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Projektets målopfyldelse og erfaring
400 år i bevægelse 1618-2018 blev overskriften for aktiviteterne i jubilæumsåret.
Jubilæumsåret blev skudt i gang den 6. januar med en nytårsfest i Hal C med 400-500 deltagere.
Musik, talere, billedshow, fællessang, prisuddeling, christianshavnerrap, mv.
Herefter afholdtes en række offentlige arrangementer, Filmvisning på Filmskolen og Byens Lys. Foredrag på
Christianshavns Biblioteket og på Christianshavns Bogfestival.
Der blev holdt en række tema- planlægningsmøder op til jubilæumsweekenden den 17.-19. august.
Over tre dage - på Christianshavns Torv, langs kanalerne og i afspærrede gader - blev jubilæet markeret
med aktiviteter for alle aldre, jubilæumsløb, leg, cirkus, sporvogn – line 8, musik på store scener på torvet
og ved Beboerhuset, kunsthåndværk, loppemarked, film på Knippels Bro, brunch på Snorrebroen,
gademusikanter, Københavns Showband, sejlads, åbent hus på Christianshavns Gymnasium, Døtreskolen
og Christianshavns Idrætsklub. Georg Stage havde åbent skib, og der var Jubilæumstaler, og prisuddelinger.
Der var madboder på torvet samt i Sankt Annæ Gade og restaurant Era Ora. Før, under og efter byfesten
var der ca. 30 guidede ture rundt på Christianshavn til fods, på cykler og i bus. Receptioner for
bogudgivelse, Maleriudstilling i Torvegade ved Vagthuset og på Knippelsbro. Ny produceret kunstfilm om
Christianshavn – Byen ved vandet – på opslået broklap på Knippelsbro.
Vi vurderer at der var ca. 1000 til musik fredag aften og mindst det dobbelte til musik om lørdagen, 200 til
Brunch på broen samt et flere hundrede børn til cirkusworkshop og gamle børnelege. Der var til ofte 1/2
times ventetid for at komme ombord på Georg Stage og andre aktiviteter. Sporvognen var fyldt hele
dagen. Søndag var der flere tusinde til kunstmarked og loppemarked og 8 grupper af gademusikanter –
samt Søværnets Tamburkorps. Debatterne om Christianshavns Fremtid samlede omkring 150 deltagere. De
guidede ture har haft i alt ca. 900 deltagere.
Jubilæumsåret har medført udgivelse af 2 store bøger om Christianshavn, en kunstplakat samt film fra
dagene og en række podcast om Christianshavns historie.
Alle der deltog kan bevidne, at det var en stor succes og at der var stor medvirken fra borgere og
institutioner. Hundredvis af billeder og film på de sociale medier fortæller samme historie.

Jubilæet har kommunikeret gennem sin egen hjemmeside og en hjemmeside på Facebook, i lokalemedier
som aviser og internet-tv som f.eks. Christianshavns Kvarter. Der var flere sær-udstillinger i butikker.
Jubilæet har fået stor (for)omtale i Berlingske, Politikens I Byen, på P4, i TV Lorry og Stræderne. Tv Lorry
også en film på 15 min. Desuden plakater, løbesedler mv.
Efterfølgende omtale i diverse medier, Københavneravisen, Havnefronten, Cityavisen Amagerbladet,
Christianshavneren.
Annoncering foregik også på 125 Infostandere og bannere over hele København. ATP Ejendomme lavede
pr for os på Ørkenfortet.
Der har været mindst 25 organisationer og institutioner involveret – heriblandt for eksempel bådelaug,
biblioteket, Rotary, Miljøpunktet, Sofiebadet, skolebestyrelser, elevforeninger, menighedsråd,
Beboerhuset, idrætsklub, lokale guider, torvekiosken og butikker til beboerforeninger og klubber.
For f. eks, Christianshavns Lokalhistoriske Forening har interessen betydet, at der er kommet 95 flere
medlemmer i foreningen – det er en stigning på 75 %.
Arrangørgruppen er sammensat af folk fra Christianshavns Lokalhistoriskes Forening, Christianshavns
Lokaludvalg, Christianshavns Lokalråd, Christianshavns Beboerhus – og en stor gruppe frivillige.
Vi er selv meget stolte - og de mange tilbagemeldinger vi har fået fra deltagere og andre, bekræfter os i, at
det er lykkes for os at markere jubilæet bedst muligt.
Norden-fonden er krediteret i al pr. materiale, Infostandere, Kulturbannerne, program, plakater,
hjemmeside, film mv.
Jubilæumsåret fortsætter lidt endnu. På Kulturnatten åbner en ny stor udstilling om Christianshavn på
Bankmusset i Heerings Gaard. Guiderne forsætter i september og vi prøver at få maleriprojektet helt i hus.

