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mellem bilkøer og TAKEAWAY barer ligger i Toldbodgade 9 - en oase

Populære CityCirkelbusser halvere tilskud

07

08

CLAUSEN
KUNSTHANDEL
EN OASE
PORTRÆT I toldbodgade, ved indgangen til Nyhavn, ligger i et gammelt smukt hus i nr. 9 et
galleri i to etager, som er et besøg
LÆS HELE
værd – også for den, som har væARTIKLEN
PÅ SIDE
ret der før: Clausens Kunsthandel.

07

FORFØRENDE
FORNØJELSE

KULTUR Torsdag d. 14. april gæstede svenske
Lisa Miskovskys JazzHouse. Der er noget let og
ubesværet over Miskovskys lettere melankolske
sange, med den lyse vokal der giver
LÆS HELE
lytteren en blid, forførende fornøARTIKLEN
PÅ SIDE
jelse i den poppede ende.
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Flovser og fortalelser om
nyere tildragelser i tillempet kjøbenhavnsk mundart

09

FJOLLET FOLKESAGN
på det kongelige

10

CHIP
& SLAP
TÅRNFALKEN København stod på ny parat til at blive hyldet som foregangskommune, da man for 3 millioner kroner konstruerede et cykelfinderpatent. Jernhestene skulle udstyres med diskret anbragte chips, og via GPS ville
LÆS HELE
det blive muligt at spore de stjålne cykler. Et eller anden må være
ARTIKLEN
gået galt, forsøget er indstillet, og der er i perioden sporet to cykler. PÅ SIDE

09

cykelmageren

Gitteret på Rundetårns tagplatform

OMDELES TIL SAMTLIGE BUTIKKER, RESTAURANTER & CAFÉER

1 klasses
reparationer
fra morgen til
aften eller fra
dag til dag

Bell Håndværkservice

Håndbyggede
CYKLER

Kæmpe udvalg af nøgler
Slibning af knive

st. kongensgade 57
1264 kbh k
tlf: 3311 1211
www.cykelmageren.dk
åbningstider
Mandag
10.00 - 18.00
tirsdag - fredag
9.00 - 18.00
lørdag
10.00 - 15.00

Skomager - Skilte - Nøgler

Nyhed!

Eget graveringsværksted. Kan gravere på alt slags
materiale, f.eks dørskilte, messing, plast, stål, marmor,
granit og iPhones. Levering samme dag.
Man-fre 930 – 1800
Lørdag 10 00 – 1600

Gothersgade 21
1123 København K

Tlf.: 33 11 90 60
www.bellsko.dk

På hjørnet af Gothersgade og Grønnegade
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LEDER

Langt til
rejsekort

BOGHUSET.DK

I

princippet lyder det snildt. Alle har et kort,
som de fører forbi en læser,år de stiger på
og af et offentligt transportmiddel. Bip-bip.
Det gælder omat være sikker på, at apparatet
registrerer ens bevægelser, ellers står mantil
overtakst eller dummebøde. Udviklingsarbejdet fortsætter, men kræveryderligere 668
millioner kroner.

I

ndre By fyldes og tømmes hver dag for
mennesker, der er afhængige afpålidelige
offentlige transportmidler. Hver især skal de
bippe sig ind ogbippe sig ud, og hvis apparatet
er defekt, kan det volde storevanskeligheder.
De nuværende abonnementskort og klippekort er måske ikke såsmarte, men teknologien
er overskuelig. I en forholdsvis nær fremtid
vil vilænges efter at have kvittering for, at vi
har betalt korrekt.

I

déen med at få folk til at forudbetale a
conto, hvorefter en maskine hæverefter behag, er storslået. Man kunne da også i Holland have købt et system,der tilsyneladende
fungerer upåklageligt, i stedet valgte ”man”
at designeet specielt dansk patent, det ville
også kunne sælges til andre lande.
rriterende kan det blive, og i dagspressen tager pendlernes talsmand afstandfra
Rejsekortet med alle dets forventelige børnesygdomme. Det er jokunderne, det vil gå
ud over, hvis beregningssystemet virker lidt
andreledesend forudset, hvorefter kundens
konto tømmes for uhæmmet brug af Linje 5A.

