
Alt bliver historie
Christianshavn har gennem snart 400 år udviklet sig fra ingenting, til det vi har i dag.  Noget forsvinder, noget bliver forvandlet, og noget nyt kommer til.  Christianshavns lokalhi-
storiske Forening har i de sidste 25 år fået opbygget et miniarkiv, og vores ambition er at gemme, dokumentere og formidle alt, hvad der har med Christianshavn at gøre.
Vores hjemmeside og Vagthuset udvides konstant med nye oplysninger, billeder og genstande fra Christianshavn. Formidlingen sker også gennem foredrag og rundvisninger. 
Oplysningerne her i bladet  – de kronologiske optegnelser,  er smagsprøver på vores historie, hvor man kan se og høre mere i vores arkiv 

Indland
- Ove Gjedde står i spid-
sen for Christian IV eks-
pedition til Indien, der fø-
rer til grundlæggelsen af 
kolonien, Trankebar

- Christian IV påbegynder 
opførelsen af Collegium 
Regium, i daglig tale Re-
gensen

- 22. sept.
På grund af pestsmitte-
fare må ingen, som kom-
mer fra Bergen til Sundet, 
komme i Land fra Skibene

- Stor tyfus-epidemi på 
Bornholm, mistænkt for 
at komme fra Riga

K e n d  C h r i s t i a n s h a v n

Hvad skete der også i 
1618, da Christianshavn 
blev grundlagt:

Udland
- Protestanterne i Prag 
smider to kejserlige stat-
holdere ud ad vinduet på 
Hradcany-borgen.
Det bliver indledningen 
til Trediveårskrigen

- Sir Walter Raleigh (1552 
/1554 –1618) berømt en-
gelsk forfatter og opdagel-
sesrejsende henrettes ved 
halshugning i London for 
(påstået) forræderi mod 
kong Jakob 1. af England. 

- 8 marts: 
Johannes Kepler offent-
liggør sin 3. lov om pla-
netbevægelser. stillingssteder, biblioteker, 

restauranter, ministerier, 
ambassader og boliger.  I 
kanalerne, der er fredet,  er  
der stadig fyldt med skibe. 

Christianshavn blev anlagt 
som en fæstningsby under 
Christian den IV i 1618 og 
årerne fremefter. Kanaler, 
gader og torv blev efter 
nederlandsk forbillede eta-
bleret med en symmetrisk 
byplan omgivet af volde og 
bastioner. Arbejdet i van-
det og de små holme var 
vanskeligt og skred kun 
langsomt frem.

Byen, der var selvstæn-
dig købstad fra 1639-74, 
udviklede sig til at blive 
en international skibs-
farts- og håndværkerby. 
Voldanlægget blev i flere 
omgange udbygget både 
mod syd og nord. I 1700- 
tallet blomstrede handels-
kompagnierne, der sejlede 
store værdier hjem fra hele 
verden.

Efter krigen mod Eng-
land mistede Danmark i 
1807 orlogsflåden, hvorefter 
Christianshavn blev et af de 
fattigste områder i Køben-
havn. Senere i 1800-tallet 
blev der dog etableret store 
nyskabende industrier og 
skibsværfter.

Igennem 300 år havde 
den danske flåde hjemsted 
på de fem kunstig skabte 

øer, der udgør Holmen. 
I 1990erne forlod Søvær-
net det meste af området, 
og i de gamle skibshaller, 
kanonbådsskure, smedjer, 
kaserner og magasiner er 
der i dag boliger, kreative 
virksomheder samt Film-
skole, Teaterskole, Musik-
konservatorie og Design- og 
Arkitektskole, ligesom Op-
eraen er bygget på Dokøen. 
På Arsenaløen bygges en ny 
multihal til kultur og sport. 
På Nyholm er Mastekranen 
og en række ældre maritime 
anlæg bevaret. Et andet 
militærområde er omdannet 
til Fristaden Christiania.

Mange af renæssance-
husene fra 1600 tallet, pak-
husene fra den florissante 
periode, flådestationens 
gamle bygninger, krudt-
huse, pakhuse og haller er 
bevaret, da byen aldrig har 
været udsat for store brande 
eller bombardementer, og 
bygningerne hører sam-
men med voldanlægget til 
noget af det bedst bevarede 
af sin art i Danmark. Og 
trods hårdhændet sanering 
siden 1930erne er  mange 
bygninger  bevaret  og  
forvandlet til museer, ud-

Christianshavn kort fortalt
Christianshavns byvåben fra privilegiebrevet, 1639

Og siden  år 2000 er ind-
byggertallet steget igen   - 
mest på baggrund af boliger 
på Holmen og Margrethe-
holm.

Maleri af Rach og Eeberg, 1749 .  “Byporten til Christianshavn” 