Afvigelse fra Ansøgningen
Vi fik ret sent – alt for sent - afslag fra Københavns Kommune om at lukke Torvegade om lørdagen. Vi
valgte så at flytte aktiviteterne til Skt. Annæ Gade. Men det førte til meget bøvl ift. til aftaler med
afspærring, vagter og deltagere. Det haltede også med at få tilladelser til opstilling af cirkustelt og
maleriudstilling. Desuden var kravene til terrorsikring kæmpestore.

Nytårskur den 6. januar 2018
Christianshavns 400-års jubilæum fik en kanon start
Jubilæumsudvalget, Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Christianshavns Lokaludvalg afholdt lørdag
d. 6. januar sammen med en gruppe frivillige en meget vellykket jubilæumsnytårskur i Hal C. Arrangørerne
havde på forhånd ingen idé om, hvor mange deltagere der ville komme, men helt perfekt mødte der lige så
mange op, som der var dækket borde til, og den hyggelige hal var befolket af ca. 400 forventningsfulde
gæster aftenen igennem.
Ved ankomsten mødtes gæsterne af et festligt brass band, og herefter afløste indslagene hinanden efter et
veltilrettelagt program. Men først bød lokaludvalgets formand Poul Cohrt velkommen, og man skålede i
Cava med kransekage til i den store sal, som var pyntet til lejligheden med Julie Kyhls glade dekorationer.
Samhørighed og solidaritet
Nu var det nye jubilæumsår skudt i gang, og lokaludvalgets anerkendelsespriser kunne uddeles til fire
institutioner, Kulturtårnet på Knippelsbro, Børnehaven,” Christianshavns Asyl”, Sømandsforeningen af
1856’s projekt, ”Hjælp til Selvhjælp”, og vægmaleriet i fællesgården i Prinsessegade 9-13. Herefter sang
hele salen med på en herlig fællessang til bydelens pris.
Der var en stemning lige fra starten af glad forventning og fuld opbakning til arrangørerne. Et afbud fra et
par madvogne i sidste øjeblik var en streg i regningen, men med kort varsel stillede Christianshavns Torvs
pølsevogn op i stedet, og det gav heldigvis ingen sure miner. Det var snarere med til at understrege hele
den stemning af samhørighed og solidaritet, der var fremherskende aftenen igennem.
Spændende jubilæumsår
Kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld holdt nytårstalen og valgte også at deltage i arrangementet
bagefter. Han afløstes på scenen af jubilæumsudvalgets formand, Asbjørn Kaasgaard, der blandt andet
kunne fortælle lidt om, hvad jubilæumsåret også har at byde på. F.eks. planlægger forlaget Gad en
udgivelse om Christianshavns historie, og historikeren, Kristian Hvidt, arbejder på en bog om
christianshavnerkunstenerne og deres værker. Dette er dog blot nogle få eksempler af mange. Den helt
store jubilæumsfejring vil finde sted til august, og vil blive hjulpet godt på vej af en rundhåndet donation
fra Nordea-fonden.
Næste programpunkt var Christianshavns unikke historie, og den præsenterede skuespilleren, Ulle Bjørn
Bengtsson, forsamlingen for i en kvik og morsom gennemgang, tilsat utroligt spændende billedmateriale,
tilrettelagt til lejligheden af historiker, Anders Bjørn.
Digt, musik og dans
Bagefter var det tid til at lege med Per Vers, som digtede en christianshavnerrap på stående fod ved hjælp
af input fra publikum. Rappen var en overvældende succes.

