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Det Særlige Bygningssyn    5. oktober 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det Særlige Bygningssyns indstilling vedrørende fredning af bygninger i Christiania-området 
(revideret på mødet 1.september 2006). 
 
 
Indstillingens grundlag 
 
Det Særlige Bygningssyn finder, at Christiania-området, med sit forsvarsværk, kaserneanlæg og sit 
kulturhistorisk prægnante kulturmiljø, indeholder kvaliteter af national betydning og som, med 
henvisning til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 3 stk. 1 og 2, kan 
begrunde en differentieret fredning af Christiania-områdets bebyggelse. 
 
Citat fra fredningslovens § 3 stk. 1 og 2: 
”§ 3. Miljø- og energiministeren kan frede bygninger af væsentlig arkitektonisk eller kulturhistorisk 
værdi, som er over 50 år gamle. Uanset deres alder kan bygninger dog fredes, når det er begrundet i 
deres fremragende værdi eller i andre særlige omstændigheder. 

Stk. 2. I det omfang en bygnings umiddelbare omgivelser i form af gårdrum, pladser, fortove, 
haver, parkanlæg og lignende er en del af den samlede beskyttelsesværdige helhed, kan fredningen 
omfatte sådanne omgivelser.” 
 
 
Store dele af Christiania-området er allerede fredet via Fortidsmindefredning og fredningsbyggelinie, men 
Det Særlige Bygningssyn lægger afgørende vægt på at bebyggelserne og det kulturmiljø, de er udtryk 
for, behandles som en samlet kulturhistorisk arv. Få kulturhistoriske tildragelser i 1900-tallets Danmark 
har medført så kraftige politiske diskussioner, så voldsom presseeksponering og så vedvarende krav om 
stillingtagen.  
 
Det Særlige Bygningssyn finder, at bebyggelsen, dens omgivelser og dens historie aftegner sig i en fysisk 
kulturarv, som både nationalt og internationalt symboliserer en væsentlig kulturhistorisk og arkitektonisk 
værdi. Christiania-området er udviklet under så særlige omstændigheder, at området udgør en samlet 
national beskyttelsesværdig helhed, hvilket kan begrunde en differentieret fredning og bevaring af 
arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der både er ældre og yngre end 50 år. 
 
I lighed med en række af Bygningssynets tidligere indstillinger, der har ført til fredninger, og hvor 
grundlaget for udpegningen af de bærende fredningsværdier er det særegne bygningskulturelle miljø, der 
forefindes i en given afgrænset lokalitet, skal Synet pege på, at de bærende fredningsværdier i 
Christiania-området udgøres af tre karakteristiske elementer, der danner den omtalte helhed i lovens § 3, 
stk.2: 
 

• Voldanlæggets aktuelle bebyggelser som en del af den kulturhistoriske udvikling man finder på 
alle Københavns historiske forsvarsværker. 

• De militære bygningers aktuelle udtryk, som repræsentant for genanvendelse af en kaserne på 
linie med Kastellets bebyggelse. 

• Den yngre Christiania bebyggelse, som udtryk for en samlivsform, der har afsat et helt særligt 
fysisk kulturmiljø, der afspejler et væsentligt træk af den samfundsmæssige udvikling.  

 
Den omtalte differentiering af de bærende fredningsværdier og bevaringsværdige omgivelser er baseret 
på det grundige og omfattende materiale, som Kulturarvsstyrelsen har tilvejebragt for Bygningssynets 
vurderinger. Et omfangsrigt og professionelt bidrag hertil har været Christiania-udvalgets registrering af 
Kulturmiljøer og bygninger på Christiania, foretaget i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen og publiceret i 
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2003. Der er heri foretaget en kvalitativ opdeling af samtlige kulturmiljøer i Christiania-området, og den 
har dannet grundlag for en detaljeret arkitektonisk og kulturhistorisk faglig vurdering, bygning for 
bygning, indenfor en skala fra 1 til 9, som derpå er sammenfattet i en bevaringsværdi for hver enkelt 
bygning (jf. vedlagte bilag fra den nævnte registrering, side 32; Vurdering). 
 
