
Anker Jørgensen  mindes 24. august 

I år  er det 100 år siden, den tidligere socialdemokratiske fagforeningsformand og statsminister Anker 

Jørgensen blev født i et havehus på Højdevangs Allé 32 på Amager. Hans far Johannes Jørgensen døde året 

efter, hvorefter Anker og hans mor Karen Marie flyttede til en lille lejlighed i Amagergade 4 B, 3.sal. Efter 

moderens død i 1928 kom Anker i pleje hos sin moster i Bådsmandsstræde 10. 

I anledning af jubilæet har Christianshavns lokalhistoriske Forening besluttet at opsætte en mindeplade på 

det hus, hvor Anker levede nogle af sine barndomsår. 

Mindepladen afsløres ved Amagergade 4 , onsdag 24. august kl. 18.30 

Foredrag  om Anker Jørgensen 

Journalist og fortatter Alex Frank Larsen  fortæller og viser  blandt andet klip fra  to TV-dokumentarer om 

Anker Jørgensen, hvor man kan høre Anker fortælle om sit liv. 

Christianshavns  Beboerhus, Dronningensgade 34, onsdag den 24. august kl. 19. 

Gratis adgang. 

  

Christianshavnerdagen. Klik 
Mød foreningen i Sankt Annægade. 4. september. kl.  11-16 

 

 I Halfdan Rasmussen fodspor 

  

Byvandring i Halfdan Rasmussens fodspor, hvor Lise Lotte Frederiksen vil gå en rolig tur på dét Christianshavn, som 
Halfdan voksede op i, den bydel, der dannede ham. Lise Lotte vil fortælle om Halfdans omfattende forfatterskab, 
sådan 'helt nede på gulvet', helt  i Halfdans ånd - og hun vil oplæse dele af hans tekster på steder af særlig relevans 
for Halfdans barndoms- og ungdomsår. 

Turen begynder på Chr.havns Torv (ved Kajakmanden) og der vandres i et roligt tempo i ca 1,5 times tid. 

Max. antal deltagere 20. Tilmelding – efter ‘først til mølle’. 

Christianshavns Torv. Søndag den 11. september kl. 13. 

Tilmelding på lokalarkivet@chrarkiv.dk 

 

 

https://d.docs.live.net/3844dd3bc20a1111/Dokumenter/ClF%20efterår%202022.docx
https://www.chrarkiv.dk/wp-content/uploads/2022/08/335px-Halfdan-Rasmussen.png
mailto:lokalarkivet@chrarkiv.dk
https://www.chrarkiv.dk/wp-content/uploads/2022/08/335px-Halfdan-Rasmussen.png


Sejltur med Galeasen Jutta 

 

Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Arkiv inviterer hermed medlemmerne på en sejltur med 

Galeasen, Jutta af Christianshavn. 

Det kræver normalt medlemskab af Sømandsforeningen af komme ud at sejle med Jutta, 150 kr. om året, 

men vi har oprettet et kollektivt medlemskab, så det er gratis for medlemmerne. Til gengæld skal I betale 

100 kr. ved ombordstigning.  Beløbet dækker over brændstof, hyre til besætningen og kaffe. 

Man bør derudover selv medbringe drikkevarer, snacks og evt. en madpakke. Husk en varm jakke, da det 

kan være koldt på havet. Skipperen vil undervejs berette om Juttas historie, men ellers er denne sejltur et 

tilbud om nydelse og afslapning fra Inderhavnen og ud i Øresund. Der er toilet ombord. Ombordstigning 

sker fra kajen ved Gadekøkkenet på Nordatlantens Brygge. Da der kun er plads til 15 gæster,  anbefaler vi 

hurtig tilmelding. 

Galeasen er opkaldt efter Grevinde Jutta af Rosenborg, Præsident for Sømandsforeningen af 1856 og 

Prinsesse Maries Hjem for gamle sømænd og sømandsenker. 

Foreningen Galeasen Jutta af Christianshavn overtog skibet i 2017. Galeasen indgår i projektet ”Hjælp til 

Selvhjælp” for unge. 

I kan læse mere om foreningen på hjemmesiden www.jutta.org. 

13. september kl. 14-17 

Afgang fra  Broens Gadekøkken for enden af Strandgade. 

Kontant betaling ved ombordstigning: 100  kr . 

Tilmelding : lokalarkivet@chrarkiv.dk  – Begrænset antal pladser. 

Fup og fakta om Tordenskjold 

 
Foredrag ved Morten Lander Andersen, der er cand.mag. i historie og religion. Han kommer med  et hav af 

gode historier og fun facts  om Tordenskjold ,  og omhyggeligt prøver han  at trænge gennem myter til, hvad 

der er mere eller mindre sandsynlig. 

