulde naturkræfter. 
 
Det skønne landskab gav anledning til en helt anden form for nydelse, end den næsten 
frygtfremkaldende oplevelse af det sublime landskab. Ifølge Burke indgød det skønne landskab 
beskueren en fornemmelse af ro, harmoni og kontrol over krop og psyke. Det skønne landskab 
virkede typisk udramatisk og roligt på grund af det afbalancerede forhold mellem lys og mørke. 
Bløde og varme farver kombineret med en klar afgræsning af de enkelte former var også typiske 
elementer i de skønne landskabsmalerier. 
I Julie Lütkens billede af  Bagsværd Sø i Bakkehusmuseet  er beskuerens blik over søens rolige 
vand med Sophienholm i baggrunden indrammet og afskærmet af træernes bladhang. Den næsten 
symmetriske opbygning af maleriet skaber balance og klarhed, ligesom figurernes fordybelse i egen 
samtale og rolige bevægelser giver beskueren en fornemmelse af harmoni og kontemplation. Der er 
ikke noget farefuldt at spore her, men i stedets lethed, ro og en fornemmelse af menneskelig kontrol 
over landskabet. 
 
 
Wörlitz 
Landskabsparken Wörlitz er et af de vigtigste romantiske haveanlæg i Europa. Wörlitz ligger ved 
Elben ca. 100 km.. sydvest for Berlin. Parken blev skabt over et tidsrum på omkring 50 år af fyrsten 
Franz  af Anhalt-Dessau (1740-1817) og hans nære ven og husarkitekt, Friedrich Wilhelm v. 
Erdmannsdorff (1736-1800). Fyrsten var en enevældig hersker, som favnede oplysningstidens 
idealer og forsøgte at implementere dem i sit lille rige på blot 700 kv.km. Han var samtidig både 
berejst og veluddannet, og  kendte fra flere ophold i England nogle  af de store engelske 
landskabshaver Chiswick, Rousham og Stowe.  Samtidig havde en  lang dannelsesrejse til Italien 
skaffet både fyrsten og hans arkitekt indsigt i den klassiske fortid. Fra Wörtlitz  bredte kendskabet 
til den engelske landskabshave og nygotikken som stilart sig ud til det øvrige Tyskland, og mange 
rejsende fra Norden besøgte Wörlitz på deres Europarejse. 
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Plan af parken ved Wörlitz, 1784,  
Kobberstik af Israel Salomon Probst og Johann Christian Neumark, 
1798 
 
Landskabsparken Wörlitz  er inddelt i fem forbundne hovedafsnit, der også står i forbindelse med 
den lille by og med det omgivende landskab. Alt bindes sammen af stieré med i hundredvis af 
planlagte sigtelinjer, af kanaler, broer og færger. Anlægget er udsmykket med omkring 60 
forskellige monumenter, skulpturer og bygningsværker i nyklassicistisk eller nygotisk stil, og 
derudover indeholder den flere kunstigt opbyggede klippelandskaber. Her fandtes blandt andet en ø 
med et monument over oplysningsfilosoffen J.J. Rousseau, en kunstig vulkan med grotter, et 
amfiteater, et offentligt havebibliotek og et antikt inspireret Venustempel. Venustemplet var opført 
af doriske søjler og indeholdt en gipsstatue af den Mediceiske Venus. 
Goethe besøgte Wörlitz flere gange og lod sig inspirere til egne haveprojekter. 
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Søndermarkens omdannelse til romantisk have 
 
Søndermarken hørte som kongelig ejendom til Frederiksberg Slot fra dettes grundlæggelse o. 1700. 
Arealet, der omfatter ca. 60 tønder land lå på den let kuperede sydside af Valby Bakke/Solbjerg 
skrånende ned mod landsbyen Valby og Kongens Enghave. På den anden side af Frederiksberg 
Bakke mod nord lå den fornemme barokke Frederiksberg Have af omtrent samme størrelse, og som 
naturligt midtpunkt øverst på bakken mellem de to haver selve slottet. 
 

 
 
Plan af Frederiksberg Have og Søndermarken, 
Fra Frederik V’s Atlas, bind XXXIIX,  
Pen og akvarel af D.N. Ammon, 1743,  
Det Kgl. Bibliotek 
 
Søndermarken havde nærmest form af en symmetrisk femkant omkring en nord-syd-gående 
midtakse, en fortsættelse fra slot og slotshave. Allerede i 1700-tallet var arealet blevet indhegnet og 
omtales da nogle steder som ”Frederiksberg Dyrehave”. 
Arealet er tidligt på ægte barokvis blevet struktureret ved et net af snorlige alleer, først og fremmest 
de tre store alleer i såkaldt patte d’oie, gåsefod, udgående fra en bred polygonal forplads øverst på 
bakken foran slottets porthus. De derved opståede store ”trekanter” var da underopdelt ved 
tværalléer. Mens tværalléerne  kun var udstyret med en  enkelt række lindetræer på hver side, var 
gåsefodens bredere alleer smykket med dobbelte  trærækker. Man må formode, at der i resten af 
området også er sket plantning af træer, men lysninger har der også været, brugt til høslæt og til 
græsning for slottets materialheste og de lokale embedsmænds kreaturer. På kort fra 1740érne 
kaldes Søndermarken for en plantage. Dette kunne tyde på en mere fritvoksende, nærmest skovagtig 
beplantning inden for allénettet. En samtidig forfatter beskriver da også parken som  ”næsten ikke 
anderledes end som en skov at anse”.  
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C.F. Schmidts projekt for Søndermarken, 1779. 
Slotsgartner og slotsforvalter C.F. Schmidt  havde omkring 1779  planer om at omdanne 
Søndermarken  til det han forstod ved en moderne, landskabelig have, hvilket  fremgår af et bevaret 
projekt fra dette år omfattende en stor tegning og et overslag, der i dag befinder sig i arkivet på 
Bregentved slot. 
 

 
 
Projekt til Søndermarkens omlægning, 
Pen og akvarel af C.F. Schmidt, 1779,  
privateje 
 
På planen har Schmidt bevaret alle de eksisterende haverum og de krydsende alleer. Inden for hver 
trekant, som han benævner ”Bosketter”, ”engelske Bosketter” eller Quarteerer” har han anført 
slyngende stier, nogle frit bugtende, andre med mere geometrisk styrede kurver. Mange steder ses 
små irregulære damme, mens stierne fører til åbne, regelmæssige formede pladser i cirkel-, oval 
eller rektangulær form, der kan være benævnt ”Græstæpper, dels med Statuer” eller ”Boulingrins”. 
Bosketterne omtales som beplantet med blomstrende buske, valnøddetræer, unge egetræer, 
stedsegrønne træer, høje, lave eller middelhøje træer. Trods et forvirrende førsteindtryk åbenbarer 
nærlæsning af plan og tekst en systematik. Beplantningen er udtænkt, så der kommer variation, men 
også balance. Intetsteds har han tænkt at anbringe større lysthuse, eller monumenter. Schmidts 
forslag har været kritiseret i havelitteraturen for ikke at have meget at gøre med  en romantisk eller 
engelsk have. Andre fagfolk påpeger at denne plan udmærket eksemplificerer den tidlige version af 
de nye tanker,  der manifesterer sig på det europæiske fastland, de såkaldte ”jardin anglo-Chinois”. 
Et af denne stils tidlige hovedværker i England Lord Burlingtons have ved Chiswick skabt af 
William Kent omkring 1730 ses et meget lignende anlæg.  En sådan ”engelsk have” havde 
overhofmarkal Adam Gottlob Moltke også skabt på sin fynske herregård Glorup i 1770’erne som et 
af de tidligste tilløb til en romantisk have i Danmark.   
 
