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Gave skænket af Frederikshavn Boligforening.
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⑭ ”En lærke letted”

❸
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Gave skænket af Frederikshavn Byfond.
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Sangen skrev Mathias Madsen Munch (1986)
til Frederikshavn, da byen fejrede 200 års
Købstadsjubilæum i 2018. Mathias Madsen Munch er
opvokset i Frederikshavn, og sangen fortæller om en
stor kærlighed til byen. Han er huskomponist i DR Musikariet og har skrevet en del musik
og tekster til koncerter og sceneproduktioner.

Lo

Midtpun

lvej

de

Gave skænket af Møllehusets ejere.
e

ad
dsg

a de

gade

Parall
e

Allé

❷

arksga

⓱
⓫

Rimme
nsg

❼
us

Danm

skjolds

ej

dh

Kalls T
orv

de

de
Torden

Paralle
lv

Rå

vej

Hanga
ardsve
j

⓳

❻

⑬ ”Stolt af min by”
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③ ”Her er verden ny, her vil jeg bo”
Citatet er skrevet af Bent Haller, som er født i 1946 i
Bangsbostrand. Bent Haller har skrevet et utal af bøger,
både for børn, unge og voksne. Han bruger ofte sin
egen og sin families historie som afsæt for sine fortællinger, og Frederikshavn dukker op
mange gange i hans forfatterskab.
Citatet stammer fra romanen ”En saga blot” fra 1993.

Carl Scharnberg har skrevet digtet. Han blev ofte kaldt
arbejderklassens digter” - og hans digte havde klare
budskaber om brændende politiske spørgsmål. Det valgte digt har også et stærkt budskab om at stå sammen.
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Foto: Linda Suhr.
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Verset er af den folkekære forfatter, digter og pianist
Benny Andersen (1929-2018).
Benny Andersen tilhører den eksklusive gruppe af
danske nationaldigtere. Mens folket især kender ham som den lune mand, der i knækprosadigte og viser hylder nærværet i hverdagen, er det først og fremmest det tidligere, mere eksperimenterende forfatterskab, der kalder på respekt blandt kritikere og
forfatterkolleger.
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Skipp

“Forandring” er et værk, som er skænket af Socialdemokratiet til
Frederikshavn i anledning af byens købstadsjubilæum i 2018.

⓯

❽
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② ”Afkroge er ikke hvad de har

Her finder du værkerne

ade

Værket er et vers fra ”Rødt Jern”, som er skrevet af
Allan Olsen, som blev født i 1956. Allan Olsen er født
og opvokset i Frederikshavn og er en folkekendt sangskriver og sanger. Allan Olsen har en forkærlighed til sin fødeby.

⑫ ”Forandring”

21

Skole
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Foto: Linda Suhr.

Asylgade

① ”Rødt Jern”

⓭

⓴

Værket kan du se indeni ”øret” som står i Plantagen.
En lærke letted er en af få sange, der blev skrevet i
forbindelse med, at Danmark blev frit igen den 5. maj
1945.
En lærke letted er skrevet af Mads Nielsen, der levede fra 1879 til 1958. Han var apoteker i Kolding 1943-53.

④ ”Når kopperne får te”

⑧”Fergemann Tid”

Sponsor: Kop og Kande.

⑪ ”Havet”

⑮ ”Skrøner fra et værft”

Gave fra Larvik Kommune ifm. åbningen af Poesiparken november 2017.

Foto: Linda Suhr.

Gave skænket af FME.

Det første børnerim i Poesiparken er skrevet af Jan
Mogensen (1945-) en dansk illustrator og forfatter, der
hovedsageligt har illustreret bøger for børn og unge.

⑤ ”Drømmen blev mit liv”
Gave skænket af Frederikshavn Byfond.

Værket er skrevet af den lokale skribent Peter
Dahlgaard. Peter Dahlgaard har tidligere haft egen
arkitektstue og har været restauratør og hotelvært på
et gammelt badehotel nær Skagen. Værket beskriver en stor kærlighed til Frederikshavn.

Dette værk er en granitsten med citat af Herman
Wildenwey (1885-1959). Herman Wildenwey regnes af
mange som det 20. århundredes store norske poet. Han
skrev meget om kærlighed og kaldes gerne forårets og forelskelsens digter.