Mindst ligeså populært var det efterfølgende musikalske indslag med ”Katinka”. Det var så stærk og
medrivende en oplevelse, at salen sad musestille under hele den blændende koncert.
Men da bandet ”Gasoline” gik på scenen, kom der gang i forsamlingen. Dansegulvet fyldtes hurtigt og Kim
Larsens sange i nye arrangementer begejstrede publikum de næste halvanden time, indtil det var tid til at
gå hjem.
Aftenen havde haft et usædvanligt velfungerende og varieret program og et positivt og veloplagt publikum.
Man kunne ikke have ønsket sig en bedre start på jubilæumsåret.

Evaluering af jubilæumsweekenden den 17-19 august
Christianshavns 400 års jubilæum blev fejret med maner
Vejret holdt sig tørt i jubilæumsweekenden d. 17-19 august, og festlighederne fik den bedst tænkelige start
fredag aften med skuespilleren og christianshavneren, Katrine Jensenius’, skægge og varme jubilæumstale,
der ramte lige ned i Christianshavns sjæl. Mange kneb en tåre, men Katrine Jensenius har også boet i
bydelen i 52 år, og en bedre taler kunne man ikke have fået.
Morgenmad på Snorrebroen
Det blev tre dage med mange højdepunkter. Et af dem var den gamle sporvogn linje 8, og så var der
showband, brandbiler, cirkus, højtlæsning, kridttegning og sjove lege for børn, mens vi voksne kunne hygge
os med morgenmad på Snorrebroen, sejlads, gademusikanter, kunsthåndværkermarked, historiske
tatoveringer, guidede ture, politisk debat, ildshow, hinanden og meget mere.
Propfuldt Torv
Et kapitel for sig var musikken, som var bragende velarrangeret og alsidig, og spredt ud over bydelen.
Lørdag aften var Torvet fuldt til den sidste millimeter, mens den store scene blev indtaget af Gasoline, et
pigeband der spiller Gasolinsange, og som denne aften havde gæstesolister med som Iben Kellerman,
Michael Carøe og Wili Jønsson fra det hedengangne Gasolin.
Et væld af bidrag
Christianshavns Lokalhistoriske Forening, Lokaludvalget og ikke mindst Nordea Fonden ydede kæmpe
bidrag til festdagene, men der var også et væld af frivillige og forretningsdrivende, der bidrog med
arbejdskraft, billige tilbud, blomster, elektricitet, toiletadgang m.m.
Dagene er selvfølgelig blevet dokumenteret af skønne fotos og film. Se f.eks.
www.christianshavnslokaludvalg.kk.dk.

Kronologisk gennemgang af dagene:

