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Slots- og Ejendomsstyrelsen har ansvaret  
for nogle af de mest betydningsfulde danske 
slotte, palæer og haver. Det er styrelsens opgave  
at optimere samfundets nytte af disse anlæg, 
således at de bevares og nyttiggøres i dag  
og for fremtiden.

Det er en grundlæggende forpligtelse, at anlæg-
gene bevares, så kommende generationer kan 
opleve dem som autentiske, velbevarede anlæg 
med stor kulturhistorisk fortælleværdi. Det er 
samtidig en forpligtelse at sikre anlæggene  
synlighed og tilgængelighed for offentligheden  
og understøtte de rekreative, turistmæssige  
og identitetsbærende potentialer, som denne  
del af kulturarven repræsenterer.

Slots- og Ejendomsstyrelsen skal sikre, at statens 
slotte og haver fortsat udvikles under en  
afbalanceret afvejning af bevaringsforpligtigelsen  

og brugernes ønsker og behov. Til dette formål 
udarbejder og reviderer styrelsen løbende  
udviklingsplaner for slottene og haverne. 

En udviklingsplan må ikke forveksles med  
en egentlig handlingsplan. De aktiviteter,  
som skitseres i udviklingsplanen, bliver løbende 
taget op til revision og gennemførelsen afhænger 
af faktorer som brugerhensyn, anlæggenes  
aktuelle tilstand, økonomi etc. 

Udviklingsplanerne fastlægger strategier  
for havens bevaring, udvikling og nyttiggørelse  
og forholder sig til og imødegår forskellige  
problematikker i relation hertil. På den måde 
sikres et gennemarbejdet perspektiv for den 
videre udvikling. 

Slots- og Ejendomsstyrelsen
Løngangstræde 21
1468 København K

Tlf.:  33 92 63 00
E-mail: sesmail@ses.dk
 www.ses.dk
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forord

Slots- og Ejendomsstyrelsen har ansvaret  
for en stor del af de mest betydningsfulde danske 
slotte, palæer og haver. Det er styrelsens opgave 
at optimere samfundets nytte af disse anlæg, 
således at de bevares og kan bruges i dag  
og for fremtiden.

Med overdragelsen af ansvaret for udvikling  
af Christianiaområdet, fik Slots- og Ejendoms-
styrelsen i 2004 en ny stor opgave, hvoraf  
udarbejdelse af en Udviklings- og plejeplan  
for voldanlægget indgik som en af mange  
delopgaver. Rammen for dette arbejde er Lov  
om ændring af lov om anvendelse af Christiania-
området, Lov nr. 431 af 09/06/2004 og 
Christianiaudvalgets helhedsplan fra marts 2004.

Christianiaområdets voldanlæg er et levende 
kulturhistorisk anlæg, der udvikler sig over tid. 
Begrebet udviklingsplan skal forståes, som en 
plan, der fastlægger strategier for anlæggets 
bevaring, udvikling og nyttiggørelse, og forholder 
sig til og imødegår forskellige problematikker  
i relation hertil. 

Udviklingsplanen for Christianiaområdets  
voldanlæg er udarbejdet i samarbejde med  
Opland Landskabsarkitekter, der primært har 
rådgivet om udvikling af terræn og beplantning 
samt udarbejdelse af kortbilag. I forbindelse med 

udarbejdelsen har Slots- og Ejendomsstyrelsen 
holdt en række møder med forskellige myndig-
heder og væsentlige interessenter, herunder 
Christianiaområdets gartnergruppe. 

Udviklingsplanen sendes til høring hos interessen-
ter og myndigheder, og indkomne kommentarer  
vil indgå i det videre arbejde med udviklingen  
af Christianiaområdets voldanlæg.

Som det fremgår af loven, er det en grundlæg-
gende forpligtelse, at det historiske voldanlæg 
bevares, så kommende generationer kan opleve 
anlægget som autentisk, velbevaret og med stor 
kulturhistorisk fortælleværdi. Voldanlægget er et 
enestående og velbevaret eksempel på et euro-
pæisk fæstningsanlæg, men også de senere  
tilkomne kulturlag har stor historisk betydning.  
Det er en vigtig opgave at sikre, at voldanlægget  
er synligt og i videst mulig omfang er tilgængeligt  
for offentligheden for bl.a. at understøtte de 
rekreative, turistmæssige, undervisningsmæssige 
og identitetsbærende potentialer, som denne del 
af kulturarven repræsenterer.
 
Slots- og Ejendomsstyrelsen skal sikre, at vold-
anlægget fortsat udvikles under en afbalanceret 
afvejning af bevaringsforpligtelsen og brugernes 
ønsker og behov.

Dele af det historiske voldanlæg har siden  
begyndelsen af 1970’erne været beboet.  
Beboerne overtog de forladte militærbygninger, 
og indrettende dem til beboelse og andre formål. 
Derudover er der siden slutningen af 1970’erne 
opført en række nye bygninger til beboelse på 
voldanlægget. 

Hensigten med denne udviklingsplan er,  
at stedets forskellige kulturlag vil være synlige,  
og bliver sikret en fortsat udvikling. Det omfatter 
både det oprindelige fæstningsanlæg, senere 
tilkomne militærbygninger og dele af Christiania-
bebyggelsen.

Målet med udarbejdelse af udviklingsplanen  
for Christianiaområdets voldanlæg er dels,  
at lægge et gennemarbejdet og nuanceret  
perspektiv for det fortsatte arbejde med dette 
anlæg. Dels at sikre, at konkrete beslutninger 
vedrørende anlægget sættes ind i en større  
sammenhæng. Derudover skal udviklingsplanen 
danne grundlag for den fortsatte dialog med 
andre myndigheder, beboerene på Christiania-
området og øvrige væsentlige interessenter  
i området.
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Christianiaområdets voldanlæg

Det er Slots- og Ejendomsstyrelsens målsætning 
at udviklingsplanen sikrer, at der skabes sammen-
hæng mellem Christianiaområdets voldanlæg  
og de tilstødende dele af Christianshavns vold. 
Ligeledes skal udviklingsplanen sikre, at vold-
området beskyttes og sikres en pleje, så det 
imødekommer de forandringer, der kan forventes 
at ske i byområderne omkring Christiania-
området. Udviklingsplanen skal indgå i grund-
laget for Københavns Kommunes lokalplan-
lægning for Christianiaområdet. Lokalplanen vil 
blandt andet regulere fremtidige adgangsforhold 
og stiforbindelser på voldanlægget. 

Christianiaområdets voldanlæg blev oprindeligt 
anlagt som et militært forsvarsanlæg. Området  
er centralt placeret i byen som en del af den  
rekreative struktur som Fæstningsringen fra 
slutningen af 1600-tallet har dannet grundlag for.

Hovedvolden er ca. 5 m. høj. Fra voldgangen  
og voldkronen er der mange steder mulighed  
for at se langt. Byens tårne og markante bygnings-
værker i nærheden vidner om byens nærhed  
og voldenes placering i forhold til centrum  
og havnen.

Som det fremgår af Christianiaudvalgets  
Helhedsplan (2004) er volden præget af  
tilgroning. I betænkningen til christianialoven 
(2004) vurderes det at, bygningsmassen  
på volden er steget med 37% siden 1989.  
Det betyder, at udsynet fra voldene mange  
steder begrænses af den tætte bevoksning  
og selvbyggerhusene.
 
Forbindelsen fra Christianiaområdets voldanlæg 
til den øvrige del af Fæstningsringen er sløret  
af tekniske anlæg og hegn imellem de forskellige 
områder. Mod nord er Stadsgraven og hoved-

volden delt af Refshalevej langs Charlotte  
Amalies Bastion. Vejen slører den visuelle kontakt 
voldene imellem og er en væsentlig barriere for, 
at Stadsgraven ved Christianiaområdets vold-
anlæg får tilført nyt vand. Trafikken på Refshale-
vej bryder stiforbindelsen fra Christianiaområdets 
voldanlæg til volden mod nord. Mod øst er 
adgangen til haveforeningerne og Kløvermarken 
begrænset af den ydre voldgrav og udsynet sløret 
af den tætte bevoksningen på glaciset. Der er 
adgang til haveforeningerne via en bro, der går 
over ydre voldgrav ved 5. Redan. Mod syd  
er der adgang fra Christianhavns Vold ved  
Bådsmandsstræde via en smal sti på bærmen  
ved Stadsgraven.

Mod vest afgrænses området af Refshalevej langs 
Erdkehlgraven og Fabriksområdet ved Christiania-
området. Der er mange adgangsmuligheder  
til fortidsmindet fra vest via de militærhistoriske 
ramper eller mindre trappe- og rampeanlæg fra 
Christianiaperioden.

Principsnit der viser de betegnelser, der er anvendt i udviklingsplanen. 
Begrebernes betydning forklares i ordlisten på side 110.



�

Udviklingsplanen skal sikre, at voldområdet 
udvikles som et samlet rekreativt landskabeligt 
område under hensyntagen til fortidsmindets 
historie. Der er tre faser i planen: 

Fase 0 omfatter de første opretningsarbejder  
med oprensning af Magasindammene, udtynding 
i træbeplantningerne samt opretning af brinker 
langs stadsgraven ved Refshalevej.

Fase 1 består af en lang række større anlægs-
arbejder med opretning af brinker, omlægning  

af stier, etablering af trapper, udtyndinger  
af udlevede træbeplantninger, genplantning  
af voldkrone træer samt etablering af græsdække  
på voldterrænet. 

Fase 2 omfatter de resterende anlægsarbejder,  
der skal gennemføres med opretning af brinker, 
omlægning af stier, etablering af trapper, broer, 
udtyndinger af udlevede træbeplantninger,  
genplantning af voldkrone træer, etablering  
af græsdække på voldterrænet samt fortsat  
oprensning af Magasindammene.

Udsigt mod vest fra voldgangen på kurtinen  
ved bebyggelsen Sjette Sans, november 2005.

Udviklingsplan  |  Christianiaområdets voldanlæg
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Christianialoven har til formål at sikre, at den del af Christianshavns Volds  

hovedvold og ydre vold, som ligger på Christianiaområdet, samt områderne  

i Carls og Frederiks Bastioner reetableres som et samlet rekreativt område
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relation til anden planlægning

Udviklingsplanen for Christianiaområdets  
voldanlæg er udarbejdet indenfor de rammer 
som er beskrevet i christianialoven og Christiania-
udvalgets helhedsplan fra marts 2004. I christia-
nialovens formålsparagraf beskrives, at loven har 
til formål at sikre, at den del af Christianshavns 
Volds hovedvold og ydre vold, som ligger på 
Christianiaområdet, samt områderne i Carls  
og Frederiks Bastioner reetableres som et samlet  
rekreativt, landskabeligt område under hensyn-
tagen til fortidsmindets historiske udformning. 
(Christianialoven §2 stk.2 pkt.1.) 

Helhedsplanen fra marts 2004 beskriver, hvordan 
voldene som fortidsminde reguleres, så den 
kulturhistoriske værdi fastholdes, samtidig med  
at områdets naturværdier og rekreative muligheder 
udvikles. Det åbnes for, at voldenes fortælleværdi 
i et samspil med den bagvedliggende by tydelig-
gøres. Helhedsplanen åbner også op for, at nyere 
kulturhistoriske lag og kulturmiljøer, som både 
omfatter de militære anlæg, og de anvendelser  
det efterfølgende Christiania har tilføjet voldene 
på nøje udpegede steder, kan leve videre i et 
afvejet samspil med de kulturhistoriske værdier. 

Generelt beskriver Helhedsplanen at volde  
og voldgrave skal beskyttes mod bebyggelse, 
tilgroning og ændringer af terræn. De dele  
af voldene, der er vigtige for at fastholde  
hovedindtrykket af fæstningsanlægget, frilægges  
for al bebyggelse, bortset fra fredede bygninger,  
og bygninger med bevaringsværdig 1 – 3 iht.  
den SAVE vurdering, som blev gennemført  
i 2003. Helhedsplanen angiver også retningslinier 
for, at der på Dyssen kan udpeges områder, hvor 
en nærmere detailplanlægning skal fastlægge 
rammerne for bevarelsen af den eksisterende 
Christianiabebyggelse.

Slots- og Ejendomsstyrelsen har igangsat  
en proces omkring frilægning af volden med 
udgangspunkt i Christianiaudvalgets helhedsplan. 
Nærværende udviklingsplan er udarbejdet i flere 
faser, der knytter sig til den kort og langsigtede 
frilæggelse af voldanlægget. 

Christianiaområdets voldanlæg blev en del  
af Lokalplanen som blev udarbejdet af Miljø-
ministeriet i 1991 på baggrund af et landsplan-
direktiv for Christiniaområdet fra 1989. Denne 
lokalplan beskrev at voldområdet udlægges til 
offentligt, rekreativt område. Lokalplanen skulle 
sikre en oplevelse af at færdes i et område, der  
er åbent tilgængeligt for hele byens befolkning.  
Det historiske fortidsminde skulle respekteres. 
Lokalplanen åbnede for, at et vist antal boliger  
og andre bygninger indtil videre kunne forblive  
i området, hvis de var forenelige med områdets 
rekreative karakter og hvis Forsvarsministeriet  
gav tilladelse hertil. Lokalplanen indebar et 
byggestop på voldområdet, et byggestop,  
som kun delvist er blevet efterlevet.

Nord for Christianiaområdets voldanlæg ligger  
to bastioner, som er i privateje. Disse bastioner  
er omfattet af Lokalplanen for Holmen, hvori  
det beskrives at friarealerne skal være offentligt 
tilgængelige.Voldanlægget skal i princippet opret-
holdes, som det fremtræder i dag, hvilket dog 
ikke er til hinder for en beplantningsmæssig 
retablering af anlægget. Endvidere beskrives  
at Qvintus Bastion og Qvinti Lynette dog kan 
retableres (Københavns Kommunes Lokalplan 
nr. 311, november 2001). Denne lokalplan åbner 
også for en ny anvendelse af Margretheholm  
til erhverv og boliger, hvilket også vil medføre  
et større behov for offentlige rekreative områder 
på det nordlige Amager. Arbejdet med Christia-
niaområdets voldanlæg kan ikke ses isoleret,  

men skal ses i sammenhæng med de planer  
for den øvrige del af Christianshavns vold, som 
indgår i Københavns Kommune planlægning  
for det samlede historiske fæstningsanlæg  
omkring København, kaldet for Fæstningsringen. 
Her udgør Christianiaområdets voldanlæg  
en væsentlig del af den samlede Fæstningsring,  
men er kun behandlet meget overordnet. 

Københavns Kommune har igangsat  
udarbejdelsen af en lokalplanredegørelse  
for Christianiaområdet med input fra både  
Slots- og Ejendomsstyrelsen og Christiania-
områdets beboere.

Lokalplanredegørelsen er et vigtigt skridt  
på vej mod udarbejdelse af en ny lokalplan for  
Christianiaområdet, og det er hensigten, at den 
nye lokalplan også vil omfatte voldområdet, hvor 
den vil regulere fremtidige nye adgangsforhold  
og stiforbindelser på voldanlægget. Nærværende 
udviklingsplan indgår i grundlaget for Køben-
havns Kommunes lokalplanlægning for Christia-
niaområdet. Dette sikrer, at udviklingsplanens 
forslag til stiføringer derigennem bliver omfattet  
af planlovens bestemmelser om offentlig høring 
og politisk behandling. 

Det er Slots- og Ejendomsstyrelsens målsætning, 
at udviklingsplanen skal sikre, at der skabes 
sammenhæng mellem Christinaområdet  
og tilstødende dele af Christianshavns Vold, 
ligesom udviklingsplanen skal sikre, at vold-
området beskyttes og sikres en pleje, så det  
kan imødekomme de forandringer der kan  
forventes at ske i byområderne øst og vest  
for Christianiaområdet. Derigennem sikres  
at Christianiaområdets voldanlæg kommer til  
at indgå i et samlet rekreativt landskab  
for Københavns borgere.



hIstorIeN



Christianshavn blev anlagt på et opfyldt terræn i farvandet mellem København  

og Amager — beskyttet af et voldanlæg med fem bastioner og med en kanal  

efter hollandsk mønster. Anlægget blev udvidet i to etaper; hvor det sidste  

fra 1685 — 1692 resulterede i det voldanlæg, der i dag indgår i det fredede  

fortidsminde på Christianiaområdet
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I 1661 blev Kastellet anlagt som en forbedring  
af Sct. Annæ skanse, der beskyttede de anlægs-
broer, som blev etableret langs den nuværende 
Toldbodgade – bl.a. til monopolet på den islandske 
handel. Udvidelse af volden og anlægget af  
Citadellet Frederikshavn skete efter hollænderen 
Friherre Ryssensteins principper for opbygning  
af befæstninger.

historien

Christianshavn blev anlagt på et opfyldt terræn  
i farvandet mellem byen og Amager – med et 
voldbyggeri med fem bastioner og med en kanal 
efter hollandsk mønster. Anlægget blev senere 
forhøjet og udvidet og kun Elefantens- og Løvens 
Bastioner samt Amagerport og Amagerports 
Ravelin er bevaret i den oprindelige struktur,  
som kendes i dag. Endda i en beskåret udgave, 
fordi man med udvidelsen af volden mod nord  
ændrede på det oprindelige voldanlægs  
”cirkelslag”.

I 1667 – 70 udvides befæstningen mod vest  
med Kalvebods-, Enhjørningens og Panterens 
Bastioner – samtidig med, at befæstningen  
på Sjællandssiden blev udvidet fra Vesterport  
til Ryssenstens Bastion og hermed blev Frede-
riksholm og Frederiksholms Kanal anlagt.  
Københavns slot lå herefter beskyttet af en samlet 
voldring mod vest – en logisk følge af, at slottet 
og København med enevældens indførelse i 1660 
var blevet til kongens hovedsæde.  

Erik Dahlberg: Spionkort over København 1658 – 59. Beskrivelsen på kortet 
lyder: ”Denne Charta och Avritning haver General Quartermäster Lieutnanten 
Erich Dahlbergh hemligen med egen hand förfärdiget uti Kiöbenhamn, den tid  
a hans Kong. Maj:t Carol Gustaff ärnede begynna det andra kriget emot  
Dannemark”. Dahlberg besøgte København kort før krigen med Sverige 1658. 
Kilde: Krigsarkivet, Stockholm 

København ca. 1676, hvor udvidelsen af Christianshavns vold 
mod syd er gennemført, hvorved indsejlingen fra Kalveboderne  
er blevet bedre beskyttet. Kilde: Det Kongelige bibliotek,  
Kortsamlingen.



13Udviklingsplan  |  Christianiaområdets voldanlæg

Gottfried Hoffmanns projekt til udvidelse af Christians-
havns Vold. Planen er approberet af Christian den 5. den  
9. maj 1682 og har dannet grundlag for igangsætning  
af anlægsarbejderne. Snittegningen viser, hvordan både 
voldgade, voldgangen, brystværn, berme og voldgraven  
blev planlagt. Desværre er tegningen i meget dårlig tilstand 
og det er ikke muligt at se, om der også var regnet med  
en tilplantning med en tornehæk langs med Bermen  
på dette tidspunkt. Kilde: Rigsarkivet.

