Årbogen

Bliv medlem

Som medlem modtager du

Få mere at vide om Københavns historie
ved at melde dig ind i Selskabet

”Historiske meddelelser om København” med
stribevis af artikler om byens brogede liv.

Selskabet for

Årbogen er på 125-175 sider pr. år.

Selskabet har udgivet en lang række
publikationer på sin hjemmeside. Her vil man
kunne finde:
•
•
•

Ordbog over topografisk københavnerslang
Nøgle til københavnske matrikelog husnumre
Genudgivelser af vigtig historisk litteratur
– og meget, meget mere!

.

Selskabet har til formål at arrangere foredrag
og ekskursioner til historisk og kunstnerisk
værdifulde steder, at udgive årbogen ”Historiske
meddelelser om København” og andre skrifter,
samt at skabe interesse for Københavns historie
og topografi.

Medlemsskab: 200 kr. pr. år (2013)
Brug kontaktformularen på hjemmesiden
www.kobenhavnshistorie.dk

Københavns Historie

Selskabet for Københavns Historie

Mødestedet for dem, der vil vide
mere om Københavns historie
• foredrag
• byvandringer
• besøg i bygninger
af historisk interesse

www.kobenhavnshistorie.dk

Selskabet for

Københavns Historie

Aktuelt

Mødestedet for dem, der vil vide mere
om Københavns historie!

Et udpluk af vores tilbud

Med Fru Heiberg rundt i
København i ord og toner

”Ved Voldens” hemmeligheder

Foredrag ved Marianne Ninna Philipsen
Foredraget vil ikke blot belyse den store skuespillers liv og udvikling, men også byens omformning og vækst i 1800-tallet.
Undervejs gennem foredraget vil Duo Historico
(ved guitaristerne Lars Hedelius-Strikkertsen og
Ruben Ipsen) spille noget af den musik, som hun
kendte til, og som hun fremmede i guldaldertidens København.

Med storbyen som udgangspunkt arrangeres
• foredrag
• byvandringer
• besøg i bygninger af historisk interesse
der sætter byen ind i et større perspektiv.
Medlemmerne informeres om den nyeste forskning i byens historie af arkæologer, historikere
og andre, der beskæftiger sig professionelt med
København i ældre tid, og som formidler deres
stof inspirerende.

Foredrag ved Naja Pedersen
Aftenens foredragsholder vil fortælle om Tyge
Hvass’ og Henning Jørgensens boligbebyggelse
”Ved Volden” på Christianshavn fra 1938. Ikke
mindst om ejendomskompleksets kunstneriske
udsmykning.

Istedgade
Foredrag ved Hanne Fabricius
Vi møder artister, prostituerede, lommetyve og
lurendrejere, slagtere og ganske almindelige
mennesker, der var med til at gøre sloganet ”Istedgade overgiver sig aldrig” berømt over hele
verden.

Nordhavnen. Københavns nye bydel
Vandring ved Nils Kr. Zeeberg
Rundtur i det, der skal blive Københavns nye
bydel Nordhavn, hvor der om få år skal bo 40.000
indbyggere og arbejde lige så mange.
Vi skal høre om, hvad der var her FØR, selvom det
er svært at forestille sig NU, men arbejdet er så
småt gået i gang, og allerede i 2013 vil Københavns nye anløbskaj for krydstogtskibe blive delvis taget i brug. Den ligger en lille kilometer ud i
Øresund.

Senest:
•
•
•
•

Thorvaldsen vilde liv i 1790’ernes København
Daells Varehus’ kataloger
Byens arkæologi i metrobyggeriets skygge
Særomvisning på Københavns Politigård og i Vor Frelsers Kirke

Læs mere om de enkelte aktiviteter på:

www.kobenhavnshistorie.dk

