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Forsanger Johan Olsen funderer over, om han en dag bliver genfødt som due på Enghave Plads, mens singer-
songwriter Sys Bjerre i anledning af denne bog har skrevet en sang om kastanjen og dens oplevelser.

Hjemløse René og hunden Einstein bor året rundt under den store kastanje. Dramatikeren Line Knutzon ledte
som ung efter noget ´gang i den´ på pladsen, hvor den i dag 84-årige Viktor under krigen traf sin elskede

Kirsten i Linje 16. Pølsemanden Alex uddeler kys der, skateren Thomas fortæller om børn, der ikke piver, og
præsten Mette efterlyser flere legale hængemaver og tårer i øjnene.

Velkommen til Enghave Plads på Vesterbro i København. Og velkommen til bogen Ode til Kastanjen - et
byrum i bogform, der via et utal af stemmer fra kendte og ukendte fortæller, hvorfor og hvordan pladsen med

kastanjetræet betyder så meget for så mange.
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