Anbefalinger til Kulturarvsstyrelsen med henblik på genfredning / nyfredning på Christiania.
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur skal hermed tilslutte sig Kulturarvsstyrelsens indstillinger til
fredning af 11 bygninger på Christiania. Foranlediget af den offentlige debat om Christiania, har
Landsforeningen i vinteren 2006 - 2007 besigtiget området og haft drøftelser i foreningens frednings- og
bevaringsudvalg. Drøftelserne er mundet ud i nedenstående overvejelser og anbefalinger til
Kulturarvsstyrelsen.
To kulturmiljøer
Christianiaområdet repræsenterer i dag to meget forskellige kulturmiljøer, der hver for sig, tilsammen og i
indbyrdes konflikt udgør et vigtigt og sammensat område: som tidligere befæstningsanlæg og som fristaden
Christiania.
Voldanlægget indgår som del af den tidligere befæstning af København, men hvor det meste af de oprindelige
fæstningsanlæg nord og vest for byen med tiden er indtaget af byen selv – til rekreative områder som H.C.
Ørsteds Parken, Østre Anlæg, Tivoli og Botanisk Have – så udgør de sydlige og østlige dele med volde og
bygninger relativt velbevarede sammenhænge. Her kan den militære strategi for opbygningen af
befæstningsanlæg stadig tydeligt aflæses, idet almindelig udnyttelse af området til boliger og andre formål ikke
er sket - først på grund af områdets militære status, siden af Fristaden Christianias tilstedeværelse på
arealerne.
Derfor står vi i dag med et enestående jordbefæstningsanlæg. Voldanlægget med de derpå værende
militærbygninger er også i europæisk sammenhæng vigtigt at sikre og tydeliggøre.
En fredning af de vigtigste bygninger og jordanlæg synes at være den oplagte beskyttelse.
Imidlertid må det holdes for øje, at også Christianiatiden med sin selvbygger- og genbrugskultur som det
fysiske udtryk, udgør et væsentlig bidrag til stedets samlede og meget sammensatte kulturhistorie. Disse
kulturhistoriske lag har også international dimension og udgør en væsentlig fortælling om den sene del af det
tyvende århundrede.
De to væsensforskellige kulturhistoriske lag er sine steder i konflikt med hinanden, således at væsentlige,
fredningsværdige, militære bygninger og anlæg er forandret af Christianiatidens overlejringer på det
militærhistoriske anlæg. Christianiatiden har tilføjet egne lag, både som enkeltbygninger og som tilføjelser på
de historiske bygninger.
De to epoker står i stilmæssig kontrast: Den militære arkitektur er centralistisk og symmetrisk opbygget,
præget af nøjsomhed, ensartethed, repetition og funktionsbestemthed. Christianiaarkitekturen er præget af
mangfoldighed, frodighed, selvforvaltning og løbende forandring og har i sit væsen gjort en dyd af, bl.a. på det
militære fundament, at skabe størst mulig selvgroet variation.
Disse to, meget forskellige arkitekturopfattelser er i princippet uforenelige størrelser, og alligevel rummer
Christiania flere vidnesbyrd om, at netop det uforenelige udgør noget unikt. I den samlede plan for
Christianiaområdet er det vigtigt, at begge miljøer er repræsenteret.
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Det militære anlæg
Følgende overvejelser ligger til grund for anbefalingen:
Københavns voldring udgør, særligt på Christianshavnssiden, i kraft af sin størrelse og integritet i et
storbyområde, et enestående jordbefæstningsanlæg i europæisk sammenhæng. Befæstningsanlægget er det
historiske anlæg og består af volde, bastioner og grave med de dertil knyttede militærbygninger, etc.
Det er voldanlægget, som er basis for den udvikling, der senere finder sted. Anlægget er, hvad såvel terræn
som de historiske bygninger angår, præget af brugsmæssige hensyn. Det gælder særlig for redanhusene, hvis
særegne form kun giver mening placeret netop her, på den ydre voldrings fremspring, men også krudthusenes
placering i læ af bastioner må nævnes.
De bagvedliggende kasernearealer, det indre Christiania, udgør i historisk sammenhæng en yngre del af det
samlede militærområde. Kasernen er etableret efter, voldanlæggets militærstrategiske betydning ophørte, og
er bestemt af, at der her var arealer til rådighed, som forsvaret kunne råde over. Der er således ikke en
entydig stedbunden sammenhæng i anlæggets placering, men ikke desto mindre rummer også kasernearealet
væsentlige bygninger, som både arkitektonisk og kulturhistorisk afgørende vidner om den militære periode.
Forslag til fredning
Landsforeningen finder at Kulturarvsstyrelsens forslag afspejler de væsentligste perioder / funktioner i den
militære historie, befæstningsanlægget, kasernen og hærens laboratorium er repræsenteret og forslaget
repræsenterer navnlig de betydningsbærende bygningsanlæg fra de enkelte perioder. Det er dog samtidig
Landsforeningens opfattelse, at en række bygninger, som ikke er medtaget i Kulturarvsstyrelsens forslag, har
en sådan kulturhistorisk og arkitektonisk værdi, at fredning bør overvejes. På denne baggrund foreslås
følgende 9 bygninger fredet.
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Bygninger der relaterer sig til voldanlægget og områdets historie som befæstning
Krudthuset på Ulriks Bastion, det lille krudttårn

