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Du og din ledsager inviteres til Hedorfs Seniorforening`s  

første arrangement i 2019 
 

Torsdag den 21. Februar kl. 10:50 
 

 
Rundvisning 1 time på Nationalmuseet  

”Krigsmuseets Highlights” – Tøjhusgade 3, København 
 

 

Krigsmuseets Highlights 
Tag med på en rejse gennem Krigsmuseets højdepunkter, og kom helt tæt på Danmarks krige de 

sidste 500 år.  

Du mærker med det samme, når du træder ind på museet, at du befinder dig i en historisk bygning. 

Nærmere betegnet Christian 4.'s Tøjhus fra 1604, der fungerede som arsenal og rummede 

kongerigets våben, når Danmark ikke var i krig. Det er her, vores highlightrundvisning begynder –

med museets historiske placering som en del af Københavns gamle krigshavn.  

Herfra tager en af vores dygtige rundvisere dig med gennem fortidens berømte slag mod Sverige og 

England, og fører dig helt op til nutidens kampe for danske interesser langt fra vores egne grænser i 

Afghanistan. Alle historierne tager udgangspunkt i et eksklusivt udvalg af museets autentiske 

genstande.  

Rundvisningen handler om våben, strategi og teknologi, som kan være forskellen på triumf eller 

nederlag i krig. Men den handler også om de mennesker, der gennem historien er draget i krig med 

livet som indsats. 
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Frokost kl. 13:15 
 
Kanal Cafeen – Frederiksholms Kanal 18, 1220 København K. 
 

Historie 

Kanalcafeen er en gedigen københavnsk frokostrestaurant der menes grundlagt i 1852. 

Den første værtshusholder var ifølge overleveringen Christian VIIIs tidligere chefkok 

Alphonse Cassabadan, der købte ejendommen i 1851. Han fik privilegiet til værtshuset i 

stedet for pension. 

Men den første registrede restauratør var den 29-årige Knud Mogensen, der fik sin 

bevilling i 1860. Ejendommen var oprindeligt Det plessenske Palæ, som blev bygget 

samtidig med kvarteret. Cassabadan lod det ombygge og dele i to huse, nr. 16 og 18. 

Kvarteret, Kanal Cafeen ligger i, er et af de gamle Københavns nyere. 

Engang var det bogstavelig talt helt ude i vandet. Den oprindelige kystlinie gik langs 

Magstræde, Vandkunsten, Løngangsstræde og fortsatte herfra mod vest, langt inde på 

hvad der i dag er fast land. Udfor kysten l en mængde små øer og holme. Den største af 

dem hed Strandholmen, og her byggede Absalon sin borg. Herefter skiftede øen 

naturligvis navn til Slotsholmen. 

Fra slottet til Vandkunsten byggede Christian IV en løngang, som siden gav navn til 

Løngangstræde dér, hvor løngangen endte. Løngangen var en muret tunnel som gav den 

lystige majestæt en bekvem og diskret bagdør til byen. 

Desuden indgik løngangen i byens forsvarsværker. Da svenskerne angreb byen i 1659, 

satte de deres hovedangreb ind her. Området blev betragtet som fæstningens svageste. 

Det tog Frederik III konsekvensen af og forlængede efter krigen volden om byen ud i 

vandet til det nuværende havneløb. 

Bag denne vold opstod et nyt kvarter mellem kanalen og H.C. Andersens Boulevard. 

 



                     

Hedorfs  Seniorforening  Formand Preben Poulsen     

c/o Hedorfs Fond  Tlf. 31611022    e-mail: pp@ppspedition.dk  Tlf. 

Banemarksvej 48  Kasserer Keld Walthing 

2605 Brøndby  Tlf. 36702436     e-mail: walthing@mail.dk  

 

Det blev navngivet Frederiksholm efter monarken, oprindeligt Frederichsholm. 

Dette nye kvarter afskar det gamle havneløb ved Gammel Strand. 

Vandet stod og rådnede i det gamle havneløb. Man gravede derfor en kanal ud til åbent 

vand. Den fik navnet Frederiksholms Kanal. Inde fra den gamle bykerne forlængede man 

Rådhusstræde ud til den nye havnekaj, og den nye gade fik navn efter kanalen. 

Her ligger idag Kanal Cafeen, som overlevede myndighedernes jagt på 

kælderbeværtninger i 60’erne. Grunden var, at en venlig embedsmand accepterede, at et 

til formået fremstillet hul i loftet i det inderste beværterlokale blev godkendt som den 

officielle loftshøjde. Hullet er der skam endnu. Kanal Cafeen var blandt de sidste 

mandsbeværtninger, hvor kvinder kun måtte komme “i selskab med mennesker”. Selv 

Helle Virkner blev som statsministerfrue nægtet adgang. 

Men i dag er kvinder lige så velkomne som mænd til den gode mad i Kanal Cafeens 

hyggelige kælder, der bl.a. besøges af folketingets medlemmer. Det var her Poul Nyrup 

Rasmussen og Niels Helveg Petersen udtænkte komplottet mod Svend Auken. Kanal 

Cafeen bære tydeligt præg af sit naboskab til kanalen. Der er gammeldags maritim 

stemning i kælderen med billeder fra livet på søen. 

 

Arrangementet er gratis for medlemmer & 200 kr. for ledsager. 
Transport er for egen regning. 
Indbetaling for ledsager :  Reg.nr. 6735 konto nr. 1064422  HUSK NAVN 
 
Tilmelding senest mandag den 15. Februar 2019 på mail til linda.fischer@dhl.com 
eller på telefon – 25121099 / 43489506 
 
Besøg også www.hedorfsseniorforening.dk  
 
Der er stadig medlemmer som mangler at betale kontingent for 2019. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
Hedorfs seniorforening 

mailto:linda.fischer@dhl.com
http://www.hedorfsseniorforening.dk/

