
Oplevelsesrejse  

i haven på Liselund 

– kort tur

For børn og voksne



Velkommen til Liselund. 
Her er opgaver, der vil føre dig rundt i 
haven. Opgaverne vil fortælle dig noget  
om Liselund og om, hvordan en del af den 
privilegerede overklasse levede og tænkte 
for 225 år siden.
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Liselund blev 
bygget som et sommerhus for 
en fin familie. Familien vidste, 
hvad der var smart, og skabte her 
et paradis, fuld af tidens mest 
moderne ideer. Familien bestod 
af en mor Lisa, en far Antoine og 
sønnen Charles.

Antoine de la Calmette

 Lisa de la Calmette



1  

Kik ind af vinduerne på det lille slot. På 

spejlet i stuen til højre er der malet et dyr, 

hvilket?

D Kanin 

P Kat 

A Abe 

Ø Hund

Barnepigen Suzanne Jouie ejede dyret, der 

er malet på spejlet. Den reddede Antoine 

og hans bror fra jordskælv i Portugal i 1755. 

Suzanne blev i familien hele sit liv.
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Se på vimplen på taget. 

Hvornår er slottet opført?

V 1755

Å 1777

T 1792

U 1799

Haven med vand, slyngede stier og lyst-

huse (inkl. slottet) var ”hot” i slutningen af 

1700-tallet.

3  

Slottet danner en form som et bogstav, 

hvilket? Gå rundt om huset eller se på 

kortet.

V Som et T

T Som et I 

A Som et L

S Som et O
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Herfra kan du se to sjove huse: et der 

ligner en brændestabel – et der ligner en 

hytte fra Afrika. Det, der ligner en 

brændestabel, gemte engang på et lokum, 

og hytten er et ishus. Det er ikke et sted, 

hvor man kan købe is (øv!). Det er et hus 

med tykke vægge. 

Hvorfor – tror du?

O Fordi det var et sted, hvor man kunne

 køle af, hvis man var blevet sur.

A Fordi man skar store klumper is op

 af søen om vinteren. De blev holdt

 kolde i huset. Hvis man var heldig,

 kunne de holde til sommer.

Der var ikke toilet på slottet. Familien havde 

natstole (potter). Alle andre gik ud, hvis de 

skulle på toilettet.

I spisestuen kunne man sidde 24 om 

bordet. Til særligt fine middage kunne 

gæsterne få sorbetis. Det var meget svært 

at lave og smart at spise.
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Hvor mange fejl er der på fotografiet   

ved sidenaf?

N 3

G 5

L 4
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Der er ridset i mange ruder på  

Norske Hus. Det må man ikke! Hvilket 

århundrede er det ældste, du kan finde 

indridset?

T 1900-tallet

K 1800-tallet

N 1700-tallet

Kik ind i huset!

Norske Hus er et gæstehus. Her overnatte-

de gæster i de fine rum, der så helt ander-

ledes ud inden i huset end uden på huset. 

Under et besøg kommer gæsten i fantasi-

en til flere lande.
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På den vestlige side af huset er to høje. Gå 

op på dem og se, hvad de forestiller. Du 

kan fra højen se en skodde til det fineste 

soveværelse i Norske Hus.

Hvordan er højen formet, og hvad er 

udskåret i skodden, så lyset altid vil falde 

ind, uanset om det er sol- eller måneskin?  

U Pyramidehøj og grantræsudskæring  

E Sneglehøj og måneudskæring   

S Bryst-høje og hjerteudskæring



Det var drenge, 
der legede 

med heste
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Foran Norske Hus står en gruppe af kasta-

nietræer. De blev plantet her, da haven blev 

anlagt. Alle planter blev sået eller sat som 

småplanter. Lisa og Antoine har kun set 

disse træer, da stammerne var lige så tykke 

som dit håndled og på højde med din far. 

Hvor mange er der?

G 4

F 2

Å 8

Haven er lavet som en serie af følelser.

Det norske var et udtryk for det barske, det 

kinesiske det mystiske. Grantræer skulle 

give vandringsmanden ondt i hjertet. 
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I lysthuset kunne man mødes og drikke  

te af kopper malet på fint porcelæn fra 

Kina. Det var også højeste mode at  

drikke kakao. Kakao blev set som medicin 

og skulle købes på apoteket.

Tæl antallet af kanter på det kinesiske 

lysthus.

N 6

E 10

Å 8

betød ur
1 2 3 4 5 16 27 8 9 2

Sæt svarene ind – og tal som i 1700-tallet



Fotos: Nationalmuseet

Ekstra opgave!

Hvordan var det smartest at komme rundt i 

haven, da den blev bygget?

Til fods?

I en bærestol?