C.C.L. Hirschfeld 
Den mest indflydelsesrige fortaler for den engelske landskabshave på fastlandet  professor C.C.L.  
Hirschfeld fra Kiel besøgte i 1780 på kongelig befaling  Sjælland for at bese de kongelige 
slotshaver, herunder Søndermarken, og give forslag til evt. ændringer. I tredje bind af hans 
betydningsfulde værk Theorie der Gartenkunst  fra 1780 påpeger han, at Søndermarken var meget 
velegnet til at blive omlagt til en landskabelig have da ” det ligger højt uden dog at gå stejlt nedad. 
Jordbunden er meget frugtbar…man har her de fortræffeligste udsigter over de omliggende 
landskaber, over Amager, Østersøen og de sejlende skibe”.  Resultatet blev at Søndermarken var  en 
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af Danmarks første landskabelige haver og den første af de kongelige haver, der blev omdannet fra 
barokanlæg til en have i den nye engelske stil. 
 
Magtskifte i landet 
Den unge kronprins Frederik kom til magten ved et ”statskup” i april 1784. Siden midten af 1700-
tallet havde Frederiksberg Slot med sine to haver ikke været synderligt benyttet af de kongelige, 
hverken under Frederik V eller de første årtier af Christian VII’s regeringstid, da man  havde 
opholdt sig på  henholdsvis Fredensborg Slot og Hirschholm Slot i stedet.  Den unge kronprins 
Frederik derimod foretrak Frederiksberg  og så fulgte Christian VII med sin søn og slottet blev i 
resten af  kongens levetid til 1808 hans officielle sommerresidens. Kongefamilien  i form af 
Christian VII, kronprinsen med sin gemalinde (siden giftemålet 1790), prinsesse Louise Augusta 
med gemal, samt ofte arveprins Frederik med gemalinde residerede i den lange sommerperiode på 
Frederiksberg som regel fra maj til oktober- og hele hoffet fulgte naturligvis med.  
De kongelige nød især spadsere-, ride- og jagtture i Søndermarken, som var dem og hoffet 
forbeholdt, mens selve Frederiksberg Have var åben for den honnette del af offentligheden og et 
populært udflugtssted så nær ved København bag voldene. Da kronprinseregentens nye interesse for 
stedet blev vakt i 1784, var begge haver imidlertid i en forsømt og bedrøvelig tilstand, og det er især 
den nye overhofmarskal Numsens fortjeneste, at man igangsatte en fornyelse. 
 
C.F. Schmidts forsvundne projekt for Søndermarken, 1784 
Allerede den første sommer efter statskuppet begyndte man at anlægge ”en Del Gange i den 
saakaldte Søndermark” efter  Schmidts anvisninger. Schmidt blev også bedt om af Numsen at gå 
videre med beregninger om Søndermarkens indhegning og indretning ”til engelske Bosquets” med 
tegning og overslag foruden udgifter til årlig vedligeholdelse. Schmidt har altså præsenteret et nyt 
gennemarbejdet projekt, der inkluderede store jordarbejder og opførelse af adskillige, langtfra 
billige lysthuse!.  
Desværre er Schmidts tegning fra 1784 ikke bevaret, og vi har kun Numsens oplysninger om 
overslaget og hans brev derom til Rentekammeret, hvor han tilføjede: ”...og tror i øvrigt, at Planen 
til Anlægget er forfattet med Smag, og hvis man fradrager de 4060 rdl. Til Havebygninger, som  det 
første kunne udsættes eller opføres Tid efter anden”, var restbeløbet 546 rdl ikke så dyrt.  
Rentekammeret var dog ikke overbevist.  Af en kongelig resolution af 16.2 1785 fremgår det at 
både selve den engelske haves indretning og lystbygningerne i Søndermarken skulle ”udsættes 
indtil videre!”. 
 
Kendsgerningen at Hirschfeld udpegede Søndermarken som meget velegnet til omdannelse i den 
nye smag havde uden tvivl inspireret Schmidt til igen at komme med et projekt, denne gang til 
passet holstenerens mere moderne opfattelse af en stemnings- eller landskabshave. 
 
Marcus Friederich Voigt efterfulgte Schmidt  som slotsforvalter  i 1786 og  blev manden, som kom 
til at  stå for nyindretningen af Søndermarken. Selvom Søndermarkens omdannelse til landskabelig 
have kom til at vare de næste to årtier, må vi formode at hovedlinjerne, som det ses i den ældste 
bevarede helhedsplan, landkadetternes opmåling fra 1814 skal tilskrives forgængeren Schmidts 
forsvundne projekt fra 1784, som så er blevet bearbejdet og implementeret af Voigt. 
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Kort over Frederiksberg Hauge og Søndermarken, 
udsnit af landkadetternes opmåling af Søndermarken, 1814 

 
Søndermarkens anvendelse 
Søndermarken holdt åbent for offentligheden sommeren 1787 hvor litteraten Odin Wolff, som skrev 
en udførlig  og meget positiv anmeldelse af haven i ugeskriftet Morgen-Post den 15. juni 1787. 
Først skriver han panegyrisk om glæderne ved at færdes i nature, dernæst hudfletter han tidens 
materialistisk styrede borgere”...Vindmagere...Dagtyve....Pikkelheringer....Bugtienere...”, og 
kritiserer med hårde or deres haver i gammel fransk havestil. Nej, kun englænderne forstår sig på at 
anlægge haver, hvis principper han derpå beskriver malende. Kun én sådan have er ved a topstå tæt 
ved København – Søndermarken, ”hvor Smag og Skiønsomhed, understøttet af den vældædige 
Kongehaand, fremlokker Naturens Yndigheder”.  Han fortsætter: ”Søndermarken er den 
Uskyldighedens Fristad. Her har Konsten og Naturen rakt hinanden Haanden.” Han finder dens 
størrelse, beplantning, små bakker ”ligesom dannet til at opvise yndige Afvexlinger”, og især den 
sydvestlige del med de smukke udsigter egnet til ”ukonstlede Prydelser”.  Her fås klar besked, om 
hvilke af de planlagte bygninger, der på dette tidspunkt var opført.  
Det havde fra begyndelsen været tanken at Søndermarken skulle være åben   for publikum  på 
sammen måde som Frederiksberg Have. Da åbningen af haven i sommeren 1787  resulterede i både  
uorden og hærværk lukkede man den igen. I mange år herefter var det kun en snæver kreds fra 
hoffet og få andre privilegerede, som Adam Oehlenschläger og hans far samt beboerne og lejerne i 
Bakkehuset som fik adgang eller nøgler til Søndermarken. 
 
Åbningen af Søndermarken for offentligheden i 1852 førte til, at haven blev benyttet til bl.a. tivoli, 
markeder og større politiske arrangementer. Det betød, at mange af de små lysthuse og scenerier, 
som var skabt i forbindelse med omdannelsen af haven til et romantisk anlæg, gradvist gik til 
grunde. Staten har stået for driften af Søndermarken siden 1852. I 1960 blev både Frederiksberg 
Have og Søndermarken fredet efter naturbeskyttelsesloven. I 2005 udarbejdede man en 
udviklingsplan for Søndermarken, der påpegede parkens potentiale. Det blev starten på projekt Liv 
og Lys, der har genskabt havens scenerier, herunder de historiske bygværker, og skabt et sted, hvor 
borgerne har mulighed for at bevæge sig. 
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Tur rundt i  Søndermarken 
Oehlenschläger beskæftigede sig indgående med Søndermarken i det store digt af samme navn fra 
1816. Heri beskriver han de mange forskellige lokaliteter, han oplevede som barn. Digtet blev i 
1826 genudgivet sammen med J.E.C. Walters stik af Søndermarkens scenerier, som kunne købes 
både i en sort/hvid og en koloreret version.  I det følgende vil vi bevæge os rundt i Søndermarken 
og fortælle om parkens forskellige lysthuse og lokaliteter. Vi beskriver de enkelte bygningers eller 
steders udseende, deres historie og kontekst samt funktion i den romantiske have. Nogle af husene, 
herunder Favnbrændehuset, Eremithytten, Kuglehytten og Det Kinesiske Hus, eksisterer ikke 
længere i deres oprindelige skikkelse, som er den, teksten koncentrerer sig om. De er imidlertid som 
led i projektet Liv og Lys i Søndermarken blevet genopført eller ombygget i nydigtet skikkelse. 
Templet  omtales dog i teksten selvom det  ikke er blevet nyopført.  Mindehøjen og Ewalds Bøg er  
haveelementer, som er kommet til i det 20 århundrede. Selvom de ikke fandtes i Søndermarken på 
Oehlenschlägers tid  er de taget med som vigtige tilkomne elementer i den romantiske park. Statuen 
af politikeren C.C.Hall (1812-1888), som blev udført af billedhuggeren Vilhelm Bissen (1836-
1913) og opstillet for enden af Norske Allé i parkens sydøstlige del i 1890, er derimod ikke 
medtaget i denne sammenhæng, da skulpturen nu er nedtaget. 
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1. Det store reservoir/spejlbassin 
 

