
H
E

DE

E L

I G H

M
M

H
A

V
E

R
N

E
S 

H
E

M
M

E
L

IG
H

E
D

Men hemmeligheden er kun 
for de indviede.

Okay. Hvis du lover ikke at 
sladre, vil jeg give dig nogle 
ledetråde... 

Psttt... 
 
Kan du holde på en 
hemmelighed? 

Jeg kender en hemmelig 
have...
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...Jeg kender faktisk flere 
haver, der er fulde af 
hemmeligheder og skjulte 
symboler. 

Måske kan de hjælpe dig. 
Hvis du kan løse koden, 
afslører jeg havernes 
hemmelighed.

… Kom med

Det er ligesom en 
skattejagt …

Find de otte poster og deres ledetråde. 
Skriv hver ledetråd ind i felterne ved 
beskrivelsen af posten. Hvert bogstav i 
ledetråden får derved et nummer, som 
svarer til et nummer i hemmelighedens 
kode på sidste side. Når du har samlet 
alle ledetrådene, kan du afkode 
Havernes hemmelighed. 

Husk noget at skrive med.  

Hvis du følger posterne i rækkefølge 
kan du løse koden på 2-3 timer. Men du 
behøver ikke gennemføre hele turen på 
en enkelt dag. Du kan gøre det ligesom 
det passer dig, bare vær opmærksom på, 
at nogle af posterne kun kan findes inden 
for museernes og parkernes åbningstider 
(se bagest i bogen). Vejbeskrivelser er 
markeret med grønt.

God fornøjelse!
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For at kunne løse gåden, er du nødt til at træde tilbage i 
tiden. Ligesom hvis man spoler en film baglæns, bare ude 
i virkeligheden. Byen er gammel og fuld af spor og levn fra 
tidligere tider, levn, der kan spore dig flere hundrede år 
tilbage. 

Begynd din rejse ved Filmhuset på hjørnet af 
Landemærket og Vognmagergade. 

Her kan du se en svævende smutvej henover gaden med et 
stort ur. Uret forbinder huset på den ene side af gaden med 
huset på den anden. Men på en måde forbinder det også 
nutiden med fortiden. For uret har markeret tidens gang med 
sine utrættelige visere, siden det blev sat op i 1932. Det ser ud 
helt som det gjorde dengang, og på den måde er uret selv et 
tids-spor, et levn fra fortiden, og når du går under det, træder 
du tilbage i tiden. 

Men du skal endnu længere tilbage i tiden end 1932. Du  
skal helt tilbage til Kong Christian IVs tid. Han var 
konge i Danmark for 400 år siden i en periode, man kalder 
renæssancen. 

Gå videre hen ad gaden og drej til venstre om hjørnet 
mellem Filmhuset og Belysningsvæsnets Hus (en stor, 

1 
TILBAGE I TIDEN

Filmhuset i Vognmagergade
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rød murstensbygning med en kanonkugle indmuret ved 
hjørnet). Den lille gade, du kommer ned ad, fører ned til 
Kongens Have. 

Gaden har et besynderligt navn. Skriv navnet ind i kodeløseren:

            Navnet sender dig helt tilbage  
                til begyndelsen af 1600-tallet. 
”Løn” betyder hemmelig, og her var den 
hemmelige port, Christian IV havde i 
bymuren, der dengang løb netop her 
langs Gothersgade. 

Her kunne kongen ubemærket smutte 
ud af byen til sin landlige lyst- og 
nyttehave, Kongens Have. Kom med – i 
dag er haven ikke kun for kongen, men 
for alle!

9
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2 
DEN BELÆRENDE 

HAVE

Er du inde i Kongens Have nu? Godt, så forestil dig, at  
du befinder dig netop her – for 400 år siden.
 