Fredag
Christianshavnermilen: Løbet gik godt. I voksenløbet deltog 200 betalende. Dagen efter deltog 125 i børneløbet.
Amager Atletikklub stod for arrangementet. Deltagerne fik en flot 400 års Jubilæumsløbs medalje i messing
Georg Stage: Publikumssicces. Ventetid på en halv time for at komme om bord. Ca. 500 besøgende.
Døttreskolen: Alle elever og mange forældre deltog i fejringen.
Velkomsttale: Kathrine Jensenius var fantastisk og holdt et brag af en tale. Det var rigtig godt, at det var en
christianshavner og ikke en politiker, der holdt åbningstalen – den var nærværende og talte til ”christianshavner
hjertet” på en anden måde end havde det været en politiker. Det gjorde det lokalt. Til en anden gang kunne man
godt have begge dele. Talen kan ses og høres flere steder på nettet. Eksempelvis på chr.havns.kvarter:
http://christianshavnskvarter.dk/2018/08/aabningstalen-af-katrine-jensenius/
Bolværket: Rock og ballader tilført rap! De fik det til at hænge sammen med gode gæstesolister og der var en skøn
stemning. 900-1000 mennesker på Torvet.
Mad/drikke på Torvet: Carlsbergs ølvognen og kaffevognen på torvet fungerede. Madboderne fungerede ikke.
Generelt skal vi være mere kritiske over ”street food”-boder.
Sandwich og mad til optrædende, arrangører og frivillige: Det var et kæmpearbejde at søge for mad og drikke til
optrædende, frivillige, aktører, arrangører alle tre dage. Ikke alle leverandører levede op til aftalerne. Så der blev
iværksat nødløsninger. Med det store antal arrangementer vi havde var det noget af en udfordring.

Lørdag
Parkering ved kanalerne– det gik ok. Politiet meddelte, at de ikke havde mandskab til at tage sig af sagen. Men efter
et par timer fik politiet tid alligevel og så flyttede folk langsomt deres biler.
Morgenbord på Snorrebroen over kanalen: Ca. 200 deltog. Hyggelig stemning med musik, fællessang og klokkespil
Der var kø da alle kom kl 10. Fint at lade en cafe stå for det og billetkøb over nettet. Absolut et højdepunkt.
Showband: Stort hit. Gik rundt, spillede og dansede , hvor de nu kunne komme til.
Guidede ture: 25 Spændende turer: Foreløbige tilbagemeldinger fortæller at der har deltaget fra 20 til 45 i turene. I
alt 900 til fods , på cykel og i bus.
CLU-bod: Ok. Flere til bemanding kunne ønskes.
Havnens Pris: Birthe Pedersen ( modtageren) sang en sang!
Restaurationerne i Sankt Annæ Gade Det lykkedes at få mange til at stille op på gaden. Generelt var der en intim
stemning.
Sporvognen: Alle pengene værd! Stor begejstring og alle var utrolig interesserede i sporvognen og biblioteket var
også utrolig glade. Biblioteket havde gjort meget ud af det med quiz og film, banke og oplæsning
Kridttegninger: Mange børn var med

Cirkus: Forestilling og workshop. Var en succes og det gjorde ikke noget, at der ikke var noget cirkustelt. Gradinen
var fed og børnene legede hele dagen.
Spåmanden – Grev lyne: Han var tilfreds.
Scenen på torvet: Niels Balling trådte til som konferencier. Han var også god til at binde programmet sammen.
Stagemanageren havde noget at se til. Søren fra Beboerhuset var en knag til at få arrangeret musikken.
Borde og bænke kom på torvet. ”Lejdether” satte dem op. Og det blev også båret væk af dem. Det var godt, at de
kom op Torvet. Det havde vi ikke planlagt eller tænkt på før på selve dagen.
Musik på Torvet kl 13-22
• Tom Nagel Rasmussen – meget hyggeligt og godt tidspunkt
• Nulle og verdens Orkestret – mange gamle kom for at høre dette
*Lars Grand Trio
• Ungdomsklub optræden - tiltrak unge og der var en stærk rapper
• Beboerhuset havde et rigtig fint intimt arrangement. I Dronningensgade
• Gasoline. Stærkt og lokalt – så fint med børn og de mange gæstesolister
Flot fælles afslutning kl. 22
Scenen ved Beboerhuset kl. 12-17
Livemusik fra westen til indie. Meget intimt
De guidede ture og buskerne – gademusikanter. Der skulle have være mere PR/oplysning omkring dette – fx kunne
vi have distribueret særskilte programmer. Fyldigt på nettet.
Åbne huse: Rundt omkring på Chr.havn var der åbne hus. Gymnasiet havde gjort meget ud af det. CIK havde også
åbent hus.
Storm20: Tattoovøren var en succes.
Merchandise: Kasketterne gjorde at folk henvendte til en og badges gjorde at folk kunne se at han var en del af
arrangørerne. Det var to gode elementer.
Pyromaniacs. Meget stærk med Pyromaniacs. Det var stilheden efter stormen på torvet. Det var en vild stemning.
Filmvisning: Flot med en nyproduceret kunstfilm om Christianshavn. Ærgerligt at der ikke blev slukket for lys. Vi
undersøger forløbet.. Vi fik tilladelsen 3 dage efter…..
Flot stemning med på broen og med Geog Stages master oplyst i natten.
Paradesejlads: Der var ingen parade, men der var femten gæster som blev sejlet fra Lyneten til Inderhavnen.
Vagterne: Her var der ikke så meget at sige. Gik fint –. Dyrt men nødvendigt.

