7 Nådada for Tilde!/Som fyldte ti den tolvte./
Hun har væltet Rundetårn/Og trillet det til Holte!/
Nu er Holte tromlet flad,/Men søde lille Tilde/Hun
er bare ligeglad/For hun er fra Tisvilde!
HALFDAN RASMUSSEN
Børnerim, 1967

Jeg løb, alt hvad jeg kunne, op ad Blågårdsgade og videre op ad Korsgade, forbi kirken og ind
i skolegården. Jeg vidste, at det havde ringet for
længe siden. Det er normalt okay at komme lidt for
sent, men ikke når man skal have Jeppe Mønsted,
Danmarks ledeste lærer.
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MANU SAREEN
Iqbal Farooq og kronjuvelerne, 2011

Rosenborg Slot ligger smukt i sensommerens
stråler. Som et eventyrslot rækker spirene mod den
blå himmel med alle sine krummelurer og sving.
[…] Jeg stiller mig helt tæt til gitteret. Gad vide,
om Thyra Gyldenløve mødte sin far her for næsten
400 år siden?
9

TRINE APPEL
Kongens Staldknægt, 2009

10 Efter sommerferien blev vi drenge fra Ra-

barberlandet flyttet ud på den nye skole på Jagtvejen. […] På denne skole, fik vi små drenge en
lærer Thyregod […] som var meget morsom,
både når han lærte os at læse, og når han fortalte
os historier, af en der hed Grimm, og en der hed
H.C. Andersen.
CHRISTIAN CHRISTENSEN
En rabarberdreng vokser op, 1961

11 Politiassistent Tvermoes var kendt af hvert
barn på Østerbro. Han må have eksisteret i mindst
10 eksemplarer, for han var alle steder på en gang.
Pludselig var han der på sin 2-etagers cykel, ragede højt op i skyerne, pegede med sin lange, lange
arm og finger på en og fortalte, hvordan man havde
forbrudt sig mod politivedtægten og egentlig skulle i hullet.
IB SPANG OLSEN
Lille dreng på Østerbro, 1980

12 Henne på Enghavevej står de med benene
over kors og holder sig på maven, mens tårerne
triller dem ned ad kinderne. Å hold op, hviner Lisa,
jeg tisser i bukserne af grin. Omsider får de møjsommeligt omsat de fire enører i sukkerkugler og
lakrids, men for den femte køber de kagekrummer
hos bageren på Enghavevej.
TOVE DITLEVSEN
Barndommens Gade, 1943

Vores By
Kender du vores by? Den er
fuld af mennesker og biler og
cykler og hunde og katte, den
er fuld af træer og vand og huse
og veje. Nogle gange skinner
solen og så kan vi tage bussen
ud til Amager Strand og bade,
eller vi kan ligge i græsset i
Kongens Have, eller lege på
legepladsen. Andre gange regner det, så kan vi gå på museum eller på biblioteket. Vi kan
også blive hjemme og bygge
en hule med vores venner, eller
vi kan ligge på maven på gulvet og læse bøger. Vi kan plage om at komme i biografen,
og så vil vi også have popcorn
og slik. Når det blæser rigtigt
meget, kommer der bølger på
søerne, så putter ænderne sig

under deres vinger. I vores by
er der børn og voksne, der er
babyer og gamle mennesker,
der er alle mulige forskellige
mennesker, som lever på mange forskellige måder. Vores by
er alles by. Vi vokser og gror i
vores by, ligesom blomsterne
på altanen. Vi lærer vores by
at kende, mens vi vokser op,
og en dag må vi selv gå rundt
i den. Det er spændende at se
nye kvarterer, men det bedste
er der hvor vi selv bor. Vi kender alting der hvor vi bor. Det
er vores verden. Det er der,
hvor der er nogen som kysser
os og passer på os. Det er der,
vi ligger under dynen om aftenen, når det er sommer og solsorten synger i gården. Måske
synger den om vores by.
NAJA MARIE AIDT

Det var et perfekt gemmested. Her kunne de
også holde øje med Urbanplanens mest uhyggelige
person, der gik under navnet varmemesteren. Han
boede nede i fyrkælderen og stod for alle Urbanplanens varmeapparater og vandrør.
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LINE KNUTZON & PETER FRÖDIN
Lille Allan – den menneskelige
antenne, 2012

Senere byggede de eget hus / i en villaby på
den anden side af Amagerbrogade/og fortsatte deres
liv. / Der blev jeg født / og har siden gerne villet
sætte dette på papiret. / Ikke fordi kendsgerningerne
er epokegørende / men fordi jeg har levet med dem
altid, / og intet mere er som før.			
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KLAUS RIFBJERG
”Samosvej” i Amagerdigte, 1965

Huset lå i en gade over for Kongens Have. Det
havde to etager og en kvist, og på kvisten boede forældrene. De tre værelser var pæne, for moderen var
fra en gård på landet og havde bragt solide, gamle
møbler med derfra. Øverst oppe var loftet, og her sov
de store børn. I dette hus kom Tudemarie til verden.
3

MARIE ANDERSEN
Tudemarie, 1939

4 Der var tre børn hjemme. Hanne, der var
ældst, var tretten, så kom med et års mellemrum Ida
og Obaldo. Der var vist ingen andre i Nyboder, der
hed Obaldo, vistnok ingen i hele kongens København, men mor havde læst en roman, hvori helten
hed Obaldo, og så fik hendes yngste dette navn.
GUDRUN ERIKSEN
Ungerne i Bjørnegade 5, 1945

Vi krydsede hurtigt Nordre Frihavnsgade, småløb ad de små hemmelige, grønne veje bag ambassaderne mod Østerport. Ved stationen krydsede vi
Østerbrogade og smuttede ned i Østre Anlæg, hvorfra man kunne se ned til S-togssporene. Jeg kiggede
nøje på hegnet. Meget af det var dækket af store
buske. Der var sikkert en hemmelig indgang et sted.
5

KIRSTEN SONNE HARILD
Cornelius Krut, 2012

Litterære kort er et projekt der vil
fremhæve stedspecifik litteratur
ud fra en overordnet tematik.
Eksempelvis København i børnehøjde, Kierkegaards København
eller litterære drukture. Tag et kort
i hånden og gå på opdagelse i
litteraturen og i dit lokalområde.

”Er det gammelt, det der springvand?” spørger Jonathan. ”Ja, det var vist det første springvand
i København. Der har vist nærmest været en brønd
der altid, har jeg hørt”, svarer bedstefaren. ”Statuen, der står ovenpå, er den ældste skulptur i hele
København. Hvis den kunne tale, ville den kunne
fortælle mange spændende historier.”
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THOMAS OLDRUP
Caritas’ Hemmelighed, 2009
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