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Malene Ravns seneste roman,  
Hvor lyset er, skildrer kunstneren  
Carl Fischers svære liv, der var  
præget af tab, kærlighedssorger  
og et melankolsk sind.
 
Nu kan du tage med på en digital
byvandring i kunstneren Carl  
Fischers fodspor og undervejs 
lytte til Malene Ravn, som læser 
brudstykker fra romanen.  

Ruten tager dig forbi fire  
væsentlige steder for Carl Fischer 
og hans familie. Undervejs kan 
du samtidig opleve lokalhistorisk 
kolorit og høre mere om din lokale 
historie på Frederiksberg. 
 
Du finder lydoptagelser samt  
videoer til ruten på:  

 
fkb.dk/maleneravn
 
De 4 stop på ruten er: 
1: Roarsvej
2: Fiskergade
3:  Forchhammersvej  
4. Lorry, Allégade. 
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