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 Procent Antal 

Ja 98.1% 255 

Nej 1.9% 5 

Respondenter 260 

 

 
 

 

 Procent Antal 

Mand 50.4% 130 

Kvinde 49.6% 128 

Respondenter 258 

 



 
 

 

 Procent Antal 

Under 20 år 0.8% 2 

20-29 år 7% 18 

30-39 år 20.5% 53 

40-49 år 17.1% 44 

50-59 år 17.1% 44 

60-69 år 27.9% 72 

70 eller derover 9.7% 25 

Respondenter 258 

 

 
 

 

 Procent Antal 

Med mange begivenheder spredt hen over hele året. 17.4% 44 

Med en stor bydelsfest en enkelt dag. 20.6% 52 

Både med flere små begivenheder og med en stor fest. 60.9% 154 

Andet 1.2% 3 

Respondenter 253 

 



 
Uddyb dine umiddelbare idéer til, hvordan jubilæet kan fejres: 

De små fester drukner i alle mulige andre aktiviteter, som beboerne er engagerede i 

Indvielsen af en svømmehal og lounge-stemning omkring papirøen og Multihallen 

En uge/måneds aktiviteter og festligheder er bedre end spredt over et år. 

Der må gerne være festligheder der passer til alle aldersgrupper. 

Anlæggelsen af Christianhavn startede allerede i 1617, mens byens købstadsprivilegier først blev 

udstedt i 1619. Derfor vil det være en god idé at markere flere vigtige datoer i Christianshavns 

historie - og glem ikke, at Christianshavn sammen med København deltog i udråbelsen af det 

arvelige monarki i 1660, hvilket føte til at kong Frederik III blev enevældig monark. Dermed var de 

to købstæder som repræsentanter for borgerne sammen med gejstligheden afgørende i skabelsen 

af den enevældige stat, der satte adelen uden ofr politisk indflydelse. 

Alt dette er det værd at markere, synes jeg. 

Rundvisning,og fortælling om vores smukke gamle bygninger og gårde.Flyt forretninger, 

foreninger og lignende ud på gaderne, så alle kan høre og se hvad der foregår på Christianshavn. 

Luk bydelen af, derfor kun en enkelt dags fest. 

langbord på Torvegade fra bro til vold med fælles spisning og koncerter 

Med et nyt belyst skolevejsskilt længere fremme på Prinsessegade 

Med mød dine nabo møde feks. Gamle Christianshavnere kunne fortælle anekdoter om havnen. 

Og nye tilflyttere kunne fortælle om hvordan det er at komme til havnen. Jeg har længe gerne ville 

lave sådan et meet  and greet da jeg syntes Christianshavn bliver mere og mere klasse opdelt. 

Opmærksomheden vil fokuseres bedst med én stor fest 

Gåture og kig til alle vores smukke baggårde som ikke er offentligt tilgængeligt samt åbne hjem 

Med indvielse af et nyt attraktivt torv hvor man føler sig tryg ved at gå - dvs. der skal ryddes op ... 

på alle områder: cykler, affald, fulde mennesker, ... det er så meget en skændsel for 

Christianshavn ... jeg har selv to små børn og vi gør alt for at undgå torvet - det er trist det skal 

være sådan :( 

Ryd torvet for alkoholikere og skab et sted der kan gives tilbage til christianshavnerne. Skab 

tunnel uden om christianshavn og afspær for gennemkørende trafik. 

Koncerter, gerne fra de unge bande som øver i Beboerhuset... 

Børnefest med balloner, ansigtsmaling og halløj... 

Tilbageblik på bydelens historie. Fra skrot og skrald til acceptabel bydel. Historisk ok beretning. 

Fortællinger om de velsituerede, der startede accesability. Lokale fortællinger fra mennesker, der 

har boet på Christianshavn, før ok. De findes stadig. 

Hvis man spreder, er der jo større chancer for: 

At der er godt vejr. 

At CLR og CLU "kan nå det hele." 

At div. foreninger kan deltage når de har tid, sæson osv. 

At visse aktivister kan bruges til at hjælpe med flere arrangementer. 

At KK / politi / div. institutioner / erhvervsdrivende mfl bedre kan fordele sig mht tid, mandskab, 

penge div. materialer, maskineri osv. 

 

Man ku' måske - bare i jubilæumsåret - genindføre X for Christianshavn, hvilket blev brugt meget 

i 1700-tallet - - - !?   

 

 

jeg er mest til mange og gode begivenheder: musik, kunst, teater. 

Koncerter i beboerhus, i den Blå Hal og på Papirøen. Med masser af torvedage, hvor man kan købe 

frugt, grønt, ost, juice, blomster mm udendørs. Et marked ligesom man finder det sydpå, og hvor 



gode leverandører kan tjene en skilling. På Bryggen har de "øllets dag" - savner det samme på 

Christianshavn. Hvorfor er her så kedeligt? inviter dog en masse leverandører og få sat nole boder 

op med salg af pølser eller få to pølsevogne til at sælge den dag. Hør Lagkagehuset, om de har 

nogle gode ideer såsom kringledag eller bide til bolle fest. 

Kendte personligheder på Christianshavn kunne fejres, dans i gaderne, madboder, skolebørns 

optræden, gymnasieskolen involveres med optræden eller lignende. Alle institutioner kunne blive 

repræsenteret 

Christianshavn er en bydel med en fortid, nutid og fremtid. Det vil være fint, hvis markeringen 

både inkluderer historien og alle de ting, der sker lige nu med broer over kanalerne, Papirøen mv. 

