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- følg også med på www.chrarkiv.dk

Program for efteråret 2021
Og afholdelse af den udsatte generalforsamling

Guidet sejltur i havnen ved Henrik Gutte
Søndag den 22 august kl. 14 – mød 15 minutter før.
Ud for Søkvæsthuset, Overgaden oven Vandet 62 A
Tilmelding: til lokalarkivet@chrarkiv.dk. Gratis for medlemmer.

Hvis der er plads, kan ikke-medlemmer komme med for 75 kr.
Turen starter fra kajpladsen ved Søkvæsthuset. Turen fortsætter gennem kanalen, og ude i havneløbet drejer
vi mod syd ned under broerne, og besøger den nyere del af havnen ned til Slusen, et område som jo er under
kraftig udvikling. Tilbage gennem havnen vil jeg berette lidt om havnens historie de sidste 300 år, de
bygninger vi ser, og et smut ind omkring Slotsholmen og magtens centrum: Christiansborg.
Mod nord kommer vi forbi Nyhavn, Skuespilhuset, Danmarks nye, ambitiøse Papirøen projekt, og fortsætter
ind mod Fredens Havn, hvor kontraster fra husvildebåde til kendisser´s husbåde udpeges. Flådens næsten
300 år gamle hovedkvarter på Nyholm har min særlige interesse, og kalder på historiefortælling om de 2
Englandskrige i 1801 og 1807, med det bombastiske kanonbatteri Sixtus, og Nyholms historiske bygninger.
Undervejs præsenteres de markante siloer og andre byggerier ombygget til moderne, eksklusive boliger.
Vi lander tilbage ved udgangspunktet efter ca 1 ½ time.

Henrik Gutte Koch
Henrik, initiativtager til havneGuiden – har en baggrund som uddannet i rejsebranchen i sine unge dage,
senere tandlæge og kirurg i København. Jeg er desuden autoriseret Turistfører fra Roskilde Universitet i år,
med diplomprojekt om fremtidens turisme på havnen

Afholdelse af den suspenderede Generalforsamling
og Arrangement
Onsdag den 15. september Christianshavns Beboerhus, Salen
kl. 18.30- 19.15: Generalforsamling - udsat fra april p.g. a. corona-situationen

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens og arkivets beretning.
3. a) Foreningens og arkivets regnskab.
b) Budget.
c) Fastsættelse af kontingent.
4. Indkomne forslag. Vedtægtsændringer – se særskilt vedhæftede dokument
5. Arbejdsplan.
6. Valg af Formand, 6 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, – en revisor, en revisorsuppleant, alt efter
deres afgang ( se § 8 )
7. Eventuelt

kL. 19.30: ( efter generalforsamlingen)

Foredrag ved Anne Kirstine Hermann om Grønland og Danmark, Imperiets
børn

Trafikken til og fra Grønland gik i mange år via Christianshavn. I 1950’erne og 1960’erne tog den et voldsomt opsving
med lastbil efter lastbil med varer og byggematerialer på vej til Grønlandske Handels Plads. Det grønlandske samfund
skulle moderniseres og gøres til en ligeberettiget del af Danmark – ”Grønland til gavn og Danmark til ære”, som der
blev sagt.
Nu argumenterer journalist Anne Kirstine Hermann i sin nye og meget roste bog ”Imperiets børn” for, at
grønlænderne og FN blev ført bag lyset. Grønland fortsatte med at være dansk koloni, nu i kamufleret form, med
befolkningen som passive tilskuere til de alt for hastige reformer på danske præmisser. De blev behandlet som børn,
der så hurtigt som muligt kulturelt og sprogligt skulle gøres til danskere, der blev sendt til Danmark for at blive
kommende rollemodeller.

Anne Kirstine Hermann
Adjunkt, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab. Roskilde Universitet Center·

Besøg på M/S Søfartsmuseet i Helsingør med
rundvisning

Søndag den 10. oktober kl. 11 – kom lidt før.

Guidet rundvisning på museet. og herefter kan man gå rundt på egen hånd og fordybe sig i den nye
særudstilling. ‘OCEANISTA – Havet & moden gennem 100 år’ og miniudstillingen Bette Matros.
Transport til museet for egen regning.
Helsingør

Find vej: https://mfs.dk/besog-os/find-vej/ Ny Kronborgvej,

Entre og rundvisning gratis og kun for medlemmer
Tilmelding på lokalarkivet@chrarkiv.dk
Senest den 1. oktober .
I tilfælde af stor tilslutning arrangeres der yderligere rundvisning.

Jesper Wung-Sung
Kvinde set fra ryggen - om Ida Hammershøj
Onsdag den 10. november kl. 19. Christianshavns Beboerhus, Salen
Tilmelding på lokalarkivet@charkiv.dk. Gratis for medlemmer.
Hvis der er plads, kan ikke medlemmer komme ind for 75. kr.

Hvem er mon den gådefulde kvinde på Vilhelm Hammershøis malerier? I Jesper Wung-Sungs nye
skønlitterære roman, kommer vi helt tæt på Vilhelm Hammershøi og hans kone Ida, som flere gange har
stået model til Vilhelms malerier – med ryggen til.
I 1880 møder Ida storebrorens ven, Vilhelm, for første gang da han kommer på sommervisit hos familien.
Da sommeren er forbi, er Ida og Vilhelm forlovet. Deres mødre forvolder dog mange problemer, for Idas
mor vil ikke slippe hende – og Vilhelms mor vil have sønnen til at fokusere på sin malerkarriere. Ikke desto
mindre, bliver Ida Vilhelms ledsagerske i malerens tegn – og må stå model til både talrige malerier, og ikke
mindst livet med en mand som kun brænder for én ting: at male. En tilværelse som Ida må slås med til sit
livs ende.

Jesper Wung-Sung

Gløgg i Vagthuset
Lørdag den 4. december kl. 13-15

Medlemsfordele 2021:
I digterens Spejl
Som en del af medlemskontingent for 2021 får alle medlemmer den nye bog af Ove Bjørn Petersen 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

Arkivet og hjemmesiden

Der er tilføjet rigtig meget materiale på hjemmesiden og i arkivdatabasen. Gå på opdagelse i de mange film,
videoforedrag, fotoserier og tekster. Senest 4 film om foreningsaktiviteter og lokalhistoriske emner samt
oplæsninger og sange fra bogen I digterens spejl. Se: www.chrarkiv.dk

Husk også Christianshavnerdagen:

Musik, politiske debatter om klima, leg, cirkus og foreninger.

Vi er med.

