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| PROJEKT PRÆSENTATION
LYKKEN HAR RØDDER i Bernstorff Slotshave

Visionen med Projekt ”Lykken har rødder” er ønsket om at rodfæste det
nutidige menneske i en frugtbar relation til naturen. Dette skal ske ved at
sammenflette Slotshavens mange fragmenterede elementer til et mangfoldigt
og kreativt udsagn om den helbredende helhed naturen udgør. Vi ser for os
at Slotshavens gartneri med frugt- og skolehaver bliver et sted hvor børn kan
grundlægge et forhold til naturen, det at dyrke sin egen mad og tage ansvar
for egen ernæring. Vi ser for os at sansehaven i Avlsgårdens have bliver en i
ordets bogstavelige forstand ”Helbredende” have, med plads til ro, fordybelse
og omtanke mellem en mangfoldighed af krydder- og lægeurter. Havens nye
centrum bliver genopførelsen af Gartneriets drivhus, hvorfra viden om natur,
havebrug, ernæring, helse og sundhed kan udgå. Overordnet set udpeger
vi en række særlige steder i Slotshaven, som bindes sammen af en helt ny
motionsrute som indkredser Slotshavens særegne tilbud af både natur- og
kulturoplevelse, udfoldelse og fordybelse.

Tre indsatsområder

I - Der etableres
en række skole og
nyttehaver, hvor
kommunens børn og
unge kan grundlægge
et forhold til naturens
afgrøder, rytmer og
dyrkningsformer.
Initiativet har fokus
på naturkundskab og
ernæring

II - Der etableres
en sansehave med
fokus på fordybelse
og afstresning.
Sansehaven fungerer
endvidere som center
for dyrkning af
krydder og lægeurter.

III - Der etableres
en motionsrute i
Slotshaven, som
sammenbinder og
revitaliserer havens
enkelte og adskilte
bestanddele. Der
arbejdes med analoge og
naturlige virkemidler og
skiltning.

Baggrund
Siden 1945 har Bernstorff Slotshave været åbent for offentligheden, og fungerer i dag som et skattet
friareal for de mange daglige brugere. Bernstorff Slotshave ligger centralt i Gentofte Kommune.
SLKE er begyndt at genoprette de haveelementer, der er forsvundet: Etablering af frugthaverne og
renovering af de historiske havemure er påbegyndt, i de tilbageværende drivhuse vokser abrikos,
nektarin og vin og her overvintre havens baljeplanter.
Samtidig med en stigende opmærksomhed på Slotshavens tilstand, har SLKE opnået at situere
selve Slottet og Kavalergården i en nutidig og nytænkende ramme. Slottet huser i dag konference og
kursuscenter inklusiv restaurant, medens Kavalergården er lejet ud til nyskabende virksomheder.
Ambitionen med Projektet ”Lykken har Rødder” er således at opgradere og nytænke selve
Slotshaven således at Haven og Slottet tilsammen danner et sammenhængende og mangfoldigt
univers: Et tilbud til fortravlede byboer og børn, der her har mulighed for at stoppe op i hverdagen
og få en sansemættet oplevelse såvel psykisk som fysisk. Ideen med etablering af sanse og
skolehaver og genskabelse af historisk drivhus til sundheds skabende formål, skal ses i denne
sammenhæng.
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Naturkundskab og ernæring
Projekt ”Lykken har rødder” handler om at grundlægge naturkendskab og viden om årstider og
afgrøder, at grundfæste bevidstheden om vigtigheden af sund ernæring, samt at tilbyde muligheden
for afslapning og ro i en hektisk hverdag. Nærhed, ro, nytte og jordforbindelse.
I stedet for at satse på en fritidsaktivitet, som skal passes ind mellem andre, satser projektet på
at blive indskrevet direkte i de unges skolegang, som et relevant og betydningsfuldt alternativ/
supplement til eksisterende undervisning.
Skole og Nyttehaver
Målet med Skolehaven er at genopdyrke en del af den gamle køkkenhave, samt at genoprette det
Norske hus, som ramme om en nytænkning af naturtilegnelse, hjemmekundskab og ernæringslære
på folkeskoleplan. Skolehaven tænkes som en pragmatisk udlægning af dyrkningsfelter, med
tilhørende facilitet for redskaber, madlavning og udendørs siddepladser. Baggrunden for
Skolehaven er at geninstallere en meningsfuld relation til naturen som livsverden hos de
kommende generationer. I forlængelse af projektets helhedsorienterede tilgang, ses denne
opbygning af grundlæggende kompetencer omkring natur, bevægelse, ernæring hos børn og unge
som Alfa og Omega.
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Fordybelse og afstresning
I takt med udviklingen af informationsteknologi
og udbredelsen af digitale netværk, har en
række af industrisamfundets grundlæggende
problemstillinger fortonet sig til fordel for nye.
Vi bliver ikke længere målt på vor stabilitet på
arbejdsmarkedet, men i højere grad på vores
mobilitet. Vi får ikke længere fortalt hvad vi skal
gøre, men hvad udfordringerne går ud på. Vi
er ikke længere defineret af hvilken stilling vi
besidder, men i højere grad af hvilke projekter vi er
involveret i. Dette medfører en overrepræsentation
af arbejdsduelige og på papiret ressource stærke
mennesker i statistikkerne over stressramte. Her
spiller fordybelse, afslapning og jordforbindelse ind,
som forebyggende og helsebringende aktiviteter.