 
 
Reservoiret i Søndermarken, 
træsnit efter tegning af Libert, 
efter nyindretningen af Søndermarken i 1859 
 
Overfor  slottets port anlagde man i begyndelsen af 1700-tallet et stort rektangulært vandreservoir, 
som leverede vand til Frederiksberg Haves kaskader og fontæner. Reservoiret var samtidig et 
spejlbassin, et af den barokke havekunst mest yndede elementer, og som sådant har det her 
effektfuldt kunne spejle slottets portbygning og trærækkerne på hver side. Spejlbassinets vand blev 
hentet op af det moseagtige område i den sydvestlige del af Søndermarken.  
I midten af 1700-tallet mistede reservoiret sin funktion og blev nedlagt. I 1859 åbnede et nyt stort 
vandreservoir på samme sted. Reetableringen fandt sted, dels fordi der var opstået behov for renere 
vand i hovedstadsområdet som følge af koleraepidemien i 1853, dels fordi områdets nye 4-5 etagers 
byggerier havde behov for et større vandtryk end tidligere. Det nye, store rektangulære  reservoir 
var omgivet af jorddiger med promenader og et lavt rækværk. I midten var det udsmykket med en 
fontæne. Reservoiret var i brug frem til 1889, hvor man af hygiejniske grunde omdannede det til en 
overdækket cisterne. I det frie rum over jorden etableredes nu et  højt springvand. 
 
Cisternerne var i brug frem til 1981, hvor den blev tømt for vand. De fugtige rum blev åbnet for 
offentligheden i forbindelse med Kulturbyåret 1996. Museet for Glaskunst åbnede officielt på stedet 
den 27. august 2001. Siden 2013 har Cisternerne  været en del af  Frederiksbergmuseerne og er nu 
en udstillingssted for samtidskunst.   
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2. Statuen af Adam Oehlenschläger 
 

 
 
Den unge Adam Oehlenschläger på spadseretur, 
bronzestatue af Julius V. Schultz, 1897,  
Søndermarken 
 
Bronzestatuen af Adam Oehlenschläger i Søndermarken er det første man møder for enden af 
Norske Allé tæt ved Frederiksberg Slot. Den unge digter er iført samtidens klædedragt: lang frakke, 
hat, støvler og spadserestok. Ryggen er rank og blikket rettet fremefter. Der er tale om en romantisk 
og følsom digterskikkelse. Skulpturen blev udført i 1897 af billedhuggeren Julius Schultz og 
doneret af bankdirektør Axel Heide og en kreds af borgere til opstilling i et haveanlæg i området 
mellem Smallegade, Bredegade og Allégade. I forbindelse med fuldførelsen af det nye 
Frederiksberg Rådhus blev statuen i 1953 flyttet til sin nuværende plads. 
 
 
3. Norske Hus  
 

 
 
Det Norske Huus i Søndermarken, 
koloreret stik af J.E.C. Walter, 1826,  
Københavns Museum 

 
Tæt ved pladsen foran Frederiksberg Slot ligger Norske Hus og Norske Parti. Selvom Norge 
omkring år 1800 hørte under den danske trone, blev den norske natur betragtet som noget vildsomt, 
dramatisk og nærmest eksotisk af danskerne. Inspireret af landskaberne i Norge, Skotland og 
Schweiz begyndte man at opføre norske hytter og schweizerhytter i haverne. 
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I Frederiksberg Have skabte arkitekten N. A. Abildgaard omkring år 1801  det endnu bevarede, men  
meget ombyggede Schweizerhus i parkens sydvestlige hjørne, og omkring 1733 blev der opført et 
Norsk Hus ved det kongelige lystslot Hirschholm. 
Kronprins Frederik havde i 1788 besøgt Norge to gange og herfra hjembragte han et fint norsk 
bjælkehus som samlesæt. Det blev besluttet at opstille huset i Søndermarken, hvor det passede 
perfekt ind i det kuperede terræn. På dette sted var der terrasseringen og dybe slugter, kildevæld og 
store stenblokke. Hurtigt blev området omskabt til et nydeligt lille norsk fjeldlandskab med 
nåletræer, birk, fos og bjergsider. Norske Hus havde stråtækt tag, en svalegang båret af træsøjler og 
i lighed med andre norske huse bestod det af tre rum: et stort gennemgående rum med udgang til 
svalegangen og to mindre kamre mod gavlen. Oprindeligt var huset tjæret, og det blev konstrueret 
ved anvendelse af en særlig raffineret lafteteknik. 
 
 
I digtet Søndermarken fra 1817  beskriver  Oehlenschläger sin barndomserindring om Det norske 
parti i Søndermarken. 
 
 Strofe 6 Medens Maanen hisset oven 
  Smiler bleg og rund, 
  Iler jeg til Graneskoven, 
  Til min norske Lund. 
  Hulde Gang af Poppelpile, 
  Du mit Kattegat! 
  I en Skynding hundred Mile 
  Reist jeg er i nat. 
 
 Strofe 7 Maanen seer paa Bjælkehuset. 
  Hvor det vinker smukt! 
  Sært jeg föler mig beruset! 
  Af den ramme Lugt. 
  Tynde Bro, mon ei du svigter? 
  Kiæk du bugter dig. 
  Her til Thors og Hakons Digter 
  Kaldte Nornen mig.” 
 
Efter hjemkomsten fra  Norge i forsommeren 1788 havde  kronprins Frederik sendt  maleren Erik 
Paulsen til  landet for at skildre den norske natur. Det resulterede i nogle skitser, som senere blev 
benyttet som forlæg for en række store oliemalerier, hvoraf de seks, på kronprinsens foranledning, 
blev ophængt på Frederiksberg Slot. 
 
I sine barndom og ungdomserindringer beskriver Oehlenschläger hvordan det var gennem Paulsens 
billeder han første gang fik kendskab  til Norge. 
 

”De herlige landskaber af Paulsen, der hænge i samme Sal (på slottet) virkede ogsaa 
stærkt paa mig. Jeg lærte deraf først at kiende Norge....Lagde jeg nu de Forestillinger, 
disse Malerier vakte, sammen med det Norske Huus i Søndermarken, som jeg dagligt 
besøgte, saa fik jeg ingen aldeles slet Forestilling om Norge, hvilket jeg overbeviste 
mig om mange Aar derefter, ved at sammenligne Originalen med min barnlige 
forestilling. 



31 
 

 
Senere kunne det Norske Parti ikke længere opfylde hans forventning til et norsk landskab”....der 
besøgte man det norske Huus, hvor den store Natur skuffende var efterlignet i det Smaae. 
 