Borgerne bør på dagen inviteres til at bevæge sig rundt og opleve de spændende hjørner af deres 

bydel. Dagen må gerne afsluttes med en udendørs musikevent eksempelvis på Dokøen. 

Jeg tror ikke det skal strække sig over mere end et par uger hvis der skal bevares fokus på 

begivenheden 

Vandet og kanalen og havnen bør udnyttes, da det er det særige ved bydelens. Også gerne gamle 

historiske bygninger , kirkerne, søkvæsthuset osv bør inddrages 

Lukke knippelsbro og de andre broer og metrostationen og lagkagehuset og alle de fede indsteder 

hele sommeren. Fejre grønlænderene,  fejre alle de andre som osse kunne trænge til at blive 

fejret. 

Jeg vil gerne undgå, at en større fest bliver a la en Distortion-dag med højt musik og fulde 

mennesker på alle gadehjørner. Jeg synes, det skal være mere familieorienteret, da det er en 

historisk dag. Arranger evt. nogle byvandringer, så man kan nyde vores flotte Christianshavn og 

samtidig få historisk viden om bydelen. 

Begivenhederne bør finde sted i hele bydelen, ikke kun på det gamle Christianshavn. 

arrangement på/ved vandet som viser at ChrHavn har noget ingen andre bydele har. 

Fest underholdning/musik og grillbuffet. 

At der sættes fokus/reklameres for vores cafe/restaurant og butiksliv 

Udstilling spredt over hele Chr., der viser livet for 400 år siden, med fx. modeller af bydelen eller 

plancher, der vise, hvordan der så ud, hvordan folk levede de pågældende steder. 

 

Christianshavn er mange forskellige ting. Man bør fejre de forskellige kvarterer og deres historie. 

Og huske på at der både bor unge og gamle. Nogle tidssvarende arangementer med unge 

kunstnere ville være velkomne. Og at inddrage vandet ville være oplagt. 

7-10 dage i træk i sommerhalvåret sættes af til begivenhederne. Hver dag kunne en ny 

tidsperiode fra 1618-2018 være tema. Slutteligt afholdes en stor fest spredt over hele bydelen. 

christianshavnermarked, gerne med kvalitetsmad og godt design på torvet. Asfaltbal og god 

musik fra forskellige bands. gadeteater. regatta på kanalerne. 

Noget for børn, voksne, erhvervsliv, private.... 

Stærk markering af både områdets historie og det moderne Christianshavn. 

Synliggørelse af hvilke befolkningsgrupper der i særlig grad har præget og nu præger området, 

herunder fra hjemløse på Torvet til ejere af rigmandsboliger i Wildersgade, Torpedohallen, Krøyers 

Plads og Takkelloftvej. 

Foredrag/optræden af kendte mennesker før og nu fra området. 

Masser af musik inden for alle genrer. 

Christianshavn - sig selv nok eller åben over for resten af byen. 

Maling og genopmaling af billeder på husgavle. 

Susanne Mertz-udstilling. 

Indkredsning af områdets 'ånd'. 

Kanalrundfart, fyrværkeri, papirø, hal c, kajakker, både, voldene, grill, 

Bilfri dag på Torvegade, grønne initiativer, debatmøde om fremtiden for Christianshavn bl.a. med 



henblik på grøn udvikling, beplantning, rekreative, stille områder (Refshaleøen, Holmen m.mm.) 

Understrege bydelens vartegn. Vandet, kanalen, kirkerne, marinen. Synes Christiania er for sig. 

Lave et frimærke 

Små begivenheder i løbet af året, der relaterer sig til Chr.havn gennem tiden: Chr.4, de store 

købmænd, de store sejlskibe, relationen til Grønland/Færøerne/island, B&W, flåden, slavehandlen, 

huset på Chr.havn, Sofiegården, Christiania, Filmskolen, Rytmekons + teaterskolen, Operaen, 

Papirøen + en mega-byfest med torvet og Knippelsbro spærret af 

Kulturelle events med madboder og musik, udstillinger/ byvandringer om bydelen gennem tiden, 

midlertidig genoplivning af gamle traditioner, aktiviteter der inddrager kanalerne 

fokus på historie - nutid - fremtid - Christianshavn kan meget og har utrolig meget at byde på. 

Spændende og barsk fortid - og også nutid, forhåbentlig spændende og udfordrende fremtid. 

Masser af gode historier og noget at være stolt af. Masser af substans 

Se at få det overstået 

Christianshavn er rammen om mange slags kultur - De fleste tiltag af denne slags har det med at 

medvirke til den alm. "tivolisering" af Kbh. Tænk lidt videre end kaffebord i Prinsessegade og Fru 

Helger på en ølkasse. 

Boder på Christianshavns Torv. (Der var jo onsdagsmarked i meget gamle dage, med bla. 

grøntsager) Det skal være "Kvalitetsboder". og ikke som de julemarkeder, der ses i 

indre by..  

Hvis der skal være Loppemarked, skal det ikke foregå på Torvet, det er der jo det meste af året, og 

det er OK.( Har selv solgt tøj mm flere gange). 

Kan huske den "længste bar" ved Kanalen, var det ved 350 års dagen. 