 
 
Bygningssynets vurdering   
 
Det Særlige Bygningssyn har på sine møder den 15. juni, 24.august og 1. september d.å., genvurderet 
det samlede materiale med udgangspunkt i den nævnte vurdering.  
Efter besigtigelse af samtlige bygninger på stedet, indstiller Bygningssynet følgende bygninger og deres 
umiddelbare omgivelser til fredning. Som nævnt i indstillingens indledning, er det Bygningssynets 
holdning, at de bærende fredningsværdier i Christiania-området der knytter sig til den enkelte bygning, 
må vurderes ud fra bygningens bidrag til det kulturhistoriske prægnante kulturmiljø, som ved henvisning 
til lovens § 3, stk. 1 og 2, kan begrunde en differentieret fredning, bygning for bygning. Der er således 
lagt vægt på følgende kriterier for udpegningen, som relaterer den enkelte bygnings ydre fremtrædelse 
med det særlige lokale kulturmiljø, som karakteriserer Christiania-området: 
 
 
Nedenstående 7 kriterier er lagt til grund for besigtigelsen og Bygningssynets vurdering: 
 
1. Militærbygninger, der fortrinsvist afspejler deres oprindelige arkitektur og kulturhistoriske funktion 
(f.eks. som Kastellet i København).      
 
2. Militærbygninger, der er udviklet gennem lag på lag af senere ombygninger, tilføjelser og nye 
funktioner (f.eks. som Kronborg, Nyboder, Kanonbådsskurene blandt flere militærbygninger, der er under 
ombygning på Holmen).  
 
3. Arkitektoniske eksperimenter, der udtrykker idealistiske ideer gennem form, materiale eller 
udsmykning (livsstil, meditation, genbrug, økologi, ressourcebesparelse, som f.eks. Missionshuse, Bedre 
Byggeskik, Christiansfeld, Holmens Kirke).  
 
4. Komplekse, sammensatte elementer, der udgør en arkitektonisk struktur i den enkelte bygning ( f.eks. 
som i Glyptoteket, Ordrupgaard, Det Kgl. Bibliotek). 
 
5. Komplekse, sammensatte elementer, der udgør en arkitektonisk struktur ved flere bygningers samspil 
(f.eks. som Roskilde Domkirke, Amalienborgs Kolonnade, Rigsdagsgården, Trævarefabrikken Bastian). 
 
6. Byggerier, der enkeltvis eller gennem deres indbyrdes relation og særlige placering på og ved 
voldanlægget både udfordrer og beriger området (som f. eks. Amalienborg-Opera-Skuespilhus-Kraner i 
Københavns havn). 
 
7. Bygninger, der på overbevisende måde har inddraget de nære friarealer til pladser og lignende og 
dermed skabt et samlet miljø af særlig kvalitet (som f.eks. Lægeforeningens boliger, Kingohusene, 
Randers Statsskole). 
 
 
 
 
Fortegnelse over de bygninger, som Det Særlige Bygningssyn på det ovennævnte grundlag 
indstiller til fredning: 
 
I skemaet herunder, henviser billednumrene til vedlagte billedrække. Områdebetegnelse og 
bygningsnumre henviser til den ovenfornævnte registrering, Registrering af Kulturmiljøer og bygninger 
på Christiania, som Christianiaudvalget foretog i august 2003 med bistand fra Kulturarvsstyrelsen. Heri 
findes supplerende oplysninger om de enkelte bygninger, som Det Særlige Bygningssyn har støttet sig til.  
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Billede nr. Bygnings nr. Bygningens navn Kri.       
   1 2 3 4 5 6 7 