Det kan være svært at forestille sig, hvordan haven så ud 
dengang: Den store grund her uden for byen var nemlig 
kongens nye køkkenhave, og noget af det eneste, der er 
tilbage i dag, er faktisk stierne. Der var for eksempel ikke 
spildt dyrebar jord på græsplæner. En have var ikke noget 
man spillede bold eller solede sig i. De store træer var der 
heller ikke dengang. De skyggede jo for grøntsagerne. Der  
var dog en frugthave med frugttræer. 

Men ud over at være et vigtigt stykke landbrugsjord var haven 
også ”til lyst”, bare ikke sådan, som vi forstår det i dag med 
solbadning og fodbold. Mere sådan at man lærte noget om 
livet og verden, når man spadserede i haven. 

Der lå for eksempel en labyrint lige her ved indgangen, som 
skulle vise, hvor svært det kan være, for et lille menneske 
at finde rundt i livet og verden. Kun Gud kunne se det hele 
ovenfra og troen på Gud ville føre én sikkert gennem livets 
labyrint.

Krumspringet i Kongens Have, 
ved indgangen over for Landemærket
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Labyrinten findes ikke længere, men lidt inde i haven til 
venstre, når du kommer fra Filmhuset, er noget andet 
fra dengang, nemlig ”Krumspringet”, blevet genskabt. 

Christian IV elskede roser og Krumspringet er fuld af dem. 
Når man går ind i krumspringet, er det lidt som at gå ind i 
en labyrint - normalt vil vi gerne gå den korteste vej, men det 
kan man ikke i Krumspringet. Rosengangene tvinger én til at 
lægge sin rute om, så man ikke bare kan gå igennem, men 
bliver sendt ud på en nøje gennemtænkt rute.
 
Inde i midten af krumspringet står der en skulptur i sten. 
Den har været i haven siden Christian IVs tid. Ingen ved 
præcis, hvad den har været brugt til, eller hvad disse sten 
symboliserede, men dengang, i renæssancen, elskede folk 
geometriske former, fordi man mente, at de udgjorde 
universets mest simple og harmoniske former – og at mange  
af verdens mysterier kunne ses og forklares ud fra disse former.

Hvilken geometrisk form har skulpturen i midten af 
Krumspringet?

10 1211 13 14

Ikke så langt herfra ligger Rundetårn, 
som Christian IV også har bygget 
(man kan faktisk se tårnet fra den 
store allé med træerne, som du kom 
ind ad). Her havde kongen indrettet et 
observatorium med en stjernekikkert, 
så hans videnskabsfolk kunne studere 
universet og holde øje med stjernerne 
og planeterne. Nye opfindelser gjorde, 
at videnskabsfolkene kunne se meget 
længere ud i verdensrummet end 
hidtil. De opdagede en masse nye ting 
om verden, og det var for eksempel 
en ganske ny tanke, at jorden drejede 
rundt om solen og ikke omvendt. 
Indtil da troede mange, at jorden var 
hele verdens centrum, hvorom alting 
drejede. Måske er det en fortælling om 
universet, man møder i Krumspringet? 
Hvad tror du, det var meningen, man 
skulle lære på sin spadseretur her? 

13
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3 
KONGENS PRIVATE 

URTEHAVE

Når du er kommet gennem Krumspringet, kan du se det lille 
slot, der ligger i Kongens Have. Det er dér, vi skal hen nu.

Slottet byggede Christian IV som et lysthus, og han kaldte 
det Rosenborg – måske fordi han elskede roser, måske fordi der 
gik heste og græssede her (heste hed dengang ”rossen”), eller 
måske fordi roser symboliserede noget hemmeligt, eller måske 
fordi…man kan ikke vide det, for kongen elskede, når noget 
kunne betyde flere ting og gjorde folk forvirrede.

Rosenborg ligger på en lille slotsholm, som betyder en ’ø’, og her 
lå en særligt utilgængelig have, som man skulle over voldgraven 
for at komme ind til. Det var kongens private lyst-urtehave. 

Gå over den grønne bro og venstre om slottet, for at 
komme derhen. Har du fundet haven? 

