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Høringssvar / kommentarer / indsigelser til  
Slots- og Ejendomsstyrelsens Udviklingsplan for Christianiaområdets voldanlæg 
 
Under målsætninger og intentioner (pp 48)  står: ’Christianiaområdets voldanlæg skal udvikles og 
plejes som et sammenhængende landskabeligt rekreativt område under hensynstagen til områdets 
særlige historie, tilgængelighed for alle og beskyttelse af stedets naturindhold.’  
Kan man være andet end enig? Man kan påpege, at det er som taget ud af Christianias 
Gartnergruppes målsætning, og protestere over, at I ikke giver dem kredit herfor. Det er småligt og 
manipulerende, når Carsten Jarlov stiller sig op og til pressen påstår, at nu – med denne jeres plan 
- får Danmark og københavnerne et (nyt) rekreativt område. Sandheden er, at tusindvis af 
mennesker fra hele verden allerede kender, elsker og bruger Christiania som det oplevelsesrige og 
rekreative område, det er i sin nuværende form. 
 
Angående tilgængelighed, så er der pt 18 indgange, et 
gennemgående stiforløb, som bliver passet og udbedret efter 
behov, ligesom trapper og ramper. At nogle stier er skovagtige 
er ikke til gene, men til oplevelse.  
Ræven går der og pindsvinet; hestepigerne kan finde dem, 
ligesom de andre børn, samt oplevelseslystne turister.   
Selv vore kørestolsbrugere kommer rundt – hvis ikke, skal de 
nok klage til Gartnergruppen, som er lydhøre for forslag. 
At gøre alle stier og veje ens ville være en forarmelse af 
området. Ligesom at planlægge og annoncere en national 
cykelrute / pendelcykelrute vil være absurd og til gene pga de 
mange fodgængere, der benytter området i dag. 
 
Igen må jeg protestere mod, at I fortier det store arbejde, som 
Christianias Gartnergruppe og Byggekontor udfører for netop 
at skabe tilgængelighed og trapper, hvor der er behov. Det er 
selvfølgeligt forståeligt, at I ikke nævner en indsigelse fra jer 
mod – eller rettere krav om nedrivning af – den tro kopi af en 
kommunal trappe, som Gartnergruppen byggede ved den 
meget brugte adgang mellem Kløvermarksvej og Dyssestien til 
erstatning af en total nedslidt og farlig svelletrappe. En trappe 
som er genvej både for kolonihave- beboere og institutioner på 
vej til Naturværkstedet Kløvermarken.  

Rampe over voldanlægget i Nordområdet 
 

Billede af den kommunallignende granittrappe har jeg 
ikke.  
 
Billederne her illustrerer et par andre Christiania skabte 
passager til eller over voldkronen. Ligeså nødvendige pga 
den daglige trafik. 
Nogle for gåben – nogle for hjul. Alle steder ingen adgang 
for biler; en tryghed for børn og stress-plagede folk. 

 
Jeg protesterer over påstanden om den manglende 
tilgængelighed til alle områder på Christiania. 
 

Trappe i Fabriksområdet som adgang til voldkronen 
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Angående synligheden / oplevelsen af det historiske fæstningsanlæg, så må jeg spørge: til glæde 
for hvem skal voldanlægget på Christiania i fremtiden være mere friseret og militærhistorisk 
genkendeligt end Christianshavns voldanlæg? 
 

 
 
Er en græsklædt vold at foretrække? Som det er her, sværmer sommerfugle med andre insekter; og musvit, 
gærdesmutte, blåmejse, gråspurve finder føde og ly for spurvehøg og husskader. Fuglekonge, sjakker, 
vindrossel og silkehale kommer på besøg. Bare for at nævne nogle få. Omkring 80 fuglearter er registreret. 
 

 
Eksempel på legeplads – fuld offentlig tilgængelig. Skabt af lokale beboere på Norddyssen på aktionsdag. 
Christiania er fæstningsringens fristed: her er mere tilladt og flere muligheder end i de andre kommunale 
anlæg. Fx stavgang, ridning, bål, badning, roture og hulebyggeri – under hensyn og ansvar, forstås.  
 
