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MIT STED – HISTORIER FRA DET STED JEG BOR
I 2013 blev der indsamlet historier om det tilhørsforhold, 

de drømme og historier, der knytter sig til at bo i boligafde-

lingerne Gravervænget, Møllerlodden og Bispeparken i Kø-

benhavns Nordvest kvarter.

De lokale historier og fortællinger ”bor” i særlige bænke, 

der inviterer til en pause, hvor man kan høre eller mødes 

omkring en historie og en kommentar til det sted, man bor.

 

Historierne er blevet til på en række fortællerworkshops og 

via et korps af fortællerindsamlere, som har besøgt beboe-

re i bebyggelsen – lige fra pensionistforeninger, ungdoms-

projekter, indvandrerkvindenetværk og drikkegrupper – for 

at få historier om lokalområdets liv og beboernes forhold til 

boligområdet.

Idéen har været at fremkalde områdets lokale særlige ken-

detegn og identitet for at styrke det lokale fællesskab.

De lokale historier er efterfølgende blevet gjort tilgænge-

lige i et par bænke, hvor der kan lyttes til beboernes for-

tællinger, når man sætter sig. 

Projektet giver et portræt af områdets levede 

liv. Blandt andre beretter en 93- årig kvinde om 

sin families indflytning, dengang bebyggelsen 

blev opført, og en indvandrerfamilie beretter 

om udflytning og efterfølgende tilbageflytning, 

fordi de manglede deres sociale netværk.

De talende bænke – i alt to – er opsat i gårdrummet.  Bæn-

kene er teknisk indrettet således, at når nogen sætter sig 

på dem, går en fortællende stemme i gang. I alt er 134 hi-

storier lagret i bænkene. Når den ene historie er slut, star-

ter den næste, og sådan bliver det ved, indtil bænken bliver 

forladt igen.

Sideeffekterne fra de mange små fortæller fra og om områ-

det har haft en række positive effekter i forhold til involve-

ring af forskellige beboergrupper, eksempelvis har indvan-

drerkvinder fået styrket deres sociale netværk.

Gennem formidling af beboernes historier fra deres levede 

liv er kendskabet til lokalområdets fælles historie blevet 

delt og formidlet blandt beboergrupper, der ikke før havde 

kendskab til lokalområdets betydning, som ramme for man-

ge forskellige livshistorier.

Især ældre beboere har bidraget til en lokal historisk be-

vidsthed gennem fortællinger om livet i bebyggelsen, den-

gang de flyttede ind. 

Mit sted – bænkene finder du centralt i  
Bispeparken og Gravervænget. 
I grønne omgivelser et sted med sol og plads til 
fordybelse.  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Mit sted – Historier fra det sted du bor – Her finder du bænkene   

Bispeparken 

Gravervænget 