Byfest: ingen trafik i Torvegade 

Udstilling af foto fra 60`erne og frem.Det ville være på toppen, hvis Gasolin spillede. Mon 

Christianshavnerværtshusene kunne bidrage med "et eller andet". 

arrangement på torvet gerne med rigtig kendte navne 

Skilte sat op rundt omkring på Christianshavn med historiske oplysninger om begivenheder mm 

der kan gøre os klogere på vores bydels historie 

Bydelens spændende historie. Strandgades redere, kompagnier og købmænd. de mange 

fantastiske gårde og de historiske huse. Havn og kanaler. Arkitektur. Forsvarsværker og vand. 

Holmen. Christiania. Spisesteder. Gallerier og museer. Spændende beboere og miljøet. Jeg 

deltager gerne som guide. Er guide jævnligt her i bydelen. 

Haven har utroligt mange kunstnere, forfattere, musikere, teaterfolk og fotografer og tegnere. Jeg 

er selv forfatter. Jeg ville synes det var utroligt smukt hvis vi kunne samle alle dem, både kendte 

og mindre kendte til et arrangement i fx Hal C. Hvor der var udstilling af kunstnere og fotografer, 

teater og oplæsning af forfattere og musikere der spillede. Det er ikke sikkert vi kan få de mere 

kendte med som fx. Jepser Christensen, Anne Linnet osv, men så alle de andre? Dels for at vise 

hvor kreativ folk på havnen er ud ad til, dels for at os, der skriver, spiller osv. kunne løre hinanden 

at kende måske, vide hvem hinanden er osv. Det kunne foregå over en uge, med forskellige 

arrangement hver aften. - (måske værksteder).  

 

Noget andet er at det ville være flot hvis bådelaugene kunne sejle illumineret fra sydhavn til 

nordhavn for at gøre opmærksom på jubilæet. 

Jeg synes at man i DK historisk har fået det bedste resultat når man har lavet et stort event. 

musik og kultur arrangementer 

rød tråd om områdets historier 

Kombiner christianshavns historie med nutiden i een stor festdag. Udstilling af kunst, billeder, 

malerier og artefekter fra bydelens historie. Mad fra forskellige tidsaldre, historiske 

bydelsvandringer evt. med teaterindslag. Indslag med musik fra og af kunstnere der forbindes 



med christianshavn... 

små begivenheder hvor de mange kultur historiske anlæg/bygninger indrages. 

Gerne en stor festlig dag omkring vores Torv (i stil med Christianshavner dagen) 

Jeg ser gerne markeringen løftes til netop den store betydning vores område har betydet 

kultur/maritime/handels mæssigt for København 

er der råd til al det festlige så værsgo.  Ku godt finde VIGTIGE  område der mangler penge 

Dette er et historisk fest. Jeg forestiller mig, At man hænger en masse skilte op rundtomkring med 

info, hvordan Christianshavn har udviklet sig igennem de 400 år. Det kunne være noget med 

Holland, pga. Inspirationen med kanalerne fra Amsterdam. Hele Christianshavn skulle være bilfri 

denne dag ligesom for 400 år siden. Skabe plads til borgerne på gaden. Historisk optog med 

historisk tøj. 

Noget med vandet og havnen. 

 

En gadefest hvor man møder naboer 

Flere tematiske begivenheder som f.eks. Gastronomi på Christianshavn, kunst på Christianshavn, 

historie ( folk, håndværk og virksomheder), det maritime Christianshavn, gadeliv (værtshuse, 

cafeer, ...), børnefestival, osv. 

En sommerdag eller weekend med området lukket for trafik.  

Gadeteater, sejlads, folkekøkken, historieudstilling, gratis Sofiebad, levende musik, sport, 

fremtidsværksted, taler, ballonopsendelse, fri svømning i havnen, store lagkager fra 

Lagkagehuset, ølankre 

 



 

5. Har du forslag til særlige aktører (personer, foreninger, virksomheder osv.), som kan 

inddrages i forbindelse med jubilæet? 
 

Svar 

På en eller anden måde inddrage området Refshaleøen 

ikke andet end en naturvandring i området med bl.a. udpegning af spiselige urter (populært for 

tiden). 

Og udgivelse af et lille hæfte med Chr.havns historie, som kan købes (Kan Peter Skriver, 

Amagergade 1 gøre det?). 

Der er jo mange wannabes og hasbeens. De melder vel sig selv ;-/ 

Lokale personer der kobles til området og så lidt "ping" ala Mikkel Beha... 

Anne Marie Helger 

Lucas Graham 

Hus forbi/ hjemløseforeningen 

 

Alle foreninger, institutioner, græsrødder fra hele Christianshavn 

P.g.a. at Chrstianshavns grundlæggelse beroede på et kongeligt initiativ (og fordi bydelen 

medvirkede til enevældens indførelse i 1660) bør/skal en repræsentant for kongehuset 

inviteres. 

Og hvad med en repræsentant for den tyske menighed i København, som oprindeligt fik tildelt 

den nuværende Christianskirke som kirke for menigheden (det er derfor den er indrettet som 

den er med gallerier etc). 

Naturligvis bør Københavns magistrat/bystyret også være repræsenteret, fordi Christianshavn 

ikke (mere) har sit eget bystyre (Men hvis Inderhavnsbroen stadigvæk ikke er blevet ibrugtaget, 

skal byplanborgmesteren smides i havnen som en del af festlighederne) 

se forrige 

Anne Marie helger 

Inspektøren for Christianshavn skole med elever 

Gasolin, historiske guideture bl.a. om Christianshavns etablering og B&W værftet 

Dres fra voldboligerne og Niels balling 

Noma, Wilders Marina 

Nej 

Skole 

Jeg synes de lokale butikker bør inddrages 

Annemarie helger, Peter Larsen , Gasolin ,Franz beckerly, Willy Jønsson , kin Larsen, Iben 

kellermann, Carsten Jensen , Ulla Henningsen, verdens orkestret. Vigga bro , 

Lokalfortællinger fra christianshavnere, åbne gårde, historiefortælling, madboder, inddragelse 

af hjemløse. 

