Juli-turen 2017

Skovtur midt i København
og Microsculpture

Cykelturen var planlagt som en
skovtur til det gamle voldterræn,
men først besøger vi udstillingen,
Microsculpture, på Geologisk Museum i Botanisk Have, hvor vi oplever den britiske fotograf Levon
Biss’ 30 fantastiske insektbilleder i
kæmpeformater baseret på samlingerne i Oxford University Museum
of Natural History.
Udstillingen - der er åben til den
19. november - kan meget varmt anbefales af alle os syv, der deltager på
denne feriedag. Udstillingen viser
insekter, som vi aldrig har set dem
før. Når et insekt fotograferes gennem et mikroskop, kan der kun stilles skarpt på en meget lille del af
dyret. Men er man tålmodig og dedikeret som den britiske fotograf,
kan ﬂere tusinde af sådanne mikro-

skopbilleder samles til ét fotograﬁ,
hvor hele insektets krop er i knivskarp fokus. Hvert af de 30 kæmpestore insektportrætter i udstillingen
er således i løbet af nogle uger
skabt ud fra ca. 8.000 individuelle
fotograﬁer. Kombineret med en
præcis og ofte individuel belysning
af hvert enkelt billede giver det et
helt unikt indblik i insekters kompleksitet og skjulte skønhed.
Vejret er med os, så vi efterlader
cyklerne ved museet, og går tur i
Østre Anlægs for manges vedkommende ukendte have - på voldene
med skiftende udsigter over det
kuperede terræn og langs voldgravenes vand med åkander og fuglevildt. Her er lidt “vildt” og meget
charmerende. Der er sjældent
mange gæster i Østre Anlæg, og
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Øverst: Vi oplevede fantastiske skabninger på nært hold.
Nederst: Blomsterhaven i
Østre Anlæg var et besøg
værd. Det var en oase i en
spændende park.

Tv. En lille
men udsøgt
flok fra Halvtolv.

Levon Biss
arbejder ved
mikroskop-kameraet.

Skønheden
kan man opleve i det små.
Nederst en
Splended
Necked Dung
Beetle.

med sine “hemmelige” kroge og aﬂukker med
bænke blandt grønt og blomster indbyder haven
til stilfærdig vegeteren i en verden, man tror må
beﬁnde sig langt ude på landet. Frokosten spiser
vi ledsaget ef et glas rosévin i den smukke rosenhave med udsigt over vandet. Vi går tilbage til
Botanisk Have og bestiger højen med det observatorium, der i 1861 aﬂøste det gamle i Rundetårn. Hævet over byen nyder vi sammen med
Tycho Brahe udsigten mod Rosenborg Slot i
Kongens Have, inden vi kravler ned fra højen og
ﬁnder vej til Palmehusets store terrasse, hvor vi
drikker kaﬀe med småkager i det ﬁne vejr med
udsigt over søen og de mange solslikkende gæster på plænerne. Ad mindre kendte stier i haven
ﬁnder vi siden vej til cyklerne efter en dejlig
skovtur midt i København.
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