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mindes sikkert af mange, 
som havde deres skoletid i 
Christianshavns Skole, hvis 
Dronningensgade afdeling lå 
lige overfor, bygningen som 
i dag er Christianshavns 
Beboerhus. Der var ikke 
mange meter fra skoleporten 
i Sofiegade til bagerens ud-
bud af 10 øres Overskårne, 
Rosenbrød og Studenter-
brød, som også kostede 10 
øre stykket i slutningen 
1940’erne. Selvom 10 øre var 
penge, dengang, var søgnin-
gen stor.  Melms mistede den 
del af kundekredsen i 1950, 
da undervisningen blev flyt-
tet over til den nuværende 
Christianshavns Skole i 
Prinsessegade.

For kun godt 50 år siden 
var der et utal af store og 
små - især små - butikker 
på Christianshavn, og det 
gav et særligt liv i gaderne, 
som er værd at holde fast i, 
i det mindste på papiret. Et 
af Lokalhistorisk Forenings 
projekter er registrering af 
Christianshavns handelsliv, 
gade for gade, og så vidt 
muligt gøre de mange bu-
tiksnavne levende gennem 
erindringer og anekdoter 
fra dengang, de var en del 
af lokalsamfundet.

Her er et eksempel på et 
foto, vi har i arkivet. Det 
er Bager Melms på hjør-
net af Dronningensgade 
og Sofiegade, og butikken 

De mange butikker er også en del
af vores historie

Bager Melms butik på hjørnet af
Sofiegade og Dronningensgade
Foto: Københavns Museum

At dømme efter den tomme plakattavle er fotoet taget i begyndel-
sen af trediverne lige før nedrivningen i forbindelse med Torvega-
des  udvidelse
Foto: Københavns Museum

Levende billeder på et 
lærred var en sensation i 
begyndelsen af  1900 tallet, 
og  Københavns første bio-
grafteater åbnede i 1904 på 
Strøget, Det lå i Østergade 
og fik navnet Kosmorama. 
Allerede året efter kunne et 
filminteresseret publikum 
blive underholdt i yderligere 
tre biografteatre: På Strøget 
åbnede filmmanden Ole Ols-
en Københavns Biografteat-
er i Vimmelskaftet, og kort 
efter fik Strøget sit tredje  
filmtempel, Thaumatografen 
i Frederiksborggade.

Det blev christianshav-
nerne, der kunne glæde 
sig over Københavns fjerde 
biografteater: 30. november 
1905 åbnede Kino Teatret 
på adressen Torvegade 50. 
Den nye biograf havde 165 
pladser, og blev drevet af 
de første bevillingshavere, 
particulier N. M. Kjær og 
urtekræmmer Pultz. 

Kino Teatret fik en levetid 
på knap 25 år og skiftede 
i løbet af den tid adresse 
to gange. I november 1911 
rykkede biografen til Tor-
vegade 2, en ejendom som 
forsvandt, da den nuværende 
Knippelsbro blev bygget, og 
efter 5 år, i oktober 1916, 
gik turen til Wildersgade 30 
til  en ejendom,  der som den 
første i Danmark var opført 
som et biografteater. 

I Wildersgade fik Kino 
Teatret en levetid på cirka 
15 år, biografen lukkede 
omkring 1932, hvor ejen-
dommen skulle nedrives  for 
at give plads til Torvegades 
”moderne side”. 

Christianshavn var bio-
grafløs indtil 1941, hvor den 
topmoderne Atlantic Bio 
åbnede på Christianshavns 
Torv. Tikken, som den hed i 
daglig tale, havde 801 plad-
ser, men måtte lukke i 1974 
efter at have underholdt 
christianshavnerne i 33 år.

I 1905 havde Køben-
havn fire biografer;
én af dem lå på 
Christianshavn

1900-tallet

350 år
Jubilæumsplatte

1968
300 år
Jubilæumsmønt

1918

Ved Torvegades udvidelse i 1936 blev Vagthuset 
trukket 14 meter mod nordøst
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De kronologiske optegnelser slutter aldrig 
- og du kan være med til at  bidrage, udbygge og formidle dem

gennem deltagelse i foreningen og arkivet
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Bådsmandsstrædes Kaserne besættes og Christiania 
opstår

Christianias Pigegarde, Arkivfoto
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Søværnet forlader Holmen og folk og civile institutioner 
flytter ind
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