⑨ ”Sand Glæde”
Gave skænket af Trigon ifm. med byens købstadsjubilæum i 2018.

Dette værk finder du på De Frivilliges Hus. Citatet er
 skrevet af den danske forfatter Carit Etlar (1816-1900).
Carit Etlar er bl.a. kendt for ”Gøngehøvdingen”.

⑥ ”Fuglene”

⑩ ”Hører du”

Foto: Linda Suhr.

Gave skænket af Trigon ifm. byens købstadsjubilæum i 2018.

Citatet er fra en af Gasolins folkekendte sange, ”Som
et strejf af en dråbe”.
Kim Larsen (1945-2018) var en dansk sanger, sangskriver, forfatter og guitarist. Han blev først kendt som medlem af rockgruppen Gasolin.
Kim Larsen omtales ofte som ”Danmarks nationalskjald”.

⑦ ”Kranerne”
Foto: Linda Suhr.

Citatet stammer fra den norske forfatter Tomas
Espedals (1961-) biografi ”Biografi, Dagbog, Breve” og
er en direkte reference til biblioteket som litteraturens
hjemmebane.

Carl Scharnberg (1930-1995) er digteren bag dette
stærke digt, som er indgraveret i trappen ved Værker
grunden. Carl Scharnbergs liv var præget af et brændende
fagligt, politisk og kulturelt engagement.

Citatet på værket er skrevet af den norske dramatiker og
digter Henrik Ibsen (1828-1906). Henrik Ibsen regnes
som en af de vigtigste forfattere i anden halvdel af det
19. århundrede og en af de vigtigste dramatikere i teaterhistorien. Ibsen skrev på det sprog,
Danmark og Norge havde til fælles, der blev kaldt dansk i Danmark og norsk i Norge.

⑪ ”Mælkebøtten”
Foto: Linda Suhr.

”Naar man bliver ved med at gaae, saa gaaer det nok” er
et citat af Søren Kierkegaard (1813-1855), som var en
dansk teolog og filosof. Søren Kierkegaard betragtes som
en af Danmarks største sprogkunstnere i prosaen.

⑪ ”Lyse nætter”

Digtet ”Fiskeren” er skrevet af Holger Drachmann
(1846-1908), som var fiskernes ven. I foråret 1872
satte en ung Holger Drachmann for første gang sine ben
i Skagen, hvor han forelskede sig i den storslåede natur og det simple liv. Forfatteren og
marinemalerens kærlighed til byen varede livet ud, og det var her, han boede de sidste år
af sit liv.

⑯ ”Flisepoesier”
I gågaden finder du 3 norske, 3 svenske og 6 danske
citater på betonfliserne.
Frederikshavn har nære relationer til Norge og Sverige
- og Danmark, Norge og Sverige er også historisk, kulturelt og sprogligt forbundne.
Derfor er der valgt skandinavisk poesi, der knytter sig til de enkelte lande, som passer til
Frederikshavn. Der er svensk poesi i den nordlige ende af gågaden, dansk i midten og
norsk i den sydlige ende.

Foto: Linda Suhr.

Sangen Lyse Nætter er fra 1981, og den er skrevet af den
danske sanger, forfatter og skuespiller Alberte Winding
(1963-). Sangen Lyse Nætter er elsket af mange danskere
og er blevet meget sunget i forbindelse med fællessang.

⑪ ”Fiskeren”
Foto: Linda Suhr.

Citatet er skrevet af Susanne Grandt Jakobsen (1955
- ) og fortæller om den dag, da Frederikshavn Værft
lukkede i 1999. Susanne Grandt Jakobsen er født
og opvokset i Frederikshavn og har skrevet en samling finurlige og lune historier, som
Susanne Jakobsen har lyttet sig til på en arbejdsplads fuld af mandehørm og sjældne
personligheder.

⑪ ”Trossen”
Foto: Linda Suhr.

På billedet er der det første vers af kærlighedssangen ”Du
kom med alt hvad der var dig”, som er skrevet af Jens
Rosendal (1932 - ). Han er født i Thorshøj ved Sæby og
opvokset i et indremissionsk miljø. Sangen var tilegnet Jens Rosendals nye ven, efter at han
brød ud af sit ægteskab for at følge sin seksuelle orientering.

⑰ ”Regnvejrsdag i november”
Foto: Linda Suhr.
Tekst: Ebba Munk Pedersen / Melodi: Pia Raug.