Fra 1682 – 92 udbygges Fæstningsringen  
på Christianshavn mod nord-øst – fra Løvens 
Bastion til Qvintus. Denne udbygning sker,  
fordi Christianshavns vold ikke længere beskytter 
Frederiksstaden fra syd og fordi man med anlæg-
get af ”Hukken” (et indpælet område til orlogs-
fartøjer 1680 – 83) på Amagersiden overfor 
Kastellet og Toldboden får behov for beskyttelse 
mod syd og øst. Det nye voldstykke etableres 
sandsynligvis tidligt med en voldgade, der løber 
fra Christianshavns Voldgade og videre til  
Qvintus – på senere kort kaldet Qvintusveien 
eller Erdkehlveien. Voldgaden var nødvendig  
for at få bragt artillerie og ammunition frem  
på forsvarsværket.

Udbygningen godkendes af Christian den 5.  
den 9. maj 1682 – tegnet af fæstningsingeniør  
Gottfried Hoffmann, påbegyndt i 1685  
og afsluttet i 1692.
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Bag voldene fortsatte opfyldninger og ind-
dæmninger på Christianshavn, der hvor  
natrenovationen slap – med opfyld af dag-
renovation og bygningsaffald – herunder  
bygningsaffald fra brandene i 1795 og 1807.

Omkring 1830 var der foretaget opfyldning frem 
til en linie fra Brobergsgade til og med Wilhelms 
Bastion. I 1830 fremlægges planer om bygning  
af et tugt- og forbedringshus på det nyindvundne 
areal, men planerne opgives, og militæret rykker  
i stedet ind på området. Efter planer om at bygge 
et laboratorium på arealet, opførte man Nyartil-
lerikaserne og afskar voldgaden ved Bådsmands-
stræde mod nord for offentlig adgang.

Der var på dette tidspunkt store planer om 
inddæmning bag det nye stykke af Christians-
havns Vold og anlæggelse af Nychristianshavn 
bag den nordøstlige del af volden på Christians-
havn mellem Løvens Bastion og Qvintus.  
Planerne om en udvidelse af byen blev ikke 
realiseret. Dog anlægges Nyholm aller yderst  
ved Qvintus Bastion, et anlæg, der kunne tjene 
som Flådens tilholdssted ved den anlagte havn 
– kaldet Hukken. Hermed var den grund-
læggende struktur i Københavns befæstning på 
plads. Efterfølgende udvidelser og anlæg bygger 
på den hovedstruktur, som blev udlagt i denne 
periode. 

I den oprindelige befæstning var der foran  
Stadsgraven en lav vold foran bastionerne.  
Denne lave vold indrammer Stadsgraven  
og anlægges først i 1779 – 91. Volden forhøjes  
til en egentlig forvold – en enveloppe, der  
skulle beskytte den dækkede vej og samtidig 
anlægges de fremspringende Redaner med krudt-
magasinerne som en fremskudt forsvarslinie. 
Foran denne blev der i 1810 – 13 udgravet  
en avant-fossé – en ydre voldgrav og derved  
var udbygningen af det egentlige fæstningsanlæg 
færdig. 

København i 1693 efter færdiggørelsen af voldanlægget.  
På denne plan er Christianshavns oprindelige vold mod nord 
nedbrudt og opfyldningen af de nye arealer bag volden  
er i gang. Kilde: Det svenske Krigsarkiv.

I 1832 er opfyldningen bag Prinsessegade færdig  
og arealet anvendes som excerserplads for den borgerlige  
bevæbning, som også har anlagt en skydevold. I stedet  
anvendes arealet langs med voldgaden som renovationsplads  
med tilkørsel fra Voldgaden. Kilde: Rigsarkivet. 



I Carl August Struensees lærerbog: ”Begyndelses-
grunde i Krigsbygningskonsten” fra 1780  
beskrives, at der til et befæstningsanlæg også 
skulle indgå beplantning. Her beskrives anvend-
else af træer langs med voldgangen: ”Paa Hoved 
Voldgangen plantes Alleer af Træer, hvorved man 
ikke alene erholder behagelige Spadseregange, 
men og skaffer Fæstningen sande Fordele”. 
Træerne skulle ikke alene tjene til rekreative 
formål, men også forhindre fjenden i at se ind 
over byen. 

Foran volden blev plantet tjørnehække:  
”Naar Fæstningen er forsynet med en Berme; 
Saa plantes Torne paa denne. Har Eskarpen  
af Graven ingen Befæstningsmur, saa er det 
ogsaa fordeelagtigt, at forsyne denne Skraaning 
med Torne.”. ”Den af Volden løsskudte Jord 
standses ogsaa af disse Torne, hvorved forhindres, 
at en Voldaabning ei faa let kan tilveiebringes.  
Og ere slige tornehekker gode, da fortiene  
de Fortrinet for alle Pallisader og Stormpæle”.  
Disse hække var plantet langs med voldfoden  
og en tornemester var ansat til at sørge for  
at hækkene var tætte og sammenhængende. 

Hvornår de første hække blev plantet vides  
ikke, men allerede i 1714 fik voldmester Hans 
Henrich Reusche tildelt et areal til planteskole 
ved Skt. Annæ kirke. Målet var at skaffe planter  
til ”at plante unge træer og torne udi til voldenes  
fornødenhed”. 

En akvarel af Ole Jørgen Rawert viser, hvordan 
beplantningen på volden fremstod i 1837, hvor 
træerne bag ved voldkronen dannede en sammen-
hængende grøn ramme og hvor tornehækken 
langs med bærmen dannede en ugennemtrængelig 
forhindring. Tegningen viser også, at voldsiderne 
var bevokset med spredte buske.
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Da voldene nedlægges omkring København – skete 
det som en glidende proces fra beslutningen om  
at nedlægge demarkationsterrænet mellem Søerne 
og Falkoner Allé/Jagtvej i 1852. Byportene blev 
åbnet i 1856, voldenes omdannelse ved etablering 
af parkerne på Sjællandssiden i 1870’erne  
– Tivoli (1870), Østre anlæg (1873), Botanisk 
Have (1874) og Ørstedsparken (1876 – 79).

Christianshavns Vold (og Kastellet) blev imidler
tid ikke omdannet i samme takt, som den øvrige  

del af fæstningen. Men der skete alligevel  
en række ændringer, som fik indflydelse  
på den videre udvikling af Christianshavns Vold.  
I forbindelse med åbningen af Refshalevej  
fra Christianshavn, kan Refshaleøen sælges  
til B&W i 1872. I 1902 anlægges Langebro med 
en ny linieføring, sådan at broen lægges udenfor 
volden på Christianshavnssiden og med en  
anlæggelse af Amager Boulevard. I 1909 frikøber 
Ejendomsselskabet Amagerbro A/S arealerne  
ud for Amagerport Ravelin (ved Christmas  

Møllers Plads) for demarkationsklausulen, og 
herefter er Christianshavns volds tid som forsvars
anlæg slut. I 1909 nedlægges fæstningen ved lov  
– med virkning fra det tidspunkt, hvor det projek
terede befæstning af Amagers sydkyst er etableret.

Volden var på dette tidspunkt stærkt nedslidt, 
hvad billeder vidner om. I 1916 blev Chistians
havns Vold overdraget til en Voldkommite, der 
forestod renovering og genopretning af den 
nedslidte vold. Volden havde længe før  

Ole Jørgen Rawrt malede den 2. juni 1837 en akarel med udsigen mod Lille  
og Breslaus Mölle ved Amager Port. Her gengives også beplantningen på volden  
med voldkronetræer og tornehæk langs med stadsgraven. På voldsiderne er der  
spredte buskplantninger og i selve stadsgraven en frodig bredvegetation med siv.  
Kilde: Det kongelige bibliotek.

Christianshavns Volds top i 1923, hvor den smalle sti  
på voldgangen er omkranset af en række af de oprindelige træer,  
samt en tæt krat plantning på indersiden af bastionen. 
Illustrationen Stammer fra Illustreret Tidende, Årgang 65,  
Nr. 3, 21.10 – 1923, s. 49 Kilde: Det Kongelige Bibliotek. 
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overdragelsen været offentlig tilgængelig og havde 
længe været det eneste grønne område og frie 
legeplads på det tæt bebyggede Christianshavn, 
og det havde medført en meget stærk nedslidning 
af volden.

I 1915 blev Løvens Bastion overtaget af Vold
kommiteen og blev (gen)åbnet for offentligheden 
i 1916. I 1917 – 18 blev strækningen fra Torve
gade til Panterens Bastion overtaget (åbnes  
i 1918) og i 1925 overtog Københavns kommune 
ejerskabet af hele voldområdet fra Langebro  

til Bådsmandsstræde kaserne (Panterens Bastion 
undtaget) og den resterende del af området blev 
åbnet i 1927. Hermed afrundes den langstrakte 
omdannelsesproces, som blev sat i gang med 
anlæggelse af den ny Langebro og afsluttedes 
med åbning af den sidste del af volden i 1927. 
Renoveringen var hårdhændet, men sigtede heller 
ikke på en retablering af volden til sit oprindelige 
udseende, men derimod mod en omdannelse  
af volden til offentlig park efter datidens park
æstetik – trapper, hegn/hæk, legeplads og orden.

Torvegade set mod Løvens Bastion. Foto fra ca. 1916  
umiddelbart ført igangsætningen af genopretningsarbejdet  
viser et voldanlæg, hvor profilen er næsten udvisket  
af kraftig slid. Kilde: Københavns Bymuseum. 

Samme motiv under genopretningsarbejdet, hvor profilen rettes  
op og nye stier indrammet af trådhegn og tjørnehække etableres  
til at styre den intensive brug. Kilde: Københavns Bymuseum. 
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Anlæggets forsvarsmæssige betydning forsvandt 
med udviklingen i den militære teknologi og med 
den voksende storby, der efterhånden helt omlejrede 
voldanlægget. Med nedtoning af kasernefunktionen 
fik dele af området i stedet stor betydning som 
ammunitions fabrikation og til opbevaring af mate
riel. Hæren udbyggede en stor produktion i den 
sydlige del, mens Flåden anvendte den nordlige  
del til opbevaring i krudtmagasinbygninger og 
bunkere.

I perioden 1969 – 71 afvikles Bådsmandsstrædes 
Kaserne. Kasernen forlades allerede i 1953  
– området besiddes herefter af Hærens Materiel
kommando med Ammunitionsarsenalet  
og Landetatens Laboratorium.

Christianias første tid efter besættelsen i 1971 
blev først og fremmest en periode, hvor de nye 
beboerer først etablerede sig i de huse, som 
militæret havde efterladt. Det bærende princip 
var genanvendelse af bygninger, som havde været 
brugt til andre formål, og indretning med de 
mange genbrugsmaterialer, som byen var fuld  
af som følge af de mange totalsaneringer.  
Et meget brugt byggemateriale var f.eks. ”palle
brædder” – brædder fra gamle paller, som var 
trukket fra hinanden – men stadig fulde af søm.

Fæstningsanlæggets volde blev betraget som 
”naturen”, der først blev taget i brug efter
hånden, som pladsen blev mere trang i militærets 
bygninger – eller for de, som virkeligt ville leve 

”på landet” uden vand og el. F.eks. var der  
på Børneengen ikke andet end beboelse  
i Kommandørhuset, Krudthuset med tilhørende 
stald. Børnehuset blev etableret i 1974 – en enkelt  
skurvogn eller to, men ellers var dette ude ”på 
landet”. Nordområdet var stort set helt ubeboet 
og man skulle forcere det gamle skel mellem 
Landetatens og Søetatens territorium – det skel, 
som på Dyssen først blev overskredet i somme
ren 1972. Den øvrige del af Dyssen var også  
et meget tyndt befolket område. Mod slutningen 
af 1970’erne gjorde områdets beboere meget  
for at få strøm til Dyssen. Senere kom vandet 
med – og med vandet kom behovet for  
kloakering, som kom nogenlunde på plads  
i 1990’erne.

Christianshavns Vold åbnes for publikum efter opretningen i 1916,  
hvor den nedslidte voldkrone er blevet erstattet af en ny grusbelagt  
sti med trådhegn og tjørnehække på begge sider. Foto: Holger Damgaard, 
Kilde: Det Kongelige Bibliotek.

På luftfotoet fra 1939 ses, at det tidligere forsvarsanlæg er helt omgivet af den voksende storby.  
Kolonihaverne er etableret øst for Envelopen, mens opfyldningen af Margretheholmen er i fuld gang.  
På fotoet ses det tydeligt, hvordan Christianiaområdets Langgade følger den runding, som resten  
af Refshavevej har, mens stykket fra Krudsløbet til Vilhelms Bastion er skabt ved udlæg i vandarealet.  
Kilde: Bispetid til Borgertid (s. 152).
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Tine Smedes korttegning fra 1975. Der ses kun ganske  
få nye bygninger på Christianiaområdet. To skurvogne  
på Dyssen, Skurvognslandsbyen bag Mælkebøtten,  
en skurvogn på Børneengen og én ved den Blå Karamel. 
Kilde: www.christiania.org.
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I forlængelse af Højesteretsdommen i 1978,  
hvor staten fik medhold i, at en rømning af  
Bådsmandsstrædes kaserne kunne iværksættes,  
igangsatte regeringen en udredning af forholdene,  
som kunne danne grundlag for områdets fremtid. 
Planen blev udarbejdet af arkitektfirmaet Møller 
og Grønborg og på den baggrund fremlagde 
miljøminister Erik Holst en redegørelse til Folke
tinget (9. marts 1982). Redegørelsen blev taget til 
efterretning og den indebar, at Christiania kunne 

fortsætte under forudsætning af, at der skete  
en lovliggørelse af en række forhold. Bl.a. skulle 
der sikres en istandsættelse af bevaringsværdige 
bygninger og en offentlig adgang til at udnytte  
de rekreative muligheder på Christianiaområdet 
(underforstået voldanlægget).

På Christianiaområdet havde man i stigende grad 
taget området i besiddelse. Der blev efterhånden  
i større omfang investeret i bygninger og bolig  

– det var ikke længere kun genbrugsmaterialer  
som blev anvendt. Skurvogne blev bygget  
sammen og fik i stigende grad karakter af faste 
huse. De første nye huse bygges på voldens 
yderside. Et markant brud på den hidtidige 
praksis var bygning på spidsen af Ulriks Bastion.

Det lykkedes dog efterhånden at få begrænset 
nybyggeriet, men lysten og forståelsen for  
at begrænse sig på voldene var ikke entydig. 

Bebyggelse langs med Stadsgraven.  
Foto: 1979 – 1980.  
Kilde: Københavns Bymuseum.
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Der blev både udbygget på eksisterende  
bygninger og bygget nye bygninger. Byggeriet 
udviklede sig med stadigt flere nye bygge
materialer og stadigt stigende investeringer  
i husene på voldanlægget. 

Christianiaområdets voldanlæg er en del af  
en lang historie, hvor de forskellige kulturlag  
overlejrer hinanden. Voldanlægget med terræn
former og vandfyldte grave udgør det historske 
befæstningsanlæg. Senere tilkommen beplantning 

og bebyggelse fra militærets brug af området 
fortæller historien om, hvordan militæret  
udnyttede området, da den primære forsvars
funktion ikke længere var nødvendig. Det er 
derfor centralt i denne udviklingsplan  
for voldanlægget, at der sikres mulighed for  
at alle de forskellige kulturlag er erkendbare,  
men ikke nødvendigvis på samme sted. En  
afvejning og klarlægning af de mange historiske 
lag skal sikre at områdets mange kvaliteter også  
i fremtiden vil være beskyttede og erkendbare.

Bebyggelsen på ydersiden af hovedvolden, der oprindelig 
var beskedne skure, er med tiden blevet udvidet med 
tilbygninger ud i Stadsgraven og langs med det fredede 
fortidsminde.



eN del af
fæstNINgsrINgeN



Fæstningsringen omkring Københavns centrum er stadig tydelig, selvom andre dele  

af det samlede voldanlæg er forsvundet eller ændret til vejanlæg og parkanlæg.  

Christianiaområdets voldanlæg er en væsentlig del af det samlede fæstningsring,  

og den er det mest velbevarede del af det militærhistoriske voldanlæg 
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Christianiaområdets voldanlæg er en væsentlig 
del af et af de mest velbevarede militærhistoriske 
voldanlæg i verden. I de fleste hovedstæder  
er voldene forsvundet eller ændret til vejanlæg  
og parker.

Københavns udvikling har medført afvikling  
eller omdannelse af de fleste strækninger  
af Fæstningsringen.

Voldparkerne Tivoli, H.C. Ørstedsparken,  
Botanisk Have og Østre Anlæg er blevet til  
selvstændige parker med hver sin identitet  

EN DEL AF FÆSTNINGSRINGEN

og funktion. Det er kun vandet og terrænet,  
der vidner om parkernes fortid som en del  
af Fæstningsringen.

Voldparkerne umiddelbart op til Christiania
områdets voldanlæg er stort set intakte, men har 
på forskellige måder været omfattet af gennem
gribende renoveringer eller nytolkninger, der kun 
i mindre grad har været tro mod det militære 
udgangspunkt.

Christianhavns volde mod vest har et andet profil 
end Christianiaområdets voldanlæg som følge  

af genopretningen fra 1916, herunder anlæg  
af en bred sti på voldkronen/brystværnet  
afgrænset af trådhegn og tjørnehække og brede 
stier på voldgangen og på bærmen.

Charlotte Amalies Bastion nord for Christiania
områdets voldanlæg er renoveret med øget  
synlighed for øje med undtagelse af escarpen. 
Voldprofilet er tydeligt som en groft oprettet 
græsform. Voldgaden og voldgangen er endnu 
ikke genetableret.

Christianshavns Vold set fra Enveloppen,  
november 2005.

Udsigt fra Ravelinen mod nordøst. Christianshavns Vold/ 
Løvens Bastion ses i forgrunden til venstre. I baggrunden 
ses Christianiaområdets voldanlæg/Ulriks Bastion, 
november 2005. 
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Christianias voldanlæg, relation til byen, 1:25:000, 04.01.2006, Tegnestue Peter Juhl

N

0 1 km

Vor Frelsers Kirke

Torpedohallen

Operaen

Amagerforbrænding

Kastellet

Marmorkirken

Østre Anlæg

Botanisk Have

H.C.Ørstedsparken

Christiansborg
Københavns Rådhus

Tivoli

Chirstians Kirke

Raddison SAS Scandinavia Hotel

Udviklingsplan  |  Christianiaområdets voldanlæg 25

Sydlige flanke af Charlotte Amalies Bastion set fra fasen. 
Fra venstre ses brystværn, trærække, voldgang, inder
skråning og område til voldgade i bunden, november 2005.



chrIstIaNIaområdets 
voldaNlæg I dag



Fortidsmindet indenfor Christianiaområdet omfatter hovedvolden 

med fem bastioner og den fremskudte enveloppe med fem redaner. 

