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BESKRIVENDE TEKST
Overskrift
Ubestemt form
Hva slags samfunn?
Stort, lite, hvor,
styresett

KARDEMOMME BY
Kardemomme er en liten by som ligger langt borte. Kardemomme er en
oppdiktet by av den norske forfatteren Thorbjørn Egner. I 1955 ble den utgitt
som bok, men i 1991 bygget de opp byen inne i Kristiansand dyrepark.
I Kardemomme er det ingen biler, men de har en trikk. Å kjøre med trikken
er gratis og den går hvert kvarter. Alle som kjører med trikken får en kake.

Beskrivelse

Hvem bor der
Hvordan ser det ut
Hva gjør de som bor
der

Lover og regler

språk, kultur,
tradisjon

De fleste husene er bygget av betong. Midt på torget står det et stort tårn.
Esler og kameler går rundt i gatene og noen ganger kommer det elefanter
også.
Byen har politistasjon, en kjøpmann, et bakeri, en slakter, en barberer og
selvfølgelig en skole. Byen har også eget fungerende postkontor, med
postnummer «4609 Kardemomme by».
I byen bor gamle Tobias med det lange skjegget, en pølsemaker, barberer
Sørensen, trikkefører Syversen, Remo, Tommy, Kamomilla og tante Sofie.
Politimester Bastian bor også i byen og litt på utsiden av byen bor det tre
røvere; Kasper, Jesper og Jonathan.
Kardemommeloven er den eneste loven i Kardemomme by. Det er en enkel
lov. Du skal ikke plage andre du skal være grei og snill, men ellers kan du
gjøre som du vil.
Hvert år feirer de sommerfest i Kardemomme. Da starter dagen med musikk
av byorkesteret og de pynter med blomster og flagg. På denne dagen har alle
fri fra skolen og alle pynter seg med sine fineste klær.
I Kardemomme snakker de alle mulige norske dialekter, men Kardemomme
by finnes også på kurdisk, arabisk og engelsk.

velferd og skatt

Alle hjelper hverandre og derfor trenger man ikke skatt. Trikken er
gratis.

Klima, miljø, framtid

Været er nesten alltid fint, med sol og sommer. Av og til regner det.