Berømte personer der er født-, har stor tilknytning- eller har haft stor betydning for 

Christianshavn. 

Jeg er tilflyttet i 2012 og har derfor ikke konkrete personer jeg kan pege på. 

Lokale kunstnere også fra Refshaleøen og skolerne på holmen - samt christianhavns skole, 

Døtreskolen, gymnasiet og Christianias festudvalg. 

Nej, men det skal vel omfatte hele Christianshavn jf det første spørgsmål 

Kim Larsen 

Olafur Eliasson 

B&W 

Heering Likoer 



Noma 

Nordea 

Udenrigsministeriet 

Arkitekternes Hus 

Danisco 

Christiania 

Christians Kirken 

Frelsers Kirke 

Papiroeen 

Superbrugsen 

alle de mange foreninger som er hjemmehørende på Christianshavn og Holmen eks. 

Trevaljelavet, spejderne, bådklubber, kirker, lokalhistorisk forening, og ikke mindst borgerne 

Nej 

For 400 år siden har der jo været forskellige laug indenfor de forskellige fag. Kunne man lave 

en 2018 laug parade. Før og nu. Har ikke tænkt det igennem 

Lukas Graham 

StreetHeART. Gadekunstnere... 

 

Lagkagehuset. 

Yogahjørnet. Udeyoga på Torvet? 

Journalister især som berettere. De inddrager de driftige virksomheder med interviews og 

fortællinger 

KULTURHAVN - som jo også har en underafdeling, der kan støtte lokale havnerelaterede 

arrangementer gennem hele året. 

 

"Alle" foreninger.- Politi, brandvæsen, bibliotek, museer, kirker, KK-instituitioner, KK i det hele 

taget, skoler, beboerhuset, CA, MOVIA, HOFOR, METRO, Træskibsejernes Sammenslutning, Tall 

Ships Race, osv-osv - - - ! 

Musikere - mange er lokale og deres kontakter. - Skuespillere do. 

DIV. undervisningsssteder på X-havn, Holmen, Refshaleøen. 

 

 

nej 

Alle forretningsdrivende på Christianshavn. Det skal være den vildeste kæmpefest og Gasolin 

skal komme og spille op til dans. 

Lokalhistorikere 

lokale handlende, beboerhuset mfl 

Alle leverandører af god mad, øl, bagere og ildsjæle indenfor det at lave en god fedt/gode 

arrangementer. Har I prøvet at tage fat i et event bureau? 

Skole, gymnasiet, klubber, sportsforeninger, biblioteket, handelsforeningen, 

georg stage - gasolin genforenet!! - nordatlantens brygge - institut for samtidskunst - 

restauranter - papirøen - diverse boligforeninger - diverse forretninger - arkitektforeningen - 

m.fl. 

Nej 

naturligvis historiekyndige til byvandring 

1600-tals, 1700-tals, 1800-tals 1900-tals musik/sang 

hvordan talte man i 1600-tallet 

Sildemarked - miljøskolen på Refshalevej -inddrag lederen Søren Breinholdt har altid gode 

ideer 



Et så bredt udsnit som muligt. 

Jeg synes der skal fortælles om Christianshavn, og mange af os kan guide rundvisninger, 

måske med lidt vejledning. Politikere fra BR er vel det højeste vi kan forvente at aktivere. 

Lokale foreninger, skolen og andre børne unge institutioner, kunstskoler på Holmen. Inddrag 

gerne steder der normalt er lukket for offentligheden  (ligesom på kulturnatten) 

Grønlænderene, de hjemløse, dem der ikke har nogen penge skal være med til at arrangere. 

Der skal være noget for børn små og store - noget for de unge fx den fede musik-og de 

gamle. Der skal IKKE bare være mad og ølboder det er ikke ret spændende. Det skal dissideret 

IKKE være baseret på at spise og drikke. 

Det ville være oplagt at særligt invitere de kunstnere til at yde et bidrag, som selv har lukreret 

på Christianshavn, som feks. alle de kunstnere, som Ole Frø der tidliger stod for Sofiekælderen 

har båret op til rampelysets ypperste tinder: Kim Larsen ja hele Gasolin, Sanne Salomonsen, 

Thomas Helmig, Lone Kellermann (hvis hun stadig lever!?), Anne Linnet, men også C. V. 

Jørgensen, Sebastian og Peter Ingemann, Stig Møller og alle de Hippiedrenge der... Det kunne 

være en god idé at lave en lille koncert, lad os sige 2X45 min. med hver kunstner på Sofie 

Kælderen og få dem til at fortælle om gamle dage på Christians Havn og hvad det har betydet 

for dem. Man kunne også inddrage Steffen Brandt og TV2 + Cliché og Sort Sol (Zodz). Så kunne 

man også inddrage Ungdomshuset og dets relation til BZ-erbevægelsen på Christiania og det 

øvrige Christianshavn. 

 Hæren har også haft en stor rolle og i 1659-60 blev Karl Gustavs hær slået tilbage med svære 

tab nede ved den ende af Christianhavns vold, der vender imod Lange Bro og Islands Brygge. 

