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Kinafartens centrum – foredrag og omvisning på Christianshavn 

ved Benjamin Asmussen 

 

Hjertet for den dansk-norske kinahandel i 1700-tallet var Asiatisk Kompagnis hovedsæde på 

Christianshavn. Her blev skibene bygget, varene oplagret, og ekspeditionerne udrustet. Her mødtes de 

indflydelsesrige købmænd for at planlægge handlen i Kina og Indien og herfra blev der holdt auktioner 

over de hjembragte varer, der tiltrak handelsfolk fra hele Nordeuropa. I Strandgade boede flere af de 

centrale aktører, og mange støttede byggeriet af Christianskirken for enden af den gade, der i 1700-tallet 

var Københavns svar på Wall Street. 

Historiker Benjamin Asmussen fortæller  og viser rundt på det nuværende Asiatisk Plads og nærområdet 

og sammen vækker vi fortidens mennesker og steder til live igen. 

Foredrag  fredag den 18. juni kl. 19 i Christianshavns Beboerhus, salen 

Rundvisning i Strandgade  søndag den 20. juni kl. 14  ved  Christianskirken 

Nytilmelding  påkrævet på:  lokalarkivet@chrarkiv.dk   

Corona pas påkrævet ved foredraget i Beboerhuset 

Foredraget bliver streamet af Christianshavns Kvarter 

 

http://www.chrarkiv.dk/
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Fortælledag og receptioner 

 

 

 

5. juni kl. 13-16.  Plænen bag Vagthuset, Torvegade 75. Fortælledag med Christianshavnerhistorier, reception for 

Kristian Hvidt og Ove Bjørn Pedersens nye bøger om kunst og digtning.  

Karten Pharao, journalist og radiovært vil midt på eftermiddagen læse op fra I digterens spejl. Andre der vil 

fortælle eller læse op er også velkomne. 

 

Vi vil også prøve at lave et lokalhistorisk loppemarked med bøger, billeder og effekter om Christianshavn og 

historie.  Her er du meget velkommen til at bidrage. Kontakt foreningen. 

 Vi byder på kaffe, vand, øl og vin mv.   

Tag tæpper og puder med.  Ingen tilmelding 

 

Forhåndsomtale  af sejltur i havnen: 

Kend din baghave ved havneguide Henrik Gutte 

Søndag den 22 august kl. 14 – afgang ved Søkvæsthuset 

Gratis for medlemmer. Tilmelding fra den 1. august.   Omtale i næste nyhedsbrev 

Kontingent 2021    

150 kr. pr person eller 225 kr. for par.  300 kr. for institutioner 

Helst  betaling via  netbank:   5321 0247766 

I alle netbanker kan man oprette en fast årlig  overførsel. Det anbefaler vi.  

Eller Mobile Pay  40823799 ( Else) 

Husk at skrive navn, adresse og kontingent i kommentarfeltet. 

Kan du ikke huske, om du har betalt, så send en mail til  else@janhoej.dk 

 

mailto:else@janhoej.dk


Medlemsfordele 2021 

Som en del af medlemskontingent for 2021 får alle medlemmer den nye bog,  I digterens spejl. 

Bogen er på 252 sider og flot illustreret af Henrik Schütze.  

Bogen koster 150 kr. for ikke medlemmer. Yderligere eksemplarer for medlemmer er 100 kr.  

Bogen kan afhentes i Vagthuset   lørdage mellem 12 og 15 

Der er nu lave en film på 30 min med udvalgte oplæsninger og sange. Den kan ses på foreningens hjemmeside 

og her:  https://christianshavnskvarter.dk/2021/04/i-digternes-spejl/ 

 

 

Øjeblikke af poesi 

Vores lokale kunsthistoriker Ove Bjørn Petersen har udvalgt så mange som 210 digte og sange, der giver en helt særlig og meget intens version 

af vores historie gennem 400 år. Men hvem er de, disse digtere? Alle er vi digtere. Vi digter for andre. Vi digter for os selv. Vi digter, når vi ikke 

kan lade være. Vi digter til hverdag og til fest. Vi digter til dåb og til død. Vi digter om vores tid, om den svundne tid.  

Af digterne kan nævnes H. C. Andersen, Jens Baggesen, Niels Balling, Vilhelm Bergsøe, Poul Dissing, Holger Drachmann, Johan Ludvig 

Heiberg, Johannes Helms, Osvald Helmuth, H. P. Holst,  Ole Hyltoft, Sandra Holm, Katrine Jensenius, Johannes Johnsen, Vilhelm Hans 

Kaalund, Kim Larsen, Casper Lindvad, Tom Lundén, John Mogensen, Tage Morten, Johannes Møllehave, Lean Nielsen, Adam Oehlenschläger, 

Thøger Olesen, Ursula Ankjær Olsen, Halfdan Rasmussen, Christian Richardt, Ebbe Kløvedal Reich, Tove Reinau, Klaus Rifbjerg, Gustav 

Winckler, Cornelis Vreeswijk. 

Vagthuset 

Åbningstiden er udvidet til kl 12-15 hver lørdag.  Lukket i juli måned .  Husk mundbind 

GF    

Generalforsamlingen bliver udsat  til september 2021.  Tid og sted meldes ud i august  

 

Og så noget helt andet 

Den 30. juli fylder foreningens formand , Asbjørn Kaasgaard 70 år. Det fejres med en reception på plænen bag 

Vagthuset. Alle er velkomne. 

Fra kl. 13. Der bliver budt på lidt at spise og drikke.  

Bedste hilsner 

Asbjørn Kaasgaard 

Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv  

https://christianshavnskvarter.dk/2021/04/i-digternes-spejl/