 
2 Skov 42 Carls Krudthus X       
3 Skov 43 Frederiks Krudthus X       
4 Fab 31 Grønne Hal X       
5 Mælkev 1 Grå Hal X       
6 Mælk 8c Gule Længe X       
7 Mælk 11 Syveren X       
8 Løven 1 Løve-huset X       
9 Fab 38 Fabrikken X       
10 Sydom 1 Loppen X       
12 Nordom 30 Vilh. Krudthus  X      
13 Nordom 24 Kommandørhuset  X      
14 Norddys 16 Redan  X      
15 Midtdys 21 Redan  X      
16 Midtdys 38 Redan  X      
17 Sydd 68 Redan  X      
18 Mælk 8a En-en-halv  X      
19 Mælk 26 Rådhuset  X      
20 Mælk 27 + 35 Udklapperen m.fl.  X     X 
21 Mælk 7 Laden  X      
22 Nordom 1,2,3 Loen, Grisst.,Luftkast.  X      
23 Psyak 7 Mandskabshuse  X      
24 Arken Arken  X      
25 Fab 39 Månefiskeren  X      
26 Fab 32 Lille krudthus  X      
28 Sydd 66 Café Paradis   X     
29 Mælk 10 Fussers hus   X     
30 Mælk 9 Sorte Fins hus  X X     
32 Nordom 22a Færgestedet    X    
33 Skov 2 Perlen    X    
34 Skov 25 Mombo    X    
35 Nordom 36 Terrasse 1    X    
36 Nordom 35 Terrasse 2    X    
37 Fab 27 Toms hus    X    
38 Fab 29 Mortens hus    X    
39 Nordom 13,47,48 Pagoden, Bern.,Lines.h.    X    
41 Nordom 36-31 Terrassehusene     X   
42 Norddys 6,12 Vejbebyggelse     X   
43 Norddys 6-12 Vejbebyggelse     X   
44 Psyak 1-12 Psyak     X   
45 Mælk 15,16,18,19 Skurbyen     X   
47 Sydd 66 Café Paradis      X  
48 Skov 2 Perlen      X  
49 Nordom 22a Færgestedet      X  
50 Fab 27 Toms hus      X  
51 Fab 29 Mortens hus      X  
52 Mælk 10 Fussers hus      X  
53 Nordom 13,47,48 Pagoden, Bern.Lines, h.      X  
55 Mælk 26 Rådhuset       X 
56 Mælk 15,16,18,19 Skurbyen       X 
57 Nordom 36-31 Terrasserne       X 
58 Psyak 1-12 Mandskabshuse       X 
59 Fab 2 (+1) Indgangs bygn.       X 

I alt 
   

9 
 

15 
 

3 
 

10 
 

(23) 
 
 

 
6 
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Der indstilles således i alt 58 bygninger, hvoraf 23 indgår som supplerende bygninger i fire afgrænsede 
enklaver. Nedenstående kategorier og de deraf afledte bærende fredningsværdier er følgende: 
 
 
1.  
Militærbygninger, der fortrinsvis afspejler deres oprindelige arkitektur og kulturhistoriske funktion og som 
udgør et exceptionelt nationalt værk indenfor sin bygningskategori.  
*De bærende fredningsværdier i disse 9 bygninger er deres intakte hovedstruktur og form, der viser 
tilbage til Christiania-områdets kaserne- og forsvarsmæssige funktion.  Denne reference bør søges 
opretholdt og styrket, men ikke nødvendigvis ved tilbageføringer.  
   
2.  
Militærbygninger, der er udviklet og ændret gennem lag på lag af senere ombygninger, tilføjelser og nye 
funktioner. 15 militærbygninger viser ombygninger, der konfronterer det militære livs stringens med det 
civile livs turbulens. De enestående fysiske udtryk af denne konfrontation viser sig i ukonventionelle 
sammensætninger, der peger på tendenser, som kan aflæses i den nyere, internationale arkitektur.  
*De bærende fredningsværdier i de 15 bygninger består i disse lag på lag tilføjelser, som skiftende tider 
også i fremtiden vil tilføre bygningernes hovedstruktur. Denne udvikling af de bærende fredningsværdier 
bør støttes, enten som et udtryk for en funktionel nødvendighed og de ressourcer der er til rådighed, 
eller som ombygninger, der herudover tilstræber et nyt formsprog i konfrontation med det bestående.  
 