Den ligger lige ved siden af slottet, og her kunne Christian IV 
gå i fred og nyde de skønne roser og krydderurter i fred og 
sikkerhed bag voldgraven. Det er nu ikke den slags planter 
man finder i en moderne prydhave med masser af store, 
farvestrålende blomster. For planterne var først og 
fremmest nyttige, og kunne bruges som lægeurter, 

Blomsterbedet  
på Rosenborg Slotsholm

badeurter, urter til salver osv. Men de duftede også skønt og 
var smukke i blomst, selvom blomsterne ikke var ret store. En 
del af haven er blevet skabt igen efter de gamle tegninger og 
plantelister, og her kan du endnu engang se renæssance-
kongens forkærlighed for geometriske former. 

Hvilken form har blomsterbedet i midten (det med de to store 
rosemarin-buske)? 

15 1716 18 19 20 21 22
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       Formodentlig har der ligget et lille  
         lysthus netop her med den form, og 
ikke et bed, så har kongen kunne sidde 
her og nyde haven, selvom det regnede. 
Formen på bedet eller lysthuset dukker 
op mange steder i kristendommen. 

Tit har døbefonde samme form. Tallet 
otte symboliserer evigheden eller det 
evige liv – både fordi det liggende ottetal 
er symbolet for uendelighed, men også 
fordi den 8. dag i kristendommen er 
opstandelsesdagen, altså dagen man 
træder ind i evigheden. Hvorfor tror du, 
bedet har denne form?

Nu skal vi lidt frem i tiden og ud af Kongens Have. Gå 
gennem porten ved Rosenborg og over Øster Voldgade.  
Pas på! 

For i samme øjeblik du træder ud af porten, kommer du et 
øjeblik helt frem til nutiden, hvor bilerne suser om ørerne. Men 
bare rolig, så snart du er inde i Botanisk Have, er du allerede 
tilbage i fortiden igen. Nærmere bestemt romantikken i 
midten af 1800-tallet. 

Fra Rosenborg kan du komme ind i Botanisk Have ad en 
skrå sti på den anden side af Øster Voldgade nogle 
hundrede meter til venstre for Geologisk Museum. Du skal 
op ad den skrånende sti. 

Det er Christian IVs gamle voldanlæg, der er blevet lavet om 
til have. Det er også voldanlægget, der har givet navn til Øster 
Voldgade. 

Inden sin død begyndte den foretagsomme konge nemlig at 
udvide byens fæstningsværker, som kom til at strække sig 
fra Nørreport helt ned til Østerport. Søen i Botanisk Have er 
rester fra den gamle voldgrav og bakken, du er gået op ad, 

Den gamle gartnerbolig i Botanisk Have
ved Øster Farimagsgade

4 
DEN ROMANTISKE 

HAVE
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er en af de gamle bastioner. De beskyttede byen helt frem 
til 1800-tallet. Her måtte man dog på drabeligste manér 
indse, at voldenes tid var forbi. For i 1807 bombarderede 
englænderne hele byen ude fra deres skibe i havnen, og der 
var intet, voldene kunne stille op for at beskytte byen. Men 
det betød også, at den trange by omsider kunne brede sig ud 
over de trykkende mure. 

Nogle af de første, der flyttede uden for voldene, var 
astronomerne.På toppen af bakken kommer du forbi det 
dengang helt nye observatorium. Fortsæt forbi 
observatoriet, ned ad bakken mod søen og over broen. 
Tag bare en pause på broen og kig ud over søen. Og når 
du kommer forbi det store, gamle palmehus i glas, så 
tag en dyb indåndning og kig ud over plænerne og 
bakkerne – gerne oppe fra trappen – inden du går videre. 

De fleste af de store parker i København stammer fra det 
gamle voldanlæg – altså med undtagelse af Kongens Have. 
Men denne park er særlig, for den blev nemlig skænket 
universitetet som botanisk have. Det vil sige, at det er en have 
til videnskabeligt brug, og studerende og forskere kan 
studere planterne til eksempelvis medicin. Det er derfor alle 
planterne i haven har skilte, hvor man kan læse deres navne, 
slægtsnavne og hvor de kommer fra. 