 
 
 
4. Mindehøjen 
 

 
 
Mindehøjen i Søndermarken, 
kobberstik udsendt i forbindelse med åbningen, 
1925 
 
Mindehøjen blev opført omkring 1925 som et monument for danske udvandrere. Ved at udforme 
stedet som en oldtidshøj, valgte man et kendt nationalt symbol for Danmarks tusindårige historie. 
Ideen til monumentet opstod blandt en gruppe dansk-amerikanere i USA i begyndelsen af 
1920’erne. De ønskede, at mødestedet for dansk-amerikanere på USA’s nationaldag den 4 juli i 
Rebild Bakker skulle suppleres med et tilsvarende sted i nærheden af København. Billedhuggeren 
Anders Bundgaard udformede dette mindesmærke, som indvendigt er et Pantheon-inspireret 
gravkammer med glathuggede granitvægge og kuppelhvælving, som øverst krones af en cirkulær, 
glasdækket åbning. Midt i rummet står en stor kvindestatue i sandsten, som symboliserer Moder 
Danmark. Kammerets vægge er dekoreret med ni sandstensrelieffer, som skildrer udvandrernes liv i 
det fremmede. Mindehøjen blev indviet 9. august 1925 under overværelse af mellem 40.000 og 
50.000 mennesker herunder kongefamilien. I årene efter åbningen var interessen for mindehøjen 
stor. Det ændrede sig imidlertid og i mange år lå den øde hen. I dag er højen åben for offentligheden 
hvert år på USA’s nationaldag. 
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5. Kuglehytten 
 

 
 
Kuglehytten i Søndermarken, 
koloreret stik af J.E.C. Walter, 1826,  
Københavns Museum 
Et af de mest gådefulde og kildemæssigt underbelyste elementer i Søndermarken er den såkaldte 
”kuglehytte”. Den formodes at være bygget i 1800-tallets første årti. Kuglehytten har formentlig 
ligget i Søndermarkens østlige trekant på Bakkehældet ned mod Valby Langgade. På Walters stik 
ses en lille bygning som nærmest ligner en overdækket siddeplads eller det, man i England betegner 
som et såkaldt ”Seat”, der var en meget udbredt inventartype i landskabshaverne. Ifølge Walters 
skildring var bygningsværket opført i klassicistisk stil. To murpartier danner facadens sider, 
udsmykket med små forsænkede relieffer. På bjælkeværket ses en frise med forskellig blad- og 
planteornamentik. Øverst ses et fremhævet parti, der krones af en lille kugle på en sokkel, hvilket er 
den eneste reference til bygningens navn. 
Interiørets bagvæg er smykket med en bort og en vaseprydet halvkugleniche foran hvilken, der står 
en bænk. Kuglehytten forsvandt helt i løbet af 1800-tallet, men er nu genopført tæt ved Pile Allé. 
 
 
6. Rundtemplet, som ikke længere eksisterer  
 

 
 
Prospekt af Abildgaards rundtempel i Søndermarken, 
Gouache af ubekendt kunstner, u.å. 
Nationalmuseets Antikvarisk-Topografisk arkiv 
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Templer var nogle af de mest yndede stemningsskabende  bygninger i de romantiske haver. Ideen 
med dem var at skabe idyl og højne den rustikke stemning, som man kendte fra gengivelser af det 
arkaiske landskab. I slutningen af 1790érne blev der indleveret forskellige forslag til opførelsen af 
et rundtempel i Søndermarken, men sagen blev af forskellige årsager skrinlagt, indtil man i 1801 
genoptog ideen. 
 
Da man i 1801 genoptog ideen om at lade et rundtempel opføre i Søndermarken, henvendte man sig 
til arkitekten N. A. Abildgaard, som få år tidligere havde indsendt tegninger med forslag til et 
tempel. Abildgaard udfærdigede nu to nye projekter: et apistempel i Frederiksberg Have og et 
rundtempel i Søndermarken. Kongen gav tilladelse til opførelse af Abildgaards rundtempel i foråret 
1802, mens udførelsen af apistemplet blev udsat. Abildgaards tegning viser et dorisk rundtempel 
bestående af 12 søjler, som blev udført helt efter søjlebøgernes forskrifter. Det var meget moderne, 
at Abildgaard valgte at opføre søjlerne uden baser, hvilket ellers var karakteristisk for antikkens og 
nyklassicismens søjler. Søndermarkens rundtempel blev opført i træ i 1802 på den såkaldte 
”Poppelhøj”, der formentlig var blevet konstrueret til templets sceniske fremtræden. Indvendigt 
blev templets gulv belagt med bornholmsk sandsten, mens kuplen og gesimsen blev beklædt med 
fortinnet blik. Udvendigt blev kuplen malet kobberfarvet, og træsøjlerne var malet gulligt-hvide 
med påstrøget marmorsand for at illudere sten. Indvendigt stod kuplens rundgang malet i forskellige 
farver, så det lignede mosaik. 
 
Der blev malet forskellige prospekter af Rundtemplet i Søndermarken i begyndelsen af 1800-tallet. 
Dette prospekt viser templet, da det var forholdsvis nyt. Poppelhøjen har en spiralformet sti, som 
tvinger beskueren til at vandre rundt om og betragte templet fra forskellige vinkler. Rundtemplet 
forsvandt  formentlig i midten af 1800-tallet. Årsagen kan have været manglende vedligeholdelse, 
hvilket gik hårdt ud over parkens træbygninger. 
 
 
7. Favnbrændehuset 
 

 
 
Favnebrænde Huus i Søndermarken, 
koloreret stik af J.E.C. Walter, 1826,  
Københavns Museum 
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De nye landskabelige haver skulle gerne være udstyret med overraskelsesmomenter og et sådant var 
Favnbrændehuset. På afstand har det lignet en brændestabel, men der var i virkeligheden tale om et 
lille træhus bestående af lange barkbeklædte planker på to af siderne og skiver af flækket tømmer 
anbragt ganske tæt på hinanden på de øvrige sider. Navnet kommer af betegnelsen ”en favn”, der er 
et gammel længdemål på 1,88 m. En favn brænde er en stabel, som er en favn bred og en favn høj. 
Bygningen må være opført mellem 1787 og 1800 og har antagelig kun eksisteret i få årtier. Af 
Walthers stik fra 1826 fremgår det, at huset indvendig havde et lysthusinteriør med et stort rundt 
vindue i bagvæggen. Bygningen har formentlig fungeret som et hvilested for herskaberne og har 
muligvis indeholdt en form for toilet, som det kendes fra to tilsvarende huse i parken ved Liselund. 
Favnbrændehuset i Søndermarken var oprindeligt placeret i en skovtykning mellem Tempelhøjen 
og midtalléen. Det nyopførte Favnbrændehus er opført i skovbrunet lige øst for midtalléens store 
springvand. 
 
 
  
8. Ewalds Bøg 
 

 
 
Profilportræt af Johannes Ewald,  
kobberstik, tegnet og stukket af J.F. Clemens, 1780,  
Bakkehusmuseet 
 
Tæt ved den midterste allé er der opstillet en ”parasol”, som består af en stor rund stråtækt skærm 
med en bænk rundt om stokken, hvor man kan søge læ for regn og sol. Det vides ikke, hvornår 
denne parasol er opført, men den er næppe særlig gammel og har i hvert fald ikke eksisteret på 
Oehlenschlägers tid. Af ældre planer kan man se, at der oprindeligt stod et træ og en bænk. Træet 
blev kaldt ”Ewalds Bøg”, til minde om digteren Johannes Ewald (1743-1781). Hvorvidt digteren 
har haft særlig tilknytning til dette træ og måske dvælet på bænken, vides dog ikke. Ewalds 
forfatterskab regnes som en slags forløber for den romantiske periode i dansk litteratur. 
Bevidstheden om det skrivende digterjeg, naturens betydning og dens værdi i sig selv, gør det 
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logisk at knytte Johannes Ewald til romantikkens ”fødested”, i Søndermarken -  den fortælling, der 
markeres af statuen af den unge Adam Oehlenschläger i begyndelsen af Norske Allé.  
 