Søndag
Parkering: Det var et problem på begge kanalgader – men det gik til sidst. Nogle biler blev holdene. Det var sværere
om søndagen end om lørdagen. Men området uden biler var helt perfekt til de to store aktiviteter:
Lopper: 80 loppestader langs kanalen - helt vildt og utroligt mange besøgende. Tusinder. Midt i det hele serverede
Era Ora pindemader.

Kunsthåndværker: ca 25 stader med alt fra maleri til kunsthåndværk på den anden side af kanalen. Vildt godt
besøgt.
Debatter i Heerings Gård og Institut for samtidskunst
Til trods for den lidt perifere placering kom der en del til de fire debatter.Fra 20-50. Debatterne var relevante og der
kom uventede positive nyhed frem, bl.a. om biblioteket og nyholm.
Foreningerne skulle nok have været sammen med lopperne og kunsthåndværkerne.
Tamburkorps
Festligt og flot indslag – Gik gennem boderne på begge sider af kanalen og sang og spillede på Torvet.
GoPlay: Sort af mennesker. Det var vidunderligt. Og folk hyggede sig i timer ad gangen.
Georg Stage havde igen stort rykind.
Julie Kyhls: Skulpturer mm. var med til at pynte området op og det skabte en atmosfære af nærvær. Plakaten er
også flot.
Renhold: Fungerede.
Gadegrej og lejdether: overholdt aftalerne. Det var uproblematisk at samarbejde.

Alt i alt var weekenden en mægtig stor succes, hvilket også kan ses af de mange kommentarer vi har fået
også på de sociale medier og internetsider.

Regnskab - foreløbig - særskilt opgørelse
Nordeafonden har ydet 1.265.000 kr
Der mangler stadig regninger for omkring 110.000 kr
Så p.t er der et uforbrugt beløb på ca. 50.000 kr.
De største afvigelser skyldes flytningen af arrangementer fra Torvegade til Sankt Annæ Gade.
Hvis man lægger konto 200 (Langborde mv) og konto 1100 ( Musik, sceneleje mv) sammen – da de
egentligt er identiske - så balancerer det.
Afspærring og vagter og terrorsikring blev markant dyrere end forventet. Men det var et krav.
Guider til ture blev noget mindre – Dels var de ikke så dyre og dels blev de mere spektakulære ture
opgivet. Der er planlagt flere ture i september og oktober.
Jubilæumsfesten blev holdt samtidig med Christianshavnerdagen, hvor Christianshavns Lokaludvalg
afholdt udgifter for 103.000 kr . Lokaludvalget afholdt også udgifter til Nytårskuren den 6 januar.