Da Botanisk Have blev anlagt, boede overgartneren selv i 
haven. Hans hus står der endnu. Find overgartnerhuset. 
Du skal helt om på den anden side af haven fra hvor du 
kom ind, den side der ligger ud til Øster Farimagsgade. 
Gå bare ind ad flisegangen.  

Selvom det i dag bliver brugt til kontorer, er der stadig en lille, 
afskærmet have og huset er næsten helt skjult i klatrende 
natur – men de små, videnskabelige skilte afslører, at 

23 2524 26 27 28 29 30 31

mennesker har haft en hånd med i spillet. Hvad er det danske 
navn på den plante, der vokser op ad huset ved den lille have 
til venstre for trappen? Pas på ikke at træde i blomsterbedene! 
Dens latinske navn er Parthenocissus Tricuspidata.  
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Det er nu ikke skiltene, der giver 
Botanisk Have dens særlige stemning. 
Haven blev skabt i en tid, man kalder 
romantikken. Romantikerne var nogle 
kunstnere, forfattere og videnskabsfolk, 
som blandt andet forestillede sig, 
at Gud ikke bare var i kirken, men 
gennemstrømmede alt i naturen. Så 
hvis man virkelig ville mærke Gud, 
skulle man ud, hvor naturen herskede. 
De elskede store følelser og store, åbne 
vidder; slyngede stier, hvor ingen vidste, 
hvad der ville ske om det næste hjørne, 
og vilde vækster, som høje, gamle 
egetræer – for her kunne man rigtig 
fornemme Guds ånd i naturen. De 
højtklatrende og uregerlige planter, 
som den eviggrønne vedbend og 
planten ved overgartnerhuset var også 
et fast indslag i romantiske haver. 
Hvorfor tror du det?

Fra overgartnerhuset må din vej atter føre dig ud i 
trafikken. Du skal over det store lyskryds ved Sølvgade 
og ned til den Hirschsprungske Samling. Det er en hvid 
bygning, som mest ligner et tempel fra det gamle 
Grækenland.

Romantikerne havde sans for de store følelser og de vilde 
landskaber. Også i malerkunsten. Omkring slutningen af 
1800-tallet dukkede andre syn på naturen imidlertid op. Nogle 
begyndte at male scener fra deres privatliv, gerne i lukkede 
haverum. Det var de stille, eftertænksomme stunder og 
små glimt af lykke, der dukkede op på disse malerier. 

På SMK kan du fx se et billede af L.A. Rings kone, Sigrid, i 
havedøren. I baggrunden skimter man haven med dens 
blomster og vildnis. P. S. Krøyer er en anden maler fra den 
periode, som skabte nogle berømte malerier i idylliske 
haver om sommeren i Skagen. Måske kender du billedet 
”Roser” med hans smukke kone, Marie Krøyer, i en liggestol 
under en rosenbusk?

Krøyer var en god ven af den rige cigar-forhandler Heinrich 
Hirschsprung. Hirschsprung var en stor kunstsamler, og 

Den Hirschsprungske Samling 
i Stockholmsgade

5 
DEN TÆMMEDE 

BARBAR

20
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han støttede Krøyer på mange måder, blandt andet købte 
han mange af hans malerier. Inden Hirschsprung døde, fik 
han bygget et museum til sine malerier, så andre også kan 
få glæde af dem – et lille museum, der mere mindede om et 
privat hjem, som det, kunsten oprindeligt havde hørt til i, end 
det store statslige kunstmuseum på den anden side af Østre 
Anlæg. Det er her ved Den Hirschsprungske Samling den 
næste ledetråd skal findes. 

Foran museet er der en lille have. Den er måske ikke 
så bemærkelsesværdig, men der står et lidt påfaldende 
kunstværk i den fredelige have. 

