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Medlemsbrev.                             20. september 2013 
 

Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv 

Wagnersvej 19 opgang A, 2450 københavn SV. 

www.Sydhavnshistorie.dk  Tlf.: 36148437 

 

Kære medlem. 

Vi håber, at du har haft en rigtig god sommer.  

 

Så er vi igen klar med nyheder. Nu er vi kommet så godt i gang, så vi 

fremover  regner med at udsende medlemsbrev cirka en gang i 

kvartalet  – eller efter behov. 

Vi har haft en række småproblemer med udsendelsen af 

medlemsbrevet siden marts måned, men det skulle være et 

overstået kapitel og vi er på banen igen fremover.   ಠ_ಠ 

 

Kommende begivenheder 

25-11-2013 

Lokalhistorisk Arkiv fejrer Frederiksholms 

100 års jubilæum for de første 

beboeres indflytning i AKB Karré 1 i P. 

Knudsens Gade/Hørdums Gade. Det er 

en historisk mærkedag for hele 

Sydhavnen, fordi det var begyndelsen 

på vores udvikling til et boligområde.  

Gratis adgang. Åbent for alle. 

Se programmet længere nede her på 

siden. 
 

   Åbningstider:   

Mandag kl. 16-18, hvor du kan 

få hjælp til søgning i Arkivet, eller 

få en hyggesludder om gamle 

dage over en kop kaffe. 

 

Facebook.    

Nu kan du som noget nyt på 

Facebook følge med i vores 

hverdag og hvad der sker I Kgs. 

Enghave lokalhistoriske Arkiv. 

Årets Julefrokost.         

Årets Julefrokost bliver afholdt 

mandag d. 9. december 

klokken 13, på Loftet af – 

Karens Minde. 

 

Tilmelding til Jørgen Topp Lassen 

inden 1. december. 

Tlf. 50 90 67 13 

arvad.topp@privat.dk 

 

 

 

 

 

   Et liv er forbi – mindeord om, Rene Tranemose.   

Vores næstformand i Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv, René 

Tranemose er død. René sov ind på Køge Sygehus d. 12. august 

omgivet af sin veninde Ingrid og sine to sønner. René har haft 

helbredsmæssige problemer gennem de seneste år, men vi 

havde ikke regnet med at skulle miste ham så tidligt.  

René fyldte 70 år i marts i år. 

Personligt vil jeg huske René Tranemose som en stor godmodig, 

reel, ærlig og utrolig hjælpsom person. Ingen gik forgæves til 

René hvis de ønskede hjælp til noget, sådan var René altid.  ”En 

ægte Sydhavnsdreng”. René havde så mange visioner omkring 

vores arkiv og mange andre gøremål, som bl.a. 

Sporvognsmuseet på Skjoldnæsholm, hvor jeg ved at han var 

utrolig vellidt. Men alle disse visioner blev desværre afbrudt på 

grund af hans alt for tidligere bortgang. Han vil altid være 

savnet. Er næsten sikker på René sidder deroppe et eller andet 

sted og kigger os over skuldrene om vi nu gør tingene 

ordentlige.  Æret være hans minde.  

                                                                          Formand: Jørgen Topp Lassen 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Kgs-Enghave-Lokalhistoriske-Arkiv/163311390518924
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Bestyrelsens nye sammensætning pr. 9-10-2013 

Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv.  

 

Formand: Jørgen Topp Lassen 

Næstformand: Finn Reidl 

Kasserer: Lone Fuchs Wredstrøm 

Bestyrelse:  

Paul - Erik Lind 

Bjarne Weesch 

Torben Liebst 

Revisor: Finn Johannesen 

Revisorsuppleant: Henning Vig Lund 

Suppleant: 

Jan Arnt 

 

 

Ny DVD om Frederiksholms 100 år 

Mandag den 25. november kl. 17-18:30 i Caféen på Karens Minde 

 

Frederiksholmskvarterets 100 års jubilæum i år bliver markeret med en DVD-

udgivelse. AKB’s første byggeri i Sydhavnen var begyndelsen på vores udvikling 

til et boligområde, så det betød et historisk vendepunkt for hele bydelen.  
 

Frederiksholm var fra starten knyttet til arbejderbevægelsen - frem for alt den 

kooperative bevægelse. Dette kom til at afspejle sig i arkitekturen, et 

blomstrende foreningsliv, og i butikslivet.  

Dvd’en fortæller, hvordan hverdagslivet og de folkelige traditioner fik sit 

særlige præg, og der er fundet rigtig mange ”nye gamle” fotos frem under 

arbejdet”.  

Ved receptionen vil Paul-Erik Lind vise et par afsnit af sin nye DVD-film. Vi 

planlægger at afholde en fotoudstilling i Karens Minde’s Café om livet på 

Frederiksholm. 

Det var oprindeligt planlagt at afholde arrangementet på selve 100-årsdagen 

for de første beboeres indflytning i Karré 1 på P. Knudsens Gade/Hørdums 

Gade, men det har desværre vist sig umuligt, så datoen er nu flyttet til den 25. 

november. 

 

Gratis adgang. Åbent for alle. 

 