I
I

ngen har endnu fortalt, hvordan turisterne
skal betjene sig. Skal de ogsåoprette en
særlig transportkonto? Fremskridt er godt,
undtagen hvis det ivirkeligheden er det
modsatte. Rejsekortet ligner en selvstyrende
robot, derikke kan stoppes og som styrer hovedstadens transportsystem i dybet.

restaurant // take away // cocktails
catering // arrangementer // receptioner

Bestil din mad online på sushitreat.dk
Sushitreat FOX · Jarmers Plads 3 · 1551 Kbh V.
Sushitreat.dk · Tlf: 3338 7030

Københavneravisen

De gule klippekortautomater er ofte ude af drift, de
fornyes ikke, fordi rejsekortet er lige på rulletrapperne. Sådan cirka. Standerne står parat til at bippe
tusinde gange i minutter, når passagerer går til og
fra med deres rejsekort. Begyndervanskeligheder
kan næppe undgås, men på sigt…langt sigt.
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Vi renser kun med godkendte rensevæsker!

Tøjet renses med den nyeste teknologi

Tøjet
Tøjet
renses
renses
med
med
den
den
nyeste
nyeste
teknologi
teknologi
Tøjet renses med den nyeste teknologi

Vi bruger den nyeste teknologi der findes på markedet til at rense tøjet I. Det betyder, at vi vil skifte rensemetode, så snart der er nye og endnu mere miljøvenlige metoder på markedet,
somlokale
er lokale
godkendt afRenseri
DanskRenseri
Standard.
DitDit
Dit lokale Renseri

3 renseformer
Dit
Vi benytter de 3 forskellige renseformer i dag. Der er det mest velkendte: perchlor P , det klorfrie: kulbrinte F ,
og det allernyeste: vådrens w , som er helt fri for kemikalier.

RENSEmanden.dk

Vi renser
Vi renser
kunkun
med
med
godkendte
godkendte
rensevæsker!
rensevæsker!

lo

Herluf Trolles Gade 18
Tlf. 70 27 23 14

Vi bruger
Vi bruger
den nyeste
den nyeste
teknologi
teknologi
der findes
der findes
på markedet
på markedet
til attil
rense
at rense
tøjettøjet
I. DetI.betyder,
Det betyder,
at vi at
vil vi
skifte
vil skifte
rensemerensemetode,tode,
så snart
så snart
der erder
nye
erog
nye
endnu
og endnu
meremere
miljøvenlige
miljøvenlige
metoder
metoder
på markedet,
på markedet,
som er
som
godkendt
er godkendt
af Dansk
af Dansk
Standard.
Standard.

Vi renser kun med godkendte rensevæsker!

Vi bruger den nyeste teknologi der findes på markedet til at rense tøjet I. Det betyder, at vi vil skifte renseme3 renseformer
3 renseformer
tode, så snart der er nye og endnu mere miljøvenlige metoder på markedet, som er godkendt af Dansk Standard.
P , det
P ,klorfrie:
F,
F,
Vi benytter
Vi benytter
de 3 forskellige
de 3 forskellige
renseformer
renseformer
i dag.i Der
dag.er
Der
det
ermest
det mest
velkendte:
velkendte:
perchlor
perchlor
det klorfrie:
kulbrinte
kulbrinte
w , som
w , er
og det
ogallernyeste:
det allernyeste:
vådrens
vådrens
som
helt
er fri
helt
forfrikemikalier.
for kemikalier.
3 renseformer
Vi benytter de 3 forskellige renseformer i dag. Der er det mest velkendte: perchlor P , det klorfrie: kulbrinte F ,
og det allernyeste: vådrens w , som er helt fri for kemikalier.

FrederiRENSEmanden.dk
kssund
Nyhavn
Solrød
Østerbro
RENSEmanden.dk
RENSEmanden.dk

Frederikssund
FrederikssundNyhavn
NyhavnSolrød
SolrødØsterbro
Østerbro

Mandag - Fredag 10.00 - 17.30
Lørdag
10.00 - 14.00

Herluf
Herluf
Trolles
Trolles
Gade
Gade
18 18
Tlf. 70
Tlf.277023271423 14
Herluf
Trolles
Gade
18 - 17.30
Mandag
Mandag
- Fredag
- Fredag
10.0010.00
- 17.30
Tlf.
70
27 23 14 10.0010.00
Lørdag
Lørdag
- 14.00
- 14.00
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Torben Meilvang, Rosengården 8, 1174 K
Aut. Elinstallatør

LÆSERBREV

KØBENHAVN
ER EN SMUK BY

JØRGEN HOLST
AUT. EL-INSTALLATØR

af Jan Andreasen folketingskandidat (S)

El-anlæg
Data-anlæg
Tele-anlæg
Antenne-anlæg

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

Ortopædisk fodtøj
Fodindlæg
Skoreparation
Nørre Voldgade 20
1358 København K
Telefon 33 13 51 42
www.wurtzen.dk
Dronningens Tværgade 14
1302 København K
Tlf.: 4341 6218
E-mail: urmageren@live.dk

