
2
Onsdag den 2. juni 2021  |  Nr. 22 - 104. årgang  |  Omdeles til alle husstande onsdag/torsdag  |  dgo.dk

OM VIDEN & VIN
 
Arrangementet Viden 
& Vin udspringer af 
Science City Lyngbys 
Netværk for kommuni-
kation, som Det Grønne 
Område er en del af.
 
Idéen bag er at invite-
re borgere inden for 
hos Lyngby-Taarbæks 
mange virksomheder 
og organisationer.
 
Onsdag den 30. juni 
besøger Viden&Vin 
Futurebox på DTU, 
hvor deltagerne kan få 
et indblik i deres nye 
grønne acceleratorpro-
gram GreenUp. 
 
Hold øje med billet-
ter på vidensby.dk og 
i Det Grønne Områ-
de, hvor vi foromtaler 
arrangementet. 

SÆSON Hvert år får Natursty-
relsen henvendelser fra hun-
deluftere i Dyrehaven, som er 
blevet angrebet eller har følt 
sig truet af hinder (hunhjorte). 
Hjortene kan være meget nær-
gående og ligefrem rejse sig på 
bagbenene og sparke ud med 
forbenene, mens de forfølger 
hunde og de menneskene, der 
er med.

”Her i maj og juni er det 
tiden, hvor vi har små kron-
kalve liggende i skjul i Dyreha-
ven, og hvor hinderne passer 
på deres kalve og derfor går 
efter folk med hunde - også 
hunde i snor. Baggrunden er, 
at flere hinder har oplevet, at 
deres kalve har været i fare for 
eller er blevet jaget af hunde, 
og hinderne, kalvenes mød-
re, husker godt og har skarpe 
klove, som de sparker med, når 
de føler sig truet,” siger Torben 

Christiansen, skovfoged og 
skytte i Dyrehaven i en presse-
meddelelse.

Ofte ligger kalven gemt i det 
høje græs, mens hinden græs-
ser i området samtidig med, at 
hun holder et skarpt øje med 
eventuelle farer. Hjorten opfat-
ter hunden som en ulv, og hun 
vil forsvare sit afkom, lige-
som alle andre mødre vil. Net-
op i de første uger, hvor kal-
ven er meget lille, er den sår-
bar overfor rovdyr som hun-
de. Så lige pludselig kan man 
opleve, at der dukker en vred 
kalvemor op, som passer på 
en kalv i skjul i nærheden og 
derfor truer hund og ejer. Bli-
ver man udsat for den oplevel-
se, må man slippe hunden, så 
man selv undgår faren og der-
efter bevæge sig så roligt som 
muligt væk fra det truende dyr.

Derfor er hjortene 
aggressive lige nu
Hinderne forsvarer deres afkom. 
Hav altid hunden i snor og luft 
hundene steder, hvor hinderne og 
kalvene normalt ikke kommer

”Jeg anbefaler, at man går med sin hund i den del af Dyrehaven, hvor hinderne og 
kalvene normalt ikke kommer,” siger Torben Christiansen, skovfoged

Af Signe Steffensen

VIDENOGVIN Der gemte sig 
masser af gode historier i 
bugen på den gamle rutche-
bane, da Bakken i sidste uge 
husede månedens Viden og 
Vin-event. Arrangementet 
var nemlig sat i rutchebanens 
hemmelige have, så gæsterne 
fik i dagens anledning lov til at 
passere den kæmpestore trold, 
der er malet på porten over for 
Bakkens Perle.

Bjørn Banemann, der er 
driftsleder på den snart 90 år 
gamle rutchebane, fortalte om 
arbejdet med Bakkens mest 
populære forlystelse, der også 
bare kærligt kaldes ”Den gam-
le dame”.

Et job han i øvrigt i før-
ste omgang sagde nej til, for-
di han har højdeskræk. Men 
hans kone fik ham overbevist 
om, at det var en helt enestå-
ende chance, og siden har 
han været taknemmelig for 
det skub, selvom det tog ham 
lang tid at blive fortrolig med 
højderne. 