Sansehave ved Avlsgården
Målet for sansehaven er at etablere et område i
Slotshaven, som uden at være anmassende, danner
ramme for ro, nærhed, fordybelse og jordforbindelse.
Haven anlægges efter forbillede i den traditionelle
landbohave, med veksel mellem pryd og nytte.
Det er i denne veksel mellem det sanselige og det
nyttebaserede, at haven opstår som ”Helbredende”.
På den ene side fokuseres på nytteværdien af
krydder- og lægeurter samt frugtbuske og på den
anden side på den æstetiske værdi af disse i form
af farve, duft, bevægelse. Haven indrettes til at
facillitere to slags brugere; på den ene side aktive,
som deltager i urtehavens drift og pleje, og på den
anden side en brugergruppe som benytter havens
tilbud i form af afskærmede siddepladser og
mødesteder.
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Sundhed og helse
Målet for projektet ”Lykken har Rødder” er at skabe en ramme for en samlet
og helhedsorienteret oplevelse af at være centreret i naturen. Her spiller
nærvær, sundhed og naturkundskab ind i en positiv synergi, hvor viden
om planter, helse og fysiske aktiviteter understøtter hinanden i en positiv
spiral. Projektet er funderet i et helheds orienteret perspektiv, der gennem
en tværfaglig tilgang indtænker læring, behandling og idræt i en samlet og
mangfoldig platform.
Motionsrute
At oprette en motionsrute med udgangspunkt i slotshavens nuværende
stisystem, syntes at ligge ligefor. Bevægelse og motion er den ene halvdel
af trivsel og sundhed. Med dette tiltag ønsker vi imidlertid at skabe mere
end en motionssti. Motionsruten i Bernstorffshave strejfer særlige steder
og begivenheder i anlægget, som tidligere har ligget hen. Motionsruten
sammenbinder Slotshaven og skaber nyt kredsløb. Man oplever forskellige
landskabstyper såsom skov, naturgræs, vådområder, frugtbakken etc.
I den forstand er ruten åben som tilbud til mange typer motionister
eksempelvis kapgængere og ældre. På langs af ruten etableres derudover
nye sammenhænge, fx adgang til Pinetet og en ny bro over til øen i
Svanedammen. Både Pinetet og øen i Svanedammen, tænkes som særlige
steder og begivenheder på ruten, men som også kan danne ramme om
afslapnings, stræk og meditationsøvelser.
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Avlsgården
Frugtbakken og Mosthaven - æbler og pærer
Svanedammen
Kilden
Mosen - vådområde
Ridebanen
Kavalergården
Bernstorff Slottet
Svenske Villa
Kontrolcentralen
Graven
Skolehaver / Norske Hytte
Pinetet
Frugthaver - æbler, blommer, kirsebær
Skovområder
Sansehaven
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