Vinstuen
Bernikow

Smørrebrødscafé
Svend Larsen’s efterfølger
Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,
frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.
Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K
www.sl-smbr.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37

Nu også
siddepladser

milandt terapi

Terapi og
psykologisk
rådgivning
www.milandtterapi.dk
Carina Dot Milandt
Psykolog & Alternativ behandler
St. Kongensgade 96, Kbh. K
tlf. 60381516
Medlem af Dansk Psykologforening

Når man lige har været på en
sviptur til Berlin. Travet den tyske hovedstad
tynd og taget metroen på kryds og tværs i
et par dage, så er det dybt deprimerende at
vende hjem til sin egen elskede hjemby. For
kontrasterne skriger til himlen.
Hvordan kan det dog være, at vi bare bliver ved med at acceptere at byen ligner en
svinesti? For sådan har det jo efterhånden
været i mange år. Og vi ved det udmærket.
Venner og bekendte der kommer på besøg fra
provinsen siger det til os.
Og alligevel gør vi ikke noget ved det. I
Berlin kan man for eksempel tage turen til
Kreuzberg.
Det er der, meget af det alternative berlinerliv udfolder sig. Masser af unge mennesker
- og et par ungdomshuse. Det vildeste Berlin
har at byde på.
Ikke desto mindre. Gader og fortove er pænere og renere end nogen steder i København.
Forleden morgen stod jeg på S-toget, som
jeg plejer når jeg skal på arbejde.
Et par sæder fra mig sidder en pæn herre
på min egen alder. Jeg er 54. Han bladrer i en
gratisavis. Er hurtigt færdig. Og smider den
på gulvet!? Helt ærligt.
Kommentar

Har han børn? Sandsynligvis. Har han
et pænt hjem ligesom de fleste danskere?
Sandsynligvis.
Det var sikkert hans søn jeg så dagen
efter - i det samme tog – sidde med begge
sko på sædet.
Vi har en elendig kultur, der er præget af
manglende respekt for ’det offentlige rum’.
Kunne man ikke tænke sig at vi som forældre foregik med et godt eksempel?
Det er den ene halvdel af sandheden. Den
anden halvdel drejer sig om, at politikerne i
byen bliver nødt til at afsætte ressourcer, så:
Tog, busser, fortove, offentlige toiletter osv.
bliver rengjort. Hurtigt og til tiden!
Papirkurve og skraldepande skal tømmes.
Hurtigt og til tiden!
Hvem har ikke set kommunalt personale
gå rundt på gaden og stikke i papirstykker
med en pind? Det er jo rent til grin.
Lad os dog alle sammen gøre op med
ligegyldigheden. Almindelige københavnere
og politikere.
For København er en smuk by. Lad den
blive ved med at være det.

Køkkenet er åbent

1100 -1530

Prøv f. eks.
byens bedste sild
Kristen Bernikows Gade 2
1105 København K
Tlf.: 33 12 52 56

.9 !$%,'!$% 
4,& FROKOST
   

.9 !$%,'!$% 
4,&    09/06/06

PALÆ_41x40.indd 1
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SMS-billetten kåret
som årets bedste service

Foto Movia

Københavnerne er vilde med at købe billetter til tog, bus og metro
over mobilen. Derfor modtager SMS-billetten nu Politikens IBYEN-pris
for årets bedste service.

Klinik Downtown
KLINIK FOR FODTERAPI
Lone P. Christensen

Yoga
Pernille Krejsgaard

Movias centerchef Anders Due modtog på vegne af hovedstadens trafikselskaber IBYEN-prisen
for årets bedste service – SMS-billetten.
KÅRING Siden SMS-billetten blev lanceret i
januar 2009, er salget buldret frem. Muligheden for at springe på bussen, toget eller
metroen uden at skulle huske kontanter eller
klippekort har tilsyneladende ramt et stort
behov hos kunderne. I dag bliver hver fjerde
enkeltbillet, der sælges i hovedstadsområdet,
købt over mobilen.
Nu har SMS-billetten – også kaldet mobilbilletten – også høstet en håndgribelig
anerkendelse. Den har netop modtaget Politikens IBYEN-pris for årets bedste service i
indre København, efter at læserne har stemt
billetten til en sejr foran blandt andet billetkontrollørerne i Tivoli og chaufførerne på
citycirklen og havnebusserne.
”Vi er utrolig glade for, at kunderne har
taget så godt imod vores produkt, at de har
stemt SMS-billetten til en sejr. Succesen er resultatet at det gode samarbejde, der er mellem
Movia, DSB, DSB S-tog og Metro, som i fællesskab har udviklet og markedsført produktet,”
siger centerchef Anders Due fra Movia.
”Kunderne har stemt med hjertet. Kåringen her viser, hvad salgstallene længe har vist.