Jeg protester over, at I ikke omtaler de mangfoldige muligheder, der i dag findes for de talrige 
besøgende børn, hvad enten det er med institutioner eller familie. Legepladser, gynger i gamle 
træer, for ikke at tale om natur-opdagelsesture, ridemuligheder, rollespil, sejlture etc. Hvor i andre 
københavnske parker er samme frie udfoldelsesrum? 
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Nej, det ligner ikke noget militært fæstningsanlæg; men det er en oase i storbyen – et sted man kan sidde og 
høre rør- og sivsanger synge; høre gøgen, og hvis man er heldig, se den lægge æg i en af sangernes reder. 
Jeg protesterer over, hvis dette skal blive fortid. 
 
 

 
Billedet er ikke manipuleret, men taget fra Dyssestien 14.02.06. Den omkringliggende by-udvikling er mere 
forstyrrende for indtrykket af det historiske fæstningsanlæg end det lille christianiahus.  
 
Jeg protesterer mod, at selvbyggerhuse langs vandet fjernes. Til glæde for hvem skulle det ske? 
 
Mange aftener og sommernætter er tilbragt på tømmerflåden eller ved bålet med venner og 
tilfældige turister, der alle har oplevet det samme vidunderlige paradoks: her i hjertet af København 
opstår en nærhed med naturen, som sad vi ved en flod i en ukendt skov. Med en smule fantasi 
kunne byens fjerne larm være lyden fra et vandfald; træerne på den modsatte bred et skovbryn i 
den dybe skov. Lysene fra de spredte små huse langs bredderne er trygheden i mørket: her er 
pionerer, mennesker i det ukendte vildnis.  
 
Denne oplevelse har jeg og mine naboer delt med utallige personer, vi ikke før kendte, men med 
hvem vi nu er forbundne. Kan kommunalt anlagte stier og træer i pseudo-militær stil have samme 
værdi og muligheder? 
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Billederne herunder nærmest taler for sig selv. Christiania-husene er små mod den 
omkringliggende byudvikling. Og så har beboerne i de små huse ikke engang nogen friværdi! 
Husene er bygget af lyst og behov, ofte af genbrugsmaterialer møjsommeligt samlet, eller ved 
hjælp af venner og naboer pga akut behov. Til glæde for hvem skal de fjernes?  
 

 
 

 
Vil det historiske voldanlæg blive mere synligt, hvis Christiania-husene fjernes? Helt ærligt – til glæde for 
hvem skal det lille farve islæt udraderes? Og vil de besøgende få flere mangfoldige oplevelser?  
 
Jeg protesterer mod den hykleriske retorik om målsætning og intentioner. Vi kan selv idyllisere; men tro mig, 
vi arbejder på at få idealerne og realiteterne til at forenes. Give us a break. Enhver udvikling er i flere år 
blevet bremset af vrangvillige myndigheder og deres embedsfolk. Udryd mistillid og lad kreativiteten leve. 



 5

 Mens christianitterne har udbygget og forbedret deres ’stad’, har det omkringliggende Danmark 
beriget sine husejere: de er alle til hobe blevet millionærer. Det kan kanske forstås, at misundelsen 
trives over, at fattigrøve som ca’nitter kan bo på så attraktivt et sted uden at være millionærer og 
betale tusindvis af kroner i månedlig husleje; men i den debat glemmes ofte, at vi har investeret 
uden beregning på profit. Hvis du ’ude i Danmark’ sælger din bolig efter fx 15-30 år, kan et simpelt 
regnestykke vise, at du reelt har boet uden udgifter og oveni har penge til at købe ny bolig. 
På Christiania ejer du ingenting. Hvad du investerer i din bolig, investerer du i Christiania. Og at 
der er blevet investeret, kan man nemt regne ud. Stort set hele infrastrukturen var fraværende. Mit 
eget eksempel: ingen vand, ingen el, ingen isolering, ingen skorsten, ingen varme, næsten ingen 
vinduer. Efter 8 år var der sparet sammen til kloak, så der kom vand i huse; efter 13 år el. Hvorfor 
så længe? Jamen alle i området skulle jo være med; det drejede sig om 40 mennesker, der skulle 
have råd og samtidig ønske disse moderne bekvemmeligheder. Kollektivt har vi arbejdet og sparet 
op for at det kunne realiseres. Men vi har stadig ingen ’friværdi’ og får personligt ingen penge, hvis 
vi flytter til et andet sted. Samtidigt har vi betalt til vedligehold af hele Christianias infrastruktur, 
samt  5 børneinstitutioner, renovation, kultur mm.  
 