Statuen er lavet af en dengang ung billedhugger ved navn 
Carl Bonnesen og forestiller en mand på en hest. Blandt 
sit jagtbytte bestående af fugle har den lille fyr også tre 
afhuggede: 

32 3433 35 36 37 38

Statuen hedder ”En barbar” og  
har stået i Hirschsprungs egen private 
sommerhushave – en vild kriger gjort til 
et tæmmet kunstværk, der kunne stå 
og pynte hos fine folk. 

Hvorfor tror du Hirschsprung holdt af 
at se på sådan en drabelig, lille fyr, når 
han slappede af i sin have?

23
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Fra den Hirschsprungske Samling kan du gå ind i Østre 
Anlæg.

Når man træder ind i haven og bilernes larm fortoner sig i 
alt det grønne, er det svært at forestille sig, at der engang 
har udspillet sig blodige kampe på de bløde bakker og 
hundredevis af svenske soldater har mødt deres skæbne på 
søens bund. Østre Anlæg er en af de parker, der blev skabt 
på den gamle vold fra Christian IVs tid, men længe inden 
det blev en fredelig park, fandt et af de afgørende slag 
under svenskekrigene sted netop her. Herfra beskyttede 
Københavnerne deres by og svenskerne blev besejret under 
deres stormangreb på Købehavn under isvinteren 1659. 

Gå gennem parken over mod Statens Museum for Kunst. 
Når du kommer hen til den store, hvide museums-
mur, skal du dreje til venstre og gå dybere ind i parken. 
Du kan gå langs bagsiden af museet med de store 
glasvinduer på din højre side og den gamle voldgrav på 
din venstre side.

På forsiden af Statens Museum for Kunst er en ny have ved at 
vokse op. En ny have med en ny fortælling. Her er der plads til 

6 
MONUMENTET,  
DER BLEV GEMT

Danmarksmonumentet
på Peucklers Bastion

leg og afslapning og brugerne af haven har været med til at 
bestemme, hvad der skal være i haven. Men det er ikke der, vi 
skal hen nu. Der har ligget mange andre haver og anlæg der, 
og et spor fra en af de allertidligste udsmykninger af 
pladsen foran museet, findes stadig. Men det er godt gemt, 
trods dets størrelse. 

Det stod oprindeligt og knejsede foran det dengang helt nye 
kunstmuseum, så alle der kom, kunne se det. Men det store 
monument blev forvist under folkelige protester og måtte 
trække sig tilbage til en afsides plads bag museet, hvor det i 
dag lever en hensygnende og næsten hemmelig tilværelse i 
skyggen af høje træer.

Når du er kommet bag om SMK skal du fortsætte ligeud 
forbi det store klatretræ og op ad en stejl trappe. 
Monumentet står på en af de sidste bastioner fra det 
gamle voldanlæg. 

Den hedder Peucklers Bastion, opkaldt efter den hollandske 
officer, der forsvarede bastionen under Stormen på København 
i 1659. I hvilken anledning er monumentet lavet?
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             Gennem tiden har der været  
                 mange diskussioner om, 
hvad der var god og dårlig kunst. 
Tilsyneladende syntes mange mennesker 
i begyndelsen af 1900-tallet, at 
Danmarksmonumentet var rigtig dårlig 
kunst, og derfor skulle det ikke stå foran 
Statens Museum for Kunst. Tidligere 
havde kunsten i samlingen tilhørt 
kongerne, som bestemte alt. Men så 
blev demokratiet indført og alle måtte 
være med til at bestemme. Derfor skulle 
det nye kunstmuseum og kunsten være 
for borgerne og ikke kun de kongelige. 
Måske var det derfor, folk ikke kunne lide 
monumentet. Hvad tror du?
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7 
DE ISLAMISKE 

HAVER

Næste ledetråd finder du på Davids Samling. Du skal 
hele vejen tilbage gennem Kongens Have ned til 
Kronprinsessegade. Museet har altid gratis entre, så 
du kan bare gå ind.

Herinde gemmer sig utrolige skatte og kunstværker fra den 
islamiske del af verden og her skal vi se et glimt af en islamisk 
have. De islamiske haver var ofte fortryllende steder med 
kølig skygge og svalende vand, der udsprang af drømmen 
om paradiset.