SMS-billetten er utrolig populær, og vi håber,
at københavnerne tager lige så godt imod
og opdager mobilklippekortets fordele,” siger
Niklas Marschall, salgsdirektør i DSB S-tog.
Den øgede interesse for at handle via
mobiltelefonen har nemlig medført, at trafikselskaberne arbejder på at tilbyde kunderne
flere produkter samt supplerende gratis serviceydelser, så det bliver endnu nemmere
at være passager i den kollektive trafik i
hovedstaden.
”Vi har hele tiden fokus på, hvordan vi kan
gøre livet nemmere for passagerne, og her er
mobilbilletten og senest mobilklippekortet
nye tiltag, som kunderne ser ud til at være
rigtig glade for. Vi er naturligvis stolte af,
at Politikens læsere finder, at mobilbilletten
er et godt nyt produkt, som bidrager til at
gøre turen i Metro, tog og bus nemmere. Det
giver os blod på tanden til at udvikle flere
nye produkter, der kan gøre det endnu mere
attraktivt at benytte kollektiv transport i
hovedstaden,” siger udviklingschef i Metroselskabet, Rebekka Nymark.
kbh@koebenhavneravisen.dk

Fakta om IBYEN-prisen
Det er en otte mand stor jury – udpeget af Politikens IBYEN-redaktion – der har valgt at nominere
SMS-billetten til årets bedste service. Læserne har kunnet stemme på i alt fem nominerede services,
og SMS-billetten løb med 30 procent af stemmerne – skarpt forfulgt af Tivolis kontrollører, som fik
næsten lige så mange stemmer.

Nørre Voldgade 16, st.tv
1358 København K
klinik@downtown.dk
www.klinikdowntown.dk

Østerbro Frimærkehandel
Kontant opkøb af frimærker og mønter.
Medvirker gerne ved realisering af store
dødsbosamlinger. – Reel behandling.
www.oesterfrim.dk

St. Kongensgade 116 · 1264 Kbh K · Tlf.: 39 63 66 00
Over for Nyboder

Morgenkomplet ▪ Kager
Brunch ▪ Afternoon tea
Cup cakes ▪ Scones menu
Estate kaffe ▪ Morgenbrød
Konditori Antoinette, Østergade 24 b2. (Pistolstræde) 1100 kbh. K
www. Konditori-antoinette.dk · telefon: 3336 1755
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Gitteret på
Rundetårns
tagplatform

Er det længe siden, du var oppe på Rundetårnet? Normalt kommer der jo
kun turister og skoleklasser.
Men kan du huske smedejernsgitteret? Christian IV var
god til at finde de helt rigtige
håndværkere til sine utallige
byggeprojekter. Hans elskede
Rundetårn blev kronet med
Danmarks fineste smedejernsgitter, som kgl. hofsmed
mester Caspar Fincke fra
Helsingør blev betroet med.
Det skulle omkranse et solidt
plankegulv, hvorpå der stod
fem små observatoriehuse.
Det hele var færdigt i 1642,
seks år før kong Christian
døde. Gitteret har nu holdt i
næsten 370 år og er stadig lige
imponerende smukt. Fincke
og hans kleinsmedesvende
gjorde sig stor umage.
Det sikre æstetiske flair
(ikke for meget og ikke for lidt)
hos disse håndværkere er et
tydeligt bevis på en allerede
dengang ærværdig fagtradition. Flere enkeltheder er
indsat i gitteret, herunder
kongens initialer og Caspar
Finckes mestermærke, en
korslagt hammer og en nøgle.
Hammeren er smedenes tegn,
nøglen klejnsmedenes.

