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SES’s udviklingsplan for Christiania 
 
I SES’s plan for udvikling på CA er disse to billeder sat overfor hinanden.  
Et af Christianshavns Vold og ét af CA-volden.  
Udfra planerne at dømme, er det hensigten, at det meste skal komme til at ligne 
Christianshavns Vold.  
Den hensigt er jeg helt uforstående overfor. 
 
Jeg har som landskabsarkitekt været med til at lave rapporten 
”Fæstningsringen. Pleje- og Udviklingsplan for de kommunale parker, 2002-2007” , 
der omhandler Københavns Kommunes del af Fæstningsringen.  
Det vil sige Christianshavns Vold, udenværkerne på Kastellet, Østre anlæg og 
Ørstedsparken.  
 
I denne plan er hver del af Fæstningsringen karakteriseret med sit særpræg.   
Selvom den samlede Fæstningsring har haft et mere ens udtryk oprindeligt,  
har hver del udviklet sig meget forskelligt.   
Hver del sin historie.  
Dette ses som en vigtig kvalitet og styrkes i planen.  
Samtidig med at ’ringen’ skal gøres mere tydelig og bevidst  
er det hensigten at styrke forskellighederne.  
 
Dette er forsøgt opsummeret i korte sætninger / temaer : 
 

• Ørstedsparken :   romantisk kulturhave 
• Østre Anlæg :   fuglevenlig bypark 
• Kastellet :   forsvarshistorien 
• Christianshavns Vold :  fæstningsværk med naturindhold 
 

Dette arbejde med at finde korte og præcise overskrifter / temaer 
for hver del af Fæstningsringen, var en meget vigtig del af arbejdet med 
udviklingsplanen, 
fordi et bredt samarbejde med mange involverede er nærmest umuligt,  
hvis ikke man har eller sammen finder et fælles sigte.  
Denne udviklingsplan er udarbejdet af Københavns Kommune  
i samarbejde med et stort parkbrugerråd, hvor alle tænkelige interessenter har deltaget 
 



Jeg synes det er ærgerligt, at man ikke har genbrugt denne indgangsvinkel er noget 
lignende til et bredt samarbejde, for det var en kæmpe hjælp. 
 
MEN : 
 
Overfører man denne arbejdsmetode på  CA-delen af Fæstningsringen, må man have fat i 
denne stræknings kvaliteter, som bl.a. handler om : 
 

• antagonismen mellem det militærhistoriske fæstningsværk eller det forladte 
historiske militær, disciplinen og  så selvforvaltningen og anarkiet  

 
• eller hvordan det stringente og det organiske kan berige hinanden 

 
• hvordan den vilde natur har sneget sig ind i storbyen  
 
• en masse selvgroet natur, som jeg synes, det er svært at kalde for en park 
 
• tilgængeligt vildnis,     er mit bedste bud lige nu                                                                                    

og den balance der ligger mellem at noget er et vildnis og samtidig skal være 
tilgængeligt  - det er der en masse økologi i. 

 
Vi taler her om en attraktion, et unikt stykke natur i en storby. 
En attraktion  -  ligesom alle de andre dele af Fæstningsringen. Hver med deres særpræg. 
  
 
 
Økonomi og ’spegepølsetaktik’ 
Jeg er uforstående overfor, at der sættes så forholdsvis mange penge af til renovering / 
opretning / udvikling / afvikling af CA’s voldanlæg, det drejer sig om 37 millioner kr.,  
når der stort set intet er sket i de andre dele af Fæstningsringen 
pga. manglende økonomi, selvom der foreligger en politisk vedtaget udviklingsplan.  
 
Derfor bliver Slots- og ejendomsstyrelsens planer enten ikke til noget,  
bliver til noget fordi det er en anden kasse (statens)  
eller også prioriteres det højt fordi det har en så stor politisk prioritet  
at få stænget CA  
og så er det grønne et forholdsvis ufarligt, men effektivt sted at starte.  
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