Oprindelse:
Krudthus, 18. århundrede, A - fredet 1964. Anvendes i dag til boligformål.
Begrundelse:
Det yngre krudthus udgør sammen med de øvrige krudtmagasiner på bastioner og redaner en vigtig del af den
fortløbende militære historie som er repræsenteret i Christianiaområdet. Der er således tale om en serie af
krudtmagasiner bygget igennem en periode på mere end hundrede år med en betydelig antikvarisk interesse.
Det anses derfor for vigtigt, at bygningen sikres gennem en fredning. På trods af gennembrud i facader står
huset relativt uantastet.
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Bygninger der relaterer sig til artillerikasernen ved Bådsmandsstræde
Artillerikasernens hovedbygning ved Bådsmandsstræde, Fredens Ark

Oprindelse:
Stalde i underetage, belægningsstuer i øvrige 3 etager, opført 1835 – 37. I 1863 blev staldene sløjfet og
underetagen indrettet til belægningsstuer. Hovedbygningen er planlagt opført i 2 etaper, anden etape er aldrig
gennemført. Bygningen har ikke tidligere været fredet, og anvendes i dag til boligformål.
Begrundelse:
På trods af at bygningen aldrig blev fuldført som den oprindeligt var planlagt, fremstår huset som et magtfuldt
og arkitektonisk markant landemærke. Bygningen udgør en del af det oprindelige kaserneanlæg og bør derfor
søges fredet på trods af mange løse vedhæng på facader, store ændringer i tagkonstruktionen og en generelt
dårlig vedligeholdelsesstand.
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Hømagasinet, Operaen

Oprindelse:
Hømagasin, 1830erne, kan muligvis tilskrives ingeniørløjtnant Nickolin. Indstillet til fredning af Det særlige
Bygningssyn i 1973. Anvendes i dag til spillested og formodentlig boliger i øvre etager.
Begrundelse:
Hømagasinet er sammen med kasernen og ridehallerne de tidligste centrale bygninger fra artillerikasernens
periode og udgør en sammenhængende funktionel helhed. For at denne periode kan aflæses i en meningsfuld
sammenhæng, er det vigtigt, at disse bygninger hver især bevares og sikres gennem en fredning. Bygningens
facader står bortset fra bemalinger i det store hele uantastet, dog er tagetagen gennembrudt af mange
vindueshuller.
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Artillerimagasinet ved Prinsessegade, Loppen

Oprindelse:
Artillerimagasin, opført 1863, tegnet af J.H. Nebelong, B-fredet 1974. Anvendes i dag til loppemarked,
spisested, musiklokaler, bilværksted etc.
Begrundelse:
Loppen udgør med sin markante arkitektur og historie en vigtig enkeltbygning på Christiania. Med få, men
effektfulde arkitektoniske virkemidler, er bygningen et fint og velbevaret eksempel på tidligt, industrielt præget
byggeri, her til militære formål. Bygningen har en vigtig rumdannende funktion mellem Prinsessegade og
Christiania. Desuden har bygningen i Christianiatiden indtaget en central rolle som offentligt sted, ikke blot for
Christiania, men også for det omgivende bysamfund. En sikring af bygningen gennem en fredning anbefales
derfor. Der er kun sket få ændringer med bygningens ydre.
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Bygninger der relaterer sig til Hærens Laboratorium
Fabrikken, Månefiskeren, Bade- og Sundhedshuset