Voldanlægget er i dag stærkt tilgroet med en del slidskader  

og forstyrrende indgreb 



28 Udviklingsplan  |  Christianiaområdets voldanlæg

Fortidsmindet indenfor Christianiaområdet 
omfatter hovedvolden med fem bastioner  
og Enveloppen med fem redaner.

Områdernes udvikling under den nyere militær
historie og Christianiahistorien ses tydeligt i dag. 

De to nordligste bastioner og kurtinen imellem 
samt de tre nordligste redaner og mellemstykker 
har et større naturpræg end de øvrige områder.

Bastionerne ved Fabriksområdet er præget  
af stort slid og mange nyere tiltag for at øge 
tilgængeligheden i form af trapper og ramper,  
der er bygget ind i terrænet.

Enkelte nyere bygninger vanskeliggør passagen  
på voldgangen, og der er de fleste steder anlagt 
nye stier på voldkronen/brystværnet. Der er 
mange steder udbredt buskvegetation på inder
voldene og escarpen.

Rækketræerne ved voldgangen er stort set væk  
ud for Fabriksområdet, og fremtræder først  
i sammenhæng fra nordflanken af Sofie Hedevigs 
Bastion til og med Carls Bastion.

På Vilhelms Bastion og nord for denne er  
tilgængeligheden på voldgangen stort set intakt, 
idet de fleste nyere bygninger er placeret ved 
foden af inderskråningen eller ved foden  
af escarpen. Bærmestien får stadig mere karakter  
af natursti mod nord.

Fortidsmindets synlighed og udsyn er i den 
nordlige del præget af den tætte opvækst af træer.

Magasindammene omkring krudtmagasinerne  
er næsten helt groet til af rørskov og begyndende 
kratbevoksning.

Rørskoven ved brinkerne af Stadsgraven bliver 
også stadig mere udbredt mod nord.

På Enveloppen har 1. Redan sin egen karakter, 
mens de øvrige fire redaner har ens karakter  
med ens redanbygninger. 

Mellemstykkerne på Enveloppen er meget  
forskellige, hvor de tætbebyggede områder  
mod syd og nord adskiller sig fra de øvrige  
mellemstykker med en særlig landsbykarakter.

Der er adgang fra hovedvolden til Enveloppen  
via Dyssebroen fra Sofie Hedevigs Bastion  
til mellemstykket imellem 4. – og 5. Redan eller  
via Refshalevej mod nord.

ChRISTIANIAomRåDETS voLDANLÆG I DAG

Hovedvoldens vestside og Erdkehlgraven set mod syd,  
november 2005.

Hovedvoldens østside/Ulriks Bastion set fra Enveloppen,  
november 2005.



Registreringsplan, november 2005.
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Kurtinen ved Arken set fra flanken af Ulriks Bastion,  
november 2005. Christianshavns Vold ses i baggrunden.
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Bygningerne på voldanlægget indgår som  
en betydningsfuld del af totaloplevelsen. Både de 
historiske og fredede krudtmagasiner, de senere 
tilkomne militærbygninger, og de mange nye huse 
opført af beboerene i Christianiaområdet er  
synlige og til tider dominerende for oplevelsen  
af fortidsmindet. 

De ældste bygninger; magasinbygningerne  
i Carls og Frederiks Bastioner samt de  
oprindelige redanbygninger er alle udpeget  
som bevaringsværdige og Kulturarvsstyrelsen  
er i øjeblikket i gang med at vurdere deres  
genfredning. Disse bygninger er umistelige for 
fortidsmindet da de er en del af det autentiske 
befæstningsanlæg, hvor bygninger til opbevaring 
af ammunition var en integeret del af anlægget. 

Derudover findes en række senere tilkomne 
militærbygninger, som er centrale for den  
historiske periode, hvor militæret fandt en anden 
anvendelse af området til fremstilling og opbe
varing af ammunition og sprængstoffer. Disse 
bygningers fremtidige status skal afklares nær
mere i et samarbejde med Kulturarvsstyrelsen. 

Helhedsplanen har med udgangspunkt i en SAVE 
analyse udført i 2003 udpeget tre bygninger, 
opført af beboerene på Christianiaområdet  
på hovedvolden, som skal bevares. 

I Christianiaudvalgets Helhedsplan fra marts 
2004 beskrives, at det er vigtigt for oplevelsen  
af fortidsmindet, at hovedvoldens helhed fremstår 
erkendbar. Derfor fastlægger Helhedsplanen  
at nyere bebyggelse, herunder militære bygninger 
placeret efter fæstningsanlæggets ophør som 
forsvarsanlæg og de senere om, til, og nybyg
ninger, der er etableret af Christianiaområdets 
beboere, bør afvikles omkring redanbygninger 

samt på hovedvoldens og bastionernes  
top og ydersider, bortset fra få bygninger  
som er udpeget som bevaringsværdige. 

Frilæggelsen af volden er i Helhedsplanen  
beskrevet som en etapevis frilæggelse. Der  
er i planen beskrevet tre faser: 

1. Områder, der frilægges på kort sigt

De områder, der skal frilægges på kort sigt,  
er de bebyggelser, der dels ligger på voldene 
omkring de fremspringende bastioner  
og omkring Redanerne. Ved en frilæggelse  
af disse områder vil voldanlægget som helhed 
kunne erkendes set på langs af stadsgraven. 
Frilæggelse af de lavere volde omkring redanerne 
vil sikre, at de fredede bygningsværker kan opleves 
som en helhed sammen med voldanlægget. 

2. Område, der frilægges på længere sigt

De områder, der skal frilægges på længere sigt  
er den indvendige side af Carls og Frederiks 
bastioner, og voldstrækningerne mellem  
bastionerne.

3. Område, hvor en detailplanlægning  
nærmere skal fastlægge hvilken del  
af den eksisterende bebyggelse, der helt  
eller delvist skal opretholdes

Bebyggelsen er beliggende på dyssen mellem  
de fremspringende redaner, samt på voldfoden 
mellem Ulrichs Bastion og Sophie Hedevigs 
Bastion. 

Den nærmere tidsplan for afvikling af bygning
erne på hovedvolden og Dyssen er ikke fastlagt 
endnu.

BeByggelse

Pagodehuset set fra bærmen ved sydflanken  
af Vilhelms Bastion, november 2005.

Aircondition/2. Redan set mod syd,  
oktober 2005.



Bygninger med historisk betydning, der bevares
iht. Helhedsplanen (statsbygninger).

Bygninger med militærhistorisk oprindelse, 
hvis fremtidige status skal afklares nærmere 
med Kulturarvsstyrelsen (statsbygninger).

Bygninger med betydning for
Christiania-historien, der bevares
iht. Helhedsplanen.

Bygninger iht. Helhedsplanen, der ligger 
i områder, hvor en detailplanlægning nærmere
skal fastlægge hvilken del af den eksisterende
bebyggelse der helt eller delvist opretholdes.

Bygninger, der ligger i områder, som skal
frilægges på kort sigt iht. Helhedsplanen.

Bygninger, der ligger i områder, som skal
frilægges på lang sigt iht. Helhedsplanen.

SIGNATURER
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Domen på Ulriks Bastion er i Helhedsplanen  
udpeget til at bevares, november 2004.
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Christianiaområdets voldanlæg er efterhånden 
groet meget til. De dominerende træarter er ask, 
ahorn og hvidtjørn. Øvrige træer på voldene  
er bl.a. hestekastanie, seljerøn, hyld og fugle
kirsebær.

De historiske trærækker er placeret imellem 
brystværnet og voldgangen. De er bedst bevaret 
nord for Dyssebroen. Træernes formål var  
at sløre fjendens indkig til byen, så fjenden ikke 
kunne se resultatet af bombardementet. Der har 
været en trærække på den anden side af vold
gangen ved toppen af inderskråningen, men  
dem er der ingen spor af i dag.

På escarpen er der med tiden kommet en udbredt 
opvækst af hvidtjørn. Træerne er formentlig levn 
fra tjørnehækken, der har været placeret ved 
foden af escarpen for at bremse nedskridende 
jord som følge af bombardement.

Der er de fleste steder større træer ved foden  
af indervolden. Enkelte steder har der før været 
en trærække langs med voldgaden ved foden af 
indervolden. Disse træer har også haft til formål 
at sløre fjendens indkig til byen.

I de havelignende arealer ved bygningerne  
er der flere steder frugttræer og prydbuske.

Træer

Rækketræer på kurtinen ved Pagoden,  
november 2005. 

Enkelte steder er escarpen næsten friholdt for træer som her  
på vestflanken på Ulriks Bastion ud for Den Grønne Hal.



Træer der kan være fra
historiske rækkeplantninger

Øvrige træer hvis placering er
indtegnet ud fra luftfoto

SIGNATURER
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Brystværnet på kurtinen ved Sjette Sans set mod nord, 
november 2005.



Nordvestsiden af 5. Redan, november 2005. Det klippede græs 
giver arealerne en havelignende karakter.

Arealerne på sydsiden af 5. Redan, november 2005. Begyndende 
kratopvækst ved redanbygningen og på contraescarpen.
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Christianiaområdets voldanlæg bærer præg  
af stadig udbredelse af bl.a. buske som roser, 
snebær og liguster, der sammen med de mange 
træer flere steder giver karaktér af tæt krat  
og skov.

Det er især arealerne nord for Børneengen/
Vilhelms Bastion og 4. Redan der er groet  
til i krat og skov.

Inderskråningen på hovedvolden og glaciset  
og contraescarpen på Enveloppen, er for  
hovedparten tæt krat med enkelte overstandere  
af højstammede træer.

Escarpen på hovedvolden har åben bund med 
udbredt græsvegetation på udvalgte strækninger  
i den sydlige del indtil kurtinen ved Sjette Sans.

De fleste steder er de plane arealer friholdt for 
krat og skovbund til fordel for græsvegetation,  
der klippes eller slås jævnligt.

Ved bygningerne plejes de nære arealer de fleste 
steder ved jævnlig klipning af græsset og tilplant
ning af haveplanter som stauder og prydbuske. 

Denne udbredte havekarakter understreges 
enkelte steder ved hækplantninger eller hegn  
og espalierer.

Det er kun ganske få steder i den sydlige  
del, hvor slid som følge af færdsel foresager  
erosion på skråningsforsiderne.

græs og kraT



Tilgroede skydeskår på nordflanken af Frederiks Bastion,  
oktober 2005.

Krat og skovbund

Åben bund, græs, naturgræs

Rørskov

Asfaltvej

Grus, stier og ramper

Jord, stier, ramper og spor

Trapper, træ, træ/jord, træ/grus,
betonelementer eller sveller

SIGNATURER
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Vandområderne

Siden 1994, hvor Københavns Kommune  
etablerede et system til forbedring af vand
gennemstrømningen i Stadsgraven og den Ydre 
Stadsgrav er vandkvaliteten væsentlig forbedret. 
Systemet bygger på at udnytte forskelligheden  
i vandstanden til at forbedre vandudskiftningen 
ved at vandet lukkes ind ved Refshalevej/ Mar
gretheholm, når der er høj vandstand og så løber 
det gennem stadsgraven fra ”top til bund” og ud 
igen i havnen ved Langebro, når vandstanden  
er lav. Det har påviselig forbedret vandkvaliteten 
og medført en større saltholdighed i Stadsgraven. 

I den Ydre Stadsgrav er der to pumper ved 
Forlandet, som starter ved høj vandstand  
og pumper vand ind i det snævre ydre stadsgrav. 
Det giver en situation som er meget lig  
Stadsgraven.

Dog varierer saltholdigheden i den Ydre Stads
grav, så saltholdigheden generelt falder mod syd. 
Det kan tyde på at der løber ferskvand til den 
Ydre Stadsgrav fra kolonihaverne øst for den 
Ydre Stadsgrav. 

Systemet har medført en varierende saltholdig
hed fra 4 – 15 promille og det har givet særlige 
betingelser for dyrelivet. Af vandplanter er det 
især vandaks og havgræs som dominerer. Udfra 
et botanisk synspunkt er vandplantebestanden 
ikke særlig varieret med mange arter, da kun få 
arter kan klare variationerne i saltholdigheden. 

Fiskebestanden er meget lidt udviklet pga.  
det varierende saltholdighed. Det betyder at man 
kan finde saltvandsarter som skrubber, sild, torsk  
og ferksvandsarter som aborre, hundestejle og 
skaller. Det kan veksle med hvilke arter der findes 

afhængig af gennemstrømningen og saltholdig
heden. Det betyder også, at der til tider kan 
findes larver af saltvandsfisk og til andre tider 
larver af ferksvandsfisk. Saltholdigheden udeluk
ker at padder kan yngle i Stadsgraven. Dyrelivet 
er en interessant blanding af salt og ferskvands
arter, hvor man blandt andet kan finde østersø
muslinger og myggelarver i den ydre stadsgrav. 

Tagrørbræmmen optager næring fra bunden  
og medvirker derved til reduktion af nærings
stofbelastningen af vandet. Tagrørene er både  
et habitatsområde og et vigtigt skjul for dyre  
og fuglelivet.

Udfra kendskabet til den tidligere anvendelse 
findes der en del tungmetaller i dynd i våd
områder og i bredzonen. 

Stadsgraven og NordEnveloppen set mod syd fra Refshalevej, 
november 2005.

Rørskov ved krudtmagasinbygningen på Frederiks Bastion, 
december 2004.



Salt- og brakvand

Ferskvand

Tagrør og fugtigt pilekrat

SIGNATURER
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Magasindammene er ferskvandsbiotoper.  
Gennem en lang årrække er der ophobet sig  
et sedimentslag og begge ferske damme er under 
tilgroning med tagrør og pilebuske. Beboerene  
på Christianiaområdet har ryddet tagrørsvege
tationen i mindre områder og derved skabt åbent 
vand, hvor fuglelivet og padder trives. Magasin
dammene har en størrelse, så de er omfattet  
af Naturbeskyttelseslovens §3.

Stadsgraven set mod nord fra Torvegade,  
november 2005.
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sTier og adgangsforhold

De nuværende stier og adgangsforhold er en 
kombination af de forskellige historiske perioder. 
De oprindelige sti og vejforløb havde vel
definerede militære funktioner. Den overordnede 
byudvikling af København har sat sit præg  
på området, primært i form af nye vejanlæg langs 
og i Erdkehlgraven mod vest og dæmning på 
tværs af Stadsgraven mod nord.

I den nyere militære periode er hovedvolden 
blevet gennembrudt to steder ud for Fabriks
området med veje, og der er tilføjet ikke indbyg
gede trætrapper og enkelte grusbelagte ramper.

I Christianiaperioden er der tilføjet indbyggede 
trapper og ramper primært i tilknytning til  
bebyggelsen på og ved voldene.

Bebyggelsen på og ved voldene fra den nyere 
militære periode og Christianiaperioden, har 
nødvendiggjort omlægninger af hovedstiforløbet 
til mange steder at gå via brystværnet frem for 
via voldgangen.

Voldgaden ved foden af indervolden er de fleste 
steder helt væk som følge af bebyggelse, men  
er synlig i sin oprindelige form i den sydlige del  
af Carls og Frederiks Bastion.

Adgangen til voldene er de fleste steder god  
med direkte forbindelse til bydelens øvrige  
rekreative stier.

Derimod er der kun begrænset forbindelse  
til kolonihaveforeningerne mod øst og Charlotte 
Amalies Bastion mod nord.

Kvaliteten af stier og trapper varierer. Der er flere 
steder velanlagte stier, ramper og trapper. Mange 
af de mere intermistiske trapper og ramper  
er derimod svære at færdes på.

Sti på toppen af brystværnet på sydfasen af Sofien Hedevigs 
Bastion set mod vest, november 2005.

Den tidligere voldgade på Carls Bastion i sin nuværende form 
som natursti, der betjener bebyggelsen nord for magasindammen, 
set mod øst, november 2005.



Hovedsti/transportvej 
af grus eller asfalt

Gangsti af grus

Natursti uden befæstelse
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Indbygget trappe i skydeskår i nordflanken  
af Frederiks Bastion, november 2005.

Plankeværk på escarpen imellem Christiania
områdets voldanlæg og Christianhavns Vold,  
november 2005.





Svane på rede i magasindam på Frederiks Bastion,  
april 2006.

Skrubtudse i magasindam på Frederiks Bastion, 
april 2006.
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get i Nordområdet og Skovområdet. Øst for 
Stadsgraven findes enkelte ældre træer over
vejende på Syddysseområdet. Generelt bør  
de ældre træer bevares i videst muligt omfang  
af hensyn til flagermus.

Christianiaområdet har overvejende værdi som 
levested for de flagermusarter, der har tilpasset  
sig bynære omgivelser og som har opholdssteder  
i bygninger. Dette gælder især arter som skimmel
flagermus og dværgflagermus, og derudover kan 
brunflagermus muligvis fouragere i området. 

I forbindelse med implementeringen af  
udviklingsplanen vil forekomsten af flagermus 
blive undersøgt nøjere med henblik på at skaffe 
flere informationer om bestandstæthed og arts
sammensætning.

Padder

På Christianiaområdet findes to vandhuller 
beliggende på de to nordligste bastioner  
(Carls Bastion/Den Blå Karamel og Frederiks 
Bastion/Bjørnekloen). Begge disse vandhuller  
er for tilgroede til at være egnede ynglesteder  
for grønbroget tudse, men de er egnede for brune 
frøer, herunder spidssnudet frø. Registreringer  
af frøernes kvækning og æglægning i marts – 
april 2006 har ikke dokumenteret en forekomst  
af spidssnudet frø i vandhullerne. 

I resten af området vurderer AMPHI consult,  
at er der ikke egnede yngle og levesteder for 
beskyttede padder. Stadsgraven er kun egnet som 
levested for skrubtudse, da den både er rig på fisk 
og desuden mangler lavvandede områder,  
hvor andre padder kan yngle. 

Magasindammene er så store, at de er omfattet  
af naturbeskyttelseslovens §3, hvor ændringer  
i deres tilstand, herunder eventuel oprensning,  
vil kræve dispensation fra Københavns Kommune. 

AMPHI consult har for Slots og Ejendoms
styrelsen i sommeren 2005 gennemført en  
registrering af levemulighederne for dyrearter, 
omfattet af  EUs habitatdirektivs generelle  
beskyttelse, der forbyder ødelæggelse af ”yngle 
og rasteområder” for en række arter. Undersøgel
sen viste, at der på Christianiaområdet muligvis 
kan findes flere arter, som er omfattet af direkti
vet.

krybdyr

Markfirben er den eneste beskyttede krybdyrart 
fra habitatdirektivet, der kan tænkes at fore
komme i området. Markfirben lever især  
på syd og vestvendte sandede skråninger med 
græs eller lav vegetation. Der er ikke observeret 
markfirben i området. 

Der er ikke fundet levesteder egnet for mark
firben på Christianiaområdet. Christianiaområdet 
er gennemgående for tæt bevokset til at være  
et egnet levested for markfirben.

flagermus

Der er i 2005  foretaget en screening, der belyser 
potentielle yngle og rastesteder i området, men 
arternes forekomst her er ikke direkte registreret.