Johannes Ewald voksede op i et pietistisk præstemiljø i København, men kom, efter faderens død, 
på latinskole i Slesvig. Mødet med sit livs kærlighed Arendse Huulegaard, var en afgørende 
begivenhed i hans liv og digtning. I 1759 afbrød han sit teologistudium og meldte sig som frivillig 
til den Preussisk Syvårskrig. Ewald vendte siden tilbage og gjorde sit teologiske studium færdigt. 
Herefter fik han fribolig på Valkendorfs Kollegium, hvor han skrev små latinske afhandlinger og 
enkelte skønlitterære tekster. I 1771 fik Ewald sit lyriske gennembrud med digtet Da jeg var syg, 
der præsenterede en ny forståelse af det menneskelige selv. Ewald tog udgangspunkt i digterens 
eget subjekt, det geniale, romantiske digterjeg. Fra foråret 1773 til efteråret 1775 boede Ewald på 
Rungsted Kro, hvor han skrev oden Rungsteds Lyksaligheder, syngespillet Balders Død og  
påbegyndte hovedværket Levnet og Meeninger. I 1777 var Ewald tilbage i København, hvor han 
oplevede stor succes med opførelsen af syngespillene Balders Død og Fiskerne. Ved sin død i 1781, 
i en alder af kun 38 år, fik han en nationalbegravelse på Trinitatis Kirkegård. De fleste kender 
sangen Kong Kristian stod ved Højen Mast fra syngespillet Fiskerne, men ikke alle ved, at det er 
Johannes Ewald, der har skrevet teksten. Ewalds digtning har fået et efterliv, der rækker ud over 
romantikken. Karen Blixen henviste i sit forfatterskab ofte til Johannes Ewald. Derudover har 
forfatterne Per Højholt, Mette Moestrup, Simon Grotian og Morten Søndergaard skrevet digte, som 
direkte forholder sig til Ewalds lyrik. 
 
 
9. De kinesiske Lysthuse 
 

 
 
Det Chinesiske Lysthuus i Søndermarken, 
koloreret stik af J.E.C. Walter, 1826,  
Københavns Museum 
 
Det første kinesiske lysthus stod færdig i sommeren 1787. På det tidspunkt var Kina er 
modefænomen i Europa bl.a. takket være en række illustrerede bogværker, hvoraf det kendteste er 
englænderen sir William Chambers bog Designs of Chinese Buildings, Furniture, Dresses, 
Machines and Utensils fra 1757.  
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I sine ungdomserindringer omtaler Adam Oehlenschläger det første kinesiske lysthus i 
Søndermarken, som ”det chinesiske Lysthuus med sit store Conchylie-Speil, sine brogede Billeder 
af Mandariner og Damer med Klumpfødder, og Klokker på Taget, som bevægede sig og klang for 
Vinden”. Indvendig var lysthuset udstyret med ægte kinesiske møbler. Udover det ved man ikke 
meget og lysthuset, som kun eksisterede i ca. 15 år. 
I  sensommeren 1803 stod et nyt kinesisk lysthus færdigt, som antagelig var tegnet af N.A. 
Abildgaard, der to år tidligere havde stået for opførelsen af Det Kinesiske Lysthus i Frederiksberg 
Have. Det eneste kendte billede af dette andet kinesiske lysthus er Walters stik fra 1826, som kan 
sammenholdes med bevarede regningsbilag. Af dette stik fremgår det, at lysthuset havde en åben 
front og nærmest kunne betegnes som en overdækket udsigtspavillon. Det var prydet af 6 
fritstående træsøjler mellem hvilke, der var et dekorativt åbent sprosseværk. Taget var udsmykket 
med endnu et dekorativt sprosseværk, mens nederste del var svejfet med en stor krum vulst i 
fronten. På væggene var der ti felter medlandskaber i kinesisk smag, hvilket kan anes hos Walter. 
Møbleringen bestod af en tremmebænk og et bord, som derimod ikke var kinesiske. Set under ét har 
huset virket raffineret og farvestrålende. 
Fra 1890’erne har der stået et åbent læskur på stedet, men Det Kinesiske Lysthus er nu genbygget 
som led i projektet Liv og Lys i Søndermarken. 
 
 
10. Engen i syd-vest 
Den sydvestlige del af Søndermarken fik pga. nogle topografiske forhold en helt speciel 
udformning. Her var nemlig vand, som oprindeligt var del af et større moset område, der strakte sig 
udover Søndermarkens skel frem mod Valby. Vandet stammede fra flere kildevæld i 
skovtykningernes skrænter. I følge et opmålingskort fra 1814 kom vandet også i en lille bæk eller 
rende fra en  mindre sø oppe på bakken nærmere slottet. De stejlere bakker og den sumpede eng må 
have været hovedårsagen til at gåsefoden af hovedalléer, som blev anlagt allerede i første halvdel af 
1700-tallet, ikke kunne gennemføres her, idet den vestlige allé måtte standse oven for. 
I sin plan for Søndermarken fra 1779 havde Schmidt allerede ladet engen være ”gennemskåret med 
vand som en naturlig bæk”, idet der skulle graves et forløb af smalle slyngede kanaler og småøer 
omkring små græsklædte halvøer kranset af et tæt slynget stinet.  For hver ende af ”bækken” sås 
større damme, en rund og en rektangulær, og fra sidstnævnte løb vandet videre væk fra 
Søndermarken og ud i Valby Mose til den gamle mølledam. 
Skønt Schmidts store 1779 plan blev lagt til side, var hans koncept for eng partiet faktisk grundlaget 
for det realiserede på stedet, der må have været en del af den nye plan, som Schmidt indleverede i 
1784. Denne blev  fra midten af 1780’erne viderebearbejdet og realiseret lidt efter lidt af hans 
svoger og efterfølger i embederne, Marcus Voigt.  
Af mangel på detaljeret kortmateriale fra denne periode er vi endnu en gang henvist til 
landkadetternes store opmåling fra 1814. Her ses engen gennemstrømmet af bække eller kanaler, 
som løber sammen og danner hele fire øer, og som krydses af stinettet via otte små broer før udløbet 
gennem skellet til dammen i Valby mose.  Området markeres dels som åbent, dels beplantet med 
løvtræer, formentlig pil og el, der jo trivedes godt i den våde eng.  
 
Den største ø på 1814-kortet er markeret, som om den er en høj og faktisk har den været udformet 
som et såkaldt ”kaninbjerg” -  en vand omgrænset høj, hvor kaniner kunne muntre sig i gravede 
tunneler og underjordiske broer, men ikke slippe væk på grund af vandet – fuldstændig som i 
Zoologisk Have i dag.  Kaninerne var primært tiltænkt hoffets køkken, men skulle også underholde 
de vandrende i parken, som kunne slå sig ned på bænke overfor øen. Et sådant vandomkranset 
kaninbjerg var der oprindelig i den barokke Frederiksberg Have, men omdannedes til 
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Andebakkeøen med sin kinesiske træk færge ved havens landskabelige omlægning 1798-1804. Det 
er sandsynligvis ved den lejlighed at kaninerne blev hjemløse og måtte flyttes over i Søndermarken. 
Andebakkeøen eksisterer stadig og huser en vældig hejrekoloni, mens man for få år siden har 
reetableret  en lille trækfærge.  
Fra regningsbilag ved man at der i 1803  blev opført en lille naturstensbolig med hvælv, et 
”kaninhuus” eller ”stenhuus med Indhegning for Silke-Harer”, så helt almindelige kaniner har nok 
ikke været øens beboere.  
Hele anlægget med de eksotiske dyr, de mange broer og de snoede vandløb og stier kan meget vel 
stadig have virket ”kinesisk” på de besøgende.  
 