3.  
Arkitektoniske eksperimenter, der udtrykker idealistiske ideer gennem form, materiale eller udsmykning. 
De bærende fredningsværdier træder frem i 3 bygninger, som tolkbare, arkitektoniske sammensatte 
eksperimenter, der er baseret på forsøg på ressourceøkonomisering og konstruktioner, der udtrykker 
idealistiske anskuelser.  
*Karakteren af og opretholdelsen af de bærende fredningsværdier må vurderes fra bygning til bygning 
indenfor denne eksperimenterende ramme og deres vedligeholdelse tilvejebragt gennem en 
ressourceøkonomisk proces.  
 
4.  
Komplekse, sammensatte elementer, der udgør en arkitektonisk struktur i den enkelte bygning. De 
bærende fredningsværdier viser sig i 10 markante bygninger, som egentlige, sluttede bygningsværker, 
der fastholder en egen, selvstændig arkitektonisk helhed.  
*Det er i opretholdelsen af denne helhed udviklingen af de bærende fredningsværdier skal styrkes. 
 
5.  
Komplekse, sammensatte elementer, der udgør en arkitektonisk struktur ved flere bygningers samspil. 
*De bærende fredningsværdier dannes af 23 bygninger, der fremstår i fire strukturerede sammenhænge, 
hvori deres fælles opbygning er sammenføjet til homogene lokale kulturmiljøer.  
 
6.  
Byggerier, der enkeltvis eller gennem deres indbyrdes relation og særlige placering på og ved 
voldanlægget både udfordrer og beriger området. 7 af de tidligere nævnte bygninger har disse bærende 
fredningsværdier. De er lokaliseret i voldterrænet på en måde, der både tilfører voldanlæg og vandflade 
og selve bygningen det, man kalder en ”herlighedsværdi”, som det også er tilfældet mange andre steder i 
Københavns tidlige forsvarsværker, hvor der er indføjet civile bygningsværker. 
*De bærende fredningsværdier er bygningernes landskabelige placering til vold og vandflade, der tilfører 
fortidsmindet en arkitektonisk værdi. 
 
7.  
Bygninger, der på overbevisende måde har inddraget de nære friarealer til pladser og lignende og 
dermed skabt et samlet miljø af særlig kvalitet.  
*Fredningsværdierne i de fire nævnte kulturmiljøer og 2 indgangspartier er yderligere karakteristiske ved 
at danne usædvanlige og værdifulde ”umiddelbare omgivelser” om den bygningsstruktur, de udgør i 
fællesskab. 
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På grund af selvbyggerhusenes og selvbyggertilføjelsernes særlige udtryk for de regler og normer som 
Christiania-fællesskabet har sat, må også forvaltningen af fredningen ske under hensyn hertil, for at 
bevare kulturmiljøets kulturhistoriske karakter. 
Der anbefales derfor, som led i fredningen, nedsat et særligt Christiania-bygningssyn, hvori beboerne har 
sæde, og som kan foretage indstillinger til Kulturarvsstyrelsen i forbindelse med fredningsforvaltningen. 
Hensigten hermed er at sikre, at der i selvbyggermiljøet opnås et råderum for ændringer, der viderefører  
de bærende fredningsværdier, som er nævnt ovenfor. 
 
 
Øvrige anbefalinger 
 
Det særlige Bygningssyn skal herudover anbefale, at der udarbejdes en bevarende lokalplan med 
udgangspunkt i nærværende indstilling og den kortlægning af kulturmiljøer og konkluderende vurdering, 
som Kulturarvsstyrelsen har foretaget i 2003. Heri fremhæves det, at områdets eksperimenterende og 
udfordrende bygningskultur og det resulterende kulturmiljø er en værdifuld og anderledes bystruktur, 
end dem man finder andre steder i København. 
 
 
./. Bilag: Kulturarvsstyrelsens konkluderende vurdering af 2003 over Christiania-områdets Kulturmiljøer.  
 
 
Det Særlige Bygningssyn, oktober 2006 
 