Slots- og Ejendomsstyrelsen har tilbudt nogle af os fx 5.000 kr, hvis vi selv river vores hus ned. 
Jamen hvad skal man sige andet, end det er foragt for andre menneskers værdier og drømme?  
 
Jeg protester mod underkendelsen af, hvad beboerne på Christiania har gjort for vedligeholdelse 
og udbygning af området og de eksisterende bygninger. Samt for underkendelsen af hvad 
Christiania betyder og har betydet som rekreativt og oplevelses område for - ikke mindst naboer på 
Christianshavn og København – men for folk fra hele verden. 
 

 
Slots- og Ejendomsstyrelsen vil fjerne bygninger, der skæmmer synet af de 4 vinkelgårde på Dyssen, 
således at de militære bygninger i fremtiden ligger frit. Gad vide …?  
Det er vinkelgården i forgrunden med de blå vinduer. Jeg protesterer mod, at redskabsskure, brændeskjul og 
andre små selvbyggerhuse skal fjernes. Det giver ingen mening, når andre bygningsværker er langt mere 
dominerende – siden billedet blev taget er yderligere en kæmpeskorsten bygget ved siden af de 3 der ses 
her. 
 
Jeg protesterer også imod, at en masse gamle træer skal fældes, blot fordi de er kommet af sig 
selv. Jeg protesterer mod den manglende tillid til, at Christianias beboere kan finde en balance 
mellem vildt, plejet, dyrket og historisk interessant miljø. 
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Hvilken velbegrundet argumentation taler for at rækkeplantede lindetræer er mere oplevelsesrige 
eller historisk korrekte end gamle asketræer? Og til glæde for hvem? 
 

 
Til glæde for hvem skal disse træer fældes? Vil forbipasserende mennesker finde samme glæde ved at 
holde en pause her på deres gåtur i området? Lige denne plads betegnes i jeres udviklingsplan som privat; 
men selvom jeg bor her, så kender hverken jeg eller mine naboer en eneste af personerne på billedet. 
Ej heller er der nogen af os, der havde tanker om at jage dem væk. Man skal nok have oplevet det, for at 
vide det. 
 
I stedet for at ønske at normalisere Christiania og fratage christianitterne stort set et hvert ansvar 
for områdets udvikling, hvorfor så ikke netop give dem ansvaret? Det har vi faktisk været frataget 
længe, ikke mindst efter Anders Fog Rasmussens regering kom til magten.  
Han prøvede først at påstå, at Christiania havde misligholdt rammeaftalen; da det viste sig at være 
fejlagtigt, satte han en deadline angående hvornår hashmarkedet skulle være fjernet, hvis ikke, 
så…  
 

 Selvfølgelig kunne Christiania ikke fjerne ønsket om at folk ville købe hash, så regeringen fik en 
fed begrundelse for at nedsætte et Christiania-udvalg, der huj og hast kom med et – ved 
nærlæsning særdeles tendentiøst og overfladisk – udspil angående den fremtidige plan for 
området. Bl.a. påstod publikationen, at potentielt bevaringsværende bygninger og det historiske 
voldanlæg var misligholdt og nedslidt. Intet om gartnergruppens arbejde med at vedligeholde 
voldprofilet, intet om opsparinger og utallige ansøgninger om (og afslag på) at renovere tage og 
murværk på de gamle militærbygninger. Intet om budgetmøder og forhandlinger og aftaler med 
Staten - og kun 2-3 linjer om kulturlivet!  Det kulturudbud som ellers har været med til at gøre 
Christiania verdenskendt. 

 
 Så et næsten samlet Folketing kunne sige ja til en ny lov, der nærmest med et pennestrøg gjorde 

alle tidligere aftaler til intet. Så meget, at mange i dag omtaler selvbyggerhusene på Christiania 
som ulovlige byggerier, selvom vi faktisk har på skrift fra Forsvarsministeriet, at ikke et hus på 
området er ulovligt.  Sådan kan man piske en folkestemning op. 

 
 Jeg protesterer mod den nuværende regerings Christiania-lov, som jeg synes er lavet på et 

mangelfuldt og tendentiøst grundlag. Christiania kan helt sikkert blive bedre og mere bæredygtigt, 
men ikke ved at blive normaliseret (=nedlagt) efter embedsfolks streger på papir. Bekæmp 
ignorance og jantelov. Leve mangfoldighed og tolerance.  