Bilag:

Plakater, flyers, program, highlights
eller
Program for guider
Program for Buskers
Henvisninger til omtale

Bilag: Guidede ture
Foreløbig oversigt – der er enkelte ture, som pt. ikke er afviklet og som der ikke er dato på.
1. juli


Byvandring: De vilde år på Christianshavn

12. juli


Byvandring: Operaen, Holmen og Mærsk

19. juli


Byvandring: Huset på Christianshavn

9. august



Byvandring: fotosafari til ikoniske træer på Christianshavn
Byvandring: Så til søs! - det maritime Christianshavn

11. august


City tour: All the World in Christianshavn

16. august


Byvandring: Die Deutschen Verbindungen

17. august


Byvandring: Gastronomi og Michelin på Christianshavn.

18. august












Byvandring: Det maritime Christianshavn
Byvandring: Musik, ungdomsoprør og slumstormere
Byvandring: Kongelige grønlandske Handel
Byvandring: Christianshavn før industrialiseringen
Byvandring: Christianshavns ældste industrihistorie
Byvandring: Anker Jørgensen
Byvandring: Gå en Christianshavnerquiz
Byvandring: Musik og lyrik på Christianshavn
Rickshaw-tur: Til "det ny Christianshavn"
Cykeltur: Den kolde krig på Holmen
Bustur: Linje 8- en bustur

19. august






Byvandring: Orienteringsløb for børn
Byvandring: Da Christianshavn reddede København
Byvandring: Christianshavns værtshuse
Byvandring: Det internationale Christianshavn
Cykeltur: Christianshavn besat og befriet

21. august


Byvandring: Når sømænd går i land

22. august



Byvandring: Huset på Christianshavn
Byvandring: Det internationale Christianshavn

24. august


Byvandring: De vilde år på Christianshavn

25. august




Byvandring: Da Christianshavn reddede København
Byvandring: Die Deutschen Verbindungen
Cykeltur til Christianshavns broer

6. september


Byvandring: Grønland på Christianshavn

21. september


Byvandring: Slavehandlere og -skippere på Christianshavn

25. september
Huset på Christianshavn
25. oktober


Gastronomi og Michelin på Christianshavn

18. november


Byvandring: Ostindisk/Asiatisk Kompagni på Christianshavn

Bilag: Podcasts og videoer
På Den 2. Radio
Christianshavn i bevægelse (5 små podcasts):
http://den2radio.dk/udsendelser/christianshavn-i-bevaegelse/
Til arbejdernes ve og vel:
http://den2radio.dk/udsendelser/til-arbejdernes-ve-og-vel-om-christianshavn-i-1800-tallet/
Klokkespillet i Vor Frelsers Kirke:
http://den2radio.dk/udsendelser/klokkespillet-i-vor-frelsers-kirke-pa-christianshavn/
Mor Danmark på B & W:
http://den2radio.dk/udsendelser/mor-danmark-pa-bw/
At bo i husbåd på Christianshavn:
http://den2radio.dk/udsendelser/at-bo-i-husbad-pa-christianshavn/
Sofiebadet på Christianshavn:
http://den2radio.dk/udsendelser/sofiebadet-pa-christianshavn/
Skuespillerinden og præsten:
http://den2radio.dk/udsendelser/skuespillerinden-og-praesten/
Nordatlantens Brygge:
http://den2radio.dk/udsendelser/nordatlantens-brygge/

På Christianshavns Kvarter
Christianshavnerliv gennem 400 år:
http://christianshavnskvarter.dk/2018/09/christianshavnerliv-gennem-400-aar-3/
Christianshavn 400 år: Tom Nagel og Angel d’Angelov:
http://christianshavnskvarter.dk/2018/08/christianshavn-400-aar-tom-nagel-og-angel-dangelov/

På Facebook:
Stemningsfilm:
https://www.facebook.com/chr400/videos/vb.1694091547290709/406472626544949/?type=2&theater
Byen ved Vandet:
https://www.facebook.com/chr400/videos/vb.1694091547290709/1962155577150970/?type=2&theater
Byfest i August:
https://www.facebook.com/chr400/videos/vb.1694091547290709/1840682622631600/?type=2&theater