Der ligger en børneinstitution i dag deroppe hvor man forsvarede sig imod det svanske 

hovedangreb dengang.  

 

 2. Verdenskrig på Christianhavn er også særlig. Flådebasen fyldte engagn hele holme og var 

tysk under krigen. Mange modstandsfolk, særligt modstandsgruppen "Holger Danske" opstod 

på Christianshavn. Flere modstandsfolk har mistet livet i kampe på Christianshavn foran 

hovedindgangen til Christiania og nede i Burmeistergade... Masser stof til rundvisning... Man 

kunne jo lade ham der der var tilslutte Københavns Bymuseum og som har lavet en del TV lave 

nogle rundture på Christianhavn... 

De gamle kaserner har også spændende historier med mulighed for foredrag om dem på stedet 

hvor historien er foregået, altid mere spændende end at sidde langt væk at være på stedet hvor 

tingene skete.  

 

 Men flåden bør man også inddrage, der kunne laves opvisning af og fortælling om flådens 

historie på Christianshavn der er et u-udtømmeligt overflødighedshorn af begivenheder at 

gengive og fortælle om, men særligt Christianhavns rolle under englandskrigene 1801, 1807-

1815 kunne være interessant så kunne man inddrage kanon ro bådene og deres forlægnings 

huse ude ved det rytmiske konservatorium. 

 Det kunne være sjovt, men måske lidt vovet at få politi og Christianitter (gerne deres 

respektive fodbold hold) til at gengive den historiske "krig" der i årenes løb har udspillet sig 

imellem ordenmagten og "ballademagere", men man skal jo passe på der ikke er nogen der 

tager det alvorligt og det hele eskalerer i en rigtig gengivelse! 

 Christianhavn har enorm kulturhistorie, flådehistorie, kirkehistorie ja i det hele taget er der 

enorme mængder at tage i brug det er bare at gå til den! 

Foreninger med hjemstedsadresse eller aktiviteter på Christianshavn, f.eks..indenfor sport, 

fritid, natur, kultur. Herudover boligforeninger på Christianshavn 

Lokale kunstner etc 

Nej 



Christiania, uni på holmen, operahuset, papirøen, Christianshavns torv (meget gerne med 

inputs/samarbejde med de hjemløse - vi har brug for at mærke at vi allesammen bor her på 

hver vores måde og at sådan er det på Christianshavn), Sofiebadet, beboerhuset osv osv 

Designer Henrik Vibskov, Rene Redzepi, Distortion festival, digital kunstner Mogens Jacobsen, 

Danmarks Designskole, akademiet og rytmisk konservatorium 

Kim Larsen og benny Holst 

Det handler vel om at få de foreninger, butikker og andre aktører som hører til på 

Christianshavn til at tage del i jubilæet - i stedet for at hive en masse ind personer ind "udefra" 

- På den måde bliver det alt fra kebab,månefiskeren til noma som afspejler den 

diversitet/spændvidde som chrhvn har (modsat fx vesterbro..). Gør det nærværende og afspejl 

chrhvn vertikalt og horisontalt 

koncerter 

Lokalhistoriker Jørgen Mylius Thomsen 

Koncert med Kim Larsen 

Folkedans på torvet hver aften kl 18 i en uge. 

De lokale værtshuse kunne servere på vejen 

Lokale butikker kunne tage gaden i brug 

Søfartshistorien bør inddrages, handels- og shipping-organisationer, træskibsværfter og 

danske træskibes forening, Tall Ship Race, turisme 

Opfordre de forskellige beboerforeninger, klubber, institutioner mv. til at bidrage, gerne som 

oplæg til fremover at holde Christianshavnermarked omkring en tilbagevendende sommer 

weekend hvert år 

Kolonihistorisk museum (foreningen der arbejder for at få et sådan etableret) 

De lokale andelsbolig- og ejerboligforeninger / bestyrelser. Lokale forretninger. Beboerhuset. 

De personligheder som i særlig grad forbindes med Christianshavn: Kim Larsen og andre 

Gasoliner, Flemming Pless, Anne-Marie Helger, Nulle, Susanne Mertz, Christianshavns 

Bluesband - Holmen: Jørgen Olsen, Bernadotte Swingers - Margretheholm: ? 

Lokale bands, der ynder stedet/Christiania. 

Enhedslistens Christianshavnerafdeling 

lokaludvalg, sportsklubber, cafeer mm 

se forudgående + diverse musikere, teaterfolk (fx gamle Solvognen), sangere mv. med relation 

til bydelen 

Spisestederne på papirøen såfremt de er mobile. Kulturinstitutionerne (biblioteket m.m.) 

Historikere der kan fortælle os, der ikke har boet på Christianshavn i en menneskealder eller 

flere, noget om det særlige ved Christianshavn. 

Lukas graham 

Beboerhuset, byhostorisk forening, Christiania, DAC, sejlbåde m. Musik, torvedage med 

kunsthåndværkere ,musikere og skuespillere fra Christianshavn, kæmpe loppemakeder, 

streetfood.... 

Christianshavns Bibliotek 

Bådlaug i kanalen, Papirøens madboder, Christiania, medborgerhuset, Sofiebadet, cafeer og 

restauranter, kulturinstitutionene på Holmen, udstillingsbygningen. 

næh 

Begge vore kirker har fremragende musikere der garanteret har vide kontakter. 