 
 
Engen, nu bevokset og populært benævnt ”Sibirien”, 
Postkort ca. 1895 
 
Der kendes ingen afbildninger af kaninøen med silkeharernes stenhus, og dette må være forsvundet 
ret hurtigt, ligesom  broerne forsvandt og stisystemet begrænsedes. Vandløbene er ifølge senere kort 
og opmålinger også blevet ændret og forenklet. Bevoksningen fik lov at brede sig, og på tidlige 
fotografier fra 1900-tallet ses en tæt ungskov på våd grund. Man forstår godt, at det nu blev 
benævnt ”Sibirien” ved sin lighed med de russiske tundralandskaber. Senere blev det ryddet, og de 
oprindelige vandløb blev fyldt op med overskydende jord andetsteds fra i Søndermarken.  Den 
oprindelige ”belt walk”, omkredsstien langs skellet, blev bevaret under alle ændringsfaser, mens en 
ny sti tværs over området førte op til Kildegrotten i bakkehændet mod nord. I Sibiriens græseng er 
der nu i forbindelse med Liv og Lys projektet igen etableret et lille kanalsystem. 
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11.  Kildegrotten 
 

 
 
Kilden i Søndermarken, 
koloreret stik af J.E.C. Walter, 1826,  
Københavns Museum 
 
Ikke langt fra Det kinesiske Lysthus  og på samme stejle bakkehæld i sydvest oven over engdraget 
finder man Kildegrotten. Udvendigt ses den store kampestens buede åbning. Grotten er antagelig 
bygget  i 1787 og er  den  eneste af de små bygninger, opført i forbindelse med havens nyindretning 
i 1780’erne, som endnu er bevaret, skøn ændret på forskellig vis. 
 
At den kan dateres så præcist skyldes et brev fra Joachim Conrad  Öehlenschläger til slotsforvalter 
Chr. Frantz Schmidt, hvori han i juni måned dette år  bl.a. skriver: 
 

”Grotten har taget os alle Kampe Steene, som vi kunde finde og skrabe sammen, og 
overalt er den ret en Slughals i alle Maader til den bliver færdig.” 

 
Også  Odin Wolff nævner i sin artikel om Søndermarken fra samme sommer ”dunkle, kiølige 
Grotter og andre behagelige Anlæg see vi allerede dannes ”. 
   Den tidligste afbildning af grotten er Walters stil fra 1826 hvor den  er benævnt Kilden i 
Søndermarken. Placeret ved et naturligt kildespring i bakkehældet ses et stort overhvælvet og 
rektangulært rum gravet ind i skrænten, hvor vægge og loft er opbygget af netop de kampesten som 
J.C.Oehlenschläger nævnte. Det hvælvede loft understøttes af to kraftige firkantede piller, og vandet 
risler ned fra et udhugget og modelleret løvehoved i et stort indre bassin. I grottens hjørner ses 
nicher. Den store buede front er også lagt op i kampesten med kilestensvirkninger, og hvælvet har 
været overdækket med jord og beplantning. 
   Selvom de store kampesten og muligvis andre af materialerne til kildegrotten er samlet i 
Søndermarken, er der også kommet materiale udefra. Det drejer sig blandt andet om forskellige 
stenarter, som har været benyttet til at udsmykke grotten indvendig. i 
Dette stemmer overens med  Adam Oehlenschläger beskrivelse: ”grotten med sine krystaller og 
malmstykker, som en fehule”.ii  
 
    
Kildekulturen 
I nyklassicismen og præromantikken dyrkede man kilder på en måde, som nærmer sig en kult.  
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Bag kildedyrkelse lå en fascination af antikkens guddommelige, besjælede og poetisk inspirerede 
kilder. Der var en litterært inspireret tilgang, som havde rod i Antikkens hyrdedigtning, men også i 
den klassiske verdens mange grotter og nymfæer fra renæssancen og frem. Nogle af de hyppigst 
omtalte antikke kilder og grotter var den Kastaliske Kilde ved Parnassets fod nær Apollon 
helligdommen i  Delfi, hvor alle seere og digtere hentede deres inspiration; eller Kildenymfen 
Egerias grotte udenfor Rom, hvor hendes elskede, Kong Numa søgte råd.  
 
Mange af 1700-tallets digtere tog emnet op ved både at opføre kildegrotter og skrive om dem. Den 
engelske digter  Alexander  Pope (1688-1744) opførte f.eks. en grotte i sin have i Twickenham. I et 
digt  skrev han:  
 

“To grottos and to Groves we run 
  To ease and silence every Muse son”. 

  
På herregården Stourhead  kunne den besøgende  læse et vers af Pope, der fortolkede kilden på 
stedet. Også den tyske digter J.W.von Goethe (1731-1802) anlagde grotter og  klippekilder bl.a. i 
Luisenkloster ved Weimar. Derudover udstyrede han  enkehertuginde Anna Amalies 
kildehelligdom i parken  i Tiefurt med en tekst.iii 
 
    Billedhuggeren Johannes Wiedewelt  stod for den plastiske udsmykning af Fredensborg Have i 
1760’erne, og han indrettede, som den første herhjemme, en grotte. I sit kunstteoretiske værk: 
Tanker om Smagen udi Konsten fra 1762 beskriver han, hvordan der til et landhus bør være en 
grotte med vandspring. Wiedewelt besøgte i øvrigt i 1769  William Popes landsted i  Twickenham  
med  kildegrotten.iv 
 
   Synet på  kilden, som et besjælet og indviet sted kendetegnede perioden. Denne romantiske og 
sentimentale dyrkelse var også typisk for holdningen hos Hirschfeld, der betragtede grotten som et 
af de vigtigste stemnings skabende sætstykker i den nye havestil. ”En af den romantiske genres 
fremmeste attributter” som han siger. I bind III af sin store Theorie der Gartenkunst vier han et helt 
kapitel til grotter. Og Søndermarkens kildegrotte lever fint op til hans krav: Når den nu ikke kunne 
ligge som en hule i et naturligt klippeparti, var det godt, at den lå afsides, i en stejl skråning og i et 
dunkelt og skyggefuldt, næsten skjult hjørne af parken. En kunstig opbygget grotte måtte udføres i 
natursten af så uregelmæssige og naturlige former, som kunne skaffes. Hulen skulle også være så 
enkel som muligt, og store åbninger skulle sikre gennemtræk og et ikke muggent indeklima i det 
kølige interiør. De måtte gerne være overhvælvede, og i illustrationen, som ledsager Hirschfelds 
tekst, ses netop en grotte med hvælv båret af to store firkantede piller. Har Numsen, Smidt eller 
Voigt mon konsulteret dette berømte værk. 
    Fascinationen af kilden  blev også behandlet lyrisk  af blandt andre  Stenersen Ode paa Junkers-
Kilde  1762, C.H. Pram Emilias Kilde, 1782 og Jens Baggesen (1764-1826) som  i sit hovedværk 
Labyrinten  beskriver hvordan han ved en bæk i Tremsbüttel drømte sig i Numas hellige lund 
lyttende til Egerias Visdom.v   
   I løbet af  1800-tallet ændrede kildedyrkelsen sig  gradvist fra at være meditation til at  blive 
rekreation. Det  blev dermed almindeligt, at  den besøgende gæst  tog hele sin familie med. De 
tidligere så skjulte templer blev dermed  folkelige udflugtssteder.vi  I relation hertil opstod de 
såkaldte kildekoner, der var  kvinder, som holdt til ved kilderne, hvor de solgte skillingsviser og 
vand til de besøgende. De kendteste eksempler herpå er kildekonerne ved Kirsten Piils kilde i 
Dyrehaven og ved Kildegrotten i Søndermarken.  
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   I Søndermarken hed kildekonen i årene fra ca. 1890 til 1903 for Marie Villads. Også efter hendes 
tid var kildegrotten et yndet udflugtsmål, hvilket fremgår af de mange eksisterende fotos, hvor man 
ser både børn og voksne poserer foran kilden. I 1910 trykte man et postkort af kilden med 
kildekonen og besøgende. Marie Villads digte ”Kildekonens sange” udkom  på Gads Forlag i 1896. 
 
