
Nyhedsbrev januar 2023 

Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv                    

Forårsprogram 

 

 18. februar: Fastelavnsryttere fra Amager kommer til Vagthuset omkring  kl. 16.  
 

 
                                                               Vi byder på et lille glas Amager Punch 

 

                18-19 marts: Historiske Dage i Øksnehallen, Halmtorvet, Vesterbro 

 

 

Foreningen har en stand sammen med de øvrige lokalhistoriske arkiver og foreninger i 

København. Der er i alt 75 udstillere, 150 foredrag og events på 5 forskellige scener. 

Entre. 

 
 

20-22 marts:  Lokalhistorisk udstilling med 60 plancher fra de 10 lokalhistoriske   

arkiver i København. 

 

 
 

De lokalhistoriske arkiver bugner af lokale historier, billeder og erindringer. Brug dem, lyder det fra SLAK. Udstilling i 

Rådhushallen d. 20. – 22. marts 2023 viser billeder og historier fra de lokale arkiver. 

Københavns Rådhus, Hallen Mandag -onsdag  kl .10-16 



            
 18 april kl. 16 : Litterær rundvisning på Christianshavn v. Jeannie Krysiak  

 
Under Christianshavns Bogfestival-ugen inviterer  vi til en litterær vandring med Jeannie Krysiak på Havnen 

tirsdag den 18.april kl 16 til ca. 18 med start fra Kajakmanden på Torvet -  vi slutter ved Vagthuset. 

Vi vil høre om forskellige tiders forfatteres indtryk af vilkår og folk i bydelen - fra bl.a. Kierkegaard, Bang, 

Drachmann, Andersen Nexø til Halfdan, Skaløe, Møllehave, Claus Høxbroe. 

Der er begrænset antal deltagere, max. 25 - så først til mølle.   

Tilmelding på lokalarkivet@chrarkiv.dk     senest den 9.april 

 

 
 

21. april og 23. april Christianshavns Bogfestival om Rum: Arrangement om 

Christianshavns  værtshuse ved Ove Bjørn Pedersen 

 

 
 

         Rabalderstrædes værtshuse   - forretning  eller socialkontor? 

 
 Tag med på en tur i det kvarter på Christianshavn, som Gasolin navngav  Rabalderstræde; andre siger 

’Dødsruten’. Her var lyset aldrig slukket, for i de mange  værtshuse flød det med sprut i stride strømme; 

sådan er det næsten også i dag. Her får vi en bid af historien fortalt af kunsthistoriker Ove Bjørn Petersen, 

medforfatter til den nye bog ’Alletiders værtshuse på Christianshavn’. 

Vi mødes på Wilders Plads ved restaurant Kanalens Anneks. Turen varer 1½ times tid, og vi gør stop ved 

nogle af de værtshuse, som stadig kan kaldes brune værtshuse med højt skum og fæl røg. Undervejs får vi en 

forfriskning i det eneste røgfri værtshus. Og så er der jo en håndfuld tidligere værtshuse, som nu er 

restaurant, eller som blot er bukket under for tidens tand; de får et par ord med på vejen.  

Turen slutter i Vagthuset i Torvegade 75 med et glas og en test af vores viden om Rabalderstræde; æren og to 

bøger er i spil. 

Tilmelding 

Arrangør er Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Christianshavns Bibliotek. Du kan tage med 

fredag den 21. april kl. 16 eller søndag den 23. april kl. 13. Maximum antal deltagere er 16. Deltagelse er 

gratis, men kræver en plads via Billetto, der åbner tirsdag den 21. februar kl. 14. 
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3. maj kl 16- 16.30:     Besøg på Kofoeds skole -  se og hør om kunsten på skolen 

 

      
 
Gå på opdagelse i Kofoeds skoles store kunstsamling med skolens forstander Robert Olsen som vært. Han 

gør det meget synligt, hvordan kunsten kan være en forløsning, en inspiration til at komme videre med sit 

liv, når man ikke evner at følge den slagne vej. Det gælder, når man alene eller sammen med andre skaber 

kunst eller går ind i diskussioner af ophængte værker af klassiske kunstnere som Henry Herup og Hans 

Scherfig eller moderne kunstnere som Claus Deleuran, HuskMitNavn og Halfdan Pisket. Og så er der det 

udendørs 8 meter høje rygerum ’Kofoeds Cigar’. Ikke bare et rygerum, men et mesterligt kunstværk.   

Vi får også en viden om skolens historie og dens bærende livssyn byggende på ’ Hjælp til selvhjælp’ til 

socialt udsatte. Mange fortællinger og anekdoter fra årene på Christianshavn vil nok være nye for mange af 

os. 

Tilmelding 

Deltagerantallet er begrænset til 25. Tilmelding senest onsdag den 26. april til  lokalarkivet@chrarkiv.dk 

Den letteste offentlige transport er metro M2 fra torvet til Lergravsparken, hvorfra der er ca 10 minutters 

gang til Kofoeds Skole, Holmbladsgade 120. 

Der vil også være muligt at købe en signeret udgave af  bogen  Kofoeds Skole og Kunsten 

 

4  juni : Fortælledag på plænen bag Vagthuset kl. 13-16. Ved Karsten Pharao, Jeanne 

Krysiak, Jane Lythans m.fl. 

 

 
 

Foreningen byder på et glas vin, vand eller øl.  

 

Har du selv lyst til at bidrage med en lille historie eller fortælling om Christianshavn 

så er du mere end velkommen.  
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7. juni   kl. 17 – 18.30:  Slentretur og rundvisning i Nyboders Mindestuer  

 
 

    

Med Christian d 4.s etablering af Nyboder blev der skabt en hel ny bydel i København, hvor der herskede en 

helt særlig stemning eller korpsånd blandt indbyggerne, – Holmens faste stok. Holmen var Danmarks største 

arbejdsplads, og derfor havde flådens folk deres egen kirke, skole, hospital og lovgivning, hvor sidstnævnte 

blev håndhævet af Nyboders eget politi. 

I midten af 1700-tallet var indbyggertallet helt oppe på 6000 personer og i dag bor der ca. 2200 personer i 

Nyboder, alle med tilknytning til Forsvaret. Privatliv og arbejdsliv kom til at hænge uløstligt sammen i 

Nyboder og gør det stadigt i dag. 

Mindestuerne ligger i Sankt Pauls gade 24. 1313 Kbh. 
  

 

Tilmelding  
 
 til lokalarkivet@chrarkiv.dk    Senest den   7 maj  
 Bliver vi mange bliver der to guidede ture 
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