
7. DAGLIGLIV PÅ VOLDEN

To voksne og syv småbørn
mellem tre og fem år. De små
har veste på, og med en stor

tang forsøger de at samle skrald op,
ikke så let. Men de har tid nok, for de
er jo ‘skraldhelte’. De går i børnehave
og har time i skrald. Tilbage taler de
om, hvad de har samlet, og det bliver
til en snak om at være god ved natu-
ren. Prisværdigt initiativ, bare det nu
sætter sit præg på de små, så de bliver
bedre end os voksne.

Vore hunde snuser interesseret til hinanden, vi
udveksler ord om det gode liv her på havnen.

Han siger: “Verden har jeg rejst tynd, og mange ste-
der har jeg boet, så efter 27 år på havnen kan jeg sige,
at intet sted er så godt som her. Her bor vi alle side
om side med folk, der ikke ligner os selv. Men vi er
fælles om voldgraven og kvarteret, og vi hilser på
hinanden – også når vi ikke går tur med hunden.
Måske fordi vandet forener os i en særlig ro.”

På Løvens Bastion ser jeg grupper af meget unge
mænd klædt i sort og ansigtet godt skjult af sorte

mundbind. “Kan vi hjælpe dig?” spørger de venligt.
De siger ikke med hvad, men da vi er tæt på Chri-
stiania, så sælger de nok stoffer. Jeg går videre med
bekymret tanke på, hvad de mon er på vej ud i.

Ved Lille Mølle står et gammelt træ, der
næsten ikke kan mere. I stammen er en

stor åbning, som er træet hult. Her ser jeg
om eftermiddagene en mor sidde med sine
to små piger, som hun læser for. Blot nogle
sider hver dag, og nu er de nået til, at solda-
ten møder prinsessen i eventyret ‘Fyrtøjet’.
Nogle gange lægger de til soldaten en blomst
i hullet, altid er den væk, når de kommer
næste dag. Volden er eventyrlig! 
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