TILBAGEBLIK

forførende fornøjelse
MUSIK Der er noget let og
ubesværet over svenske Lisa
Miskovskys lettere melankolske sange, med den lyse vokal
der giver lytteren en blid, forførende fornøjelse i den poppede ende, med massere af
skønne ørehængere der alle
har det der svenske touch.
Efter fire år hvor Miskovsky
har været optaget af andre
projekter, udsendte hun sit

nye album ”Violent Sky” d.
21. marts.
Hun har turneret rundt
i både Sverige og Skandinavien, og er allerede en garvet
kvinde på live-scenen. Lisa
Miskovskys brød igennem
med debutalbummet ”Driving One Of Your Cars” fik tilbage i 2001 så grundigt fast i
det skandinaviske publikum,
at den svenske sangerinde ef-

terfølgende blev tildelt den
svenske musikpris ”Rockbjørnen” i kategorierne ”Bedste Svenske Debut” og ”Årets
Kvindelige Sangerinde”.
STED: JazzHouse
TID: Torsdag 14.04.11 kl. 20.00
pris: 125 kr. + gebyr
Billetter kan købes på
www.billetlugen.dk

Torben Meilvang, Rosengården 8, 1174 K
Aut. Elinstallatør

JØRGEN HOLST
AUT. EL-INSTALLATØR

Rensning og RepaRation af pRismekRoneR
E. A. Fogh
Krystalbelysning

mere end 50 år med prismer
tlf. 3311 4500 / 5123 1274
mail: e.a.fogh@mail.dk
www.eafogh.dk

På hjørnet af Larslejsstræde og Sankt Peders Stræde
kan klejnsmedenes forgyldte
nøgle stadig ses på facaden,
også et mesterværk ( i bogstavelig forstand!) fra samme
århundredes som Finckes.
Kleinsmedehåndværkets færdigheder har været på retur i
lang tid og et arbejde som Caspar Finckes ville i dag måske
kun kunne imiteres ved hjælp
af computerteknik.
Nationalmuseet i Raadvad
råder over en eller to kunstsmede, der har forstand på at
vedligeholde de gamle sortlakerede og forgyldte smedejernslevn rundt omkring
i landet. Den sidste aktive
kunstsmed hed Diederichsen,
han beherskede den gamle
teknik, og havde en gård i
Tårnby.
Men smedjen har været
nedlagt i en årrække. Andre
ypperlige mesterværker i den
indre by er gitteret foran Odd
Fellow-Palæet og trappegelænderet i Bernstorffs Palæs
vestibule i samme gade, nu
Østre Landsret, begge smedet
mere end hundrede år senere
end Finckes gitter.
jj@koebenhavneravisen.dk

SE VINDUERNE MED DE MANGE TILBUD
El-anlæg
Data-anlæg
Tele-anlæg
Antenne-anlæg

ILETA FRIMÆRKEHANDEL
Fiolstræde 20 · 1171 København K · Tlf. 33 12 91 23
MANDAG - FREDAG: 11-18
LØRDAG: 11-16

54 ÅR I FIOLSTRÆDE
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25 ÅRS
JUBILÆUM

D.12. MAR. - 21. APR.

BILLE T TER 3312 1845 | WWW.BILLE TBILLE T.DK

CLAUSEN
KUNSTHANDEL
- EN OASE
TEKST jeppe Marsling

I toldbodgade, ved indgangen til Nyhavn, ligger i et gammelt smukt
hus i nr. 9 et galleri i to etager, som er et besøg værd – også for den,
som har været der før: Clausens Kunsthandel.
Midt i centrum
mellem bilkøer og take-awaykaffe-barer ligger i Toldbodgade 9 et rummeligt galleri
- en lille oase: Det er næsten
som at gå rundt i et museum, når man bevæger sig
rundt i det gamle hus, og
roen indfinder sig straks i
den besøgende.
Udforskning af det religiøse
Efter Lisbeth Nielsens
udstilling ”Skulptur og tegning”, inderlige skulpturer af
bl.a. mor og barn, udstilles
nu til d. 30. april ”Kalk”, koldnålsraderinger af Poul Skov
Sørensen (f. 1951). Det er kri-

PORTRÆT

stelige motiver han udforsker
på personlig grund – og med
sans for historiens fremstillinger: Fra kirkernes kalkmalerier har Skov Sørensen udforsket de urgamle motiver
af Jesus blod i kalken og ikke
mindst korsfæstelsen. Da spiritualitet ligesom det intime
er noget ganske personligt er
det op til de besøgende at
bedømme i hvor dyb grad
kunstneren formår at gennemtrænge kristendommens
grundmotiver: raderingerne
sætter i hvert fald noget i
gang enhver kan forholde sig
til, religiøs eller ej.