Bilag: Bogudgivelser

I anledning af bydelen Christianshavns 400 års jubilæum har fotografen Pernille Kaalund skabt en fotobog der
portrætterer 38 nulevende Christianshavnere. https://greyscalegallerypress.dk/

Gennem 400 år - Hele bydelens historie fra dens grundlæggelse i 1618 til i dag. Anders Bjørn og Jane Lytthans
https://gad.dk/christianhavnerliv

Bilag: Udpluk af medieomtale
Egne medier:
Hjemmeside:
Christianshavn 400 år i bevægelse
www.c400.dk
Facebook:
Christianshavns 400 års Jubilæum:
https://da-dk.facebook.com/pg/chr400

Lokale og nationale medier:
Politiken:
Kvinderock og stærk tobak: Christianshavn fejrer 400 år i denne weekend - her er alt det, du skal opleve
https://politiken.dk/ibyen/art6663368/Christianshavn-fejrer-400-%C3%A5r-i-denne-weekend-her-er-alt-detdu-skal-opleve
Slidte, billige, mondæne Christianshavn! Jeg har dig helt inde i min fede hjertekule
https://politiken.dk/ibyen/art6663339/Slidte-billige-mond%C3%A6ne-Christianshavn-Jeg-har-dig-helt-inde-imin-fede-hjertekule
Billedreportage: Kom med op i toppen af Vor Frelsers Kirke og ned til kanalerne – og se Christianshavn 400 år
efter kvarteret fik sit navn
https://politiken.dk/ibyen/art6664252/Kom-med-op-i-toppen-af-Vor-Frelsers-Kirke-og-ned-til-kanalerne%E2%80%93-og-se-Christianshavn-400-%C3%A5r-efter-kvarteret-fik-sit-navn
Berlingske:
Om man er taber eller arkitekt, har begge en idé om, at Christianshavn er bedre end noget andet sted i landet
https://www.b.dk/boganmeldelser/om-man-er-taber-eller-arkitekt-har-begge-en-ide-om-at-christianshavn-er
Det er altsammen så nydeligt i brun, bræk og beige
https://www.b.dk/kultur/400-aar-med-christianshavn-det-er-altsammen-saa-nydeligt-i-brun-braek-og-beige
Tv2 Lorry
Christianshavn fylder 400 år: Råt, mondænt og for alle
https://www.tv2lorry.dk/artikel/christianshavn-fylder-400-aar-raat-mondaent-og-alle
Christianshavn fylder 400: Se de unikke fotografier
https://www.tv2lorry.dk/artikel/christianshavn-fylder-400-se-de-unikke-fotografier
BT:
Knippelsbro lukkes: Skal bruges til filmlærred:
https://www.bt.dk/samfund/knippelsbro-lukkes-skal-bruges-til-filmlaerred
Christianshavns Kvarter
Christianshavnerliv gennem 400 år
http://christianshavnskvarter.dk/2018/09/christianshavnerliv-gennem-400-aar-3/

