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Indsigelse vedrørende ”Udviklingsplan Christianiaområdets voldanlæg” 
 
 
Christianias natur er helt anderledes end alle andre københavnske parker. Den er med stor dygtighed 
blevet plejet gennem de sidste mange år af Christianias gartnergruppe på en måde som de kommunale 
gartnere kun kan se på med misundelse. Resultatet er overvældende, og det samme er antallet af 
besøgende i anlægget.  
 
Hvis Slots- og Ejendomsstyrelsen havde blot antydningen til en ide som kunne forbedre anlægget, ville 
jeg se med interesse på jeres plan. Men min opfattelse er der ikke er nogen ide i planen, som har 
karakter af molestrering.  
 
Jeg må se Slots- og Ejendomsstyrelsens publikation som et led i en kulturkamp. Den siddende regering 
har én gang besluttet at Christiania skal ned med nakken, og undskyldningerne opfindes så til formålet. 
Den der har ramt jer er at Christiania ikke har passet på deres voldanlæg, og at det derfor nu skal 
genoprettes. Men det er jo usandt. Tværtimod er Christianias volde velbevarede i modsætning til i fx 
Tivoli som i iver efter Disneyland har jævnet dem med jorden. Eller hvad med Kastellet? Måske kan 
nærmere studier her godtgøre at plastiknet til forhindring af jorderosion i virkeligheden er en mange 
hundrede år gammel opfindelse? Eller kunne historikerne have lyttet mere til AP Møller end til de 
historiske facts da de i 90’erne renoverede anlægget? 
 
Jeg har ondt af jer over at I har fået en så utaknemlig opgave, og I har dumpet den med et brag. Den 
eneste der kan løfte den er Christiania, som har en særdeles klar plan for hvordan den videre udvikling 
skal gå. Hvis I vil redde bare lidt af æren og moralen, er det bedste I kan gøre at anbefale at sende bare 
en enkelt af de mange millioner, som beredvilligt flyder fra regeringen til projektet, til Christianias 
gartnergruppe. Den vil sikkert gøre en verden til forskel i et samfund hvor det utopiske realiseres for en 
brøkdel af de omkostninger det ordinære koster i det normaliserede danske samfund. 
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