Når du er inde på museet skal du gå op på 3. sal og finde et 
lille billede af en islamisk paladshave. Det har katalog nr. 
46/1980 (nummeret står i nederste højre hjørne på det lille 
skilt under billedet), men pas på du ikke farer vild i museets 
labyrint af gange! 

Hvad er titlen på billedet? 

Davids Samling i Kronprinsessegade

108 110109

97 10199 10398 102100 104 105 106 107

111 115113 117112 116114 118 119 120 121



       Læg mærke til den forreste have  
        på billedet. Et springvand med 
kanaler opdeler haven i fire dele.  
Både i Bibelen og Koranen er paradis 
beskrevet som en have, hvor fire floder 
udspringer og skaber liv i verden. Derfor 
er islamiske haver altid inddelt i fire. 
Ligesom i Paradis. 

Ordet ”paradis” kommer af det 
oldpersiske ord for ”mur-omsluttet 
have”. Paradis er på en måde den 
hemmelige have over dem alle, som 
mennesket blev smidt ud af, da det 
spiste af kundskabens træ. Lige siden 
har mennesket forsøgt at genskabe 
paradis på jord. I muslimsk kunst ses 
det bl.a. i haverne og de abstrakte 
mønstre på deres tæpper. 

Men hvorfor tror du egentlig, at man 
forestiller sig, at paradis er en have 
med vand? 

Måske har det noget at gøre med, hvor 
Jødedommen, Islam og Kristendommen 
er opstået. De tre religioner er alle 
opstået i varme, tørre egne med masser 
af ørken. Og hvis man forestiller sig, 
at man vandrer gennem ørkenen, er 
den største belønning man kan få nok 
oasen med det livgivende vand og den 
kølende skygge fra palmerne. Måske er 
drømmen om den paradisiske have en 
drøm om at komme frem til oasen.

Hvad tror du?
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Men nu er det på tide at komme ud i den virkelige have igen, 
for der ligger den sidste ledetråd og venter på dig. Nærmere 
bestemt i Kongens Have.

I Kongens Have kan man se ”have-mode” fra mange 
forskellige tider, men haven har ikke meget til fælles med 
de traditionelle islamiske haver. I barokken, som kom efter 
renæssancen, plantede man de store alléer med form-
klippede træer, fordi man gerne ville vise de eneherskende 
kongers magt over naturen og samtidig syntes, alléerne 
skabte en forbindelse til himlen og Gud – både fordi træerne 
pegede op i himlen og fordi alléerne kunne give indtryk af, 
at de fortsatte ud i evigheden. Senere, i romantikken, kom 
de store, ensomme træer og græsplænerne til.

Og dog er der midt i parken et element, der har fået lov at 
forblive i haven gennem tiderne, som måske har mere til 
fælles med de islamiske haver end man først lægger mærke 
til: springvandet. Selve springvandet med drengen 
på svanen ser ikke ud som det gjorde, da Christian IV 
grundlagde haven, men grundplanen og stierne omkring 
springvandet, er de samme. 

Springvandet med Drengen og 
Svanen i Kongens Have

8 
DET SPRINGENDE 

VAND

Hvor mange stier går ud fra springvandet?
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ÅBNINGSTIDER

Kongens Have
Åbner kl. 7 og lukker ved 
solnedgang

Rosenborg Slotsholm
Januar - april, tirs-søn, 
kl. 10-14
Maj, alle dage, kl. 10-16
Juni - august, alle dage, 
kl. 10-17
September - oktober, 
alle dage, kl. 10-16

Botanisk Have
1. maj - 30. sept. kl. 8.30-18
1. okt. - 30. april kl. 8.30-16 

Den Hirschsprungske
Samlings forhave
Tirsdag - søndag, 
kl. 11-16

Østre Anlæg
Altid åben

Davids Samling
Tirsdag til søndag kl. 10-17
Onsdag kl. 10-21
Mandag lukket
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