I dag kender han hvert et 
hjørne af rutchebanen, ken-
der den gamle dames lyde og 
ved, hvad de betyder. Det er 
nemlig et stort arbejde løben-
de at vedligeholde, tjekke og 
reparere den imponerende 
trækonstruktion, men det er 
det hele værd, for uanset hvor 
mange nye forlystelser, der 
indtager Bakken, så er ”Den 

gamle dame” fortsat forlystel-
sesparkens største trækplaster.

Et andet af parkens store 
trækplastre - nemlig Pjerrot 
i skikkelse af Morten Eisner 
- udgjorde 2. akt af aftenens 
underholdning. I modsæt-
ning til Bjørn Banemann, der 
sagde ja til jobbet på Bakken 
med en vis tøven, så svarede 
Morten Eisner JA på stedet, da 
han blev spurgt, om han vil-
le løfte arven efter Kurt Flem-
ming, som gik på pension som 
Pjerrot efter 23 år i den hvide 
maske. 

Morten Eisner er kommet 
på Bakken, siden han blev 
født, så at blive tilbudt job-
bet som Pjerrrot var på mange 
måder at komme hjem. Han 

er søn af Bakken-maler Ib Eis-
ner, og has storebror er Bak-
ken-maler Jeppe Eisner. Siden 
han var ganske lille, har han 
suget til sig af gøglertraditi-
onen fra koryfæer som Erico 
Lund og Professor Tribbini.

Han har altid været glad for 
den lyse glade klovn, og han 
nyder, når han med små greb 
kan dirigere sit unge publi-
kum fra vild larm til absolut 
tavshed.

Pjerrot-figuren har mere 
end 400 år på bagen og har 
været fast inventar på Dyre-
havsbakken i mere end 200 år, 
siden han i år 1800 kom til for-
lystelsesparken fra Italien med 
commedia dell’arte i skikkelse 
af Giuseppe Casorti.

Viden og Vin kom en tur i rutchebanen
Maj-måneds Viden og Vin-arrangement fandt sted på Bakken og gjorde deltagerne klogere på  
Bakkens gamle rutchebane og den hvide klovn, der efter 200 år stadig kan begejstre sit publikum

Det var en stille aften på Bakken, så kun et enkelt tog var i drift, hvilket betød, at 
de to talere kun momentvis blev afbrudt af larmen. Det var dog ikke dette tog, 
der kørte, men de nye førerløse vogne, der i dag bruges på rutchebanen. Foto: 
Signe Steffensen

Skuespiller Morten Eisner overtog i 
2020 rollen som Pjerrot fra Kurt Flem-
ming, og det har på mange måder væ-
ret som at komme hjem. Det og meget 
andet fortalte han om torsdag aften, 
hvor man også kunne høre rutcheba-
nens driftsleder Bjørn Banemann (i blå 
skjorte i baggrunden)  fortælle annek-
doter om den ”Gamle Dame”. Foto: Sig-
ne Steffensen

“Den Gamle Dames” bjælker bliver 
jævnligt skiftet ud – og der er derfor 
ikke meget tilbage af den originale 
bane. Der var heller ikke mange, der 
takkede nej, da driftsleder Bjørn tilbød 
at afslutte aftenen med en tur i den 
852 meter lange rutchebane – på trods 
af dens mange år på bagen.

GRATIS PARKERING I 3 TIMER
- HELE SOMMEREN

Kæmpe fodboldfest under åben himmel
Se Danmarks hjemmekampe på storskærm ved Friluftsscenen!

Lørdag 12. juni kl. 18: Danmark–Finland

Torsdag 17. juni kl. 18: Danmark–Belgien

Mandag 21. juni kl. 21: Danmark–Rusland

VERDENS ÆLDSTE FORLYSTELSESPARK

GRATIS
ENTRÉ

Torsdag 17. juni kl. 18: Danmark–Belgien

Mandag 21. juni kl. 21: Danmark–RuslandMandag 21. juni kl. 21: Danmark–Rusland

Der er noget om snakken - ta’ vennerne med til EM på Bakken!