Dette kræver yderligere undersøgelser med 
ultralydsdetektor i nattetimerne om sommeren 
for at skaffe information om bestandstæthed  
og artssammensætning af flagermus. Alle danske 
flagermusarter er på habitatdirektivets liste over 
beskyttede arter. 

På Christianiaområdet findes en lang række 
strukturer som større gamle træer, bygninger  
og lignende, hvor flagermus kan yngle og raste. 
Undersøgelsen vurderer at der kun er få træer  
på Christianiaområdet med en størrelse, der kan 
huse en ynglekoloni af flagermus. Vest for Stads
graven findes de fleste store træer på voldanlæg

fugle

Christianiaområdet rummer et rigt fugleliv. 
Københavns Kommune, Vej og Park gennemførte 
i 20002001 en fugleregistrering på Christians
havnsVold og Christianiaområdets voldanlæg  
fra Langebro til Forlandet. Registreringen skulle 
belyse, hvilke fugle der holder til på volden, samt 
belyse hvilke arealer, der særligt benyttes af fugle. 
Desuden var det hensigten at afklare, hvilke 
naturtyper der er nødvendige for at det rige 
fugleliv bliver bevaret på volden. 

Fugleregistreringen blev gentaget 31 gange 
fordelt over et helt år for at dokumentere  
henholdsvis ynglefugle, trækfugle samt vinter
gæster. Fra 15 udvalgte tællepunkter på hele 
strækningen blev alle fugle registreret i et tids

naTUrkValiTeTer



42 Udviklingsplan  |  Christianiaområdets voldanlæg

interval af mindst tre minutter. Ynglende fugle  
er registreret ved, at fuglen er set ved reden,  
at unger er set/hørt, syngende fugl set/hørt, eller 
individet er set/hørt mindst tre gange indenfor  
ca. 50 meter fra samme sted.

Ved denne undersøgelse blev der i alt registreret 
58 arter i registreringsperioden. Til enkelte arter 
er der tilknyttet kommentarer, der forklarer 
forekomsten af arten.

Derudover har beboerere i perioden 1995 – 2001 
løbende registreret fugle på Christianiaområdet 
og i den syv års periode er noteret 85 forskellige 
fuglearter, hvor 23 er stabile ynglestandfugle  

og 11 arter yngler nogle år. I denne liste er der 
registreret 33 forskellige arter som faste gæster  
i området, samt yderligere 18 arter som er sjæld
ne gæster der er set få gange i perioden. 

Det rige fugleliv hænger sammen med voldens 
mange forskellige naturtyper, som året igennem 
tiltrækker forskellige fugle, hvor nogle er knyttet 
til vandområderne, mens andre mindre fuglearter 
holder til i tæt krat som føde og ynglesteder. Især 
de overvintrende andefugle er afhængig af de 
åbne vandflader i stadsgraven, mens de ynglende 
andefugle er afhængig af rørskoven i bred
zonerne. 

konklusion

Christianiaområdets voldanlæg og vandområder 
er et sammensat naturområde af stor kvalitet. 
Området indeholder mange naturtyper, og giver 
dermed året rundt leve og opholdsmuligheder 
for mange forskellige fuglearter. Kvaliteten af det 
rige fugleliv på Christianshavns Vold er afhængig 
af variationen og kvaliteten af de forskellige 
naturtyper. Det rene vandmiljø er naturligvis 
vigtig af fastholde, men også den sammensatte 
krat og skovbevoksninger, som med forskellige 
aldre sikrer både føde og levesteder for en lang 
række mindre fuglearter. For at sikre at Christia
niaområdets voldanlæg bevares som et område 

Ved Ravelinen/ Torvegade,  
november 2005.



43Udviklingsplan  |  Christianiaområdets voldanlæg

med denne høje biologiske mangfoldighed af 
fuglearter, kræves der særligt opmærksomhed  
på disse enkelte arters behov, når området plejes 
og udvikles. Dette betyder at en række naturtyper  
og beplantningselementer skal plejes og udvikles 
for at sikre og forbedre kvalitet af området for 
fuglelivet. Konkret betyder det at: 

–  Gamle træer skal fastholdes af hensyn  
til hulerugende og insektædende fugle

–  Fødebærende vegetation med særlig  
fokus på tjørnetræerne skal bevares.

–  Tæt krat skal fastholdes i visse områder  
af hensyn til ynglende sangfugle. 

–  Kvas i underskoves skal bevares af hensyn  
til insekter og redebygning.

–  Rørskov skal fastholdes af hensyn  
til ynglende ande og sangfugle.

–  Ferskvandsbiotoperne skal udvides  
og forbedres. 

På sigt er det målsætningen, at fuglelivet moni
teres med henblik på at sikre, at plejen løbende 
tilpasses også fuglelivets behov, så de arter,  
der findes i området, fortsat vil kunne ses.

Liste fra fugleregistrering på ChristianshavnsVold og 
Christianiaområdets voldanlæg fra Langebro til Forlandet. 
Registreringen blev foretaget af Københavns Kommune,  
Vej og Park, 2000 – 2001.

Lille lappedykker Tachybaptus ruficollis Vintergæst og formentlig ynglefugl i Den Ydre Stadsgrav

Toppet lappedykker Podiceps cristatus Sommergæst og mulig yngletrækfugl

Gråstrubet lappedykker Podiceps grisegena Yngletrækfugl

Skarv Phalacrocorax carbo Træk- og strejfgæst

Fiskehejre Ardea cinerea Fouragerende

Knopsvane Cygnus olor Ynglefugl og vintergæst

Grågås Anser anser Vintergæst

Pibeand Anas penelope Træk- og vintergæst

Knarand Anas strepera Vintergæst

Gråand Anas platyrhynchos Ynglefugl og vintergæst

Taffeland Aythya ferina Træk- og vintergæst

Troldand Aythya fuligula Træk- og vintergæst samt mulig ynglefugl

Toppet skallesluger Mergus serrator Vintergæst

Spurvehøg Accipiter nisus Træk- eller vintergæst

Grønbenet rørhøne Gallinula chloropus Formentlig ynglestandfugl samt trækgæst

Blishøne Fulica atra Ynglefugl og vintergæst

Sorthovedet måge Larus melanocephalus Vintergæst

Hættemåge Larus ridibundus Sommer-, træk-, og vintergæst

Stormmåge Larus canus Sommer- træk- og vintergæst

Sølvmåge Larus argentatus Sommer-, træk- og vintergæst

Tamdue Columba livia Standfugl

Ringdue Columba palumbus Set rastende, men yngler sandsynligvis også i området

Gøg Cuculus canorus Arten er hørt tre gange - alle gange fra Christania-siden

Mursejler Apus apus Sommergæst

Stor Flagspætte Dendrocopos major Strejfgæst

Landsvale Hirundo rustica Trækgæst

Bysvale Delichon urbica Trækgæst

Hvid hvipstjert Motacilla alba Trækgæst

Gærdesmutte Troglodytes troglodytes Ynglefugl og vintergæst

Silkehale Bombycilla garrulus Vintergæst

Jernspurv Prunella modularis Trækgæst

Rødhals Erithacus rubecula Træk- og vintergæst

Rødstjert Phoenicurus phoenicurus Trækgæst

Vindrossel Turdus iliacus Vintergæst

Sjagger Turdus pilaris Vintergæst

Solsort Turdus merula Ynglefugl samt formentlig vintergæst

Havesanger Sylvia borin Trækgæst

Munk Sylvia atricapilla Trækgæst og mulig ynglefugl

Gærdesanger Sylvia curruca Trækgæst og mulig ynglefugl

Tornsanger Sylvia communis Ynglefugl

Rørsanger Acrocephalus scirpaceus Ynglefugl

Løvsanger Phylloscopus trochilus Ynglefugl og trækgæst

Gransanger Phylloscopus collybita Trækgæst og sandsynlig ynglefugl

Fuglekonge Regulus regulus Trækgæst

Grå fluesnapper Muscicapa striata Trækgæst

Musvit Parus major Ynglestandfugl

Blåmejse Parus caeruleus Ynglestandfugl samt vintergæst

Husskade Pica pica Ynglefugl og strejfer

Allike Corvus monedula Gæst fra ynglepladser i omliggende by

Råger Corvus frugilegus Ynglefugl

Gråkrage Corvus corone cornix Ynglefugl

Stær Sturnus vulgaris Mulig ynglefugl

Gråspurv Passer domesticus Ynglestandfugl

Skovspurv Passer montanus Ynglestandfugl

Bogfinke Fringilla coelebs Træk- og vintergæst

Stillits Carduelis carduelis Træk- og vintergæst

Grønirisk Carduelis chloris Ynglefugl samt træk- og vintergæst

Rørspurven Emberiza schoeniclus Mulig ynglefugl ellers trækgæst

 



Jordprøvetagning ved magasindammen  
på Frederiks Bastion, april 2006.

44 Udviklingsplan  |  Christianiaområdets voldanlæg

Christianiaområdet er gennem historien blevet 
udbygget på omfattende opfyldning af de tidli
gere vandområder. Selve voldene er formodentlig 
udført med jordmasser fundet på stedet ved 
uddybning af de lavvandede vandområder.  
De senere udfyldninger er sket med nat og dag
renovation fra København, samt diverse bygnings

affald og materiale. Forsvarets Bygningstjeneste 
har i en miljøhistorisk redegørelse fra 2000  
gennemgået den historiske udbygning og brug  
af en lang række af bygningerne på det fredede 
fortidsminde. Denne undersøgelse dokumenterer,  
at store dele af Christianiaområdet har været 
anvendt af militæret til produktion og opbevaring 
af ammunition med deraf dokumenteret risiko 
for, at spild har medført forurening med tung
metaller og sprængstoffer mv. Det betyder,  
at der i de områder, hvor der tidligere blev frem
stillet og opbevaret ammunition, kan forventes  
at findes jordforurening.

Jorden på Christianias daginstitutioner blev 
undersøgt i 1997 og 1998. De institutioner ligger 
i den del af Christiania, hvor der tidligere var 
ammunitionsdepot, dvs. fremstilling af ammuni
tion. Undersøgelserne viste en kraftig uafgrænset 
forurening med tungmetallerne bly, cadmium, 
kobber, zink og kviksølv. Prøverne viste at for
ureningen var af en sådan karakter, at det blev 
vurderet at have skadelig virkning for mennesker 
og miljø. Derudover har Christianiaområdet 
sammen med Fæstnings og Natursekretariatet  
i 1999 og 2000 undersøgt et areal på Dyssen 
umiddelbart nord for Dyssebroen. Resultatet  
af denne undersøgelse var, at der blev påvist  
høje koncentrationer af tungmetallerne bly  
og cadmium, og punktvis er der konstateret 
ekstrem høje koncentrationer af kviksølv  
og sprængstoffet trotyl.  

orienterende  
forureningsundersøgelse 

Niras har for Slots og Ejendomsstyrelsen fore
taget en orienterende forureningsundersøgelse på 
hele Christianiaområdets voldanlæg i foråret 2006. 
Ved undersøgelsen er der foretaget en opdeling af 
selve volden og bredzonerne i felter af ca. 50 – 150 
meter. På voldanlægget er der udtaget jordprøver 
af overfladejorden (de øverste 15 cm), og i bred

zonen er der udtaget jordprøver i to dybdemæssige 
niveauer: ca. 0 – 10 cm under terræn og ca.  
60 – 70 cm. Jordprøverne er analyseret for olie, 
tungmetaller og tjærestoffer. Derudover er  
udvalgte jordprøver analyseret for trotyl (TNT).

På hovedvolden (vest for Stadsgraven) blev  
der i de sydligste felter konstateret forurening 
med bly svarende til klasse 3. Derudover er der 
konstateret forurening svarende til klasse 2  
på hovedvolden, med undtagelse af et felt  
ved Den blå Karamel, hvor der er konstateret  
ren jord. Forureningen på hovedvolden består  
primært af tungmetallet bly.

Bredzonen ud for Fabriksområdet ved vandet  
ved Lille Bellevue, som benyttes til bolig samt  
til rekreativt område, er kraftig forurenet med 
tungmetaller. Forureningsniveauerne er over 
afskæringskriterierne, og der bør således ikke 
være kontakt med den pågældende jord. Derud
over er der i bredzonen mellem Frederiks og 
Carls Bastion og i det nordligste felt konstateret 
forurening over afskæringskriteriet. I de reste
rende felter for bredzonen vest for Stadsgraven  
er der konstateret forureninger svarende til klasse 
2 og 3. Forureningen i bredzonen er mere  
sammensat end på Hovedvolden og består af en 
række tungmetaller samt af tjærestoffer og olie.

På Dyssen (øst for Stadsgraven) er der overalt 
konstateret forurening af overfladejorden, sva
rende til klasse 2, 3 og 4. På Midtdyssen og den 
sydligste del af Syddyssen er der fundet kraftig 
forurening med zink over afskæringskriteriet.  
På Midtdyssen er der desuden konstateret  
kraftigere forurening med olie, svarende til  
klasse 4. 

Ved de fem redaner er bredzonerne undersøgt  
for forurening. Den sydligste er forurenet  
svarende til klasse 2; den midterste er klasse 4, 
mens de øvrige er klasse 3. De konstaterede 

JordforUrening



FORURENINGSNIVEAUER

Klasse 1
Jord tilhørende klasse 1 kan anvendes frit 
i industri-, by- og boligområder til bygge- 
og anlægsarbejder uden tilladelse efter 
miljølovgivningen.

Klasse 2 — lettere forurenet jord
Jord tilhørende klasse 2 defineres som lettere 
forurenet. Jorden kan så vidt muligt genanvendes 
i for eksempel bygge- og anlægsarbejder.

Klasse 3 — forurenet jord til rensning 
eller deponering
Jord tilhørende klasse 3 defineres som forurenet 
jord. Jorden skal oftest til rensning og/eller 
deponering, med mindre jorden kan håndteres 
efter Genanvendelsesbekendtgørelsen.

Klasse 4 — kraftigere forurenet jord til rensning 
med eventuel efterfølgende deponering 
Jord tilhørende klasse 4 defineres som kraftigt 
forurenet jord, der som udgangspunkt vil blive 
anvist til rensning, med mindre jorden kan 
håndteres efter Genanvendelsesbekendtgørelsen.
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jordforureninger kan udgøre en risiko for men
nesker og miljø, og der er flere steder konstateret  
forurening i niveauer, for hvilke der skal foretages 
afskæring, så der ikke kan opnås kontakt med 
jorden. Det præcise omfang af dette kræver 
yderligere detailundersøgelser af de pågældende 
områder og nærmere dialog med Københavns 
Kommunes Miljøkontrol.

Christianiaområdets håndtering  
af forurenet jord

Christianiaområdets beboere har selv udført 
undersøgelser og oprensning af visse steder.  
I 1997 blev der konstateret kviksølvforgiftning  
i Mælkebøtteområdet. Christianias Byggekontor 
fik lavet de nødvendige jordanalyser på de fire 
børneinstitutioner i samråd med Miljøkontrollen. 

I 1999 blev en del af Mælkebøtten udskiftet  
i samarbejde med Miljøkontrollen og kviksølv
forurenet jord opgravet og deponeret lokalt  
på Christianiaområdet.

konklusion

Der er allerede konstateret jordforurening og den 
historiske redegørelse sandsynliggør at punktvis 
jordforurening som følge af forsvarets aktiviteter 
kan findes på store dele af voldanlægget. Den 
gennemførte screening og kortlægning har skabt 
større klarhed over omfanget af jordforureningen. 
De nærmere konsekvenser heraf skal diskuteres 
nærmere med Københavns Kommunes Miljø
kontrol og først derefter kan det afklares nærmere 
hvilke konkrete tiltag, der vil blive nødvendige  
at foretage, og hvilke konsekvenser det kan  
forventes at for få den fremtidige anvendelse. 



målsætNINger 
og INteNtIoNer



Christianiaområdes voldanlæg skal udvikles og plejes  

som et sammenhængende landskabeligt rekreativt område  

under hensyntagen til områdets særlige historie, tilgængelighed  

for alle og beskyttelse af stedets naturindhold



Visualisering, Opland Landskabsarkitekter.
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MÅLSÆTNINGER OG INTENTIONER

Christianiaområdes voldanlæg skal udvikles  
og plejes som et sammenhængende landskabeligt 
rekreativt område, under hensyntagen  
til områdets særlige historie, tilgængelighed  
for alle og beskyttelse af stedets naturindhold.

Området skal være tilgængeligt

Udviklingsplanen skal skabe bedre adgangsfor
hold, hvor stier gøres sammenhængende og hvor 
adgangen over volden forbedres vha. trapper og 
enkelte ramper. Fjernelse af bygninger på volden 
skal både forbedre oplevelsen af den historiske 
fæstningsvold og skabe større tilgængelighed. 
Volden er delvist tilgængelig og en forbedring  
af adgangsforholdene med en selektiv udtynding 
af træer og krat skal sikre at de oprindelige stier 
bliver mere tilgængelige. Etablering af nye  
adgange og udbedring af huller i det eksisterende 
stinet vil sikre et sammenhængende stinet med  
en jævn overflade, så området vil kunne udnyttes 
som et samlet rekreaktivt område med adgang  
for alle.

Det historiske voldanlæg  
skal være synligt

Udviklingsplanen skal forbedre oplevelsen  
af det historiske fæstningsanlæg som et sammen
hængende bygværk med erkendbar voldformer, 
voldgrave og militære bygningsværker. Voldenes 
profil er stort set intakte. En frilæggelse,  
som omfatter fjernelse af visse selvbyggerhuse  
og udtynding af store træer på voldskråninger, 
skal sikre, at de oprindelige jordformer og vold
kronetræer bliver mere erkendbare. Enkelte 
steder, som ved Fredens Eng og ved Frederiks 
Bastion overvejes at genskabe det oprindelige 
voldprofil med den beplantning, som oprindelig 
indgik i forsvarsanlægget. På langt den største  
del af a og Dyssen fastholdes  
samspillet mellem voldterræn og beplantning,  
der gennem plejen udtyndes, så synligheden 
sikres.
 

Biotoperne skal  
forbedres og plejes

Med udviklingsplanens planer om oprensning  
af magasindammene ved Carls Bastion (Den Blå 
Karamel) og Frederiks Bastion (Bjørnekloen)  
er det hensigten at genskabe det vandspejl, der 
oprindeligt var omkring de historiske krudthuse. 
Oprensningen vil udvide vandspejlet, så det bliver 
til en bedre biotop for de dyre og plantearter, 
som knytter sig til ferske vådområder. Oprens
ningen forventes gennemført i flere etaper, under 
hensyntagen til de beboere, fugle og padder,  
der allerede holder til i områderne.
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Områdets fremtidige  
beboere 

Udviklingsplanen skal sikre, at der på dele  
af Dyssen og enkelte steder på hovedvolden  
også i fremtiden skal være bosteder. En  
nærmere detailplanlægning skal beskrive  
rammerne for disse bosteder og deres forsatte 
udvikling. Udviklingsplanen skal sikre bostederne 
bedre adgangs- og parkeringsforhold, ligesom  
det forbedrede stinet skal sikre, at bostederne  
også vil indgå som en vigtig del af de mang-
foldige oplevelser, der tilbydes besøgende,  
der ønsker at opleve Christianiaområdets særlige 
historie og karakter.
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Visualisering af frilæggelse af bygninger  
på volden hvor det er hensigten at forbedre 
oplevelsen af den historiske fæstningsvold som  
et unikt sammenhængende bygværk. Voldens 
profil er stort set intakt og en frilæggelse som 
omfatter en selektiv udtynding af store træer  
på voldskråninger skal sikre at de oprindelige 
jordformer og voldkronetræerne bliver mere 
erkendbar.  