Christianshavn 400 år: Tom Nagel og Angel d’Angelov:
http://christianshavnskvarter.dk/2018/08/christianshavn-400-aar-tom-nagel-og-angel-dangelov/
Lokalavisen Christianshavneren
(Mange artikler og indlæg)
http://www.christianshavneren.dk/
City Avisen
Pernille fanger Christianshavns sjæl
https://minby.dk/2018/08/15/73659/christianshavnersjaele-i-soegeren/
Christianshavn er stadig fuld af originaler:
https://minby.dk/2018/01/11/11962/christianshavn-er-stadig-fuld-af-originaler/
Havnefronten:
Christianshavn fejrer 400 år med bydels-fest
https://issuu.com/havnefronten/docs/havnefronten_20180809?embed_cta=read_more&embed_context=em
bed&embed_domain=havnefronten.nu&embed_id=16808962%252F64306356
Stræderne
CHRISTIANSHAVN har 400 års jubilæum
http://straederne.dk/index.php/artikler/98-christianshavns-400ars-jubilaeum
Visit Copenhagen
8 highlights from 400 years of Christianshavn
https://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/highlights-400-years-christianshavn
Alt om København (AOK)
400-års fødselsdag: Byfest på Christianshavn med lopper, brunch og ...
http://www.aok.dk/byliv/400-aars-foedselsdag-byfest-paa-christianshavn-med-lopper-brunch-og-street-food
Christiania
FILMAFTENER OG CHRISTIANSHAVN 400 ÅR, Christiania du har mit hjerte & Frk. Verden m.fl.
http://www.christiania.org/artikler/filmaftener-og-christianshavn-400-aar-christiania-du-har-mit-hjerte-frkverden-m-fl/
Kirken i København
Bliv klogere på Christianshavns historie
https://kirkenikbh.dk/kalender/bliv-klogere-paa-christianshavns-historie
Kulturtårnet
Christianshavn 400 år – en kunstudstilling i Kulturtårnet
http://kulturtaarnet.dk/event/christianshavn-400-aar-en-kunstudstilling-i-kulturtaarnet/
Storm20
STORM20 fejrer Christianshavn 400 år
https://storm20.kk.dk/artikel/storm20-fejrer-christianshavn-400-aar
Kcc.dk
Folkefest på Christianshavn (fejring af 400-året):
http://kcc.dk/event/folkefest-paa-christianshavn-fejring-400-aaret/

Kulturens Venner
Oplev København som du ikke kender den - Gode ture og oplevelser
http://kulturensvenner.dk/index.php?p=./modules/article/article&fromlist&aid=944
SVFK.dk
Christianshavn 400 år
https://svfk.dk/project/christianshavn-400-aar
Amager Atletik Klub
Jubilæumsløb 2018 – Christianshavn 400 år
http://amageratletik.dk/christianshavn-400-aar-jubilaeumsloeb/
2300happynews.dk
Christainshaven holder 400 års jubilæum
http://2300happynews.dk/christianshavn-holder-400-aars-jubilaeum/
Christianshavns Gymnasium
Christianshavn 400 år – også på CG
http://cg-gym.dk/christianshavn-400-aar-ogsaa-paa-cg/
Markedskalenderen
Christianshavn 400 år
http://markedskalenderen.dk/marked/show/christianshavn-400-ar
Gucca.dk
Christianshavn gennem 400 år – bog
https://www.gucca.dk/christianshavn-gennem-400-aar-bog-p416096
Musikeren
Christianshavn fejres med musik
http://www.musikeren.dk/nyheder/nyhed/artikel/christianshavn_fejres_med_musik/
Skjoldnæsholm
Christianshavn 400 år
http://www.sporvejsmuseet.dk/dansk/nyhed/nyheder/201817.htm
I Danmark
Besøg Christianshavn - 400 års jubilæum
http://www.idanmark.dk/arrangementer/event/besoeg-christianshavn-400-aars-jubilaeum-6971/
CIK
CIK fejrer Christianshavns 400 års jubilæum
http://www.cik-sport.dk/?p=1942
Cibi i Vini
I anledning af Christianshavns 400 års jubilæum 2018
http://www.soerenbirkpedersen.dk/cibievinichristianshavn400aar2018.html

Bilag: Ølbrygning

Kong Juni er en festlig Pale Ale med et kanonskud himle fra den anden side af Atlanten. Uden anløben moral
men økologisk og glutenfri. En samarbejdsbryg mellem Christiania Bryg og Svaneke Bryghus.
Brygget i anledning af Christianshavns 400 år, uden tilskud fra Jubilæumsudvalget.
https://beerticker.dk/ny-ol-svaneke-bryghus-kong-juni-44086