Poul Skov Sørensen har
på vellykket vis inviteret digeren Sten Skaalø (1945), forfatter og præst, til at digte
til raderingerne. Disse kan
findes digtsamlingen ”Kalk”,
42 sider, til 120 kr., der for
den, som har lyst og tid til at
fordybe sig udstillingens religiøse temaer, vil kunne fungere som en god guide. Her
uddrag af et digt af Skaalø:
Bunker af sten/ af ord /af
sorg/ af sved /af had / af jord
/af rov / af fred.
jm@koebenhavneravisen.dk

BOGHUSET.DK

Rosengårdens
Bodega

Ny Østergade 9 / Pistolstræde
1101 København K

Det er her,
man hygger sig

Telefon: 3314 5743
www.alsace.dk
E-mail: alsace@alsace.dk

Åbningstider:
Man - ons: 10 - 00
Tors - lør: 10 - 02
søn & helligdage: 10 - 20

Åbningstider:
Man-lør 11:30-24:00
Køkken:
11:30-22:45

Rosengården 11
1174 København K
Telefon 33 12 46 25

Første søndag i måneden
11:30-16:00
Lukket: Helligdage
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Hjalte Tobias Haugstrup Kragesteen, htk@koebenhavneravisen.dk

Populære CityCirkelbusser
TRANSPORT Nyt navn og rute-

omlægning har gjort de små
el-busser i København langt
mere efterspurgte.
De har tidligere haft ry
for at være alt for dyre i drift
og koste Københavns Kommune 59 kroner i tilskud pr.
passager, men efter Movias
justeringer af navn og rute
er der dobbelt så mange passagerer og det kommunale
tilskud er faldet til 27 kroner

pr. passager og Movia venter
en yderligere halvering i tilskuddet hen mod slutningen
af 2011, skriver epn.dk.
Det gennemsnitlige tilskud pr. passager til den københavnske busdrift ligger
på fem kroner.
CityCirkelbussen, der hedder 11A blev indviet i sommeren 2009.

Kronometer-

trappen
HISTORIE Da Gammelholm
var dobbeltmonarkiets største skibsværft, lå det nærmest på en ø udenfor Nikolajgadekvarteret og Kongens
Nytorv og Admiralitetet
havde naturligvis sit hovedsæde lige her. Broer forbandt
værftet med fastlandet og
fortøjningspæle med havet.
Men Admiralitetet fik
også bygget en trappe, for at
marineofficerer og andre høje
herrer ikke skulle springe fra
båd til land eller klatre op
ad en rebstige. Denne fornemme trappe førte dem
lige ved siden af den gamle
smedje, det vil sige Holmens
Kirke, op fra chalupperne til
den faste jord under deres
blanke sko. Den kun 29-årige
søhelt Peter Wessel Tordenskjolds afsjælede legeme blev
en mørk januaraften i 1721
båret op ad denne trappe og
ind i kapellet, hvor han stadig

befinder sig. Trappen har i
over 250 år heddet Kronometertrappen. Navnet hidrører
fra det lille tekniske vidunder, som England bidrog med
i teknologihistoriens opbrudsår, kronometeruret.
Disse kostbare højpræcisionsinstrumenter blev af marinens urmager forsigtigt båret ned af trappen og ind i de
både, der skulle bringe dem
til de større marinefartøjer.
Kronometre var alt for kostbare til at have dem liggende i
skibene, mens de lå opankret
på reden. Og flådens urmager
kunne forinden justere dem,
så de var klar til perfekt navigation ombord. I dag kan
et mere eller mindre komfortabelt armbåndsur blære
sig med navnet kronometer,
men trappens navn har altså
ikke noget med armbåndsure
at gøre.
jj

Verdenskunst

i Vinstuen Bernikow
Verdenskunst er en
sjældenhed på landets værtshuse, men i København er det
nu muligt at se et billede af
en af de helt store.
Det foregår på en af væggene i Vinstuen Bernikow,
der ligger i Kristen Bernikows
Gade midt i byen.
Her hænger indtil videre

KUNST

et tryk af den store italienske
1700-tals-grafiker Giambattista Piranesi, der vil være mest
kendt for enorme underjordiske, arkitektoniske strukturer, der ligner gigantiske
fængsler med et labyrintisk
system af buer, trapper og
gange.
Billederne er dunkle og

uhyggelige og har dannet forbillede for blandt andet surrealisterne, men også mange
moderne tegneserieskabere.
Verdenskunsten på værtshuset er i privateje og udskiftes
med mellemrum med andre
tryk.
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Jens Jørgen Petersen, jjp@koebenhavneravisen.dk