For at beskytte de eksisterende naturværdier 
fastholdes en varieret bevoksning med tjørne 
træer, tagrør, græs og urter, som levesteder  
for voldens fugle, insekter og padder. Frilæggel
sen er et led i at skabe bedre adgangsforhold, 
hvor stier gøres sammenhængende, og hvor 
adgangen over volden forbedres vha. trapper  
og enkelte ramper. 
 
 

Bærmestien før frilæggelsen. Visualisering af bærmestien efter frilæggelsen, Opland Landskabsarkitekter.

VISUALISERINGER
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Visualisering af udviklingsplanens planer  
om oprensning af magasindammene ved Carls 
Bastion (Den Blå Karamel) og Frederiks Bastion 
(Bjørnekloen), hvor det er hensigten at genskabe 
det vandspejl, der oprindeligt var omkring  
de historiske krudthuse. Samtidig vil oprensning 
udvide vådområdet, så det også bliver til en bedre 

biotop for de dyre og plantearter, som knytter 
sig til ferske vådområder. Oprensningen  
forventes gennemført i flere etaper, under  
hensyntagen til de af Christianiaområdets  
beboere, der bor i området og de fugle og padder, 
der allerede holder til i områderne. 

Magasindammen før oprensning. Visualisering af magasindammen efter oprensning, Opland Landskabsarkitekter.



EKSISTERENDE FORHOLD

Krat og skovbund

Åben bund, græs, naturgræs

Rørskov

Asfaltvej

Grus, stier og ramper

Jord, stier, ramper og spor

Historiske træer

Matrikelskel

Øvrige træer

Trapper, træ, træ/jord, træ/grus,
betonelementer eller sveller

SIGNATURER
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Fase 0 omfatter de arbejder, som kan sættes  
i gang på Christianiaområdets voldanlæg inden 
volden frilægges for de bygninger, som skal  
afvikles på kort sigt. 

Fase 1 omfatter de arbejder, som kan sættes  
i gang, når volden er frilagt for de bygninger,  
som skal afvikles på kort sigt. 

Fase 2 omfatter de arbejder, som kan sættes  
i gang, når volden er frilagt for de bygninger,  
som skal afvikles på langt sigt. 

fASEOpDELINGEN
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Fasen omfatter de arbejder, som kan sættes  
i gang på Christianiaområdets voldanlæg inden 
volden frilægges for de bygninger, som skal  
afvikles på kort sigt. Det vil konkret sige de 
arbejder som sættes i gang i 2006 / 2007.  
Denne fase omfatter tre konkrete arbejder; 

Oprensning af Magasindamme
Oprensning af magasindammene i Frederiks  
og Carls Bastioner. Oprensningerne kommer  
til at omfatte 2/3 af bassinerne, da der fastholdes 
en bufferzone med tagrør af hensyn til dyrelivet 
og for at sløre det visuelle indkig til selvbygger
husene som iht. helhedsplanen først afvikles  
på længere sigt. 

Større synlighed fra Refhalevej  
og forlandet
Udtyndning af træer og tagrør, samt opretning  
af brinker langs med Refhalevejsforløb henover 
stadsgraven, samt forløbet langs med Forlandet. 
Derved bliver både den indre og ydre stadsgrav 
mere synligt fra den kommunale vejforløb.  
Skellet ligger i et forløb mellem Christiania
områdets vandområder og Københavns  
Kommunes vej, så arbejdet skal detailplanlægges 
og gennemføres i et samarbejde med Køben
havns Kommune, Vej og Park. 

Bedre adgangsforhold  
fra Christianshavns vold
Ny indgang til hovedvolden fra syd og genskab
else af voldprofil ved Fredens Ark. Den mest 
nedslidte del af hovedvolden er strækningen 
mellem Løvens og Ulriks Bastion. Denne  
planlægges oprettet, så nedskredet jord lægges  
på plads, der etableres nye indgange ved Stads
graven, på voldgangen og fra Christianshavns 
Voldgade. Opretningen skal genskabe den  
oprindelige profil på voldens yderside med  
genskabelse af brystningen og genplantnignen  
af den oprindelige tjørneplantning langs med 
stadsgraven. Det skal sikre en bedre formidling  
af voldens oprindelige udtryk set fra Stadsgraven 
og Torvegade. 

En ny udformning af de tre indgange fra syd  
og etablering af en grusbefæstet voldgang  
vil forbedre adgangsforholdene. Endelig vil  
etablering af en ny trappe, i sammenskæringen 
mellem kurtien og Ulriks Bastion, forbedre  
færdselsmulighederne på tværs og  
dermed skåne voldens forside mod  
yderligere slid.

fASE 0
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Fase 1 omfatter de arbejder, som kan sættes  
i gang når volden er frilagt for de bygninger, som 
skal afvikles på kort sigt. Det vil sige de arbejder 
som sættes i gang i efteråret 2007 og fremefter. 
Denne fase omfatter følgende arbejder: 

Beplantningen på hovedvolden  
plejes og fornyes
Den eksisterende plantning på hovedvolden 
udtyndes på voldens forside mod stadsgraven  
og der plantes nye voldkronetræer, hvor række
strukturerne ikke længere er sammenhængende. 
Efter udtyndning på voldforsiderne eftersåes  
med græs. Brinkerne langs med stadsgraven 
reguleres og tagrørsvegetationen plejes, så der 
skabes større variation med større beskyttelse  
af fuglelivet bl.a. i form af uforstyrrede rede
pladser for vandfuglene. 

Beplantningen på Dyssen  
plejes og udvikles
På Dyssen udtyndes skovplantningen og beplant
ningerne omkring redanbygningerne. Brinkerne 
ved redanbygningerne oprettes og tagrørsvege
tationen reguleres. Den oprindelige trærække 
langs med stadsgraven genplantes i samarbejde 
med Københavns Kommune. 

Stier og adgange forbedres
På hovedvolden oprettes stier langs med Stads
graven og på voldkronen, samt forbedring  
af ramper og trapper til voldgangen. Trapper  
og ramper udformes ud fra de historiske kilder. 
Etablering af nye stier henover Søminestations 
voldgang og langs med Stadsgraven skal sikre et 
sammenhængende stinet rundt om Stadsgraven. 
Fra Kløvermarksvej etableres en ny indgang med 
bro henover den Ydre Stadsgrav. 

fASE 1
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Fase 2 omfatter de arbejder, som kan sættes  
i gang når volden er frilagt for de bygninger,  
der skal afvikles på langt sigt. Denne fase  
omfatter følgende konkrete arbejder:

Oprensning af magasindamme fortsættes
Oprensning af magasindammene i Frederiks  
og Carls Bastioner fortsættes når selvbygger
husene er afviklet. Oprensningerne kommer til  
at omfatte den sidste 1/3 af bassinerne. Der fast
holdes en zone med tagrør af hensyn til dyrelivet.

Beplantningen på hovedvolden  
plejes og fornyes løbende
Den eksisterende plantning på hovedvolden 
udtyndes på voldens forside mod stadsgraven, 
og der plantes nye voldkronetræer, hvor række
strukturerne ikke længere er sammenhængende. 
Efter udtyndning på voldforsiderne eftersåes med 
græs. Brinkerne langs med stadsgraven reguleres 
hvor selvbyggerhusene er afviklet. Tagrørsvege
tationen plejes, så der skabes større variation med 
større beskyttelse af fuglelivet. I denne fase kan 
Frederiks Bastion genskabes som den fremstod 
omkring år 1800 med vandspejlet omkring krudt
magasinen, genskabt voldformer med slået græs 
og genplantede voldkronetræer. 

Beplantningen på Dyssen  
plejes og udvikles
På Dyssen udtyndes skovplantningen og beplant
ningerne omkring redanbygningerne. Brinkerne 
langs med Dyssestien oprettes etapevis og tagrørs
vegetationen reguleres. Den oprindelige trærække 
langs med stadsgraven genplantes, hvor det er 
muligt. 

Stier og adgange forbedres
På hovedvolden oprettes stier langs med Stads
graven og på voldkronen efter frilægning af de 
sidste strækninger. Etablering af en ny natursti 
langs med østsiden af den Ydre Stadsgrav giver 
nye muligheder for den rekreative sammenhæng. 
Anlæg af tre nye gangbroer henover den ydre 
stadsgrav sikrer en forbindelse på tværs til koloni
haveområderne. Det overvejes at etablere nye 
parkeringsmuligheder ved Kløvermarksvej  
og Forlandet.  

fASE 2



Aircondition/2. Redan set mod syd,  
oktober 2005.

Enkelte rækketræer står tilbage som her på  
sydfasen af  Vilhelms Bastion, november 2005.

Det oprindelige fæstningsanlæg, hvor anlæggets
voldform bevares og synliggøres ved begrænset 
udtynding af beplantning, samt en langsigtet
genplantning af voldkronetræerne og oprensning 
af magasindammene (1800 — 1869)

Militærets anvendelse af voldområdet til
fremstilling og opbevaring af ammunition, 
som bevares i form af enkelt bygninger 
på Hovedvolden og Dyssen (1860 — 1970)
(Fabriksområdet, enkelt bygninger 
på Dyssen og Hovedvolden)

Det oprindelige fæstningsanlæg som 
formidles gennem en renovering af voldform 
og beplantning (Frederiks Bastion 
og Fredens Eng) (1692)

Christianias kulturhistorie fastholdes 
og udvikles ved bostederne ved 
Fabriksområdet og på Dyssen (1971 — )

SIGNATURER
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tillader det. Fremtidige udskiftninger af disse træer 
vil ske for en strækning af gangen, f.eks. en kurtine.

 Voldenes terrænformer ved alle horisontale  
og vertikale knækpunkter. Terrænformen frilæg
ges helt på kurtinen ved Arken og på Frederiks 
Bastion. På de øvrige voldstrækninger vil terrænet 
være delvist sløret af beplantningen.

En af hovedintentionerne med udviklingsplanen 
er at synliggøre de vigtigste kulturhistoriske 
elementer fra de forskellige historiske perioder.

 Udviklingsplanen skal sikre, at de bevarings
værdige bygninger bliver mere synlige, og at 
bygningernes umiddelbare omgivelser tilnærmes 
bygningernes oprindelige historiske sammen
hæng herunder delvis frilægning af dammene 
omkring krudtmagasinerne på Carls og Frederiks 
Bastion.

 Historiske trærækker der skal bevares eller gen
skabes. De eksisterende træer bevares på de steder, 
hvor rækken kan erkendes og træernes tilstand 

ERkENDBAR kULTURhISTORIE



Bærmestien på Carls Bastion, oktober 2005.

Bærmestien på Christianhavns Vold, 
december 2004.
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En anden vigtig intention med udviklingsplanen 
er, at voldene ikke skal være ens på hele stræk
ningen, men derimod variere med hensyn til 
naturindholdet. Der vil således være et stadig 
større naturindhold fra syd til nord, primært  
af hensyn til floraen og faunaen, men også for  
at give områdets beboere og besøgende en mere 
varieret oplevelse.

Diagrammet viser den fremtidige intention med 
variation i udstrækningen af krat og træbevoks
ning, græs og urtevegetation og rørskov med 
deraf følgende naturindhold.

En større udstrækning af de åbne flader med 
græs og urtevegetation vil være til gavn for 
insektlivet og dermed biodiversiteten generelt.

Diagrammet viser også, at der i planen er lagt stor 
vægt på de to nordligste bastioners magasin
dammes betydning for at skabe et rigt og varieret 
naturindhold omkring disse ferskvandsbiotoper. 

Rørskoven langs brinkerne af Stadsgraven  
er de fleste steder bevaret. Det er kun på stræk
ninger, hvor terræn og bygninger har en særlig 
kulturhistorisk betydning, at rørskoven er fjernet 
af hensyn til større synlighed af disse særlige 
steder.

En kombination af åbne vandflader og rørskov 
langs brinkerne vil give vandfugle gode betingelser.

GRADUERET NATURhENSYN



Broforbindelse ved 5. Redan over ydre voldgrav, oktober 2005.



Eksempel på en af Christianiaområdets  
ikke indbyggede trætrapper, december 2004.

Hovedsti/transportvej 
af grus eller asfalt

Gangsti af grus

Natursti uden befæstelse
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Udviklingsplanen sigter også mod at forbedre  
og udbygge områdets stinet via omlægninger  
af eksisterende stistrækninger, forbedring af 
eksisterende stier, ramper og trapper samt anlæg 
af helt nye stistrækninger i området og umiddel
bart uden for området.

Sammenhængen med byens stinet skal udbygges 
særligt mod nord og øst. Der er i udviklings
planen lagt særlig vægt på at forbedre den nord
sydgående stiforbindelse på voldgangen.
 
Det overvejes at forbedre parkeringsmulig
hederne via nye anlæg af parkeringspladser,  
der i størrelse og materialer underordner  
sig områdets historie og karakter.

Indgangene til området skal være mere åbne  
og indbydende og markeres på en måde,  
der giver området sin helt egen identitet,  
f.eks. som følge af en åben idékonkurrence.

Hovedindgangene, der på dette diagram er 
markeret med forstørrede pile, kan været forsynet 
med information om områdets naturkvaliteter, 
rekreative muligheder, aktuelle begivenheder 
samt oplysning om den militære historie  
og Christianiaområdets historie.

SAMMENhÆNGENDE STINET  
OG INDBYDENDE INDGANGE



delområder



Gennemgang af udviklingsplanens målsætning på de forskellige  

delområder af det fredede fortidsminde. For hvert delområde  

beskrives henholdsvis eksisterende forhold, samt de tiltag  

og den pleje, der skal ske i planens forskellige faser 



Udsigt til Kaninøen,
august 2006.



Krat og skovbund

Åben bund, græs, naturgræs

Rørskov

Asfaltvej

Grus, stier og ramper

Jord, stier, ramper og spor

Historiske træer

Matrikelskel

Øvrige træer

Trapper, træ, træ/jord, træ/grus,
betonelementer eller sveller

SIGNATURER
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Formålet med dette afsnit er at fokusere  
på mindre dele af planen af gangen og vise  
dem i et større mål med tilhørende beskrivelser  
til henholdsvis eksisterende forhold, fase 1  
og fase 2.

Signaturerne er de samme som vist ovenfor 
under registreringsplanerne:

Plantegningerne er ikke vist i et fast målforhold. 

Christianiaområdets voldanlæg gennemgås i det 
følgende som 20 delområder, hvis afgrænsning  
er angivet med blåt på denne side.
 
Navnene på delområderne er en kombination  
af de oprindelige stednavne og navne som  
områderne har fået indenfor de sidste 35 år. 
 
Den ydre afgrænsning af fortidsmindet, svarer  
til den afgrænsning af fortidsmindet, som er  
anvendt i Christianiaudvalgets Helhedsplan  
fra 2004.

DELOMRÅDER
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Brystværnet set fra vest, 
november 2005.
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Eksisterende forhold

Kurtinen bærer præg af slid, terrænændringer, 
vanskelig tilgængelighed og tilgroning. De mange 
slidramper vidner om behovet for bedre mulig
hed for passage til bærmen. Inddelinger af volden 
med hegn slører voldens form og afgrænsning. 
Sammenhængen med Christianshavns Vold mod 
syd er brudt af et højt plankeværk, der kun levner 
passage ved bærmen. Inderskråning og vold
gangen umiddelbart ovenfor er åben og synlig  
i den sydlige del, men er sløret længere mod nord 
via indhegning af Arkens område. Mange  
karakterfulde træer giver indervolden en særlig 
karakter.

Brystværnet er upræcist og slidt. Den nyligt 
anlagte sti på brystværnet flader brystværnet ud 
og efterlader flere steder uheldige nedskridninger, 
og forsøg på stabilisering af stiens sider. Escarpen 
er meget tilgroet og beplantningen slører voldens 
form og udsyn fra voldgang og brystværn.  
Bærmen er smal på dette stykke af volden  
og kan passeres via en slynget grussti, der har 
karakter af natursti.

KurtinEn vEd ArKEn



Eksempel på rydning og opretning af inderskråning,  
voldgang og brystværn på Charlotte Amalies Bastion  
nord for Christianiaområdet, november 2005.
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Fase 0 og 1

Formålet med udviklingen er, at vise et eksempel 
på en kurtine som den så ud umiddelbart efter 
anlæg i slutningen af 1600tallet. Der skabes en 
bedre stiforbindelser og bedre synlighed imellem 
Christianshavns Vold og Christianiaområdets 
voldanlæg. Inderskråningen rettes op og ryddes 
for beplantning med undtagelse af bevarings
værdige træer ved voldens fod. Voldgaden ved 
foden af inderskråningen genskabes på sigt under 
hensyntagen til bevarelse af den underjordiske 
skydebane. Voldgangen ovenfor inderskråningen  
genskabes i form af en hovedsti med direkte 
forbindelse til voldgangen på Christianhavns 
Vold.

Nye indgange fra Bådsmandsstræde og vold
gangen markeres med tydelig overgang fra  
kommunens del og Christianiaområdets del af 
Christianhavns Vold. Den opringelige terrænform 
på brystværnet genskabes og der etableres græs. 
Adgangen til bærmestien anlægges som en  
trætrappe i knækpunktet til bastionen. Beplant
ningen på escarpen fjernes, og der plantes en 
tjørnehæk ved voldfoden. Bærmestien og søbrink 
rettes ud med eksisterende jordmængder.  
Rørskoven fastholdes og plejes for at give  
vandfugle uforstyrrede redepladser.



Brystværn og skydeskår i flanke mod øst,  
november 2005.
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Eksisterende forhold

Volden ved bastionen er slidt via stor aktivitet  
og ønsket om passage til Fabriksområdet og 
bebyggelsen ved bærmen. Inddelinger af volden 
med hegn slører voldens form og afgrænsning.
Inderskråningen er næsten intakt og beplantet 
med mere eller mindre tæt krat og flere karakter
givende træer. Enkelte træer fra de historiske 
rækkeplantninger kan stadig findes på bastionen. 
Banketten på spidsen er sløret af hus og have. 
Skydeskår er tydelige i østflanken, men præget  
at stort slid og anlæg af trapper og ramper. Den 
nyligt anlagte sti på brystværnet flader dette ud 
og efterlader flere steder uheldige nedskridninger 
og forsøg på stabilisering af stiens sider.