 
12. Eremithytten  
 

 
 
Eremithytten i Søndermarken, 
koloreret stik af J.E.C. Walter, 1826,  
Københavns Museum 
 
Den oprindelige senere  forsvundne Eremithytte i Søndermarken var ifølge landkadetternes kort fra 
1814 placeret i en tæt skovbevoksning nær Kildegrotten og engen i sydvest. Vores viden om den 
stammer dels fra eksisterende billedmateriale, dels fra forskellige skriftlige kilder.  
   Eremithytten var en mindre mos- eller barkbeklædt bygning med afrundede vægge og et stejlt 
stråtag. Hytten var udstyret med en åben revledør, hvorover der var en form for dekoration, der 
kunne minde om en plade med en indskrift. Denne karakteristik er fremkommet ved at 
sammenholde de to eksisterende, men meget forskellige kolorerede stik, der findes af bygningen, 
udført af henholdsvis J.E.C. Walter (1826) og E. Meyer (u.å.). Hytten er muligvis opført af rå 
træstammer, men det kan ikke dokumenteres. 
   Eremithytten har antagelig stået færdig i sommeren 1787, hvor J.C. Oehlenschläger i et brev til 
sin  tidligere chef, slotsforvalter C.F. Schmidt skriver: ”Det Kinesiske Lysthus er færdigt og finder 
såvelsom Eremittens Bolig alle fornuftiges bifald.”. Samtidig blev hytten og dens omgivelser omtalt 
af forfatteren Odin Wolffs i en lang og positiv  anmeldelse af Søndermarken i Morgen-Post 15. juni 
1787. Den eneste sommer parken var åben for publikum:  
 
. ”Vi ville stige ned ad Brinken og vanke giennem de yndige Punktløse Gange til 

Eremittens stille Bolig; et Par Smaabroer fører os over Bækken; og nu fremstiller sig 
Opgangen til Eremittens rolige Høie; vi indtræde igiennem en Port opreist af 
Gierdestaver, paa hvis Spidse vi øiner et Kors, der melder Stedets Andagt;  
paa Skakningerne har Eremiten plantet Blomster for at opblide Øiet og spiselige 
Urter til Naturens Krav; nu betræde vi de duse Fodstier som lede til Eremittens 
ensomme hytte; her viser et af Gronsvær enfoldigen ophøiet Alter os et høitidelig Syn, 
og ovenfor skimte vi giennem tætte Buske den tause Vaaning; vi nærme os denne lille 
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moesestækte Boelig, aabne den knirrende Dør, træde ind i denne Livets rolige Afkrog, 
hvis Smykke er et moesbestrået Leie, og et lille Alter til at ofre Himlens Bønner og 
Vemodens Taarer; i denne dybe Taushed høres et Par kurrende Turtelduer, som med 
sine sørgmodige Toner, minde os om Dødens Nærmelse, Livets bratte Henfart, og 
Tomheden af alle vore Sysler; vores Barm knuges ikke her af rædselsfulde Sukke eller 
engstlig Mismod; en blid Beroligelse indlister sig i Sielen, og vi skimte de tilstundende 
Dage at rinde frem og synke bort,  med samme ligegyldighed som vi see Røgen 
adspredes af den susende Stormvind.”  

 
Wolffs beskrivelser viser, at man i forbindelse med opførelsen og indretningen af hytten har kendt 
til havehistorikeren C.C.L. Hirschfelds forskrifter for, hvad der kendetegner en eremit og hans 
bolig, som det fremgår af værket Theorie der Gartenkunst, 1779-1785. Eremitten karakteriseres 
også her som en from, verdensfjern, kristen filosof, der hengiver sig til kontemplation og 
bodsøvelse. Eremitten var både en prædikant og et menneske, der besad en opbyggelig livsstil. 
   I barokken og rokokoen kendes eremitager, men her var der oftest tale om et lysthus i parker eller 
jagtterrænet, hvor herskabet kunne spise et måltid ”en eremitage” dvs. uden tjenerskab, idet maden 
blev bragt op fra køkkenent via et mekanisk hejsebord. Herhjemme er det mest berømte eksempel 
Erememitageslottet i Jægersborg Dyrehave, opført i midten af 1730’erne. 
   Romantikken eremitboliger var altså af en ganske anden suggestiv og stemningsvækkende art.  
Udbredelsen af Hirschfelds værk var en medvirkende til,  at eremithytten blev et yndet motiv i de 
landskabelige parker rundt omkring i Europa. I Danmark kendes fænomenet foruden Søndermarken 
også i haverne ved Sanderumgaard og Hindsgavl. Den mest berømte var imidlertid Eremithytten i 
Dronninggaards park ved Furesøen som for længst er forsvundet.  
 
I sit digt om Søndermarken fra 1817 omtaler Adam Oehlenschläger også Eremithytten. De tilgroede 
stier og det ufremkommelige terræn skulle forceres for at komme frem til eremittens bolig, og det 
blev dermed, helt efter forskrifterne, en udfordring i sig selv: 

 
Hvor romantisk, sær til mode 
Did, med lange Skridt, 
Gik jeg, hvor din Hække groede, 
Fader Eremit! 
Trænge mig i Tidsel, Burre, 
Til dit Alters Lag: 
Hörte dine Duer kurre 
Under Hyttens Tag. 

 
 
Eremitfiguren 
Romantikkens dyrkelse og iscenesættelse af eremitten og hans bolig førte til, at man skabte 
egentlige figurer, som skulle illudere eremitter. Dette var dukker iført kutter, voksmaske og langt 
hår og skæg. Dukkerne, der var udstyret med krucifiks og bønnebog, blev enten sat ved bordet eller 
lagt på sengen. Sådanne arrangementer har vakt opsigt i datiden. Udover Søndermarken kendes de 
også fra eremithytterne ved Glorup, Louisenlund, i Rees have i Århus og grottehusene i 
Fredensborg.  
    Konkrete beviser på eksistensen af en sådan dukke i Eremithytten i Søndermarken kendes fra 
forskellige kilder. Adam Oehlenschläger omtaler dukken og den virkning, den gjorde på ham som 
barn, i digtet om Søndermarken: 
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End jeg seer, hvor Dagen brænder 
Giennem Rudens Glöd. 
Alle hellige Legender 
Mig velkommen böd. 
Naar da med sig Lemmen sænkte 
Naar han bleg opföer, 
Liget jeg paa Baar mig tænkte, Vakt ved Jesu Ord. 

 
Ophavsmanden til eremitfiguren i Søndermarken var billedhuggeren Købke, der omtales i 
Oehlenschlägers ungdomserindringer: Når familien var til fester i København, kom der ind imellem 
”en billedhugger eller billedsnider Købke, der havde gjort eremitten i Søndermarken, som rejste sig 
op af sit leje i hytten, når man trådte på en lem ved Døren.” 
t 
I bibliotekaren og historikeren Erich Christian Werlauffs (1781-1871) erindringer, nedskrevet af 
sønnen  og udgivet i Historisk Tidsskrift 1873-1874, omtales eremithytten og figuren i 
Søndermarken også: ”Jeg mindes en eremithytte, hvori en figur af en eremit henlå på en løjbænk; 
når man trådte på et bræt udenfor hytten, rejste eremitten sig i vejret....jeg forskrækkedes da dette 
billede reiste sig og bukkede.” 
   Efter 1841 fungerede eremittens substitut tilsyneladende ikke længere. I sin erindringsbog Et Liv  
fra 1924 fortæller historikeren Troels Lund om sine barndomsoplevelser i Søndermarken, når han  
og hans familie boede på  Bakkehuset om sommeren: 
 