Jeg synes, at Christiania bør inddrages, da det er en del af Christianshavn. Og dermed også 

turismeindustrien. 

Se foregående. Gasolin, Chr.værtshusene.  

Og Sofies Kælder med jazzmusik. Gerne New Orleans jazz eller swingmusik. 



Jeg synes at Papirøen er så dejlig. Kan den inddrages? (i øvrigt synes jeg, at det er vandalisme 

mht nye bebyggelse. Det får mig til at tænke på, en underskriftsindsamling imod nybyggeriet, 

der vil sikkert være mange mennesker ifm festlighederne) 

Nej 

Beboerhuset, Sofiebadet, CIK, Hal C, diverse caféer og restauranter, Anne Marie Helge, Carl 

Quist Møller, Biblioteket, lokale musikere. .. 

Lokalhistorisk Forening, Beboerhuset, Sofiebadet, Barfred, museer, gallerier, Voldboligernes 

Bestyrelse og mig selv. 

så mange som muligt som er relevante for jubilæet på Havnen 

nej 

Nej ingen specifikke, men der er jo mange foreninger her. 

Der er en masse lokal musikere der kunne stille op... Og den ultimative: få Gasolin til at 

genopstå for en dag. De symboliserer mere end noget andet Christiansholm nyere kulturliv 

Musiker, stan up, Christianshavner band m.fl. der har eller har haft relation til Christianshavn 

Ja, jeg ville faktisk gerne selv være med til at arrangere Hal C projektet, men er desværre meget 

syg. Jeg er eller tværkunsterisk uddannet. Men biblioteket ville det jo være oplagt at inddrage 

og så repræsentanter for hver kunstgruppe.  

Bådelaugene. 

Lokaludvalget bør være indover 

Aktørene må gerne have en stærk tilknytning til Christianshavn. 

nej 

Jeg synes der er rigtig mange, og jeg synes at historien skal fortælles fra mange sider. Jeg vil 

meget gerne bidrage til dette projekt. Jeg har stor erfaring fra lignende projekter. 

Christiania, Anne Marie Helger, Peter Larsen, 

Det ville være fedt at vise Christianshavns mangfolding evt. ved en langsbordsfrokost (fx hele 

vejen fra Torvegade langs kanalen og ned til Bodenhof Plads) hvor alle fra Noma, Amass Era 

Ora til Christianshavns Beboerhus, Fedtekælderen, Morgenstedet og Grønsagen bidrager til 

frokosten. Man kunne sælge madbilletter til overkommelige priser (og naturligvis give nogle 

gratis til de mindrebemidlede, så det ikke bare bliver "midtersegmentet" på Christianshavn, der 

deltager i den store fælles frokost) 

Kim larsen, lukas graham, lokale forretninger, nationalmuseeet, københavns bymuseum... 

Fællesspisning i gaderne og dermed lukke for trafikken gør noget særligt for naboskabet og 

fællesskabet. Det er en fin måde at komme hinanden ved på og samtidig fejre de 

christianshavnske gader. 

Arrangementer som åbner op for gamle og historisk betydningsfulde bygninger, fortællinger 

om byens udvikling og workshops med bud på Christianshavns fremtid. 

B & W ( MAN ) og BIEN. Bådelaug...Christinia, samt skolerne mv. på Holmen. 

kunsthåndværker skolen, orlogsmuseet, (virksomheden Tiger), kirkerne, 

Nej 

Barfred og wilders plads, Op lukning og visualisering af de gamle gamle handels huse og deres 

pladser, Holms rebslageri, veterinær skolen.  

Kunstmalere på Christianhavn gennem tiden Skovgaard i  Stanleys Gaard. Edvard     Weihe, Bolt 

og Robert Panithz i Overgaden 

Vuggestuer børnehaver skoler fritidshjem og klubber .... 

Beboerhuset, Hal C, Uddannelsesinstitutionerne på Holmen, Nordea, øvrige virksomheder på 

Chr.Havn 

Kendte christianshavnere 

1. Halvtolv koret 



2. Shifters bådlaug og Petangue 

3. Lars Trier Mogensen :bylivets værdiskabelse og sammenhængskraft 

4. Søkvæsthuset -en ny fremtid 

Kongehuset, forsvaret m.fl 

Jeg er ny i området, så jeg tænker at det er en perfekt anledning til at sætte fokus på de små 

selvstændige i området, foreninger og historiske steder. Tænker at der sikkert er meget ved 

lokalområdet jeg slet ikke har opdaget endnu. 

Man kunne evt. kontakte en eller flere person(er) med viden om Christianshavns historie, som 

kunne lave små rundvisninger til relevante historiske steder på Christianshavn.  

På denne måde kunne Christianshavns historie blive formidlet til de nuværende beboere. 

Christiania 

Flåden. Grønland og Færøerne. Handelsflåden og handelsfirmaer der historisk har lagt til ved 

Christianshavn. Hvalfangst og slavehandel - de sorte kapitler. 

Tøjhusmuseet, Nationalmuseet, bymuseet. 

Blandt andet nogle af de institutioner som holder til huse her. Chr. Skole, Døttreskolen, 

Gymnasiet, Akademiet, Operaen, m.v. 

Nordatlantens brygge, lokale gallerier, skoler, virksomheder 

Brug kanalen med evt pontoner, musik, bådcafeen og andre beværtninger langs vandet. 

Anne Helger, Vigga Bro, Kirsten Olesen, Jesper Christensen bor alle på Christianshavn. 