Escarpen er næsten frilagt for beplantning  
ud for Den Grønne Hal. Omkring spidsen  
og østsiden af bastionen er beplantningen  
på escarpen tæt og slører voldens form og udsyn 
fra voldgang og brystværn. Der er mange slid
ramper ned over escarpen og enkelte anlagte 
ramper og trapper. Bærmen er smal med anlæg 
af en præcis og formel grussti, der på spidsen  
og østsiden betjener bebyggelsen ved vandkanten. 
Bærmen ved sydfasen er bred. Ved selvbygger
husene er der tilført ny jord, der gør bærmen 
uens.

ulriKs BAstion / dEn grønnE HAl



Udsigt til Kaninøen, 
oktober 2005.
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Fase 1

Inderskråningen rettes op og suppleres  
med mindre, blomstrende træer for at afskærme 
mod bebyggelsen. Voldgangen ovenfor inder
skråningen genskabes delvist i form af en hoved
sti. Trærækken langs voldgangen genplantes,  
alt under hensyntagen til bebyggelsen. Den 
oprindelige terrænform på brystværnet genskabes 
og der etableres græs. Adgangen til bærmestien  
er via trætrappe i knækpunktet til kurtinen ved 
Arken og ved gennembrydningen ved Lille 
Bellevue, umiddelbart nordøst for bastionen. 
Beplantningen på escarpen tyndes ud og de 
bevaringsværdige tjørn stammes op. Kratbevoks
ningen bevares i tilknytning til bebyggelsen.  
Der plantes en tjørnehæk ved voldfoden til  
og med østfasen. Bærmestien og søbrink rettes 
ud under hensyntagen til eksisterende jord
mængder og bevaringsværdige træer.

Fase 2

Er primært en driftsopgave, der sikrer terrænet  
og beplantningen mod forfald. Inderskråningen 
plejes med et tæt, blomstrende levende hegn  
til gavn for faunaen. De åbne arealer plejes med  
en tæt og artsrig græsvegetation.



Området ved Sølyst, november 2005.
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Eksisterende forhold

Kurtinen er præget af bygninger og terrænændringer 
fra nyere militærhistorie samt stor aktivitet i Christia
niaområdets historie. Inderskråningen er næsten væk 
mod vest, men er næsten intakt mod øst og beplantet 
med mere eller mindre tæt krat og flere karaktergivende 
træer. Enkelte træer fra de historiske rækkeplantninger 
kan formentlig stadig findes her. Tilgængeligheden  
er god som følge af militærets gennembrydning med 
asfaltbelagt vej. Derimod er passagen på voldgangen  
og brystværn dårlig i den østlige del som følge af den 
manglende passage længere mod øst. Beplantningen  
på escarpen er tæt og slører voldens form og udsyn  
fra voldgang og brystværn. Der er enkelte slidramper 
og trapper ned over escarpen. Bærmen er udvidet  
i nyere militær historie og fremtræder som et bredt 
rekreativt område med bebyggelse, hestefold, asfaltvej 
og strandbred. Jorden er, som følge af militærets  
tidligere anvendelse af området, stærkt forurenet  
med tungmetaller.

KurtinEn vEd lillE BEllEvuE



Udsigt fra kurtinen til dyssebroen,  
november 2005.
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Fase 1

Inderskråningen rettes op og suppleres med 
mindre, blomstrende træer for at afskærme mod 
bebyggelsen.Volden nordøst for gennembrydnin
gen: Voldgangen ovenfor inderskråningen gen
skabes delvist i form af en hovedsti. Trærækken 
langs voldgangen genplantes. Den opringelige 
terrænform på brystværnet genskabes, og der 
etableres græs. Adgangen til bærmestien er  
fortsat via trætrappe ved gennembrydningen. 
Mod øst genskabes den oprindelige rampe ned til 
Mælkebøtten. Beplantningen på escarpen tyndes 
ud og de bevaringsværdige tjørn stammes op. 
Asfaltvejen ændres til en grusvej.

Fase 2

Er primært en driftsopgave, der sikrer terrænet  
og beplantningen mod forfald. Områderne  
med bebyggelse afventer en nærmere detail
planlægning. Inderskråningen plejes mod et tæt, 
blomstrende levende hegn til gavn for faunaen.
De åbne arealer plejes mod en tæt og artsrig 
græsvegetation. Brinken ved Stadsgraven rettes 
ud med eksisterende jordmængder under hensyn 
til bebyggelsen og bevaringsværdige træer.



Bebyggelse og indhegning ved gennembrydning,  
november 2005.

70 Udviklingsplan  |  Christianiaområdets voldanlæg

Eksisterende forhold

Volden ved bastionen er slidt via stor aktivitet  
og ønsket om passage til Mælkebøttens område 
og bebyggelsen ved bærmen. Inddelinger af 
volden med hegn slører voldens form og afgræns
ning. Tilgængeligheden er god de fleste steder 
særlig som følge af gennembrydningen med 
asfaltbelagt vej. Derimod er der ikke passage  
på voldgangen og brystværn i den vestlige del 
som følge af bebyggelse. Inderskråningen er 
præget af bebyggelse og ellers beplantet med 
mere eller mindre tæt krat og flere karakter
givende træer. Flere træer fra de historiske 

 

rækkeplantninger kan stadig findes på bastionen. 
Voldgangen er præget af bebyggelse og hegn. 
Banketten på spidsen er intakt. Skydeskår  
er tydelige i østflanken, men præget af stort slid  
og anlæg af grussti på langs. Beplantningen på 
escarpen er de fleste steder tæt og slører voldens 
form og udsyn fra voldgang og brystværn.  
Imellem gennembrydningen og spidsen er  
bunden åben. Bærmen er bred med anlæg  
af asfaltvej indtil Dyssebroen, og mod øst  
en præcis og formel grussti, der betjener  
bebyggelsen ved vandkanten.

soFiE HEdEvigs BAstion / MælKEBøttEn



Bevaringsværdige tjørn ved bærmen,  
november 2005.
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Fase 1

Inderskråningen rettes op og suppleres med 
mindre, blomstrende træer for at afskærme mod 
bebyggelsen. Voldgangen ovenfor inderskråningen 
genskabes i form af en hovedsti. Trærækken langs 
voldgangen genplantes delvist. Den opringelige 
terrænform på brystværnet genskabes, og der 
etableres græs. Adgangen til bærmestien er via 
trætrappe ved gennembrydningen. Beplantningen 
på escarpen tyndes ud og de bevaringsværdige 
tjørn stammes op. Kratbevoksningen bevares  
i tilknytning til bebyggelsen og på østflanken. 
Bærmestien og søbrink rettes ud under hensyn
tagen til eksisterende jordmængder og bevarings
værdige træer. Rørskov ved østflanken fastholdes 
og plejes for at give vandfugle uforstyrrede rede
pladser. Asfaltvejen ændres til en grusvej.

Fase 2

Er primært en driftsopgave, der sikrer terrænet  
og beplantningen mod forfald. Inderskråningen 
plejes med et tæt, blomstrende levende hegn til 
gavn for faunaen. De åbne arealer plejes med  
en tæt og artsrig græsvegetation. Der tyndes 
yderligere ud i træerne på escarpen.



Bebyggelse og rørskov ved Stadsgraven,  
november 2005.
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Eksisterende forhold

Kurtinen er næsten intakt, men præget af nyere 
stianlæg, bebyggelse ved bærmen og tilgroning af 
escarpen. Inderskråningen er intakt og beplantet 
med mere eller mindre tæt krat og flere karakter
givende træer. De fleste træer fra de historiske 
rækkeplantninger findes stadig. Tilgængeligheden 
er god med natursti på voldgangen samt nyere 
grussti på brystværnet og ved bærmen. Adgangen 
til bærmestien er via trappe mod sydvest og 
rampe mod nordøst. Beplantningen på escarpen 
er tæt og slører voldens form og udsyn fra  
voldgang og brystværn. Bærmen er præget  
af opfyld fra nyere militær historie, bebyggelse  
og opfyld omkring selvbyggerhusene samt brede 
områder med rørskov.

KurtinEn vEd PAgodEn



Trærækken ved voldgangen, 
november 2005.
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Fase 1

Inderskråningen suppleres med mindre, blom
strende træer for at afskærme mod bebyggelsen. 
Voldgangen ovenfor inderskråningen genskabes 
delvist i form af en hovedsti under hensyntagen 
til bygninger og de historiske rækkertræer. Den 
opringelige terrænform på brystværnet gen
skabes, og der etableres græs. Adgangen til  
bærmestien er fortsat som de eksisterende,  
men trapper skiftes ud med en mere varig form 
for trætrappe.Beplantningen på escarpen tyndes 
ud og de bevaringsværdige tjørn stammes op. 
Kratbevoksningen bevares i tilknytning til  
bebyggelsen.

Fase 2

Er primært en driftsopgave, der sikrer terrænet  
og beplantningen mod forfald. Inderskråningen 
plejes med et tæt, blomstrende levende hegn til 
gavn for faunaen. Kratbevoksningen på escarpen 
fjernes, og der tyndes yderligere ud i træerne.  
De åbne arealer plejes med en tæt og artsrig 
græsvegetation. Brinken ved Stadsgraven rettes 
ud under hensyntagen til eksisterende jord
mængder, bebyggelsen og bevaringsværdige 
træer. Rørskoven fastholdes og plejes for at give  
vandfugle uforstyrrede redepladser.



Sti ved flanke mod øst,  
november 2005.
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Eksisterende forhold

Volden ved bastionen er moderat slidt pga. ønsket 
om passage til Børneengen og bebyggelsen ved 
bærmen. Voldens form og afgrænsning er stort 
set intakt. Tilgængeligheden er god de fleste 
steder via velanlagte grusstier. Adgangen til 
bærmestien er via grusrampe ved spidsen  
og enkelte indbyggede trapper. Inderskråningen 
er præget af bebyggelse og ellers beplantet med 
mere eller mindre tæt krat og flere karakter
givende træer. Flere træer fra de historiske  
rækkeplantninger kan stadig findes på bastionen.

Voldgang og Banket er intakt og tilgængelig via 
stier, der følger det oprindelige forløb. Skydeskår 
er intakte i flankerne. Beplantningen på escarpen 
er på den sydlige del tæt og slører voldens form 
og udsyn fra voldgang og brystværn. I den østlige 
del er bunden stort set åben. Bærmen er smal 
med en velanlagt grussti, der betjener bebyggel
sen ved vandkanten.

vilHElMs BAstion / KoMMAndørHusEt



Voldgangen på østfasen,  
november 2005.
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Fase 1

Inderskråningen suppleres med mindre, blom
strende træer for at afskærme mod bebyggelsen.
Hovedstien på voldgangen strammes op.  
Den opringelige terrænform på brystværnet 
genskabes, og der etableres græs. Grusrampen,  
der primært har betjent bebyggelsen ved  
bærmen, fjernes. Trappen i knækpunktet til 
kurtinen mod nord skiftes ud med en mere varig 
form for trætrappe. Beplantningen på escarpen 
tyndes ud og de bevaringsværdige tjørn stammes  
op. Kratbevoksningen bevares på østflanken  
af hensyn til faunaen. Bærmestien og søbrink 
rettes ud under hensyntagen til eksisterende 
jordmængder og bevaringsværdige træer. Rør
skoven plejes for at give vandfugle uforstyrrede 
redepladser.

Fase 2

Er primært en driftsopgave, der sikrer terrænet  
og beplantningen mod forfald. Inderskråningen 
plejes med et tæt, blomstrende levende hegn  
til gavn for faunaen. De åbne arealer plejes med  
en tæt og artsrig græsvegetation. Der tyndes 
yderligere ud i træerne på escarpen.



Bebyggelse ved Stadsgraven, 
november 2005.
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Eksisterende forhold

Kurtinen er næsten intakt, men præget af bebyg
gelse ved inderskråning og bærme. Tilgænge
ligheden er god med natursti på voldgangen samt 
nyere grussti ved bærmen. På brystværnet er der 
et godt eksempel på en uformel natursti i græs. 
Adgangen til bærmestien er via trapper ved 
knækpunkter til de omgivende bastioner samt 
enkelte øvrige trapper. Inderskråningen er intakt 
og beplantet med mere eller mindre tæt krat. 
Ved voldgangen findes enkelte træer fra de  
historiske rækkeplantninger stadig. Beplantningen 
på escarpen er tæt og slører voldens form  
og udsyn fra voldgang og brystværn. Bunden  
er åben. Bærmen er præget af bebyggelse  
og opfyld fra Christianiaområdets historie  
og brede områder med rørskov.

KurtinEn vEd sjEttE sAns



Brystværnet set mod nord,  
november 2005.
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Fase 1

Inderskråningen suppleres med mindre, blom
strende træer for at afskærme mod bebyggelsen.
Voldgangen ovenfor inderskråningen genskabes  
i form af en grusbelagt hovedsti, og de historiske 
rækketræer fjernes til fordel for nye. Adgangen  
til bærmestien er fortsat som de eksisterende, 
men trapper bør skiftes ud med en mere varig 
form for trætrappe. Beplantningen på escarpen 
tyndes ud for buske, og de bevaringsværdige 
træer stammes op. Brinken ved Stadsgraven  
og rørskoven bevares så længe bebyggelsen  
er der.

Fase 2

Er primært en driftsopgave, der sikrer terrænet  
og beplantningen mod forfald. Inderskråningen 
og arealet ud til Refshalevej plejes mod et varieret 
blomstrende hegn/smal skov til gavn for faunaen. 
Enkelte steder fjernes beplantningen for at sikre 
et bedre udsyn til byen mod vest. De åbne arealer 
plejes med en tæt og artsrig græsvegetation.
Træplantningen på escarpen tyndes yderligere.
Brinken ved Stadsgraven rettes ud under hensyn
tagen til eksisterende jordmængder, bebyggelsen 
og bevaringsværdige træer. Rørskoven reduceres 
ved brinken for at give vandfugle mere ufor
styrrede redepladser.



Rørskov og krat i vandgrav ved krudtmagasin,
november 2005.
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Eksisterende forhold

Volden ved bastionen er moderat slidt via ønsket 
om passage til bebyggelsen ved magasindammen 
og bærmen. Voldens form og afgrænsning er stort 
set intakt, men svær at erkende grundet tilgro
ning. Tilgængeligheden på voldene er moderat 
via ikke anlagte naturstier. Adgangen omkring 
magasindammen er god via grus/jordvej og ikke 
anlagt sti, der betjener bebyggelsen. Adgangen  
til bærmestien er via diverse dårligt anlagte 
ramper og trapper. Kun trapperne ved kurtinen 
mod syd er velanlagt. Magasindammen og brin
kerne er groet til i rørskov og krat, der slører 
volden og de bevaringsværdige bygninger. 

Inderskråningen er præget af bebyggelse og ellers 
beplantet med mere eller mindre tæt krat og flere 
karaktergivende træer. Flere træer fra de histo
riske rækkeplantninger kan stadig findes på 
bastionen. Voldgang og Banket er intakt  
og tilgængelig via stier, der følger det oprindelige 
forløb. Skydeskår er intakte i flankerne. Beplant
ningen på escarpen er tæt og slører voldens form 
og udsyn fra voldgang og brystværn. Bærmen  
er smal med en smal natursti, der betjener  
bebyggelsen ved vandkanten.

CArls BAstion / Blå KArAMEl



Magasinbygningen set fra flydebro i Erdkehlgraven,  
november 2005.
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Fase 0 og 1

Magasindammen og brinkerne rettes delvis op  
og frilægges under hensyntagen til bebyggelse, 
haver og faunaen. Pilekrattet i magasindammen 
skæres tilbage for at give mere lys og skabe større 
åbenhed. Inderskråningen suppleres med mindre, 
blomstrende træer for at afskærme mod bebyg
gelsen. Ellers skal der åbnes op for udsyn til 
magasindammen og magasinbygningen. Hoved
stien på voldgangen rettes ud og anlægges som 
en grussti. Adgangen til bærmestien forbedres  
og suppleres med en trætrappe i knækpunktet  
til kurtinen mod nord. Kratbevoksningen på  
escarpen fjernes undtagen ved nordflanken. Der 
tyndes ud i træerne ved knækpunkter til kurtiner  
og ved spidsen. I samme områder kan de  
bevaringsværdige tjørn stammes op. Bærmestien  
og søbrink rettes ud under hensyntagen til  
eksisterende jordmængder, bebyggelsen og beva

ringsværdige træer. Rørskov bevares delvist ved 
nordøstflanken og i magasindammen, men  
reduceres ved brinken for at give vandfugle mere 
uforstyrrede redepladser.

Fase 2

Er primært en driftsopgave, der sikrer terrænet  
og beplantningen mod forfald. Inderskråningen 
plejes med et tæt, blomstrende levende hegn  
til gavn for faunaen. Enkelte steder fjernes  
beplantningen for at sikre et bedre udsyn  
til magasindammen, magasinbygningen og byen 
mod vest. De åbne arealer plejes med en tæt  
og artsrig græsvegetation. Stien/voldgaden  
ved magasindammen rettes ud og anlægges  
som en grussti. Der tyndes yderligere ud  
i træerne på escarpen. Brinkerne ved magasin
dammen rettes op på de resterende strækninger.



Kurtinen med bebyggelse på voldgangen set fra Enveloppen, 
november 2005.
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Eksisterende forhold

Kurtinen er næsten intakt, men præget  
af bebyggelse ved inderskråning og voldgang.  
Tilgængeligheden er moderat med naturstier  
på voldgangen og bærmen. Adgangen til bærme
stien er via spinkle trapper ved knækpunkter  
til de omgivende bastioner. Inderskråningen  
er beplantet med mere eller mindre tæt krat. 
Ved voldgangen findes enkelte træer fra de  
historiske rækkeplantninger stadig. Beplantningen 
på escarpen er tæt og slører voldens form  
og udsyn fra voldgang og brystværn. Bærmen  
er smal og præget af bebyggelse ved knækpunkter 
til de omgivende bastioner samt brede områder 
med rørskov.

KurtinEn vEd SKovområdEt



Udsigt til 1. Redan, 
november 2005.
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Fase 1

Kratbevoksningen på inderskråning bevares  
af hensyn til faunaen. Voldgangen ovenfor  
inderskråningen genskabes i form af en hovedsti 
under hensyntagen til bebyggelsen og de histori
ske træer. Adgangen til bærmestien er fortsat som 
de eksisterende, men trapper skiftes ud med  
en mere varig form for trætrappe. Beplantningen 
på escarpen tyndes ud for buske og de bevarings
værdige træer stammes op. Brinken ved Stads
graven rettes ud under hensyntagen til eksiste
rende jordmængder og bevaringsværdige træer.
Rørskoven reduceres ved brinken for at give 
vandfugle mere uforstyrrede redepladser.

