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Projekttitel – fra ansøgningen 
Fodrejse fra Holmen til Amager 

Dato for projektets afholdelse? 
Sommer 2021 (Vandring og optagelser i juni, produktion af podcast i juli) 

Ansøgt beløb: 
15.000 

Bevilget beløb: 
15.000 

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: 
Vi gennemførte to identiske litterære fodrejser som en del af Christianshavns Bogfestival 2021. Begge 
fodrejser gik fra Laksegade/Magasin over Christianshavn og til starten af Amager. Fire forfattere fra 
mikroforlag læste op fra deres tekster på udvalgte steder på ruten. De fire forfattere var Lars Emil 
Foder, Marianne Larsen, Rikke Oberlin Flarup og T.S. Høeg. Inspirationen og udgangspunktet for deres 
tekster var H.C. Andersens ”Fodrejse fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828-1829”, 
som der også blev læst op fra og fortalt om undervejs. Oplæsningerne blev krydret med musikalske 
indslag fra to af forfatterne, som også er musikere.  
Begge fodrejser blev optaget af journalist og historiker Majken Astrup, som står bag podcast-serien 
Stemmer fra Amar. Ud fra optagelserne har Majken produceret podcast-afsnittet ”H.C. Andersens 
fabulerende fodrejse”, som er nummer 11 i serien af Stemmer fra Amar-podcasts. I podcasten er der 
desuden flettet oplæsning ind fra den oprindelige fodrejsetekst samt interview med en H.C. Andersen-
ekspert. Podcasten er tilgængelig på de fleste podcast-platforme og bliver også sendt på Amager Radio.  
 
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål: 
Begge vandringer var en stor succes og alle deltagere var meget begejstrede for oplevelsen. Det mærkes 
også i podcasten, som er blevet meget vellykket, og som kan høres enten mens man går turen eller 
mens er hjemme eller på farten. Podcast-afsnittet har i skrivende stund haft cirka 650 lytninger, og vil 
uden tvivl få en del flere lytninger med tiden. Vi har sat fokus på Amagers historie ud fra en litterær 
vinkel, og både publikum og projektdeltagere har lært nyt om H.C. Andersen, København og Amager. 
 
Besøgstal/antal deltagere: 
På selve vandringerne deltog cirka. 15 deltagere pr. tur.  
Lytninger af podcasten vil sandsynligvis runde flere tusind i løbet af de kommende måneder.  
Samarbejdspartnere: 
Majken Astrup / Stemmer fra Amar 
Mikrofest – Store bøger fra små forlag (Lars Emil Foder) 
 
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres): 
Samarbejdet fungerede utroligt godt for alle i projektet, og alle deltagere i vandringerne gik glade og 
berigede hjem. Podcasten er professionelt lavet og når ud til mange interesserede i hele 
Københavnsområdet, måske endda hele landet. Podcasten er interessant for både historie- og litteratur-
interesserede. 
Vi havde håbet på lidt flere deltagere pr. vandring, men vi havde en del at kæmpe med: Hedebølge, EM, 
genåbning – og et meget sent grønt lys fra direktionen om at vi måtte afholde hele bogfestivalen. Alt blev 
klaret på meget kort tid, og de planlagte arrangement på Sundby Bibliotek blev udskudt pga. corona, men 
selvom det hele trak lidt tænder ud, endte det alligevel med at blive et fantastisk givende projekt. Vi 
havde været lidt optimistiske i forhold til længden af ruten og ville også gerne have været inde i en eller 
flere butikker/caféer/steder undervejs eller til sidst, men corona-restriktioner besværliggjorde dette 
meget, så vi blev udenfor i det (alt for) gode vejr.  
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Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet: 
Vi vil fortsat dele og reklamere for podcasten på alle vores tilgængelige platforme (bibliotek.kk.dk, 
Facebook, Instagram). Vi har lavet en materialeudstilling med forfatternes udgivelser samt materiale om 
H.C. Andersen og København. Samarbejdet med Mikrofest fortsættes fremadrettet, og hvis vi får andre 
idéer til podcasts vil vi uden tvivl tænke på at give opgaven til Majken Astrup. Vi kunne sagtens finde på 
at lave noget lignende igen en anden gang, og vil her håbe at omstændighederne er mere gunstige for 
flere typer af samarbejde. Vi overvejer også at lave en lille app der viser ruten (med inspiration fra 
Nørrebro Biblioteks app-ruter). 
 
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet? 
Vi har tagget og nævnt lokaludvalget alle mulige steder online og har nævnt samarbejdet i diverse 
medier, bl.a. Amager Radio og Amarøsten. Vi kunne desværre ikke nå at få logoet på plakaten da den 
netop var røget til tryk da jeg fik besked om støttebevillingen. 
 
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside? 
Ja, under den nyhed som vi har oprettet om podcasten, og tidligere i forbindelse med eventosplag for 
selve vandringerne. 
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside: 
Link til podcasten:  
https://soundcloud.com/user-816975384/11-afsnit-hc-andersens-fabulerende-fodreise-stemmer-
fra-amar  
Nyhed på bibliotekernes hjemmeside: H.C. Andersens fabulerende fodrejse - nu som podcast | 
Københavns Biblioteker (kk.dk) 
Fotos og opslag på:  
https://www.instagram.com/christianshavnsbibliotek/  
https://www.facebook.com/christianshavnsbogfestival 
https://www.facebook.com/stemmerfraamar 
https://www.facebook.com/mikrofest.dk  
 

 
Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.  
 
Regnskab samt evaluering sendes pr. e-mail til amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk 
 
Hvis du ikke har mulighed for at sende elektronisk, kan du sende til: 
 

Amager Øst Lokaludvalg 
Jemtelandsgade 3, lok. 417 
2300 København S 
 




