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Oplysninger til lærere og forældre
I forbindelse med Verdens Bogdag d. 23. april forærer Furesø
Kommune hvert år alle børn i kommunens 2. klasser en bog, der tager
udgangspunkt i lokale sagn eller begivenheder. Ønsket er at være
med til at skabe læselyst og samtidig øge tilhørsforholdet til
lokalområdet. Bogen bliver til i samarbejde mellem Furesø Museer
og Skoleforvaltningen.
Årets bog handler om to piger, Gitte og Lene, der – som mange børn
i 1970’erne – flytter fra København til forstæderne med deres
forældre.
Farum Midtpunkts terrasse-arkitektur og mulighed for at komme
hinanden ved på stier og pladser mellem bygningerne samt på
byggeriets lange gangstrøg, danner rammerne for pigernes nye liv.
Årets bog bygger bl.a. på materiale fra Furesø Museers arkiv, og er en
fiktiv fremstilling af hvordan flytningen fra by til forstad kunne føles
for børn i 1970’erne.
Bogen kan give anledning til samtaler om, hvad det vil sige at skulle
flytte et nyt sted hen, om hvad, der gør et godt hjem og om forskelle
og ligheder ved på storby og forstad.
Bogen er beregnet for børn i 2. klasse, men afhængig af børnenes
læsekompetencer kan den anvendes fra sidste halvdel af 1. klasse til
begyndelsen af 3. klasse. Den vil desuden kunne bruges i forbindelse
med specialundervisning. Endelig vil hvert skolebibliotek få et
klassesæt, således at kommende 2. kl. børn også vil kunne få glæde
af bogen. Der er lavet orddeling ikke ud fra et bestemt princip, men
ud fra erfaringer med, hvor begynderlæsere ofte går i stå.
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2. klasse børnene opfordres til sammen med deres familie at besøge
Mosegården i Værløse, hvor de kan lære mere om Furesøs historie
og om de mennesker, der har beboet området gennem årene.
Bagerst i bogen findes forslag til, hvordan bogen kan bruges i
undervisningen.
Freja Gry Børsting
April 2022

4

Gitte og Lene

Hvor bor du?
I et hus eller i en lej-lig-hed?
Eller måske på en båd?

Har du prøvet at flytte?
Hvor flyttede du fra?
Hvor flyttede du hen?

Denne historie handler om to piger.
De hed Gitte og Lene.
Gitte var 8 år gammel.
Lene var 9 år gammel.
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For 50 år siden boede Gitte og Lene
i en lej-lig-hed med deres mor og far.
Lej-lig-heden lå i Køben-havn.
Den var meget lille og meget gammel.
Vinduerne var små,
så der kom ikke så meget lys ind.
De havde ikke noget bade-værelse.
De delte et toilet med deres nabo.
Toilettet lå ikke inde i lej-lig-heden.
Det lå på bag-trappen.

Når de skulle i bad,
fyldte de en stor balje med vand i stuen
og vaskede sig med en klud.
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Der var ikke nogen legeplads
ved Gitte og Lenes lej-lig-hed.

Der var heller ikke nogen træer og buske.
Der var kun fortove og bu-tikker.
Der var også meget trafik.

Der kørte mange biler forbi Gitte og Lenes
lej-lig-hed hver dag.
Dengang var det normalt at alle i familien
sov i det samme værelse.

Gitte og Lene og deres mor og far
sov også i det samme værelse.
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Det var et lille værelse.
Der var kun plads til en seng til de voksne
og nogle madrasser på gulvet til børnene.
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Farum Midtpunkt
For 50 år siden boede der ikke ligeså mange
mennesker i Furesø, som der gør i dag.
I Farum blev det be-sluttet,
at der skulle bygges
nogle nye byg-ninger.
Der skulle være plads til flere mennesker.
Byg-ningerne blev kaldt Farum Midtpunkt.
I Farum Midtpunkt var der
flere end 1500 lej-lig-heder.
Der var plads til
flere end 4000 beboere.
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Sådan så det ud da Farum Midtpunkt blev
bygget:

Mange mennesker ville gerne
flytte fra Køben-havn.
De ville ikke bo i en stor by.
De ville have mere plads.
De ville bo tættere på naturen.
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Nogle af dem flyttede til Farum Midtpunkt.
De ville gerne bo i nye byg-ninger,
hvor der var store vinduer og masser af lys.
Der var også lege-pladser og græs og træer.
De syntes det var meget bedre
at bo i Farum Midtpunkt
end i små og mørke lej-lig-heder i Køben-havn.

Gitte og Lene vil ikke flytte
Gitte og Lenes byg-ning i Køben-havn
skulle rives ned.
Det var ikke sundt at bo i byg-ningen.
Der var koldt.
Der var fugtigt.
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Derfor be-sluttede Gitte og Lenes forældre,
at de ville flytte et andet sted hen.

De ville flytte til Farum.
De ville bo i Farum Midtpunkt.
Gitte og Lene ville ikke flytte.
De ville blive bo-ende i Køben-havn.
De var kede af det.
De ville komme til at savne deres skole.
De ville komme til at savne deres venner.
Gitte og Lene var bange
for at skulle bo et helt nyt sted.
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Den sidste aften inden de skulle flytte,
kunne Gitte og Lene ikke sove.
De lå og talte sammen i mørket.

”Jeg vil ikke flytte”, sagde Gitte.
”Det vil jeg heller ikke”, sagde Lene.
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De troede ikke, at den nye lej-lig-hed
ville være rar at bo i.
De troede ikke,
at de ville få nogen venner.

Første dag i Farum Midtpunkt
Næste dag skulle Gitte og Lene flytte.
De kørte til Farum med deres forældre.
De ville ikke ind i den nye lej-lig-hed.
De satte sig uden for byg-ningen.
Ingen af dem sagde noget.
De var helt stille.
De var kede af det.
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De savnede allerede deres gamle lej-lig-hed.
De savnede allerede deres venner.
De syntes, at det var dumt at flytte.
”Jeg vil ikke bo her”, sagde Gitte.
”Det vil jeg heller ikke”, sagde Lene.
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Den nye leglighed
Gitte og Lenes far råbte til dem
fra vinduet i den nye lej-lig-hed.

Gitte og Lene gik op til lej-lig-heden.
Nu skulle de se, hvor de skulle bo.
”Kom og se”, sagde deres far.
Han viste dem køkkenet.
Han viste dem stuen.
Og til sidst viste han dem deres værelse.
Gitte og Lene havde aldrig haft
deres eget værelse.
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Det var et fint værelse.
Der var en køje-seng.
Og der var en dør ud til en terrasse.
Værelset var meget lyst og dejligt.
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Gitte kiggede på Lene.
Lene kiggede på Gitte.
De vidste ikke, at de ville få
deres eget værelse.

De var over-raskede.
De var meget glade.
Nu skulle de ikke sove
på et koldt gulv længere.

Nu skulle de sove i en rigtig seng.
Og de skulle sove uden deres forældre.
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Nye venner
De satte sig på den underste køje.
Der var masser af plads på værelset.
De glædede sig til,
at de skulle pakke deres legetøj ud.
Plud-selig kunne de høre
en masse stemmer uden for lej-lig-heden.
De gik ud på terrassen og kiggede ned.

Imellem byg-ningerne var der en stor plads.
På pladsen var der fliser i den ene ende
og græs i den anden ende.

Gitte og Lene så en masse børn,
der legede på pladsen.
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Der var nogle, der hin-kede.
Der var nogle, der sjip-pede.
Der var nogle, der spillede fodbold.
Det så sjovt ud.