Jeg husker endnu den rige og dog lidt beklemte Beundring og Lykkefølelse, hvormed jeg i Følge 
med min Fader og nogle af mine Brødre besaa alt dette. Det var næsten alt for overvældende 
”Eremitten” kunde vel ikke mere rejse sig’, selv om man traadte hvor man skulde  
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13. Prinsessehaverne 
 
Hendes Kongelige Højhed Krondprindsesse Carolines Blomsterhave i Søndermarken 
 

 
 
Hendes Kongelige Høihed Prindsesse Carolines Blomsterhave i Søndermarken,  
koloreret stik af J.E.C. Walter, 1826, 
Københavns Museum 
 
Prinsesse Caroline var 8 år gammel, da hun i 1801 fik sin egen have i Søndermarken. Den  lå 
ligesom lillesøsterens prinsesse Vilhelmines  senere have antagelig lidt vest for det store 
vandreservoir tæt ved Frederiksberg Slot. Titlen af kronprinsesse fik hun i 1808. Kendskabet til 
prinsessehaverne stammer fra detaljerede omtaler i de bevarede regnskaber og  fra Walters 
prospekter fra 1826. Carolines Blomsterhave var omgærdet af raftehegn, og havde en gitterlåge 
sandsynligvis af træ. Haven var fyldt  med blomster, buske og små grantræer. I haven lå et lysthus, 
eller snarere et legehus, med stråtækt saddeltag og en stor rund åbning i fronten. Vægge og gulv 
stod mørkegrå, mens bagvæggen var malet så den lignede ”noget som et stykke af en klippe.” Bag 
hytten var der tilbygget en lille retirade eller toiletbygning, som stod malet perlegrå. Da 
prinsesserne blev unge voksne var legehusene i minihaverne ikke længere aktuelle, men de synes 
dog at have eksisteret i 1826, da Walter udgav sine prospekter. Senere fik prinsesserne  mere 
repræsentative lysthuse i  større haver på den anden side af Roskilde Kongevej vest for 
Frederiksberg Slot.    
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Prinsesse Vilhelmines blomsterhave 
 

 
 
Hendes Kongelige Høihed Prindsesse Wilhelmines Blomsterhave i Søndermarken,  
koloreret stik af J.E.C. Walter, 1826, 
Københavns Museum 
 
Prinsesse Vilhelmine har antagelig fået sin blomsterhave i Søndermarken i 1816, da hun var 8 år 
gammel. Den lå vest for det store vandreservoir ved siden af søsterens. Som det fremgår af Walthers 
stik mindede Vilhelmines blomsterhave en del om Carolines. Her lå også et rustikt lysthus eller 
legehus med barkbeklædt sadeltag og ydervægge. Husets åbning var lidt mere kantet, og her viser 
Walter et knapt så frodigt blomsterflor, mens man tydeligt ser den tætte skov bag haven. 
I 1828 blev prinsesse Vilhelmine gift med prins Frederik, den senere Frederik VII, som hun senere 
blev skilt fra igen. 
 
 
 

Liv og Lys i Søndermarken 
Åbningen af Søndermarken for offentligheden i 1852 førte til, at haven blev benyttet til bl.a. tivoli, 
markeder og større politiske arrangementer. Det betød at mange af de små lysthuse og scenerier, 
som var skabt i forbindelse med omdannelsen af haven til et romantisk anlæg gradvist gik til 
grunde. Staten har stået for driften af Søndermarken siden 1852. 
I 2005 udarbejdede man en udviklingsplan for Søndermarken med det formål at genskabe parkens 
historiske bygværker og skabe et sted, hvor borgerne havde mulighed for at bevæge sig. Resultatet 
af anstrengelserne blev projektet Liv og Lys i Søndermarken, som omhandler tre spor: bevægelse, 
natur og kultur. Bakkehusmuseet har samarbejdet med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme om 
projektets tredje spor kultur.  
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Det Norske 
Parti efter genskabelsen, 
Søndermarken. 
 

 
 
Den nyopførte 
Kuglehytte i 
Søndermarken. 
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Det nyopførte 
Favnbrændehus i 
Søndermarken. 

 
 

 
 
Det nyopførte 
Kinesiske Hus i 
Søndermarken.. 
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Den nyopførte 
Eremithytte i 
Søndermarken. 
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Adam Gottlob Oehlenschlägers CV 
 
1779 Født 14.11 på Vesterbro i København. Søn af slotsforvalterfuldmægtig ved Frederiksberg Slot 
og organist ved Frederiksberg Kirke, Joachim Conrad Øhlenslæger (1748-1827) og Marta Marie, f. 
Hansen (1745-1806). Vokser op på slottet. 
 
1796 Afgangseksamen fra Efterslægtsselskabets Skole. 
 
1797-1799 Skuespiller ved Det Kongelige teater. 
 
1798 Knytter venskab med brødrene H.C.ørsted og A.S.Ørsted, som introducerer O. for de 
intellektuelle kredse i København. 
 
1800 Begynder at studere jura på Københavns Universitet. Forlover sig med Christiane Heger 
(1782-1841), søster til Kamma Rahbek. 
 
1801 Modtager accessit for besvarelse af prisopgave ved Københavns Universitet (svarer til 2. 
prisen). 
Oplever Slaget på Københavns Red på nært hold. 
 
1802 Overværer naturfilosoffen Henrich Steffens’ forelæsninger på Elers Kollegium. Opildnes 
under en lang samtale med Steffens til at skrive digtet Guldhornene, der udkommer samme år i 
Digte 1803. 
 
1805 Poetiske Skrifter I-II udkommer. Heri bl.a. lystspillet Aladdin, eller den forunderlige Lampe 
og digtkredsen Langelands-Reise. 
 
1805-1809 Drager på dannelsesrejse finansieret ved et kongeligt rejsestipendium. O. er umådelig 
produktiv og hjemsender undervejs sine arbejder. 
 
1806 O. besøger sit store forbillede J.W.Goethe i Weimar og modtager dennes anerkendelse for 
Aladdin. Opholder sig herefter halvandet år i Paris. 
 
1807 Nordiske Digte udkommer bl.a. digtet Thors Reise til Jothunheim, samt sørgespillene Balder 
hin Gode og Hakon Jarl hin Rige. 
 
1808-1809 Ophold i Schweitz hos den franske forfatter Germaine de Stäel. Herefter ophold i Rom. 
 
1810 Gifter sig med Christiane Heger. Professor i æstetik ved Københavns Universitet. Skuespillet 
Axel og Valborg udkommer 
 
1811 Datteren Charlotte fødes. 
 
1813 Forfatteren Jens Baggesen kritiserer O.’s forfatterskab og den langvarige litterære fejde 
indledes. 
Sønnen Johannes Wolfgang fødes. 
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1814 Sønnen William Conrad fødes. 
 
1818 Datteren Marie Louise fødes. 
 
1819 Digtet Nordens Guder udkommer. 
 
1823-1824 Samlede Digte udkommer, heri bl.a. nationalsangen. Det er et yndigt Land. 
 
1829 Bliver kåret som ”den Nordiske sångarekungen” af sin svenske kollega Esias Tegnér ved 
magisterpromotion i Lunds Domkirke. 
 
1830-1831 Udgiver erindringsbøgerne Levnet I-II. 
 
1832-1834 Udgiver tidsskriftet Prometheus, hvori O. forsvarer sig mod kritikken fremført af den 
yngre generation, heriblandt J.L. Heiberg. 
 
1841-1849 Oehlenschlägers samlede værker udkommer. 
 
1849 Hyldes og laurbærkrones på sin 70-års fødselsdag af store danske digtere, såsom Heiberg og 
Grundtvig. 
 
1850 Dør den 20.1. 1850 på Frederiksberg. 
 
1850-1851 Erindringsbøgerne Erindringer I-IV udkommer posthumt. 
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