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[http://1.bp.blogspot.com/IctfiI6KeW0/T42otHjzKFI/AAAAAAAABNQ/wdPqLlS98oQ/s1600/kidegrotte-s%C3%B8ndermarken.jpg]
Kildegrotten i Søndermark en - 1875 - k ilde: Københavns Bymuseum

Kildegrotter er et typisk element i den romantiske have. I Søndermarken blev den anlagt i 1780erne i forbindelse med
omlægningen af den tidligere barokhave til en romantisk landskabshave. Oehlenschläger har beskrevet sin
barndomsoplevelse af grotten som en "fehule", som indvendigt var beklædt med fine krystaller og malmstykker.
Ligesom med Kirsten Piils Kilde på Bakken i Dyrehaven, havde Kilden i Søndermarken sin kildekone, der passede
Kildegrotten og som solgte skillingsviser og vand til havens besøgende.
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[http://4.bp.blogspot.com/-RryZzW85Jc/T4myNTJJp1I/AAAAAAAABKE/ANEp-dEp8x8/s1600/kildekonen-i-s%C3%B8ndermarken-ved-sin-vogn-1875.jpg]
Kildek onen Marie Villads ved sin vogn ca. 1890 - Bymuseet

Kildekonen - Marie Villads, solgte vandet fra kilden og et lille hæfte med skillingsviser 'Kildekonens sange', til værdigt
trængende borgere, der var på besøg i den smukke skovlignende park. Hun var en vældig populær og folkelig person
og der findes en del billeder af hende og et portræt på Københavns Bymuseum.
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[http://4.bp.blogspot.com/-ocSpB36oBrI/TxLBvXF9DeI/AAAAAAAAA50/BwycXwPSwJQ/s1600/koebenhavn-ved-kilden-isoendermarken-med-boern-m-m-i-1931.jpg]
Ved Kilden i Søndermark en - gl. Postk ort 1910 - Dette postk ort må have været vældig populært i sin samtid, for der findes
mange bevarede udgaver - dette ek semplar fra en internetauk tion

Marie Villads digte 'Kildekonens sange' udkom på Universitets boghandler G.E.C. Gads Forlag år 1896. Den af mange
københavnere kendte gamle, elskværdige , og af naturen med digterisk begavelse benådede kvinde, Marie Villads, var
kildekone her fra ca. 1890 til ca. 1903, da hun rejste til Dakota i Amerika, for at henleve resten af sit liv med børnene,
som vare bosatte der. Hun kunne dog hverken finde sig tilrette i de fremmede forhold eller tåle den strenge vinterkulde.
Hun blev snart ganske hjælpeløs og forpint af leddegigt og lå til sengs det meste af de sidste 3 år, indtil døden den 13.
Februar 1910 afsluttede hendes lidelser. (Mariboe)

[http://1.bp.blogspot.com/fh4RUBb3x10/T42p49l3smI/AAAAAAAABNg/41BV72rEP4k/s1600/s%C3%B8ndermarken-kilden.jpg]

Kildekonen Marie Villads holder 70-års fødselsdag - Kilde Københavns Bymuseum

Kildekonen Marie Villads fejrer sin 70-års fødselsdag ved den udsmykkede kildegrotte. En del af hendes mange venner
havde i dagens anledning smykket Kildegrotten med løvværk, blomster og flag, og Søndermarkens mange daglige
besøgende mødte op med lykønskninger og gaver og hædrede derved på den smukkeste måde den ærværdige og
afholdte gamle kvinde på denne hendes højtidsdag. (Mariboe)
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[http://4.bp.blogspot.com/UOYfDRkvnwo/T42osVywVEI/AAAAAAAABNI/Hg6ZPVvXmjk/s1600/hoefing-m-frue-kildegrotten-s%C3%B8ndermarken.jpg]

Kildegrotten Høffding og familie ca. 1915 - Bymuseet
Ved kilden stifteren af det N.F. Høffdingske hus med hustru. Kildegrotten er anlagt i årene 1786-87 samtidig med, at
Søndermarken blev omdannet fra den oprindelige stive franske stil til en fuldstændig engelsk park. En forandring som
efter de samtidige offentlige udtalelser synes at have været almindelig påskønnelse. Blandt disse udmærker sig særlig
en begejstret skildring af Søndermarkens metamorfose i et nummer af Morgenposten år 1787, hvor forfatteren blandt
andet udtaler sig således: "I måltusinde vindmagere, I som bryde eders tomme hoveder med at ophitte skønsnittede
klædebon og behænge vore kroppe med dingeldangel, I dagtyve, I pikkelheringer, som vil gøre os lystige med
abekattestreger, og lære os at springe efter tidens skurrende toner, I bugtjenere som pirrer ganen med
lækkerbidskener og pebrede soucer, alle I tilhobe som gynge eder i vellyst og dumhed, hvad tør I byder os af alle eders
spraglede herligheder der kan veje op mod at vandre en tur under skovens rolige skygger". En lille prøve på datidens
blomstersprog. (Mariboe)

