
NORSKE HUS I SØNDERMARKEN 
Roskildevej 25 – overfor Frederiksberg Slot 

NATURBASE FOR ALLE SKOLER, INSTITUTIONER OG FORENINGER PÅ FREDERIKSBERG. 

ET LILLE STRÅTÆKT BJÆLKEHUS, EN IDYLLISK PERLE, DER ER OPFØRT I 1788 OG OSER 

AF ATMOSFÆRE OG SPÆNDENDE LOKALHISTORIE. 

 

Kort om huset - Huset blev indrettet 

som naturbase i 2008 og danner i dag 

rammen om undervisning, natur- og 

friluftsaktiviteter hele året rundt.  

Det lille hus indeholder et opholds/ 

undervisningsrum godkendt til 35 

personer, et toilet og et mindre 

depotrum.  

Der er køleskab og mulighed for at lave 

varme drikke samt kogeplader og gryder.  

Frederiksberg Kommune lejer huset af 

Slots – og Kulturstyrelsen, som ejer 

huset. 

 

Hvem kan bruge huset? Alle skoler og dagtilbud på Frederiksberg kan låne huset. Derudover kan 

foreninger, der hører til på Frederiksberg også benytte huset. Det koster ikke noget at låne det.  

Huset kan ikke lånes / lejes ud til private arrangementer. 

 

Hvad kan man lave? Basen er først og fremmest tænkt til udeaktiviteter, hvor huset anvendes til 

opbevaring, efterbehandling og undervisning. Derfor kan man også fint komme med flere klasser 

eller en større gruppe, så længe der blot kun opholder sig max. én klasse ad gangen i huset.  

Der er forskelligt feltudstyr bl.a. til undersøgelse af vanddyr, indsamling af smådyr på land og 

snitteknive, opslagsbøger m.m. til rådighed. Der er også idéer til aktiviteter i form af emnekasser 

og mapper med materialer og brugsanvisning. 

Huset kan anvendes i mange skolefaglige og pædagogiske sammenhænge. Naturfag er oplagte, 

men også til dansk, historie, billedkunst samt krop og bevægelse er huset oplagt. 

 

Lidt historie… Huset blev opført som 

oplevelseselement i forbindelse med 

omlægningen fra barokt til romantisk 

haveanlæg i tilknytning til Frederiksberg 

Slot. Huset ligger ved "Norske Parti" - et 

område med en lille sø, bakker og 

nåletræsvækster, der skulle give en 

oplevelse af at være i Norge. Oprindeligt 

er huset skabt til brug, glæde og 

oplevelse for kongehuset og dets gæster. 

Frederik d. 6. har anvendt stedet, og 

Adam Oehlenschläger har haft sin gang 

der og beskrevet huset i både 

barndomserindringer og digte. Der  er en 

statue af ham for enden af lindealléen. 

 

Booking: Huset kan pt. bookes ved at sende en mail til aktivfrederiksberg@frederiksberg.dk  

Oplys ønsket/ønskede datoer samt tidsrum (huset kan bookes i tidsrummet 8-22 alle dage), 

kontaktperson, mobilnummer, skole/dagtilbud/forening. Forvent ca. en uges svartid.  

I bekræftelsesmailen får man oplyst den gældende kode til nøgleboksen ved huset. 

Spørgsmål om brug, regler, grej, idéer og aktiviteter m.m. til naturvejlederne på 2898 0058 eller 

naturvejleder@frederiksberg.dk  

   

Norske Parti i starten af 1800-tallet 
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