Christianshavns Bibliotek Dronningensgade   53 

Onsdag den 19. oktober kl.  19. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fda.wikipedia.org%2Fwiki%2FJutta_af_Rosenborg&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3ilZ03Ukr91D2yBeMXUDzY
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsmf1856.dk%2F&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2mOiaVmY1PSLZz7DXHY0Qw
https://www.jutta.org/uddannelse-tilbud
https://www.jutta.org/uddannelse-tilbud
http://www.jutta.org/
https://www.chrarkiv.dk/wp-content/uploads/2022/08/jutta01.jpg


 

 

Huset på Christianshavn 

 
En aften med forfatterne, Christian Monggaard og Jacob Wendt. 

Sådan præsenterer de deres nye udgivelse: 

Nu da det er mere end 50 år siden “Huset på Christianshavn” havde premiere, kan det undre, at der endnu 

ikke er udgivet en substantiel bog om tv-serien. Det råder forlaget BOOK LAB bod på nu, med Christian 

Monggaard og Jacob Wendts hjælp.  NU er “Huset på Christianshavn” klar til udgivelse 3. november – 

Politikens Thomas Thorhauge har tegnet og genfortolket røven ud af bukserne, og vi er landet på 424 sider, 

af de store, med en flok firedobbelte pull-out-sider (glæd jer bla til et locationkort med mere end 100 

locations!) – hele historien om serien i midten, alskens bokse og sidehistorier og nærgående 

skuespillerportrætter af en kaliber sjældent set – og dælme om ikke vi fandt 40 mennesker at interviewe, der 

har været med til at lave serien i sin tid, og som kendte de store stjerner. 

Forfatterne fortæller om bogprojektet og vi serverer en kold øl. 

Mandag den 7. november kl.19 . Christianshavns Beboerhus, Salen 

Gløg i Vagthuset 

 

Lørdag den 3. december  kl 13-16 

https://www.facebook.com/groups/1404846873098595/user/100000450704367/?__cft__%5b0%5d=AZWPW86FCAiHG1V7H-caMbLBzX_3V-I0dLxPa-pdil8BV80219ClJE9-gC6ak3WzWTne7po4dgmSnb72zZ3PJOcJ2tUpG1MmhzABldEj-JKDgvYjHVCNeGtWVLmxmpmsyYnhBMW3KB7n1jY25ZLEUXapyfOJESJWxkSKAVKM9AuEGDP32GKs9s-sHeqWi8VS87Y&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/1404846873098595/user/100000450704367/?__cft__%5b0%5d=AZWPW86FCAiHG1V7H-caMbLBzX_3V-I0dLxPa-pdil8BV80219ClJE9-gC6ak3WzWTne7po4dgmSnb72zZ3PJOcJ2tUpG1MmhzABldEj-JKDgvYjHVCNeGtWVLmxmpmsyYnhBMW3KB7n1jY25ZLEUXapyfOJESJWxkSKAVKM9AuEGDP32GKs9s-sHeqWi8VS87Y&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/1404846873098595/user/558253325/?__cft__%5b0%5d=AZWPW86FCAiHG1V7H-caMbLBzX_3V-I0dLxPa-pdil8BV80219ClJE9-gC6ak3WzWTne7po4dgmSnb72zZ3PJOcJ2tUpG1MmhzABldEj-JKDgvYjHVCNeGtWVLmxmpmsyYnhBMW3KB7n1jY25ZLEUXapyfOJESJWxkSKAVKM9AuEGDP32GKs9s-sHeqWi8VS87Y&__tn__=-%5dK-R
https://www.chrarkiv.dk/wp-content/uploads/2022/08/Huset-paa-Christianshavn.jpg
https://www.chrarkiv.dk/wp-content/uploads/2022/08/vagthus-jul.png


 

Nyt fra foreningen: 

Foreningen arbejder med: 

Useeum – guide  til Christianshavn  til mobiltelefoner. 

Nyt skrivekursus for foreningens medlemmer til efteråret 

En bog om værtshuse på Christianshavn  – udkommer lige før jul 

 

Planceudstilling  i Rådhushallen med deltagelse af alle  lokalhistoriske arkiver i København 

Arkivet og databasen udbygges fortsat med  billeder, lyd og historier 

 

Kasserarbejdet 

Er der en af foreningens medlemmer som vil hjælpe os  med regnskab?  Vi har ca  250 posteringer pr år. 

Henvend dig til  lokalarkivet@chrarkiv.dk 
 

https://www.chrarkiv.dk/wp-content/uploads/2022/08/Tegning-Tom-Petersen-Politiken-1884-12-25.png