I Poesiparken illustrerer vi vigtigheden af biodiversitet
Regnvejrsdag i november
igennem dette værk, som viser smukke billeder af vild
natur i kommunen - kombineret med sangen ”Regnvejrsdag i november”.
Værket er sponsoreret af Socialdemokratiet, Venstre og SF.

⑱ ”Børn har brug for kærlighed”
Gave skænket af Danske Bank.

Værket ”Børn har brug for kærlighed” finder du på en
bænk i Rådhusparken. Citatet på bænken er ”tyvstjålet” fra Larvik – men det er et citat, som er målrettet
Rådhusparkens brugere – nemlig børnene.
Dr. Harold Stacey Hulbert blev født i 1887 i Massachusetts, USA og døde i 1949.
Han blev først uddannet læge og senere psykiater og er en af sin tids mest benyttede
profileringseksperter.

Velkommen i Danmarks eneste Poesipark

⑲ ”Når jeg bliver gammel”

Poesiparken er poesi, vers og citater rundt omkring i Frederikshavn –
du kan se værkerne på gavle, på bygninger, trapper, granitsten, beton
og andre steder. Poesiparken er kultur i øjenhøjde, ”poesi på frederikshavnsk”. Poesiparken skaber glæder og stolthed og forstyrrer i byrummet.
Værkerne får folk til at standse op og tankerne sættes i gang.

Gave skænket af Frederikshavn Byfond.

Værket ”Når jeg bliver gammel” med Gnags kan
du se ved indgangen til Rådhuscentret. Værket er
sidste vers fra sangen ”Når jeg bliver gammel” fra
albummet Mr. Swing King fra 1989, og sangen er skrevet af Peter AG.
Det er en livskraftig sang om dét af blive gammel - og om de forventninger man har til
den sidste fase af livet.

Poesiparken er inspireret af Frederikshavns venskabsby Larvik, som også
har en poesipark. Den blev startet i november 2017 – og den vokser med
årene. I denne folder kan du læse om værkerne, men vi opfordrer til, at du
tager ud og selv ser dem – det er en spændende oplevelse.

⑳ ”Hør Suset”
Gave skænket af Arena Nord.

Værket ”Hør Suset” kan du se ved indgangen til
Arena Nord.
Poul Krebs skrev ”Hør suset” til landsholdet i kvindehåndbold i forbindelse med EM, der i 1996 blev afholdt i Danmark. Poul Krebs fik sit
store gennembrud i 1995 med albummet ”Små sensationer”.
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”Når der bliver mørkt”
Foto: Linda Suhr.
Gave skænket af Frederikshavn Havn

Citatet er skrevet af Jan Michael Madsen, og
stammer fra den første teaterkoncert i 2018;
”Frederikshavn 200 år”. Selvom Jan Michael Madsen ikke er født i Frederikshavn, flyder byens blod i hans årer.
Jan Michael Madsen har skrevet mange tekster og sange om livet i Frederikshavn. Det
startede med sommerrevyerne ”HVA SÅ” i Moby Dicks baggård, fortsatte med ”Madsen
& Thrane show” og senere med tekster om Tordenskiold.
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”Tiden går”

”Tiden går” er et citat af Johannes Møllehave, præsten,
forfatteren, foredragsholderen og ordekvilibristen.
Johannes Møllehave er født i 1937 på Frederiksberg og
han døde i maj 2021. Efter at have uddannet sig til præst debuterede Johannes Møllehave
i 1974 med børnebogen ” Abraham, Isak og Jakob. Udover børnebøgerne har Møllehave
skrevet bøger om litteratur, om humor, om kærlighed og livet. I alt har han skrevet mere end
100 bøger og gennemgående i forfatterskabet er humoren og glæden ved sproget. Gave
skænket af Spar Nord Bank.

23

”Hverdag”
Gave skænket af Frederikshavn Byfond

Værket ”Hverdag” kan du se i Rådhusparken på
stien ud mod Rådhusallé.
”Hverdag” er teksten til en vise, skrevet af den norske visesanger Louis Jacoby. Louis Jacoby er en kendt og elsket visesanger og han
er både tekstforfatter, komponist og musiker. Teksten til ”Hverdag” er blevet en norsk
nationalvise.

Læs mere om værkerne og
Poesiparken på
www.poesipark.dk

