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I N D S I G E L S E  M O D  
S L O T S -  O G  E J E N D O M S S T Y R E L S E N S  
U D V I K L I N G S P L A N  F O R  C H R I S T I A N I A  
 
Som christianit er det morsomt at se hvordan Slots- og Ejendomsstyrelsens 
rent rutinemæssige arbejde med at lave udviklingsplaner for sine arealer nu 
finder anvendelse som et politisk instrument overfor Christiania. 

At planen uden videre forudsætter 54 huse fjernet uden om brugernes ønsker 
og uden væsentlig argumentation, vidner om den arrogance Slots- og Ejen-
domsstyrelsen udviser i sin daglige omgang med Christiania, christianitterne 
og vore gæster. 

At planen desuden på enkelte områder søger at gennemføre projekter, som 
vor egen gartnergruppe er blevet forhindret i at udføre skriger til himlen. 

Fri os for de planer 

Jeres udviklingsplan er uegnet som instrument for den kampagne regeringen 
kører mod fristaden. Den forudsætter en afklaring af jeres mandat til at fore-
tage de disponeringer, som planen omtaler. 

Dette mandat er yderst tvivlsomt og i indrømmer da også selv, at ejerskabet 
til området efter 35 års brug må afgøres ved en højesteretsdom og ikke gen-
nem forhandlinger med christianitterne. 

Imidlertid er der en hel række himmelråbende underforståelser og forudfat-
tede usandheder i planens formuleringer, som jeg for at yde jeres store dyre 
planlægningsarbejde lidt retfærdighed, alligevel bruge lidt tid på at gendri-
ve. 

Offentlig tilgængelighed 

Igen og igen skal vi som christianitter lægge øre til at Christiania ikke er et 
offentligt tilgængeligt område. Det lader nærmest til at vi barrikaderer os 
mod hele verden, så hr og fru Danmark med rette kan føle sig snydt for både 
gå- løbe- og stanggangsture på Christianias voldanlæg. 

På denne baggrund ser det ud til at Slots- og Ejendomsstyrelsen ønsker at 
iscenesætte sig selv som den store befrier af voldanlægget. Et billede siger 
mere end tusind ord og i planen ses da også hvordan der ingen gæster er på 
billedet med hus, mens der i det øjeblik huset photoshoppes væk straks fore-
går hundeluftning og andeparring. 

Det er jo en nærmest latterlig påstand – som i udmærket ved er Christiania 
en af landets største turistattraktioner. Folk har lov til at vælte rundt på vold-
anlægget hele døgnet, og kun når de opfører sig ekstremt generende eller re-
spektløst dukker der en christianit op fra sit skur. 
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Rekreativ værdi 

Apropos skure, må man jo spørge sig selv, hvorfor fanden der render så 
mange danskere og fremmede folkeslag rundt på bastioner, volde, redaner 
og hvad det alt sammen hedder. Hvis de mon virkelig var så interesserede i 
krigsførelse og forsvarsanlæg, skulle de vel tage til Irak, Palæstina eller Ka-
stellet.  

Christianias rekreative værdi er i det unikke samspil mellem beboelsesfor-
men og de grønne områder. De udgør et højst levende bevis for at folk sag-
tens kan finde ud af at have hinanden rendende, også uden at der er nogen 
der helt ved, hvem der ejer hvad. 

Husenes udførelse er i sig selv opmærksomhedsdragende, og fra høje og lave 
i samfundet er der interesse for den måde bosætningen på voldanlægget har 
taget form. Det forhåndenværende søms princip finder efterhånden slet ikke 
sted i forbindelse med boligbyggeri, det har vi alt for godt råd til, og når det 
gør, kommer man slet ikke i nærheden af at kunne se på resultaterne, der 
som regel gemmer sig bag hække og hegn i periferien af det danske land-
skab. 

Folk og fæ er velkomne på Christiania i en grad, så vi rent faktisk selv beko-
ster vedligehold og udvikling af voldanlægget og dets rekreative mulighe-
der. Når vi da ikke lige standses af jeres vold og magt forsøger vi rent faktisk 
at indrette området med trapper, stier og natur-legepladser, som vore tu-
sindvis af interesserede gæster kan nyde godt af. Steder at mødes, slappe af, 
lege og nyde hinanden og gå på opdagelse i naturen. 

Igen skriger det til himlen at vi hver gang vi ønsker at forbedre tilgængelig-
heden og den rekreative værdi til glæde for offentligheden prompte skal 
overdænges af påbud og trusler fra jer. 

Hvor i verden finder man et eksempel på et centralt beliggende naturområ-
de, midt i en storby, uden særlig meget belysning – hvor det om natten er 
trygt og sikkert at færdes, være og elske i måneskinnet. Til lyden af musik, 
opvask, snak, børnepludder og skålen fra de omkringliggende småskure? 

Deltager styring 

Kulturen på voldanlægget står ikke i modsætning til naturen. Det er et sær-
syn at et fællesskab uden at fordele ejerskab til det hele kan leve midt i et fæl-
leseje, der styres nedefra og hvor planer er noget, der forener i stedet for at 
splitte. 

Ligesom planter og træer på voldanlægget spirer kulturen op nedefra med 
den enkeltes engagement og ressourcer som bærende i et fællesskab. Der i 
fraværet af et udliciteret magtapparat er nødt til at blive enige. 

I vores egen udviklingsplan kan i jo se hvad vi er blevet enige om; hvordan 
vi har tænkt os at gøre i fremtiden, og hvordan vi ønsker at kunne byde 
Danmark og hele verden på besøg til den oplevelse det er at se hvordan 
mangel på central styring giver grobund for menneskelighed, gavmildhed, 
uforudsigelighed, vildskab og skønhed. 

I får ikke skovlen under det, for det er for stærkt. 

 

Med venlig hilsen 

 
Ole Kristensen 