Gitte og Lene ville gerne være med til at lege.
De løb ud af lej-lig-heden,
ned ad trappen og ud på pladsen.
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De stod og kiggede på børnene.
De kendte ikke nogen af børnene.
En dreng så dem.
”Vil I være med?”, spurgte han.
”Ja!”, svarede Gitte og Lene.
De ville meget gerne være med.
Gitte og Lene legede med børnene hele dagen.
De havde en rigtig god dag.
De legede fange-leg. De grinte.

Til sidst var de meget trætte.
De skulle hjem til den nye lej-lig-hed.
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En fest
Da Gitte og Lene gik ind i deres byg-ning,
hang der en plakat på hoveddøren.
På plakaten stod der:
KOM TIL BØRNE-FEST!
ALLE BØRN INVITERES
TIL BØRNE-FEST
LØRDAG KL. 14:00
VED LEGE-PLADSEN

Gitte og Lene blev meget glade.
De ville gerne til børne-fest.
Gitte og Lene løb op ad trappen.
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De fortalte deres mor og far
om alle børnene.

De fortalte også om børne-festen.
De kunne næsten ikke spise aftensmad,
fordi de var så glade og spændte.

De lå i deres nye køje-seng
og snakkede hele aftenen.
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Gitte og Lene glædede sig til festen.
Da det blev lørdag,
gik de ned til lege-pladsen.
Der var en masse børn og voksne.
Der var nogle der lavede cirkus.
Der var musik.
Og dans.
Og en masse andre ting.
Gitte gik på line og jong-lerede med bolde.
Lene spillede på trommer
og tegnede med kridt på jorden.
De legede med en masse børn.
De legede fangeleg.
De legede dåse-skjul.
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De spiste hotdogs.
De spiste kage.
De drak safte-vand.
Det var en rigtig god dag.
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Da festen var slut,
var Gitte og Lene meget trætte.
De faldt hurtigt i søvn.
De drømte om alle deres nye venner.
Næste dag lavede Gitte og Lene et navne-skilt
til døren til deres værelse.
De var ikke kede af det længere.
Nu følte de sig hjemme i Farum Midtpunkt
og i den nye lej-lig-hed.

27

Ideer til undervisningen
Læs bogen og brug den
- Tag til Farum Midtpunkt og gå en tur. Hvis du selv bor i
Farum Midtpunkt, kan du tage dine venner med hjem, så de
kan se hvordan Farum Midtpunkt ser ud.
-

Lyt til sangen Her bor jeg af Lotte Kærså.
o Hvad er et godt sted at bo?
o Hvor og hvordan vil du helst selv bo?

-

Lav et navneskilt, der kan hænge på din hoveddør.

-

Prøv at tegne eller bygge dit eget drømmehjem på
papir/med pap og andre ting. Hvad er det vigtigste sted i
hjemmet?

-

Lav en plantegning over den bolig, du bor i. Lav den efter
rigtige mål; eksempelvis 1 meter = 1 centimeter. Klip også
møbler ud i rigtig størrelse og placér dem på tegningen.

-

Forestil dig, at du skal lave en fest for børn. Hvad skal der
ske? Lav en fin invitation til festen.

-

Folk, der bor i Farum Midtpunkt, betaler husleje. Hvilke
andre ting skal man betale for når man bor i hus eller
lejlighed?

-

Forestil dig, at du flytter til et nyt sted. Hvad tænker du? Lad
som om du skal skrive et brev til en af dine gamle venner.
Prøv at fortælle hvordan det er, at flytte til et nyt sted.
Fortæl hvordan der ser ud og fortæl om hvad du laver.
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-

Hvad er der på en god legeplads? Skriv en liste over ting, der
på en god legeplads.

-

Lav et skuespil med dine klassekammerater. Det kan handle
om nogle børn, der flytter til et nyt sted, hvor de finder nye
venner.

-

Hvordan tror du, at boliger og byer kommer til at se ud i
fremtiden? Tegn en bygning eller en by, som du tror den
kommer til at se ud om 100 år.

-

Besøg Mosegaarden i Værløse og lær mere om hvordan
Furesø så ud for 50 år siden.
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