BYVANDRINGER I KØBENHAVN
Hvor fortid og fremtid mødes i nuet

Katalog over byvandringer
Det jødiske København
Byens baggårde og gemte kroge
Nyhavns nostalgiske nydelser
H.C.Andersens finurlige univers
Dragør i medgang og modgang
På sporet af julen

Det
København
ARTjødiske
& CASTLE
TOUR
Fortællinger
murerne (1,5 time)
7hrs driver +indenfor
7 hrs guide
På denne byvandring i Det Jødiske København introduceres historien om de
danske jøder, som går tilbage til 1622.
Besøg i Københavns synagoge
Turen starter med et besøg indenfor
i Københavns smukke synagoge i Krystalgade, hvor tidernes gang vækkes
til live af de imponerende guldbelagte
søjler og de 2 stentavler med de 10
bud, der majestætisk troner over skabet med torahrullerne.
På denne tur bliver du klogere på store jødiske personligheder som Niels
Bohr og Georg Brandes.
Naturligvis kommer vi ind på den dramatiske flugt til Sverige i okt. 1943,
hvor mange danskere stillede sig til
rådighed for den jødiske minoritet og
satte deres liv på spil, for at redde en
medborger.
Hvad er en snublesten?
Hør samtidig historien bag de efterhånden meget udbredte ”snublesten”,
som vi passerer på vores vej.
Gå hjem, med forståelsen for, hvordan
livet ser ud i nutidens danske samfund,
set med jødiske øjne. Dette indeholder
desværre også fortællingen om terrorangrebet i februar 2015.

Byens
og gemte kroge
ART &baggårde
CASTLE TOUR
Et7hrs
kig driver
bag facaderne
til det skjulte København (1,5 time)
+ 7 hrs guide
Kom med ud i byen, og opdag de smukke baggårde, med de spændende historier. De uopdagede kroge, vi normalt
ikke bemærker når vi slentrer gennem
indre by.
Baggårde du ikke vidste eksisterede
Se gården, hvor HC Andersen havde
sin første overnatning, da han ankom til
København med postvognen fra Odense som kun 14-årig.
Hør historierne om hvordan borgernes toiletbesøg gavnede Amagers landmænd.
Kom indenfor til et spændende besøg
i Admiral Gjeddes gårdhave, hvorfra
mange spændende skæbner bliver gjort
levende.
Kollegium fra 1500-tallet
Hør hvilke kendte personligheder som
boede på nordens ældste stadig fungerende kollegium fra 1500-tallet.
Når vi kommer om bag facaderne på
denne byvandring, bliver man overrasket over hvad der gemmer sig i de
ukendte kroge.
En underholdende tur, der gør os klogere på byens ukendte facetter.

Nyhavns Nostalgiske Nydelser
Beretninger fra Nyhavns kulørte historie (1 time)
I 350 år har denne smukke kanal været
hjemsted for både søfolk, letlevende
damer og kulørte karakterer.
Slavehandel og ulykkelig kærlighed
Lad os sammen opleve alt fra slavehandleren Ludvig, til den berømte
fotograf Jacob Riis, der emigrerede til
USA pga. ulykkelig kærlighed. Han blev
siden meget kendt for sine fotografier
som ærligt beskrev de fattiges forhold
i datidens USA.
Nyhavn har været hjemsted for både
kongelige tatovører og mordere. Ligeledes har H.C. Andersen og komponisten Kuhlau fundet inspirarion til eventyr og nationalsange på vej hjem langs
kanalen.
Nu går våren gennem Nyhavn
Hør også om visedigteren Sigfred Pedersen som var særligt tiltrukket af
Nyhavn, hvor han fandt inspiration til
sine digte og viser og underholdt på
de skumle beværtninger.
Lad os grine sammen og fyldes med
gru, når vi går ud langs solsiden og tilbage til Kgs Nytorv ad skyggesiden.

H.C.Andersens finurlige Univers
Eventyrdigterens særheder og geniale træk (1,5 time)
Da 14-årige Hans Christian var stået af
postvognen fra Odense, var der tumult
i gaderne. Han følte ganske vist, at han
var kommet til storbyen.
Lad os følge i hans fodspor, og høre lidt
om hvem han mødtes med, hans drømme og hans paranoia.
H.C.Andersen og Kirkegaard
Vidste du f.eks. at han havnede i en
litterær krig med Søren Kierkegaard,
som skrev en 90-siders kritik af Andersens første roman.
Se også stedet hvor københavnerne
fejrede forfatterens 70-års fødselsdag.
På vores byvandring gennem det indre
København, møder vi en statue med
referencer til en af H.C. Andersens
rørende historier. En fortælling om
samtidens barske vilkår.
Et reb i kufferten
Hør hvorfor H.C.Andersen altid medbragte et langt reb på sine rejser, der
fyldte halvdelen af kufferten.
Kom med på dette eventyr om vores
verdensberømte forfatter.
Måske vil du efterfølgende kunne forstå
hans særprægede sind og opleve hans
store talent fra en helt ny vinkel.

