
Oplevelsesrejse  

i haven på Liselund  

– udvidet 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 er anlagt af 
Antoine de la Calmette 
og hustruen Anna Elisabeth (Lisa) 
Catharine, f. Iselin, der blev gift i 1777, da 
de var 25 og 18 år gamle. Sønnen Charles 
Reinholdt blev født i 1781.

Slottet blev tegnet af den meget anerkendte  
arkitekt Andreas Kirkerup og indrettet af  
tidens bedste indretningsarkitekt J. C. Lillie.

Antoine de la Calmette

 Lisa de la Calmette



1

Hvis du går op på trappen foran slottet   

og ser ind i stuen til højre, er der nogle   

spejle. 

Hvilket dyr kan du se på spejlet?  

L Høne 

N Påfugl           

A Hund                              

R Abe 

Det lille lystslot er bygget som et slags 

sommerhus. Her boede familien, og her 

holdt den selskaber for gæster, der helst 

skulle beundre den nye ultra-moderne 

have.

2

Bag slottet er der et mærkeligt hus, 

der lidt ligner en brændestabel. 

Hvad tror du det er?

A Lokum 

B Brændeskur  

C Legehus 

D Skjult brønd

3  

Du fortsætter, til der kommer en sø.

Her er et monument med en dame. 

Hvad laver damen? 

H Står på hænder 

T Skriver 

E Kysser en due 

L Græder

På monumentet står på fransk ”For det 

sande venskab”. Kærlighedsægteskabet 

blev opfundet i disse år, men i mange år 

var det stadig praktiske forbindelser frem 

for bankende hjerter, der bestemte de fle-

ste ægteskaber. Vi tror, at Lisa og Antoine 

var rigtigt forelskede i hinanden.

4  

På kortet er et kryds. Her finder du en   

høj med mindesten fra den familie, der  

ejede Liselund, indtil det blev overdraget 

Nationalmuseet i 2005. 

Se på stenene, hvad de hedder til  

efternavn?

N Calmette  

I Rosenkranz  

T Tutein  

J Rasmussen

Sentimentalitet er et nøgleord i den   

romantiske have.
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5  

Du kan gå rundt om søen eller lade være. 

Stemninger omkring vand er vigtige i 

denne havetype. Vandet skal både være 

roligt og vildt. Her er vandet roligt og højt. 

Tegn pile på kortet og følg vandets bevæ-

gelse nedad og gennem haven (du skal gå 

lidt før opgaven er færdig). 

Vandets vej skaber et bogstav, hvilket? 

A I 

H W 

K O 

O L

6

Hvor mange fejl er der på fotogra-

fiet forneden?

N 3

F 5

I 4

Når man vender sig i denne have, ser 

man konstant en ny scene, og det er 

meningen. Du skal helst hele følelses-

registret igennem: glæde, tristhed 

og frygt.

7  

Hvor høje er gratierne? 

(Brug målebåndet på dette ark)

L 22 cm.

M 19 cm.

N 17 cm.

En gratie er en gudinde for skønhed og 

ynde. Monumentet er en gave fra Antoine 

til Lisa. 



8  

Find din vej gennem kløften til det 

højeste punkt. Her står: 

E Et kors 

A Et timeglas

I En søjle med et dødningehoved på

Dette monument har været i haven i alle 

årene, nu i ny udgave. Det minder om, 

at livet er forgængeligt.

Oprindeligt gik haven flere hundrede meter 

denne vej ud i havet. I starten af 1900-tallet 

faldt klinten sammen og ødelagde en stor 

del af haven.

9  

Se ind i stuerne i Norske Hus. 

Hvordan er stuerne indrettet?

Q Som en skov  

P Som bondestuer 

M Som i antikken og Kina

Tanken om at skulle bo blandt grantræer, 

øverst på ”fjeldet” og i en hytte, ville give 

de fleste 1700-tals mennesker hjerteban-

ken af spænding. Det var meget eksotisk.

10  

På den vestlige side af huset er to høje. 

Gå op på dem og se hvad de forestiller. 

P Pyramidehøj

K Sneglehøj

E Brystformede høje

Du kan fra højen se en skodde til det  

fineste soveværelse i Norske Hus. 

Motiver fra vægge i Norske Hus

Lisa tegnet af Antoine i anledning  

af hendes 24-års fødselsdag

Antoine og Lisa Calmette døde  
i 1803 og 1805. Sønnen  
Charles Reinholdt døde  

       i 1820. Hans enke 
Martha fastholdt 

Liselunds romantik 
og fantasi indtil  

sin død i 1877.



Fotos: Nationalmuseet
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Hvad er udskåret i skodden, så lyset altid 

vil falde ind – uanset om  det er sol- eller 

måneskin?  

H Grantræsudskæring  

M Hjerteudskæring   

G Måneudskæring

De første grantræer var blevet plantet i 

Danmark et par år, før haven blev anlagt. 

Det var altså et nyt og fremmed træ. 
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Hvilken form har det Kinesiske lysthus?

K Rundt  

R 6-kantet  

H 8-kantet

I lysthuset kunne man mødes og drikke 

te eller kakao af fine porcelænskopper, 

malet i Kina. Man kunne læse op eller spille 

musik for hinanden. 

Løs opgaverne og sæt de rigtige svar ind 

i rebussen

13  

Hvor mange klokker er der på toppen

af det Kinesiske lysthus?

L 10

B 20 

Å 12

14  

Gå en tur rundt om Schweizerhytten. 

Hvordan kom gæsterne op til 

sovekammeret på 1. sal?

A Af en trappe inde i huset, naturligvis

B En elevator der blev trukket af heste

C Via en hønsestige uden på huset

D Via en landgang/bro uden på huset

Schweizerhytten, som ligger tæt på slottet, 

var endnu et gæstehus. Fra Schweiz kom 

filosoffen Jean-Jacques Rosseau, og 

hans tanker om civiliseret naturlighed 

inspirerede i høj grad til at anlægge haver 

som Liselund.
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