[http://1.bp.blogspot.com/-IctfiI6KeW0/T42otHjzKFI/AAAAAAAABNQ/wdPqLlS98oQ/s1600/kidegrotte-s%C3%B8ndermarken.jpg]
[http://2.bp.blogspot.com/-3Lq7I7HFtps/TxUmn0vx8CI/AAAAAAAAA50/h9jguY5Oalk/s1600/norskehusetpostkort.jpg]

[http://3.bp.blogspot.com/Hpxuf7yKvnI/T45e6NEvuFI/AAAAAAAABNs/pY8tMpwAIHc/s1600/kildekonen-marie-villads-portrait-1900.jpg]
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Portræt af Kildek onen Marie Villads ca 1900 - uk endt k unstner - Bymuseet

[http://1.bp.blogspot.com/FH7jalM0NSM/T45mKWiznRI/AAAAAAAABN4/vN7CIukQBbs/s1600/kildekonen.jpg]
Kildek onens Sange om Søndermark en k an i dag bl.a. k øbes i Herolds Magasin for 35 k r.

[http://2.bp.blogspot.com/-4hgLlgaBAls/T5F9lyQ176I/AAAAAAAABPw/qTOQ0ewpCGQ/s1600/kildekonen-1900.jpg]
Kildek onen ca 1900 - Kilde Frederik sberg Lok alark iv

[http://3.bp.blogspot.com/-vSwWhBLAtU/T5wVPBTEFuI/AAAAAAAABYw/Mp6fO43BiBc/s1600/kildekonen-m-folkeliv-1900.jpg]
Kildek onen med folk eliv - Frederik sberg Lok alark iv

Kilden i dag:
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[http://4.bp.blogspot.com/n7ZKV9eDX5w/T6pQ91Up_MI/AAAAAAAABcQ/GqfvORdnAes/s1600/IMG_0629_kilden_i_s%C3%B8ndermarken_2012.jpg]
I dag gemmer k ildegrottten sig lidt væk i vegetationen - eget foto 2012

[http://2.bp.blogspot.com/ztI1GXc_odM/T6pRVUmTJpI/AAAAAAAABcY/MhxUT5hJmrc/s1600/IMG_0615_kilden_i_s%C3%B8ndermarken_2012_2.jpg]
2012

[http://3.bp.blogspot.com/-kftMp3n4NE/T6pRjvzmtGI/AAAAAAAABcg/j6DvV-oXWYk/s1600/IMG_0612_kilden_i_s%C3%B8ndermarken_2012_maj.jpg]
Grotten er tilgitret og der er ik k e meget k ilde tilbage
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[http://3.bp.blogspot.com/O5KRixyYA6Y/T6pR0fj2fBI/AAAAAAAABco/rbPGiwh94q4/s1600/IMG_0617_kilden_i_s%C3%B8ndermarken_2012.jpg]

[http://2.bp.blogspot.com/-41M3967P7uc/T6pR1N64HaI/AAAAAAAABcw/B34YbHpwP5s/s1600/IMG_0622_kilden_i_s%C3%B8ndermarken_2012.jpg]

[http://3.bp.blogspot.com/-kKS_RUfaRrY/T6pR2b6yFI/AAAAAAAABc0/dspjQ8p1thA/s1600/IMG_0625_kilden_i_s%C3%B8ndermarken_2012.jpg]
Kildegrotten 2012 - egne fotos
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Se også indlæg om:
Norskebroen i Søndermarken retableret [http://clausib.blogspot.com/2012/01/norskebroen-i-sndermarken-genopfrt.html]
Norske Hus i Søndermarken [http://clausib.blogspot.com/2012/05/norsk e-hus-valby-bak k e-sndermark en.html]
En Kongelig Affære - Frederiksberg Slot [http://clausib.blogspot.com/2012/04/en-k ongelig-affre-besg-frederik sberg.html]
Cirkler i Søndermarken [http://clausib.blogspot.com/2012/01/cirk ler-i-sndermark en-valby-bak k e.html]
Søndermarken i gamle postkort [http://clausib.blogspot.com/2012/01/sndermark en-i-gamle-postk ort-valby.html]
Forår i Søndermarken [http://clausib.blogspot.com/2012/03/forar-i-sndermark en-2012.html]
Folkeliv i Søndermarken [http://clausib.blogspot.com/2012/06/folk eliv-i-sndermark en-i-gamle-billeder.html]
Valby - Før og Nu [http://clausib.blogspot.com/2010/02/det-gamle-valby-1.html]
Jesuskirken og Carlsbergkvarteret [http://clausib.blogspot.com/2009/12/jesuskirket-og-carlsbergkvarteret-i.html]
Frans Schwarts' hus på Bjerregårdsvej [http://clausib.blogspot.com/2011/08/maleren-frans-schwartz-hus.html]
Onkel Toms Hytte genopført i Valby [http://clausib.blogspot.com/2011/12/onkel-toms-hytte-genopfrt-i-valby.html]

Hvis nogen ved mere om Kilden og Kildekonen er man særdeles velkommen til at skrive i kommentarerne!
Skrevet for 6th May 2012 af Claus Ib
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