CHIP OG SLAP

Charivari
Flovser og fortalelser om
nyere tildragelser i tillempet
kjøbenhavnsk mundart
Abenhed
A: - Har du bemærket det nye ord, der skal
sælge Copenhagen?
B: - Er det noget med Carlsberg?
A: - Nyordet er Openhed Det er for hele byen.
B: - Nå ja, men en pilsner skal vel også åbnes.
Tidens tempo
A: - Hvis man nu belønnede de hurtigste vejarbejdere, ville ulemperne for beboere og
trafikanter blive kortere.
B: - Det lyder som et anslag mod embedsværkets frie forsinkelsesret.

af Tårnfalken
København stod på ny parat
til at blive hyldet som foregangskommune, da man for
3 millioner kroner konstruerede et cykelfinderpatent.
Jernhestene skulle udstyres
med diskret anbragte chips,
og via GPS ville det blive muligt at spore de stjålne cykler.
Et eller anden må være gået
galt, forsøget er indstillet,
og der er i perioden sporet
to cykler. Byen kan derfor
bryste sig af at være den metropol på kloden, der har in-

vesteret mest i cykelsporing.
Med en stykpris på 1,5 millioner kroner overgår København med lethed Dubai og
Las Vegas, og det er da også
værd at tage med.
Cykeltyveri står ikke højt
på politiets hitliste over
intellektuelt
udfordrende
opgaver, og man skal være
uheldig for at blive opdaget.
Desuden suser en del af de
bortkomne sprintere direkte
til andre lande, og selv om det
er en lidt utraditionel måde
at udligne velstanden på, bidrager danske cykelejere og
deres forsikringsselskaber til
udbredelse af cykelkulturen
i områder, hvor befolkningen

har brug for billigt transport.
Ritt Bjerregaard begræder,
at hendes initiativ ikke lykkedes og synes ubekymret med
hensyn til ”innovationsomkostningerne”. Vi får se, hvad
de 4-5.000 nye bycykler til sin
tid løber op i. Nogle taler om
30.000 kr. stykket, men det
må være hadpropaganda fra
bilisterne. Nej, det er sørme
en rapport årgang 2010 fra
”Center for Trafik” (Urban
25. marts). 150.000.000 kroner. For denne sum vil man
kunne forære 100.-150.000
gratis cykler væk. Cyklismen
driver gæk med borgernes
godmodighed.

What’s in a name?
(Shakespeare)
A: - Kunstindustrimuseet har fået nyt navn.
Nu hedder det designmuseum.
B: - Hvem har designet det?
A: - Den nye direktør.
B: - Hvem har designet hende?
Skiltning forbudt
A: - Hvad bliver det til med Sigfred Pedersens
Plads bag Nyhavn?
B: - Kommunen pillede skiltene ned.
A: - Det lyder ikke lovligt. Hvordan får vi dem
pillet op igen?

Lurifax

6VÌÀÊ°Ê >vjÊ°Ê À>ÃÃiÀi
Larsbjørnsstræde 9
Tlf. 33 32 37 90

Victor_86x60.indd 1

Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13
www.cafevictor.com

11/05/06 10:14:11
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Sarah Louise Pedersen, slp@koebenhavneravisen.dk

Håndlavede chokolader

Håndlavede chokolader

FJOLLET
FOLKESAGN

Foto Per Morten Abrahamsen
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Bredgade 14 - 1260 København K - Tlf. 33 15 13 63
Åbningstider:
tirsdag-fredag kl. 11-17 · lørdag kl. 10-13 · Mandag lukket

FÅ KØBENHAVNERAVISEN
GRATIS MED POSTEN
BETAL KUN PORTO OG EKSPEDITION
12 måneder for kun: 199,- kr.
mail til: kbh@koebenhavneravisen.dk

ROYAL MINI SKO

ANMELDELSE AF Jeppe Marsling

Balletten ”Et Folkesagn” af Bournonville fra 1854 søgtes fra 11.
marts til 8. april genoplivet af Nikolaj Hübbe på Det Kgl. Teater: Problemet er bare at der ikke er meget liv i den Disney-historie.
KULTUR Som anmelder er man som udgangspunkt indstillet på ”at der skal være noget
for alle” og at et kunstværk skal anmeldes
”på egne præmisser”: Sådan, åbne overfor det
mangfoldige, bedømmer vi vel alle de mennesker, som vi møder. Men af og til står man
overfor noget som er for langt ude, for utidigt,
for overfladisk ti lalle tider, og så er man nødt
til at spørge ind til ”meningen med det hele”.
På trods af at det er sødt og flot og pænt og
dygtigt, hvad som udfolder sig på scenen i ”Et
Folkesagn”, så er det meget umoderne – og
med lav kunstnerisk værdi.