Fase 2

Er primært en driftsopgave, der sikrer terrænet  
og beplantningen mod forfald. Inderskråningen 
og arealet ud til Refshalevej plejes med et varieret 
blomstrende hegn/smal skov til gavn for faunaen. 
Enkelte steder fjernes beplantningen for at sikre 
et bedre udsyn til byen mod vest. De åbne arealer 
plejes med en tæt og artsrig græsvegetation.  
De gamle rækketræer fjernes til fordel for nye.
Træplantningen på escarpen tyndes yderligere.



Rørskov og krat i vandgrav ved krudtmagasin,
november 2005.
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Eksisterende forhold

Volden ved bastionen er moderat slidt pga. ønsket 
om passage til bebyggelsen ved magasindammen 
og bærmen. Voldens form og afgrænsning er stort 
set intakt, men svær at erkende grundet tilgro
ning.Tilgængeligheden på voldene er moderat  
via ikke anlagte naturstier. Adgangen omkring 
magasindammen er god via grus/jordvej og ikke 
anlagt sti, der betjener bebyggelsen. Adgangen  
til bærmestien er via diverse dårligt anlagte 
ramper og trapper. Magasindammen og brin
kerne er groet til i rørskov og krat, der slører 
volden og de bevaringsværdige bygninger. 

Inderskråningen er præget af bebyggelse og ellers 
beplantet med mere eller mindre tæt krat. Enkelte 
træer fra de historiske rækkeplantninger kan 
stadig findes på bastionen.Voldgang og Banket  
er intakt og tilgængelig via stier, der følger det 
oprindelige forløb. Skydeskår er intakte i flan
kerne, men præget af slid og indbyggede anlæg. 
Beplantningen på escarpen er tæt og slører 
voldens form og udsyn fra voldgang og bryst
værn. Bærmen er smal med en ikke anlagt  
og svær fremkommelig natursti, der betjener 
bebyggelsen ved vandkanten.

FrEdEriKS BaStion / BjørnEKloEn



Skovlignende bevoksning på nordfasen,  
oktober 2005.
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Fase 0 og 1

Magasindammen og brinkerne rettes delvis  
op og frilægges under hensyntagen til bebyggelse, 
haver og faunaen. Pilekrattet i magasindammen 
skæres tilbage for at give mere lys og skabe større 
åbenhed. Inderskråningen suppleres med mindre, 
blomstrende træer for at afskærme mod bebyg
gelsen. Ellers skal der åbnes op for udsyn til

magasindammen og magasinbygningen. Hoved
stien på voldgangen rettes ud og anlægges som 
en grussti. Stien forbindes til sti på voldgangen 
på kurtinen ved Søminestationen mod nord.
Adgangen til bærmestien forbedres og suppleres 
med trætrapper i knækpunkterne til kurtinerne 
mod syd og nord. Beplantningen på escarpen 
tyndes ud ved knækpunkter til kurtiner og ved 
spidsen. I samme områder kan de bevarings
værdige tjørn stammes op. Kratbevoksningen 
fjernes undtagen på nordflanken. Bærmestien  
og søbrink rettes ud under hensyntagen til  
eksisterende jordmængder, bebyggelsen og be
varingsværdige træer. I knækpunktet til kurtinen 
mod nord fjernes opfyld i Stadsgraven. Rørskov 
bevares delvist ved syd og nordflanken samt  
i magasindammen, men reduceres ved brinken for 
at give vandfugle mere uforstyrrede redepladser.

Fase 2

Er primært en driftsopgave, der sikrer terrænet 
og beplantningen mod forfald. Inderskråningen 
og arealet ud til Refshalevej plejes med et varieret 
blomstrende hegn/smal skov til gavn for faunaen. 
Enkelte steder fjernes beplantningen for at sikre 
et bedre udsyn til byen mod vest. De åbne arealer 
plejes med en tæt og artsrig græsvegetation.  
De gamle rækketræer fjernes til fordel for nye.
Træplantningen på escarpen tyndes yderligere.



Beplantning ved Forlandet,  
november 2005.

Udsigt til Charlotte Amalies Bastion set fra sydøst,  
november 2005.
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Eksisterende forhold

Arealerne langs stadsgravens nordlige ende  
er præget af tekniske anlæg og tilfældig  
tilgroning. Der er god adgang langs Refshalevej  
og Forlandet via fortove. På enkelte strækninger 
er der mulighed for at gå tættere på vandet  
via trampede stier. Ved Søminestationen er  
der trådhegn og pigtråd rundt om ejendommen  
og dermed langs Stadsgraven og Refshalevej.
Der er ingen stiforbindelse langs Stadsgraven.
Rørskoven er mest udbredt langs brinken ved  
Forlandet. Udsigten fra Forlandet og Refshalevej 
til hovedvolden begrænses af opvæksten af træer 
og buske.

rEFShalEvEj nord / CharlottE amaliES BaStion



Forlandet og 1. Redan set fra Refshalevej,  
november 2005.
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Fase 1

Hovedvolden og Enveloppen gøres synlig set fra 
Forlandet og Refshalevej ved at fjerne træer  
og buske i området. Der er på dette sted en god 
mulighed for at synliggøre store dele af fæstnings
anlæget i dets helhed med lange kig ned langs 
hovedvolden og Enveloppen. Hovedstien på 
voldgangen etableres på kurtinen ved Sømine
stationen. Der anlægges en trætrappe til Refshale
vej med forbindelse til fodgængerovergang  
og stisystem mod nord. Bærmestien forlænges 
mod nord langs brinken ved Søminestationen. 
Afgrænsningen af Søminestationens område skal 
afklares ved en nærmere bearbejdning. Rørskoven 
ved forlandet fjernes ud for indkørsel og reduce
res ved brinken mod nord for at sikre uforstyrede 
redepladser for vandfugle. Parkeringsplads flyttes 
af hensyn til udsyn til Stadsgraven og Dyssestien 
omlægges til grusvej.

Fase 2

Er primært en driftsopgave, der sikrer terrænet, 
stier og områdets åbne karakter. Beplantningen 
på kurtinen ved Søminestationen reduceres som 
beskrevet for de øvrige kurtiner og terrænet rettes 
op. De åbne arealer plejes mod en tæt og artsrig 
græsvegetation.



Beplantning ved Forlandet, 
november 2005.
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Eksisterende forhold

Området på og ved 1. Redan bærer præg  
af at være et have/værkstedsområde med stor 
aktivitet og flittig brug af bygninger og arealerne 
ved disse. Brinken ved Stadsgraven fremtræder 
upræcis, og der er en del opvækst af træer  
og buske. Den dækkede vej er belagt med asfalt  
der kun er delvist vedligeholdt. Kontraescarpen 
og glaciset ved den ydre voldgrav er kun  
vanskeligt tilgængelig, idet områderne er dækket  
af krat. Der er flere markante træer i området. 
Skyttegange kan ikke erkendes og banketten  
er sløret af en bygning og aktiviteterne omkring 
denne. Brinken ved den ydre voldgrav frem
træder stort set med den oprindelige terrænform.

1. rEdan / oKKultE SKolE



Udsyn til Søminestationen og Charlotte Amalies Bastion,  
november 2005.

87Udviklingsplan  |  Christianiaområdets voldanlæg

Fase 1

Den dækkede vej anlægges som grusvej med 
mulighed for parkering ved indkørslen fra  
Forlandet. Kontraescarpen og voldkronen gøres 
synlig ved at fjerne busklaget og de ikke bevarings
værdige træer. Glaciset ved ydre voldgrav åbnes 
for udsyn ved at fjerne dele af de ikke bevarings
værdige træer. Der åbnes op for adgang til ydre 
voldgrav og udsyn langs ydre voldgrav ved  
at fjerne beplantningen ved knækpunkter til 
mellemstykkerne på Enveloppen. Voldkronen 
gøres tilgængelig via anlæg af en smal grusst,  
i der forbindes til den dækkede vej via svagt 
hældende ramper.

Fase 2

Er primært en driftsopgave, der sikrer terrænet  
og beplantningen mod forfald. Glaciset ved ydre 
voldgrav åbnes yderligere op for udsyn mod øst 
og tilgængelighed til ydre voldgrav. De åbne arealer 
plejes med en tæt og artsrig græsvegetation.



Dyssestien set fra syd,  
oktober 2005.
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Eksisterende forhold

Strækningen ved Svanehuset i den nordlige del  
af Enveloppen har karakter af landsby med stor 
aktivitet og flittig brug af bygninger og arealerne 
ved disse. Brinken ved Stadsgraven fremtræder 
upræcis, og der er en del opvækst af træer  
og buske. Arealet på vandsiden af den dækkede 
vej bliver brugt til have og opholdsarealer eller 
oplagsplads. Den dækkede vej er på næsten hele 
strækningen belagt med asfalt, der kun er delvist 
vedligeholdt. Kontraescarpen og glaciset ved den 
ydre voldgrav er kun vanskeligt tilgængelig  
grundet de mange bygninger og mere eller  
mindre private områder omkring disse. Brinken 
ved den ydre voldgrav fremtræder stort set med 
den oprindelige terrænform.

EnvEloppEn vEd SvanEhuSEt



Udsyn til Charlotte Amalies Bastion,  
november 2005.
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Fase 1

Arealerne på vandsiden af den dækkede vej gøres 
tilgængelige. Buske og ikke bevaringsværdige 
træer fjernes. Den dækkede vej anlægges som 
grusvej. Kontraescarpen gøres så vidt mulig 
synlig ved at fjerne ikke nødvendige indhegnin
ger, buske og de ikke bevaringsværdige træer.
Glaciset ved ydre voldgrav plejes ved at fjerne 
døde grene og planter i dårlig vækst. Plejen skal 
fremme selvforyngelsen af blomstrende småtræer 
som tjørn og hæg til gavn for faunaen.

Fase 2

Er primært en driftsopgave, der sikrer terrænet  
og beplantningen mod forfald. Områderne med 
bebyggelse afventer en nærmere bearbejdning.
Arealerne på vandsiden af den dækkede vej gøres 
yderligere tilgængelige. Udsynet til hovedvolden 
åbnes yderligere ved at fjerne flere træer og 
stamme de bevaringsværdige træer op. Glaciset 
ved ydre voldgrav plejes med et tæt, blomstrende 
levende hegn. De åbne arealer plejes med en tæt 
og artsrig græsvegetation. I forbindelse med 
fremtidig stiforbindelse og parkeringsplads langs 
østbrinken af ydre voldgrav anlægges en bro  
og stiforbindelse til denne.



Redanen set fra hovedvolden,  
november 2005.
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Eksisterende forhold

Brinken ved Stadsgraven fremtræder upræcis og der  
er en del opvækst af træer og buske. Rørskoven i Stads
graven er bred og slører delvist udsynet til vandfladen  
i Stadsgraven. Området imellem Stadsgraven  
og redanbygningen bære præg af at være et have/
værkstedsområde med stor aktivitet og flittig brug  
af bygninger og arealerne ved disse. Adgangen til arealet 
på denne side af bygningen er gennem stakitporte via 
smalle stier. Den dækkede vej er belagt med asfalt, der 
kun er delvist vedligeholdt. Kontraescarpen og glaciset 
ved den ydre voldgrav er kun vanskeligt tilgængelig,  
idet områderne er dækket af krat. Der er flere markante 
træer i området. Skyttegange kan delvist erkendes. 
Banketten er intakt men sløret af bevoksningen. Brinken 
ved den ydre voldgrav fremtræder stort set med den 
oprindelige terrænform.

2. rEdan/ airCondition



Redanbygningen set mod nord,  
november 2005.
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Fase 1

Brinken ved Stadsgraven rettes op og rørskoven 
fjernes under hensyntagen til bevaringsværdige 
træer og faunaen. Formålet er, at gøre redanen 
mere synlig set fra hovedvolden, og vandfladen  
i Stadsgraven mere synlig set fra redanområdet.
Træerne på vestsiden af redanbygningen fjernes 
for at synliggøre bygningen set fra hovedvolden.
Den dækkede vej anlægges som grusvej. Kontra
escarpen og voldkronen gøres synlig ved at fjerne 
busklaget og de ikke bevaringsværdige træer.
Glaciset ved ydre voldgrav åbnes for udsyn ved 
at fjerne dele af de ikke bevaringsværdige træer.
Der åbnes op for adgang til ydre voldgrav og 
udsyn langs ydre voldgrav ved at fjerne beplant
ningen ved knækpunkter til mellemstykkerne  
på Enveloppen. Voldkronen gøres tilgængelig  
via anlæg af en smal grussti, der forbindes til  
den dækkede vej via svagt hældende ramper.

Fase 2

Er primært en driftsopgave, der sikrer terrænet  
og beplantningen mod forfald. Arealet imellem 
Stadsgraven og redanbygningen gøres mere 
tilgængeligt via forbedring af stien og nedtoning 
af områdets private karakter. Glaciset ved ydre 
voldgrav åbnes yderligere op for udsyn mod  
øst og tilgængelighed til ydre voldgrav. De åbne 
arealer plejes med en tæt og artsrig græs
vegetation.



Post Ingers Hus,  
november 2005.
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Eksisterende forhold

Enveloppen ved Post Ingers Hus har karakter  
af naturområde med få bygninger i lysninger  
i bevoksningen. Brinken ved Stadsgraven  
fremtræder upræcis, og der er en del opvækst  
af træer og buske. Den dækkede vej er på næsten 
hele strækningen belagt med asfalt, der kun er 
delvist vedligeholdt. Kontraescarpen og glaciset 
ved den ydre voldgrav er kun vanskeligt tilgænge
lig grundet tilgroning og mere eller mindre 
private områder ved bygningerne. Brinken  
ved den ydre voldgrav fremtræder stort set med 
den oprindelige terrænform.

EnvEloppEn vEd poSt ingErS huS



Udsyn til hovedvolden,  
november 2005.
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Fase 1

Arealerne på vandsiden af den dækkede vej åbnes 
op for udsyn til hovedvolden og ikke bevarings
værdige træer fjernes. Den dækkede vej anlægges 
som grusvej. Kontraescarpen gøres så vidt mulig 
synlig ved at fjerne ikke nødvendige indhegnin
ger, buske og de ikke bevaringsværdige træer.
Glaciset ved ydre voldgrav plejes ved at fjerne 
døde grene og planter i dårlig vækst. Plejen skal 
fremme selvforyngelsen af blomstrende småtræer 
som tjørn og hæg til gavn for faunaen.

Fase 2

Er primært en driftsopgave der sikrer terrænet  
og beplantningen mod forfald. Områderne med 
bebyggelse afventer en nærmere bearbejdning.
Arealerne på vandsiden af den dækkede vej gøres 
yderligere tilgængelige og udsynet til hovedvolden 
åbnes yderligere ved at fjerne flere træer og 
stamme de bevaringsværdige træer op. Glaciset 
ved ydre voldgrav plejes med et tæt, blomstrende 
levende hegn. De åbne arealer plejes med en tæt 
og artsrig græsvegetation. I forbindelse med 
fremtidig stiforbindelse langs østbrinken af ydre 
voldgrav anlægges en bro og stiforbindelse  
til denne.



Skur ved redanbygningen,  
oktober 2005.
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Eksisterende forhold

Brinken ved Stadsgraven fremtræder upræcis  
og der er en del opvækst af træer og buske. 
Rørskoven i Stadsgraven er bred og slører delvist 
udsynet til vandfladen i Stadsgraven. Enkelte 
skure og bygninger slører udsynet fra den  
dækkede vej til Stadsgraven og hovedvolden. 
Området imellem Stadsgraven og redanbyg
ningen bære præg af at være et have/værksteds
område med stor aktivitet og flittig brug  
af bygninger og arealerne ved disse. Adgangen  
til arealet på denne side af bygningen er gennem  

 

stakitporte via smalle stier. Den dækkede vej er 
belagt med grus/macadam og en enkelt strækning 
med asfalt, der kun er delvist vedligeholdt.  
Kontraescarpen og glaciset ved den ydre vold
grav er kun vanskeligt tilgængelig, idet områderne  
er dækket af krat. Der er flere markante træer  
i området. Skyttegange kan delvist erkendes. 
Banketten er intakt, men sløret af bevoksningen. 
Brinken ved den ydre voldgrav fremtræder stort 
set med den oprindelige terrænform.

3. REdan / autogEna



Området syd for redanbygningen, 
november 2005.
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Fase 1

Brinken ved Stadsgraven rettes op og rørskoven 
fjernes under hensyntagen til bevaringsværdige 
træer og faunaen. Formålet er, at gøre redanen 
mere synlig set fra hovedvolden, og vandfladen  
i Stadsgraven mere synlig set fra redanområdet. 
Træerne på vestsiden af redanbygningen fjernes 
for at synliggøre bygningen set fra hovedvolden. 
Den dækkede vej anlægges som grusvej. Kontra
escarpen og voldkronen gøres synlig ved at fjerne 
busklaget og de ikke bevaringsværdige træer.  
Glaciset ved ydre voldgrav åbnes for udsyn ved 
at fjerne dele af de ikke bevaringsværdige træer. 
Der åbnes op for adgang til ydre voldgrav og 
udsyn langs ydre voldgrav ved at fjerne beplant
ningen ved knækpunkter til mellemstykkerne  
på Enveloppen. Voldkronen gøres tilgængelig  
via anlæg af en smal grussti, der forbindes til  
den dækkede vej via svagt hældende ramper.

Fase 2

Er primært en driftsopgave, der sikrer terrænet  
og beplantningen mod forfald. Arealet imellem 
Stadsgraven og redanbygningen gøres mere 
tilgængeligt via forbedring af stien og nedtoning 
af områdets private karakter. Udsynet fra den 
dækkede vej til Stadsgraven og hovedvolden 
forbedres yderligere. Glaciset ved ydre voldgrav 
åbnes yderligere op for udsyn mod øst og  
tilgængelighed til ydre voldgrav. De åbne arealer 
plejes med en tæt og artsrig græsvegetation.



Haver ved Tulipanhuset,  
november 2005.
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Eksisterende forhold

Enveloppen ved Tulipanhuset har karakter  
af naturområde med få bygninger i lysninger  
i bevoksningen. Brinken ved Stadsgraven  
fremtræder upræcis, og der er en del opvækst  
af træer og buske. Den dækkede vej er på hele 
strækningen belagt med grus/macadam der  
kun er delvist vedligeholdt. Kontraescarpen  
og glaciset ved den ydre voldgrav er kun  
vanskeligt tilgængelig grundet tilgroning og mere 
eller mindre private områder ved bygningerne.  
Brinken ved den ydre voldgrav fremtræder  
stort set med den oprindelige terrænform.

EnvEloppEn vEd tulipanhusEt



Udsyn til hovedvolden,  
november 2005.
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Fase 1

Arealerne på vandsiden af den dækkede vej åbnes 
op for udsyn til hovedvolden og ikke bevarings
værdige træer fjernes. Den dækkede vej anlægges 
som grusvej. Kontraescarpen gøres så vidt mulig 
synlig ved at fjerne ikke nødvendige indhegnin
ger, buske og de ikke bevaringsværdige træer.
Glaciset ved ydre voldgrav plejes ved at fjerne 
døde grene og planter i dårlig vækst. Plejen skal 
fremme selvforyngelsen af blomstrende småtræer 
som tjørn og hæg til gavn for faunaen.