Lagkagehuset, Christiania, Københavns kommune, Niels Westh, Bådcafeen 

Nej 

Christania 
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Forretninger laver historiske udstillinger 

vinduerne. 

30.1% 39.7% 20.1% 3.8% 1.3% 5% 239 

Institutioner, skoler, biblioteker, kirker, museer, 

kulturhuse mv. laver arrangementer, 

opvisninger og udstillinger i løbet af året. 

44.8% 39% 11.6% 1.2% 1.2% 2.1% 241 

Åbent hus på steder, som normalt er lukket for 

offentligheden, f.eks. Søminen eller 

Udenrigsministeriet. 

63.9% 27.9% 5.7% 1.2% 0% 1.2% 244 

Foredrag og historiske byvandringer på 

Christianshavn. 

60.4% 30.2% 7.8% 0.4% 0% 1.2% 245 

Workshops om Christianshavns fremtid. 32.2% 40.2% 21.8% 2.5% 1.7% 1.7% 239 

Street food-arrangement på Torvegade. 53.1% 24.7% 14.4% 3.7% 2.5% 1.6% 243 

Lokale restauranter opfordres til at lave 

historiske retter fra Christian den 4.’s tid. 

32.4% 28.3% 25.8% 8.2% 2.5% 2.9% 244 

Lokale foreninger og/eller idrætsklubber 

opfordres til at afholde et arrangement e.l. med 

fokus på Christianshavns historie. 

27.8% 33.2% 30.3% 4.1% 1.2% 3.3% 241 

Flåden og militæret laver opvisninger. 37% 29.6% 19.8% 7% 4.1% 2.5% 243 

Musik og folkefest. 56.3% 28.3% 10.4% 1.7% 1.3% 2.1% 240 

Totalt 247 



 

 
Eventuelle kommentarer: 

Mange af tingene er passive, hvor man får fortalt eller kan se på ting/opleve ting og ikke selv 

aktivt skabe noget. Det ville være en god ide også at finde på mere skabende aktiviteter for 

store og små. 

Husk, arrangementer behøves ikke at være gode blot fordi der er høj musik. Prøv at tænke i 

baner hvor dem som er til et givent arrangement kan deltage uden at alle beboere i umiddelbart 

nærhed absolut skal kunne hører arrangementet 

Jo flere der bidrager, desto bedre bliver fejringen, men det er vigtigt, at en del af festlighederne 

er orienteret mod vandet i Christianhavn Kanal og i Købehavns Havn, da vandet netop har været 

afgørende for Christianshavn som en særlig bydel med sin helt egen identitet 

Der må meget gerne være fokus på, hvad der er det specielle ved Christianshavn i forhold til 

andre bydele. Både i fortiden og i nutid. = hvad er det særlige ved Christianshavn. 

Beboerhusforeningen vigtig at få med 

Hold militaeret udenfor. 

Handelseflaaden, ja. 

Super gode ideer 

Boligforeninger kunne også inddrages 

Udnytte Christianshavns kanal - eks. noget med fakler og musik 

Udnytte Christianshavns vold - eks. fælles grill arragementer, hvor de lokale restautioner kunne 

medvirke 

Bare sørg for at der er noget der brander bydelen også i fremtiden. 

Alt sammen fint, bare professionelle formidler. Her på Christianshavn kan de fleste nu sætte 

komma ret korrekt, så ingen ubehjælpsomme beretninger. Gerne interviews, men .... 

Husk, at der også skal være "plads" for dem som ikke ønsker at deltage. 

street food er der jo på papirøen. rundvisninger på flådens/militærets arealer med historisk 

vinkel er god ide, men ligefrem militærparader.. 

musiske arrangementer er altid godt.. 

 

Gode ideer - men også meget kedelige! Hvor er der spræl henne? Kom nu, det er lidt for politisk 

og akademisk korrekt! Giv den nu gas, så det ikke bliver alt for støvet......udendørs musik, jazz 

på madsteder, udendørs gadekøkken og ikke kun fokus på historiske retter, hvordan laver man 

øl, folkedans/menuet for alle, udklædningsbal mm. 

Musik og folkefest: det kommer an på hvadfor noget musik det skal være forex ukendt kunstner 

shvas og lucas graham så skal det gamle gasolin også samles og der skal IKKE være madboder 

og ølboder. Det skal være på varme sommerdage. 

Ikke nødvendigvis kun Chr. d 4.'s tid, men historiske retter fra forskellige perioder... 

 Bare det er forklaret og udspecifiseret, med en fortælling man kan læse om i en lille folder... el. 

lign.... 

 Sædanen tro bør man lave "bundfest" på Christiania og holde "bundproppen" i skuden 

Danmark... 

HUSK endelig, at vi er nogle, som har forretninger på Torvet/Torvegade, så vore kunder skal 

også kunne kommer frem ifm aktiviteter. 

Tror i skal passe på at bruge for meget energi på ting der favner for smalt såsom Christian d. 

4.'s retter på restauranter osv. Brug ressourcerne på et lille tilbageblik, men allervigtigst hvad vi 

holder af nu, og endnu mere vigtigt: den realistiske fremtid på Christianshavn 

Udnyt det visuelle. Få de kreative skoler i sving. Brug vandet og den maritime historie. Involver 

Christiania. 