Dragør i medgang og modgang
Fra sildeimperium i 1500-tallet til flugtrute i 1943 (1 time)
Dragør er en romantisk by med smukke, gule, stråtækte huse og en storslået
udsigt til Øresundsbroen og Sverige på
den anden side.
Centrum for europas sildehandel
I 1500-tallet var byen centrum for hansetidens sildefiskeri, der hvert efterår
tiltrak op til 30.000 fremmede købmænd til Dragør.
Vidste du, at Dragør Havn længe var
den næststørste havn i Danmark efter København? Og at der her i byen
findes den største og bedstbevarede
gruppe af fredede huse.
Jødernes flugt i oktober 1943
På denne byvandring vil jeg også fortælle om hvordan denne lille fiskerby
i løbet af nogle dramatiske dage i oktober 1943, blev omdrejningspunkt for
mere end 700 danske jøders desperate
flugt med fiskekuttere til Sverige.
Min egen farmor og dengang 8-årige
far, blev holdt skjult i et lille fiskerhus i
byen, og måtte i nattens mulm og mørke løbe ned og gemme sig under dækket på en af Dragørs fiskerbåde, mens
tyske soldater patruljerede.
Mens vi går rundt i Dragørs charmerende gyder, vil disse og mange andre
fortællinger om jødernes mirakuløse
flugt til Sverige blive fortalt.

På
af julen
ARTsporet
& CASTLE
TOUR
Skøre
skikke
oghrs
stjålne
7hrs driver
+7
guidetraditioner (1,5 time)
Danskernes jul er en coktail af nordisk
og romersk hedenskab flettet sammen
med kristendom.
Hvad er egentlig dansk jul?
Hertil kommer en masse skikke, vi har
ladet os inspirere af fra andre lande.
Mange af ”vores” traditioner stammer
i virkeligheden fra Sverige og Tyskland.
Vidste du til gengæld, at Ris a´la mande er pæredansk?
Hvem fandt dog på den mærkelige idé
med at slæbe et grantræ ind i stuen
ved juletid?
Jul på Rådhuspladsen
Hvem var den kendte journalist der
fik idéen til at placere et kæmpe juletræ midt på Rådhuspladsen?
Følg med på denne juletur gennem
det smukt pyntede København, og få
genopfrisket det du egentlig godt vidste om julen og det du ikke anede!
Vi ender turen på Kgs Nytorv, hvor
man passende kan ”drikke jul”, med et
glas gløgg for at varme gane og fingerspidser. Herefter kan I fortsætte på
egen hånd på de spændende julemarkeder.

Hvorfor tage på en byvandring i
København?
Vores smukke hovedstad, er fuld af fantastiske historier, som hver på sin måde skaber den by og dynamik, som millioner af turister hvert år ønsker at være en del af.
Jeg elsker at gå på opdagelse i byens skjulte kroge, glemte baggårde, finde anekdoter og historiske særheder frem, som jeg glæder mig til at dele med Jer.
Detaljer:
En byvandring varer fra 1-1,5 time afhængig af tema. Alle turene starter og slutter
centralt i det indre København.
Åbne gruppeture: 150 kr. pr. person
Er du kun en enkelt person eller nogle stykker, har du mulighed for at tilmelde dig vores planlagte gruppeture. Se datoer på vores hjemmeside www.byvanding-i-kbh.dk. Der gives 20% rabat på
gentilmeldinger via en rabatkode.
Turene gennemføres i al slags vejr
Dog med minimum 5 deltagere. Afbestilling skal ske senest 7 dage før turen.Ved aflysning fra
vores side refunderes det fulde beløb.
Private ture - lukkede grupper
Bestem selv dato, tema og tidspunkt. Turene varer 1-1,5 time.
Prisen er 2.250 kr, uanset deltagerantal op til 20 personer. Herefter er prisen 100 kr. pr. person,
dog max 25 personer i alt.
Retningslinjer vedr. Covid-19
Mht. covid-19 følger vi de gældende retningslinjer.Ved aflysning refunderes det fulde beløb.

WWW.BYVANDRING-I-KBH.DK
Tlf.: 26 23 75 05
E-mail: charlotte@thalmay.dk

Om Charlotte Thalmay

Hele mit liv har jeg fortalt historier. Derfor uddannede
jeg mig som turistfører på RUC i 1996, og har haft utallige opgaver både som guide og som rundviser på slotte
gennem 25 år.
Siden 2006, har jeg drevet guide-virksomheden “Jewish
Copenhagen” og været på foredragsturné om emnet i
Danmark, Europa og USA.

