1.12 Christiania
Kulturmiljøet omfatter ”Fristaden Christiania” dvs. dele af den gamle Bådsmandsstrædes Kaserne
og af voldanlægget med bastioner langs Stadsgraven. Voldene indgår også i kulturmiljø 1.3
Fæstningsringen.
Begrundelse
Christiania er et eksempel på hovedstadens mangfoldighed, et socialt og kulturelt eksperiment i den
nedlagte Bådsmandsstrædes Kaserne. "Fristaden Christiania" blev dannet i 1970'erne, og er i dag et
minisamfund, som udgør et særegent kulturmiljø også i national sammenhæng. Christiania rummer
også en del af fæstningsringen og har dermed fortælleværdi om København som fæstningsby. De
militære anlæg har dog langt fra bevaret det oprindelige udtryk.
Bærende bevaringsværdier
• De tidligere militære anlæg som Fristadens fysiske udgangspunkt
• Den tidligere Bådsmandsstrædes Kaserne
• Ulriks Bastion med det tidligere Ammunitionsareal, Sofie Hedvigs, Vilhelms, Carls og Frederik
Bastion med bygninger og voldanlæg
• De oprindelige bygninger med senere tilføjelser, som ligger på Stadsgravens østside mellem 1.
og 2. Redan
• De nyere eksperimenterende bebyggelser og selvbyggerhuse.
Sårbarhed
Det er vigtigt at se hele områdets bygninger i sammenhæng med omgivelserne, idet de indgår i en
sammenhængende fortælling om København som hovedstad. I dag rummer området både den
militære historie og andre kulturhistoriske værdier. Det er væsentligt, at begge fortællinger kan
rummes inden for området. Kulturmiljøet er på den ene side sårbart over for indgreb i den frodige
og selvgjorte karakter, men samtidig er Bådsmandsstrædes Kaserne også sårbar over for
beplantning og bebyggelse, der slører oplevelsen af voldanlægget.
Udviklingsmuligheder
Det er væsentligt at bevare den ydre fremtræden af Bådsmandsstræde Kasernes militære anlæg med
i samspil med den selvgroede og selvbyggede fristad, da dette tilsammen karakteriserer Christiania.
For så vidt angår voldterrænet skal der ske en afvejning i forhold til de hensyn, der er beskrevet
under kulturmiljø 1.3 Fæstningsringen.
Nuværende sikring
Området er omfattet af Miljøministeriets lokalplan fra 1991, som omfatter opretholdelse af
anvendelse af området til blandet bolig- og værkstedsformål og bevaring af de væsentligste
arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Der er i 2007 fredet 11 huse på Christiania.
Lignende eksempler
-