Fase 2

Er primært en driftsopgave, der sikrer terrænet  
og beplantningen mod forfald. Områderne med 
bebyggelse afventer en nærmere bearbejdning.
Arealerne på vandsiden af den dækkede vej gøres 
yderligere tilgængelige, og udsynet til hovedvolden 
åbnes yderligere ved at fjerne flere træer og stam
me de bevaringsværdige træer op. Den historiske 
trærække langs Stadsgraven genplantes i den 
sydlige del der tidligere tilhørte hæren. Formålet 
med træerne var bl.a. at levere byggeemateriale  
til støtte af skyttegangenes sider. Glaciset ved ydre 
voldgrav plejes mod et tæt, blomstrende levende 
hegn. De åbne arealer plejes med en tæt og artsrig 
græsvegetation. I forbindelse med fremtidig 
stiforbindelse langs østbrinken af ydre voldgrav 
anlægges en bro og stiforbindelse til denne. Der 
vil på sigt være behov for at pleje rørskoven langs 
brinkerne.



Have ved redanbygningen set fra syd,  
november 2005.
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Eksisterende forhold

Brinken ved Stadsgraven fremtræder upræcis,  
og der er en del opvækst af træer og buske. 
Rørskoven i Stadsgraven er bred og slører delvist 
udsynet til vandfladen i Stadsgraven. Enkelte 
skure og bygninger slører udsynet fra den dæk
kede vej til Stadsgraven og hovedvolden. Om
rådet imellem Stadsgraven og redanbygningen 
bære præg af at være et have/værkstedsområde 
med stor aktivitet og flittig brug af bygninger  
og arealerne ved disse. Adgangen til arealet  
på denne side af bygningen er gennem stakit

porte via smalle stier. Den dækkede vej  
er belagt med grus/macadam, der kun er delvist 
vedligeholdt. Kontraescarpen og glaciset ved den 
ydre voldgrav er kun vanskeligt tilgængelig,  
idet områderne er dækket af krat. Der er flere  
markante træer i området. Skyttegange kan 
delvist erkendes og banketten er sløret  
af bygninger og aktiviteterne omkring disse. 
Brinken ved den ydre voldgrav fremtræder  
stort set med den oprindelige terrænform.

4. REdan / FakiRskolEn



Udsyn til Dyssebroen,  
november 2005.
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Fase 1

Brinken ved Stadsgraven rettes op, og rørskoven 
fjernes under hensyntagen til bevaringsværdige 
træer og faunaen. Formålet er at gøre redanen 
mere synlig set fra hovedvolden, og vandfladen  
i Stadsgraven mere synlig set fra redanområdet.
Træerne på vestsiden af redanbygningen fjernes 
for at synliggøre bygningen set fra hovedvolden.
Den dækkede vej anlægges som grusvej. Kontra
escarpen og voldkronen gøres synlig ved at fjerne 
busklaget og de ikke bevaringsværdige træer. 
Glaciset ved ydre voldgrav åbnes for udsyn ved 
at fjerne dele af de ikke bevaringsværdige træer.
De gamle rækketræer fjernes til fordel for nye.
Der åbnes op for adgang til ydre voldgrav og 
udsyn langs ydre voldgrav ved at fjerne beplant
ningen ved knækpunkter til mellemstykkerne  
på Enveloppen.

Fase 2

Er primært en driftsopgave, der sikrer terrænet  
og beplantningen mod forfald. Arealet imellem 
Stadsgraven og redanbygningen gøres mere 
tilgængeligt via forbedring af stien og nedtoning 
af områdets private karakter. Udsynet fra den 
dækkede vej til Stadsgraven og hovedvolden 
forbedres yderligere. Beplantningen på kontra
escarpen fjernes, og der plantes rækketræer.
Glaciset ved ydre voldgrav åbnes yderligere  
op for udsyn mod øst og tilgængelighed til ydre 
voldgrav. Voldkronen gøres tilgængelig via anlæg 
af en smal grussti, der forbindes til den dækkede 
vej via svagt hældende ramper. De åbne arealer 
plejes mod en tæt og artsrig græsvegetation.



Bebyggelse på Enveloppen set fra Dyssebroen, 
november 2005.
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Eksisterende forhold

Enveloppen ved Dyssebroen i den sydlige del  
af Enveloppen har karakter af landsby med stor 
aktivitet og flittig brug af bygninger og arealerne 
ved disse. Brinken ved Stadsgraven fremtræder 
upræcis, og der er en del opvækst af træer  
og buske. Arealet på vandsiden af den dækkede 
vej bliver brugt til have og opholdsarealer eller 
oplagsplads. Den dækkede vej er kun delvist 
vedligeholdt og belagt med henholdsvis asfalt  
og grus/macadam. Kontraescarpen og glaciset 
ved den ydre voldgrav er kun vanskeligt tilgænge
lig grundet de mange bygninger og mere eller 
mindre private områder omkring disse. Brinken 
ved den ydre voldgrav fremtræder stort set med 
den oprindelige terrænform.

EnvEloppEn vEd dyssEbRoEn



Parklignende område ved Dyssebroen, 
november 2005.
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Fase 1

Arealerne på vandsiden af den dækkede vej åbnes 
op for udsyn til hovedvolden og ikke bevarings
værdige træer fjernes. Den dækkede vej anlægges 
som grusvej. Kontraescarpen gøres så vidt mulig 
synlig ved at fjerne ikke nødvendige indheg
ninger, buske og de ikke bevaringsværdige træer.
Glaciset ved ydre voldgrav plejes ved at fjerne 
døde grene og planter i dårlig vækst. Plejen  
skal fremme selvforyngelsen af blomstrende 
småtræer som tjørn og hæg til gavn for faunaen.  
I forbindelse med bydelens fremtidige hoved
stiforbindelser anlægges en bro i forlængelse  
af Dyssebroen over ydre voldgrav samt  
stiforbindelse til Kløvermarksvej.

Fase 2

Er primært en driftsopgave, der sikrer terrænet  
og beplantningen mod forfald. Områderne med 
bebyggelse afventer en nærmere bearbejdning.
Arealerne på vandsiden af den dækkede vej gøres 
yderligere tilgængelige og udsynet til hovedvolden 
åbnes yderligere ved at fjerne flere træer og 
stamme de bevaringsværdige træer op. Glaciset 
ved ydre voldgrav plejes med et tæt, blomstrende 
levende hegn. De åbne arealer plejes med  
en tæt og artsrig græsvegetation. Den historiske  
trærække langs Stadsgraven genplantes så vidt 
muligt under hensyntagen til bebyggelsen.  
Formålet med træerne var bl.a. at levere  
byggemateriale til støtte af skyttegangenes sider.



Have ved redanbygningen set fra syd,  
november 2005.
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Eksisterende forhold

Brinken ved Stadsgraven fremtræder upræcis  
og der er en del opvækst af træer og buske. 
Rørskoven i Stadsgraven er i den vestlige side 
bred og slører delvist udsynet til vandfladen  
i Stadsgraven. Området imellem Stadsgraven  
og redanbygningen bærer præg af at være  
et have/værkstedsområde med stor aktivitet  
og flittig brug af bygninger og arealerne ved 
disse. Adgangen til arealet på denne side  
af bygningen er gennem stakitporte via smalle 
stier. Den dækkede vej er belagt med grus/ 
macadam, der kun er delvist vedligeholdt.  
Kontraescarpenog glaciset ved den ydre voldgrav 

er kun vanskeligt tilgængelig, idet områderne  
er dækket af krat. Voldkronen er tilgængelig via  
en velanlagt grussti, der har forbindelse til den 
dækkede vej via svagt hældende ramper. Der er 
flere markante træer i området. Skyttegange kan 
delvist erkendes og banketten er sløret af  
en bygning og aktiviteterne omkring denne. 
Brinken ved den ydre voldgrav fremtræder stort 
set med den oprindelige terrænform.

5. REdan / kosmisk blomst



Udsyn til Stadsgraven fra den dækkede vej  
syd for redanbygningen, oktober 2005.
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Fase 1

Brinken ved Stadsgraven rettes op og rørskoven 
fjernes under hensyntagen til bevaringsværdige 
træer og faunaen. Formålet er, at gøre redanen 
mere synlig set fra hovedvolden, og vandfladen i 
Stadsgraven mere synlig set fra redanområdet.
Træerne på vestsiden af redanbygningen fjernes for 
at synliggøre bygningen set fra hovedvolden. Den 
dækkede vej anlægges som grusvej. Kontraescarpen 
og voldkronen gøres synlig ved at fjerne busklaget. 
De gamle rækketræer erstattes med nye. Glaciset 
ved ydre voldgrav åbnes for udsyn. Der åbnes  
op for adgang til ydre voldgrav og udsyn langs ydre 
voldgrav ved at fjerne beplantningen ved knæk
punkter til mellemstykkerne på Enveloppen. Den 
historiske trærække langs Stadsgraven genplantes 
syd for redanen.  Formålet med træerne var  
oprindeligt at levere byggematerialer til støtte  
af skyttegangenes sider.

Fase 2

Er primært en driftsopgave, der sikrer terrænet  
og beplantningen mod forfald. Arealet imellem 
Stadsgraven og redanbygningen gøres mere 
tilgængeligt via forbedring af stien og nedtoning 
af områdets private karakter. Udsynet fra den 
dækkede vej til Stadsgraven og hovedvolden 
forbedres yderligere. Beplantningen på kontra
escarpen fjernes, og der plantes rækketræer.
Glaciset ved ydre voldgrav åbnes yderligere  
op for udsyn mod øst og tilgængelighed til ydre 
voldgrav. De åbne arealer plejes med en tæt  
og artsrig græsvegetation.



rammer for 
fremtIdIg drIft



Den fremtidige drift skal ske indenfor rammerne  

af de statslige udbudsregler: Der vil ske en inddragelse  

af Christianiaområdets beboere og gartnergruppe  

i et samspil med eksterne driftsentreprenører
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RammER FoR FREmtidig dRiFt

I dag varetages driften af voldanlægget  
af Christianiaområdets egen gartnergruppe,  
der er en selvforvaltende gruppe. Overordnet 
arbejder gartnergruppen ud fra en Plejeplan  
for Christianiaområdets Grønne Områder,  
som blev udarbejdet og publiceret i forbindelse 
med Christianias Hvidbog fra 2005. Alle pleje
opgaver aftaler gartnergruppen i samråd med 
områdemøderne. Her besluttes indgreb  
og derefter gennemfører gartnergruppen pleje
opgaver alene eller i et samarbejde med beboerne 
i områderne. 

Slots og Ejendomsstyrelsen undersøger, hvorvidt 
der inden for rammerne af de statslige udbuds
regler kan ske en inddragelse af Christiania
områdets gartnergruppe i samspil med eksterne 
driftsentreprenører på en hensigtsmæssig måde.

Større genopretningsarbejdes søges primært 
gennemført med eksterne entreprenører,  
men gerne i et samarbejde med gartnergruppen.  
De større genopretnings og plantearbejder  
er omfattet af udbudspligten og derfor vil det 
gennemføres efter forudgående licitationer.

Fremtidig myndighedsbehandling 

Det samlede fortidsminde er omfattet af  
de regler, som fremgår af museumsloven.  
Det betyder, at alle ændringer skal myndigheds
behandles af Kulturarvsstyrelsen. Endvidere 
forudsættes et samarbejde med Københavns 
Kommune Miljøkontrol omkring de områder  
på volden, der er forurenet. 

I Københavns Kommune er Vej og Park  
myndighed i forhold til Naturbeskyttelsesloven. 

Udviklingsplanens forslag om oprensning  
af magasindammene kan kun ske ved en  
dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. 

Udbygningen af stinettet kan først ske efter 
vedtagelsen af lokalplanen for Christiania
området. Derefter skal anlægsarbejderne ske  
i et samarbejde med Københavns Kommune Vej 
og Park for at sikre, at det fremtidige stinet bliver 
en integreret del af Københavns fremtidige stinet. 
Et stinet, der skal forbinde indre by med de store 
rekreative områder på det nordlige Amager. 

Endelige har Slots og Ejendomsstyrelsens kend
skab til, at jorden, på dele af Christianiaområdets 
Voldanlæg, er belastet af tungmetaller. Derfor vil 
det fremtidige arbejde i disse områder ske i et 
nært samarbejde med Københavns Kommunes 
Miljøkontrol.

Visualisering udført af Opland Landskabsarkitekter.
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budgEt

Fase 0

Fase 0 omfatter de arbejder, som kan sættes i gang på Christianiaområdets voldanlæg inden volden frilægges for de bygninger  

som skal afvikles på kort sigt.

 

Fasen omfatter de arbejder, som kan sættes i gang på Christianiaområdets voldanlæg inden volden frilægges for de bygninger som skal 

afvikles på kort sigt. Det vil konkret sige de arbejder som sættes i gang i 2006 / 2007. Denne fase omfatter tre konkrete arbejder;

  Oprensning af magasindammene i Frederiks og Carls Bastioner. 

  Udtyndning af træer og tagrør, samt opretning af brinker langs med Refhalevejsforløb henover stadsgraven, samt forløbet  

langs med Forlandet, så både den indre og ydre stadsgrav bliver mere synligt fra den kommunale vejforløb.

  Åbning af hovedvolden fra syd og genskabelse af voldprofil ved Fredens Ark, der er den mest nedslidte del af hovedvolden.

Fase 1

Fase 1 omfatter de arbejder, som kan sættes i gang, når volden er frilagt for de bygninger, som skal afvikles på kort sigt.  

Det vil sige de arbejder som sættes i gang i efteråret 2007 og fremefter. Denne fase omfatter forslag til følgende arbejder:

  Beplantningen på Hovedvolden plejes og fornyes, samt voldformen reguleres, hvor den er nedslidt. 

 Beplantningen på Dyssen plejes og udvikles. 

  Stier og adgange forbedres på Hovedvolden og langs med stadsgraven samt forbedringaf ramper og trapper til voldgangen. 

  Etablering af nye stier henover Søminestations voldgang og langs med stadsgraven skal sikre et sammenhængende stinet  

rundt om Stadsgraven. 

  Fra Kløvermarksvej etableres en ny indgang med bro henover den ydre stadsgrav.

Fase 2

Fase 2 omfatter de arbejder, som kan sættes i gang, når volden er frilagt for de bygninger, som skal afvikles på langt sigt.  

Denne fase omfatter følgende konkrete arbejder:

  Oprensning af Magasindammene i Frederiks og Carls Bastioner fortsættes.

  Den eksisterende plantning på hovedvolden udtyndes på voldens forside mod stadsgraven, og der plantes nye voldkronetræer.  

Brinkerne langs med stadsgraven reguleres, hvor selvbyggerhusene er afviklet. 

  Tagrørsvegetationen plejes, så der skabes større variation med større beskyttelse af fuglelivet.

 Beplantningen på Dyssen plejes og udvikles.

  Brinkerne langs med Dyssen oprettes ved redanbygningerne. Tagrørsvegetationen plejes, så der skabes større variation  

med større beskyttelse af fuglelivet. Den oprindelige rørrække langs med stadsgraven genplantes, hvor det er muligt.

  Stier og adgange forbedres på hovedvolden efter frilægning af de sidste strækninger.

  Etablering af en ny natursti langs med østsiden af den ydre Stadsgrav, samt anlæg af 3 nye gangbroer henover den ydre stadsgrav 

  Evt. etablering af nye parkeringsmuligheder ved Kløvermarksvej og Forlandet.

i alt

Beregnede omkostninger til  

gennemførelse af arbejder i fase 0: 

7,8 mio kr. ekskl. moms.

i alt

Beregnede omkostninger til  

gennemførelse af arbejder i fase 1:  

15,6 mio kr. ekskl. moms.

i alt

Beregnede omkostninger til  

gennemførelse af arbejder i fase 2:  

6,8 mio kr. ekskl. moms.

i alt

30,2 mio kr. ekskl. moms.

i alt

Beregnede omkostninger til gennemførelse af alle arbejder i udviklingsplanen. 
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Principsnit, der viser de betegnelser  
der er anvendt i udviklingsplanen.
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oRdlistE

bærme 
En flad banket mellem foden af en fæstningsvold 
og en voldgrav. Bærmen skal forhindre nedskudt 
jord i at opfylde graven. Bærmen kan være  
beplantet med en hæk til at opsamle jorden  
og forhindre fjener i at angribe. 

brystværn
Forhøjning på den øverste del af en fæstningsvold 
til beskyttelse af soldater og materiel på vold
gangen og skytte gangen.

Enveloppe
Lav forvold omkring en fæstning. Vil være  
en del af en fæstnings fremskudte forsvar. 

Escarpe
Den del af en fæstningsvold der vender  
mod fjenden. 

Face
De dele af en ildlinie, der er beregnet  
på et frontalangreb og som vender direkte  
ud mod angrebsterrænet

Flanke
Kortere ildlinie, der flankerer facerne  
og beskytter mod et flankeangreb.

Fort
Et lukket befæstningsværk, der normalt har  
3 – 4 sider og som kun rummer eget personale

Fæstning
Et befæstningsanlæg som helt eller delvist  
omslutter en by med dens civile befolkning. 

halvredoute
Et åbent befæstningsværk med en face  
og to flanker. Kan også beskrives som en lynette, 
hvor de to facer støder sammen i en ret vinkel. 

kontrascarpe
Skråning på voldgravens yderside. 

kunette
Rende i bunden af en voldgrav, der fungerer  
som en ekstra forhindring i tilfælde af angreb. 

kurtine
Den vold eller mur i en ældre fæstning,  
som forbinder to bastioner. 
 
lynette
Et åbent befæstningsværk, som består af tre faser 
(En Fleche) med to påhængte flanker. 

Ravelin
En åben halvmåneformet fæstningsvold,  
der ligger i voldgraven mellem to bastioner. 
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Redan
Et åbent befæstningsværk, der består af to facer,  
som danner en spids som benævnes for Salliant. 
Redanen vil være et fremspring på et fæstningsværk. 

Rentrant 
Indadgående vinkel mellem en flanke og kurtinen 
i et forsvarsværk. Rentrantvinkelen bør ikke være 
mindre end 90 grader. 

saillant
Spids mellem to facer, der vender udad mod  
fjenden. Saillantvinklen bør ikke være mindre  
end 60 grader af hensyn til udnyttelsen af det  
indre rum.  

skulderpunkt
Sammestød mellem Face og flanke

skyttegang
Hævet banket bag brystværnet hvorfra skytterne 
kunne skyde henover voldgraven

struben
Den del af et fæstningsanlæg, der vender bort  
fra det egentlige angrebeterræn.  

travers
Tværvold der er anlagt på et fæstningsværks 
brystværk og bagvedliggende banket. 

voldgade
Vej langs med indersiden af volden til fremførelse 
af soldater og militærudstyr. 

voldgang
Vej på volden beregnet til soldater og materiel. 
Voldgangen ligger beskyttet bag brystværnet

voldkrone
Overside af brystværnet. Overfladen skråner  
mod voldgraven.
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