Borgerskabsunderholdning

ROYAL MINI SKO

Knabrostræde 3, 1210 Kbh K
Tlf.: (+45) 33 12 20 26
Fax:. (+45) 33 15 48 63
E-mail: royalstudiomini@hotmail.com

Grundlæggeren af den danske ballettradition, August Bournonville 1805-79, skrev i sin
næste 50 år lange periode på Det Kongelige
Teater omkring 50 handlingsballetter, der
alle – på nær én – har en lykkelig udgang:
Det var altså ikke livets realiteter borgerskabet kom for at udforske på nationalteatret i
Guldalderen. Tværtimod: Man kom for at få
bekræftet at livet var hyggeligt og at psykens
urkræfter kunne tæmmes lykkeligt før sengetid. Derfor er balletmesterens ”Folkesagn”
en disney-agtig pastiche over mødet med
naturen og de dæmoniske kræfter i mennesket. Forbytningskomedien går ud på at
en overklassepige er blevet forbyttet med
et troldebarn – noget balletten så bringer
orden i. Mest af alt ligner troldene behårede
nisser fra børnenes julekalender. De kræfter

som disse trolde repræsenterer i psyken og
i samfundet – nemlig de nederste groveste
og dæmoniske lag – passerer i stedet revy i
en bo-bedre-agtig udgave. I kulisser og kostumer aner man det moderne menneskes
erkendelse af det ubevidste, samt drømmeverdenens symbolkarakter, men problemet er
bare at balletten slet ikke tager ordentlig fat
i sit emne om forskellen på ubevidsthed og
bevidsthed, skov og by, drift og konvention,
som de oprindelige folkesagn og folkeeventyr
gør det. Historien er pjat – og at Hübbe placerer den i Guldalderen sætter det på spidsen.
Besættelsen kan hæves med lidt lugtesalt.
Derfor er det særligt ironisk at Bournonville
skrev på sin ballet uden for et København,
mens den store kolera-epidemi hærgede og
krævede flere hundrede dødsfald om dagen
i slumkvartererne: Her var den barske virkelighed, som man ikke ville smittes af.
Fremtiden?
Eftersom det er selve DANSEN på den
delvist skattefinansierede nationalscene, der
er tale om, må man spørge: ER disse guldalderballetter overhovedet kunst? Og hvis ikke:
Hvis det er den forfinede danse-tradition, som
er guldhorn og arvesølv her, skal den så ikke
trækkes fri fra balletterne – og reformeres?
Hvis Den Kgl. Ballet gør Bournonvilles dansestil og hans 50 balletter til kunstnerisk
rygrad for fremtiden, ender balletten som sit
eget museum.
jm@koebenhavneravisen.dk

Ristorante San Giorgio
Rosenborggade 7
1130 kbh.k
tlf.: 33126120
fax: 33126620
webside: www.san-giorgio.dk
email: ristorante@san-giorgio.dk

Udsøgt italiensk gastronomi i hjertet af københavn
San Giorgio byder indenfor i vores elegante salon og hyggelige vinkælder
med pejs, vores hvide duge, smukt porcelæn og langstilkede glas er en del
af den kulinariske oplevelse.

Åbningstider:
Mandag - lørdag 18:00-23:00

Vores vinkælder er ideel til større private og firmaarrangementer.

søndag: lukket

Kontakt os og hør nærmere om hvad vi kan tilbyde.

La Vecchia Signora
La Vecchia signora fortsætter frokost successen.
Kom ind og smag vores nye forårs menu.
Vi holder frokost åbent mandag til lørdag
fra 12.00-16.00.

Vi glæder os til se dig.
Grønnegade 12-14
1107 Kbh.K
Tlf 33160048
www.la-vecchia-signora.dk
Nye Åbningstider:
Mandag-lørdag: 12.00-23.00
Søndag: 17.00-23.00

Halv pris
på vine fra den italienske topproducent

2006 cHIANTI cLASSIcO RISERVA
Stilfuld og charmerende.

PRAGTFuLd cHIANTI!

89,50,Pr. fl.
Normalpris 179,- pr. fl.

2009 ROSSO dI TOScANA
Toscanavin med klasse.

ET KuP!

57,-

Pr. fl.
Normalpris 114,- pr. fl.

avisen.dk (John Iversen)

2004 RIO cASSERO, bRuNELLO dI mONTALcINO
Stor årgang - stor vin.

ET FuNd!

124,50,Pr. fl.
Normalpris 249,- pr. fl.

Køb disse fantastiske vine hos
VINOBLE Skt. Petri

