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Starten på Christiania

De to slumstormerplakater og Eksskolens 
plakat: ”Varm Vinter over København” er fra 
1971. Sammen med 2 plader fra sommeren 
1971 fra Venstrefløjsforlaget Demos: 
”Slumstormersange” og ”1. Maj Sange” 
med sangen om ”Vi drømmer om et sted.. 
hvor enhver er fri, fordi vi er sammen indeni”, 
fortæller de om stemningen og tidsånden op til 
starten på Christiania.

Det var de lokale christianshavnere fra de 
omkringliggende slumboliger, der åbnede 
adgangen til den nedlagte Bådsmandsstrædes 
Kaserne, men det var ungdomsoprøret med 
baggrund i Projekt Hus, Thylejren, Hippie- og 
Slumstormerbevægelsen, der i efteråret 1971 
skabte fristaden Christiania. 

Det var meget forskellige mennesker med helt 
modsatrettede bevæggrunde, der flyttede ind i 
de over 100 tomme bygninger. Fra narkomaner, 
boligløse og udlændinge uden opholdstilladelse, 
der bare ville finde et sted at være i fred, til politisk 
bevidste slumstormere, arkitekter, studerende 
og kunstnere med ideer om at skabe et alternativ 
til det bestående samfund baseret på hippie 
idealerne om maksimal individuel frihed under 
ansvar overfor fællesskabet og kollektivt ejerskab. 

Fællesmødet blev øverste myndighed, hvor 
den lige adgang og taleret for alle beboere ofte 
har gjort det umuligt at træffe klare beslutninger. 
Mange tiltag og beslutninger er derfor sket ud fra 
den anarkistiske parole, at du kan gøre hvad du 
vil, så længe du ikke generer andre. 

De to plakater med alenlange forslag til 
emner for Fællesmødet, den ene fra ca. 1975, 
den anden fra slutfirserne, joker lidt med hvad 
man kan bruge mødet til, men giver også et 
reelt indblik i frustrationer og udfordringer i 
Fristaden. Indkaldelserne til voldsfællesmøde og 
til fællesmøde om statens krav om normalisering 
med motiv fra ”Flugten til Amerika”, begge fra 
1982, viser de to emner, der er brugt allermest 
møde-energi på i Christiania de sidste 40 år.

Plakaterne om ”Løftebruddet” og 
”Korsfæstelsen” relaterer til den retssag som 
Christiania, med den aldrende kommunistiske 
sagfører Carl Madsen i topform, anlagde mod 
staten i 1975, for ikke at holde løftet om at 
afholde en arkitektkonkurrence om anvendelsen 
af området. Christiania tabte i februar 1978, 
men Folketinget gav Fristaden endnu en frist 
indtil det i 1982 vedtog at lade Christiania 
fortsætte på ubestemt tid på betingelse af en 
løbende lovliggørelse.

Fødselsdagsplakater

Hvert år til Christianias fødselsdag d. 26. 
september produceres en eller flere 
fødselsdagsplakater.

Der er frit slag. Alle kan byde ind, og med 
vekslende kunstnerisk intensitet og fantasi lyser 
plakaterne af kærlighed til fødselsdagsbarnet.

Valgplakater

I december 1973, et par år efter Christianias 
start, stillede christianitten Hans Løvetand 
op til Folketingsvalget som kandidat 
udenfor partierne, og dannede efterfølgende 
”Afvigerpartiet”, som til kommunevalget d. 
7. marts 1974 sammen med 11 andre lister 
dannede valgforbundet ”Valborgs Favn”. 
Kvindelisten fik flest stemmer, og Christianitten 
Tine Schmedes fik flest personlige, så da det 
lykkedes Valgborg at samle stemmer til et 
mandat, blev det Tine Schmedes som blev 
listeforbundets repræsentant i Københavns 
Borgerrepræsentation.

Hun gjorde sig hurtigt populær 
blandt københavnerne og upopulær i 
Borgerrepræsentationen, da hun på Christiania-
manér insisterede på at have sit halvt år gamle 
barn med til møderne, og røg på forsiderne da hun 
midt under forhandlingerne gav sig til at amme sin 
baby. Efter nogen tid blev hun afløst af Elisabeth 
Bock, en anden christianit fra Kvindelisten. 