Husk også at trække linjer ud i verden. Christianshavn har på mange måder gennem de 400 år 

været søfolkenens bydel - sejlskibe, flåden, Prinsesse Maries hjem for pensionerede søfolk, 

flygtningeskibet Flotellet, B&W og fritidssejlere. Har medfødt en bydel med en bred og åben 

horisont. 

prøv former vi ikke ser så tit, subsidiært vær tydelig på indhold/krav, sørg f.eks. for at det 

velkendte format street food tilbydes af nogle der har løn- og myndighedskrav i orden. 

"I Torvegade" 

Det lyder så spændende, stort arbejde i har gjort. 

det afhænger jo helt af budgettet. Jeg finder at én stor markering er bedst. Tænk på "verdens 

længste kaffebord" (Kbh 800 år) - vi ser billeder derfra den dag I dag. 

Når jeg kun siger "God" i anden idé, er det fordi, jeg ikke mener at aktiviteterne skal løbe over 

hele året, men i en noget mere og dermed kvalitetsmæssigt koncentreret periode generelt - 

altså for alle aktiviteter. 

Ellers er jeg bange for det glemmes, bliver for tyndt og udvandet. Også af hensyn til PR 

aktiviteterne og offentlighedens fortsatte interesse og kontinuerlige pressedækning. Jeg har 

erfaring fra mange år i branchen. 

De nævnte aktiviteter henvender sig primært til medlemmerne af den enkelte forening (spejdere, 

sport, skole, sejlere etc.), målgruppen er folk udenbys og turister. Det er populært sagt tale om 

markedsføring af det historiske miljø og ikke tale om lokal christianshavner begivenhed. Det er 

sikkert heller ikke muligt, at lave en sådan. Og venligst ingen propaganda for fri hash. 

Se tidligere kommentar omkring langbordsfrokost for ALLE langs kanalen. Ikke Street-food - 

det har vi en hel af på Papirøen allerede ;) 

Super fedt og meget vigtigt at få det historiske perspektiv med i fejringen. Det er det, der gør 

Chr.havn så fantastisk! Sørg dog for at holde arrangementerne nutidig til trods for det historiske 

fokus. Det må ikke blive sådan noget Jarl hede-crap, hvor alle går i ringbrynjer og spiser flæsk 

:). Glæder mig! 

Ern stor fest frem for spredt over året vil gøre stort indtryk. 

I er fantastiske 

Få ryddet op. Fjern de forurenende skibsvrag i Erdkehlgraven. Få fikset vejarbejde mm. så der er 

ikke rod på gaderne så man komme frem. 

Gratis slik, popcorn og cupcakes hvor der står 400 år, siger astrid 10 år 

Meget af det jeg også har nævnt - og så nogle gode ting, jeg har glemt! 

Lav en frise over historien langs med overgaden oven vandet, inddrag institutionerne fra 

spørgsmål 2. 

 



 
 

 

 Procent Antal 

Ja 12.2% 30 

Nej 87.8% 215 

Respondenter 245 

 

 
 

 

 Procent Antal 

Ja 7.1% 17 

Nej 92.9% 222 

Respondenter 239 

 

 
Hvis ja, skriv navnet på institutionen, foreningen eller virksomheden, og hvordan 
du tænker at den kan bidrage: 

Kunstakademiets Arkitektskole  

Åbent hus / udstillinger 

Jeg har eget firma, som er en grafisk virksomhed. 

Jeg kan hjælpe med udarbejdelse af grafisk identitet herunder f.eks. pressemateriale, breve mm. 

Og dog, lokaludvalget :-) 

Marineforeningen på Holmen 

"Danske Seniorer" 

"Ældre Sagen" 



 

Begge - eller sammen - kan lave store fællesarrangementer, som mange ældregrupper / enlige ikke 

haroverskud til at arrangere. 

Sofiebadet 

Andelsboligforeningen Schifters kvarter 

Tandlægeklinikken Torvegade 45 ApS,  

Porte A Gauche, torvegade 20 

 

Zetland. Men det er et måske. Vi laver liveforestillinger med fokus på at levendegøre journalistikken. 

AB Halvtolv. Halvtolvs bådelaug 

Bernadotte Swingers, www.bernadotteswingers.dk,  

Jazzkoncerter fx på Torvet, i Sofiekælderen, Ravelinen, Café Oven Vande, Fingerbøllet. 

Christianis Kunsthåndværker Butik 

Voldboligernes bestyrelse. 

Jeg har selv en række historiske byvandringer her på Havnen. 

"Jimi Hendrix jam" band der har spillet sammen i mange år og som holder Jimi hendrix musik ideer i 

hævd..  url: https://www.youtube.com/watch?v=njyIQqWG6qQ  

Jeg er institutions leder på Islands Brygge og muligheden for, at børnene kan lave en opvisning, med 

Brasiliansk dans, er muligvis tilstede 

Øver med et band i beboerhuset, men kender en del andre 

Kontaktgruppe på Christiania 

Jeg vil gerne understrege, at jeg synes, det er er gode ideer og den eneste grund til at jeg ikke vil 

deltage i planlægningen er, at jeg har en søn og et job som kræver al min tid. 

Schifters kvarter 

Københavns Kajakklub m. Fl.. Opvisning eller tur gennem Christianshavns kanaler. 

Copenhagen Watersports. Stand up paddle boards gennem kanalerne mm. 

 

 
 

 
Gruppe Inviterede Ikke tilgængelige Respondenter Svarfrekvens 

4/3-2016 524 11 261 50.9% 

Link 2 0 2 100% 

Totalt 526 11 263 51.1% 

 

 


