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Christianshavn er en erobring fra havet 

 

For godt 400 år siden skyllede Øresunds vand hen 

over nogle sandbanker og holme mellem 

København og Amager. Efter forskellige tilløb fik 

Christian IV i efteråret 1617 Rigsrådets accept til 

anlæggelse af en ny by, Christianshavn. Den 7. 

december 1617 indgik kongen en kontrakt med den 

nederlandske ingeniør Johan Semb om anlæggelse 

af befæstningen. Allerede i  januar 1618 begynde 

opfyldningsarbejdet .  Arbejdet skulle udføres på to 

år. Det tog nu meget længere tid og Christianshavn 

udvikler sig stadig.  

 

 Ved et medlemskab i Christianshavns 

Lokalhistoriske Forening  & Arkiv kan du høre hele 

historien og være med til at bevare den.  

 

 

 

 

 

Formål  
Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkivs  

mål er at udbrede kendskab til og vække interesse 

for Christianshavns historie.  

Arrangementer  
Foreningen arrangerer foredrag, viser film, laver 

rundvisninger og udflugter for alle, der interesserer 

sig for Christianshavn, dens indbyggere, traditioner 

og historie.  

Arkiv og udstilling  
Foreningen indsamler arkivalier  - fotos, breve, 

erindringer,  genstande m.v.  Vi udstiller det i 

Vagthuset og formidler  det gennem  vores 

hjemmeside.  

Arkivet i Vagthuset, Torvegade 75  er åbent  hver 

lørdag mellem kl. 13 og 15 - undtagen i ferier og på 

helligdage.  

Salg  
Vi har en del kort, stik, billeder, postkort og bøger  

til salg i Vagthuset    

www.chrarkiv.dk  
På vores hjemmeside er der forskellige indgange til 

Christianshavns  historie, oversigter, erindringer, 

fotos m.v.  Desuden kan der særskilt søges i vores  

database over samlingerne.  

 

Medlemsskab 
Kontingent årligt: 150 kr. pr. person, 225 kr. for par 

og 300 kr. for foreninger og virksomheder. 

Medlemskontingent kan indbetales ved  

bankoverførsel til konto nr. 5321 0247766  i 

Arbejdernes Landsbank.   

Indmeldelse og indbetaling af kontingent kan 

også foretages i Vagthuset og ved møder i 

foreningen. 

 Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv  

Torvegade 75 , 1400 København K.  

E-mail: lokalarkivet@chrarkiv.dk  

CVR: 30840909  

  

Forside : Maleri fra Torvegades udmunding ved Christianshavns 

Vold. Til højre ligger Vagthuset/Portnerboligen, hvor arkivet har 

været siden 2006.  Huset har tidligere fungeret som 

Portnerbolig for Christianshavns Port, vagthus for soldaterne  

ved Christianshavns Vagt,  beboelse og senere  opholdsrum for 

voldens gartnere. Huset omtales ofte og fejlagtigt som 

accisebod. Den rigtige accisebod lå længere ude på 

Amagerbrogade. Accise var den afgift, der skulle betales for at 

få varer ind i byen.  

I 1936 da Torvegade blev udvidet blev Vagthuset flyttet ca. 14 

meter mod nord.  

Maleriet befinder sig på Københavns Bymuseum. Ubekendt 

kunstner, ca. 1910.  
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