Fabrikken

Fabrikken

Bade- og Sundhedshuset

Oprindelse:
Værkstedsbygning til laboratoriet, kedel og maskinhus opført 1887 efter tegninger af A. Kohl.
Værkstedsbygningen er senere forhøjet fra 2 til 3 etager. Bygningsanlægget er anbefalet bevaret ved
bygningsregistrant af 1989. Anvendes i dag til biograf, værksteder, boliger, bade- og sundhedshus og
værtshus.
Begrundelse:
Det trefløjede anlæg med skorsten udgør i kraft af sin magtfulde, men rigt dekorerede murstensarkitektur, et
meget markant bygningsværk, som er et fornemt vidnesbyrd om den industrielle arkitektur i det sene 19.
århundrede. Samtidig indgår bygningsanlægget som en vigtig del af hærens laboratorium. På trods af
bemalinger på facaden, gennembrud i tage og tilbygninger fremstår bygningerne fortsat meget tydeligt i sin
oprindelige arkitektur.
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Laboratoriets Hovedmagasin, Multimediehuset

Oprindelse:
Magasinbygning i 4 etager opført 1871 efter tegninger af ingeniørkaptajn Petersen. Anvendes i dag til
beboelse og blandet erhverv.
Begrundelse:
Bygningen fremstår med sin industrielle arkitektur enkelt og markant og i rumligt samspil med fabrikken.
Sammen med det trefløjede fabriksanlæg og Kuglegården / Mælkebøtten repræsenterer magasinet de
vigtigste vidnesbyrd om hærens krudtfabrikation på kasernearealet. Bygningen er velbevaret og fremstår i det
store hele som ved opførelsen, inklusive støbejernsvinduer.
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Tre krudtmagasiner af træ ud for Sofie Hedvigs Bastion, Laden, Loen og Grisestien

Laden

Loen

Grisestien

Laden, detalje

Oprindelse:
Magasinbygninger opført imellem de slesvigske krige 1852 – 53. Flyttet fra Fredericia Voldterræn til hærens
laboratorium i perioden 1878 -1886. Tidligere fredet. Anvendes i dag til beboelse og magasiner.
Begrundelse:
Særligt de to sydlige 2 etages bygninger fremstår relativt intakte og besidder stadig arkitektoniske og
kulturhistoriske kvaliteter, der oprindeligt begrundede en fredning, hvorimod det nordlige magasin har været
udsat for mange ændringer.
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Afslutning
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur anser ovennævnte bygninger og bygningsanlæg som et
væsentligt supplement til de 11 bygninger, som Kulturarvsstyrelsen foreslår fredet, både med hensyn til
arkitektur, kulturhistorie og indbyrdes sammenhæng. På trods af at nogle af disse bygninger i større eller
mindre omfang har undergået forandringer, der sædvanligvis ville vanskeliggøre en fredning, finder
Landsforeningen, at de nævnte bygninger må anses for umistelige for forståelse og bevaring af fragmenter af
den militære periode. De særlige forhold, der gør sig gældende for Christiania, har betinget, at de nævnte
bygninger i dag fremstår delvis forandret, men samme, særlige forhold må også betinge, at fredning af disse
væsentlige, historiske bygninger kan foregå mere smidigt.
Bevaringsindsats – bevarende lokalplan
Landsforeningen skal samtidig anbefale, at en række af de karakteristiske træk fra Christianiatiden søges
sikret gennem bevaringsbestemmelser i en lokalplan for området.
Nogle af de militære bygninger er, uanset deres gode arkitektur og rumdannende virkning, ikke af samme
betydning som de ovenfor nævnte bygninger. Mælkevejen udgør et fint anlæg, som udpræget bør bevares,
men de lag Christiania har tilføjet, nye tagformer og udskud på facaden, er netop en del af det interessante
eksperimentarium, Christiania udgør. Det gælder også Psyak - området, hvor de små beskedne barakker
netop får liv og bevaringsværdi ved et nyt vækstlag.
Selvbyggerkulturen er vel bedst repræsenteret ude på voldanlæggene, hvor de også frembyder det største
problem i forhold til at lade voldanlægget komme til syne i renset form. Den grundlæggende ide i
selvbyggerhusene bygger på genbrug, successive forandringer og autonomi. En bygningsfredning
forekommer at være et dårligt instrument til sikring af denne kultur. I stedet bør der gennem en lokalplan
udpeges områder, hvor denne kultur kan udfolde sig under en vis frihed. Det kunne bl.a. betyde, at der kan
reguleres via byggefelter med respekt for fortidsmindet, offentlig tilgængelighed og fastlæggelse af byggeriets
omfang.
Såfremt ovenstående i et omfang kan realiseres, vil det betyde, at der kommer til at eksistere fragmenter af
Christiania sammen med fragmenter af fortidsmindet side om side, og der således vil eksistere en fast kerne
af militære bygninger, som enten er fredet eller bygninger, som skal bevares, men løbende kan tilføjes nye
lag.
Indsendt maj 2007.
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