Ved kommunevalget i 1978 vandt Valgborg 
igen et mandat, som gik til Thorkild Weiss fra 
Christiania-listen. Herefter gik Valgborgs Favn i 
opløsning, og Christianialisten har siden været 
i valgforbund med Venstresocialisterne, SF 
og fra 1989 med Enhedslisten. I 1981 mistede 
Christiania-listen sit mandat, men stiller op til 
sit 12. kommunalvalg i november 2021. Listen 
henter typisk en 2-3 tusind stemmer, som går 
videre til de andre partier i valgforbundet.

Især Valgborg-perioden dannede grundlag 
for et væld at kunstneriske og farverige 
plakater, hvor lotusblomsten blev et af de 
mest brugte symboler for Fristaden, men også 
årene med Christiania-listen har resulteret i 
plakater, som hvert 4. år i november lyser op 
i kommunalvalgenes noget ensformige gade-
galleri af retoucherede politikerportrætter.

Bøssehuset

Bøssernes Befrielsesfront blev stiftet i 
sommeren 1971, og i 1973 etablerede fronten 



sig i et storkollektiv for bøsser i Karlsvognen tæt 
ved Den Grå Hal. 

Såvel i Christiania, som i udadvendte aktioner, 
brød BBF radikalt med alle hidtidige strategier 
i kampen for anerkendelse og lige rettigheder 
for homoseksuelle. Lav profil og tilpasning til 
gængse normer blev i BBF erstattet med ekstrem 
synlighed i påklædning og væremåde, og den 
aktivistiske grundholdning blandt bøsserne er 
kommet Christiania til gode både i skabelsen af 
projekter og virksomheder, og i teatralske udtryk 
som Christianias Pigegarde. 

Da AIDS-epidemien satte ind i midt-
firserne, blev bøssemiljøet i Christiania hårdt 
ramt. Udadtil havde BBF nået de fleste af 
sine politiske mål og Bøssehuset ændrede 
karakter til et bøssepolitisk kulturhus.                                                                                                                                       
        I de tidligere hestestalde i 
Karlsvognens underetage skabte kollektivet 
”Bøsseteateret”, som har dannet ramme 
om utallige teaterforestillinger, varietéer, 
foredrag, udstillinger, basisgruppemøder 
og uforglemmelige fester. Her dannedes 
sanggruppen ”Schwanzen Sänger Knaben” og 
sidst i 80´erne startede traditionen med kåringen 
af ”Frøken Verden”, et dragshow som blev så 
populært, at det til Gay Pride i København i 1996 
flyttede i Den Grå Hal, hvor det har kørt for fuldt 
hus flere gange siden.

Christiania og oprindelige folk

I Christiania har der fra starten været stor 
sympati og en stærk følelse af slægtskab med 
grønlændernes, samernes og indianernes 
kamp for politisk selvstændighed og kulturelt 
ligeværd, og grønlænderne er stadig en markant 
og selvfølgelig gruppering i Christianias 
brogede beboersammensætning.

Solvognens første gadeteateraktion i 1973 var 
en støtte til indianernes besættelse af Wounded 
Knee, og efter Rebildaktionen i 1976, som 
gjorde opmærksom på USA´s undertrykkelse 
af indianerne, blev overskuddet fra den 
efterfølgende støttefest sendt til ”vore egne 
indianere” i den grønlandske selvstændigheds 
bevægelse, som samme sommer startede de 
årlige kulturpolitiske Aasivik sommerlejre. Året 
efter spillede Kim Larsen til støtte for Aasivik 
i Den Grå Hal, i 1981 bakkede Christiania op 
om samerne i konflikten med den norske stat i 
Alta, og fra 1986 blev det tradition med en årlig 
støttefest for Aasivik, hvor grønlandske bands 
og skuespillere fra Tuukkaq-teateret selv tog sig 
af hovedparten af underholdningen.  

I 1995 blev den første grønlandske 
rockgruppe SUMÈ gendannet, og ligesom 
de fleste andre grupper fra det blomstrende 
grønlandske rockmiljø på danmarksturné, 
varmede de op med en koncert i Christiania.

Det største arrangement i Christiania for 
oprindelige folk fandt sted i Den Grå Hal i 
april 1986 med en 3- dages festival til støtte 
for traditionelle Navajo og Hopi indianere, der 
var truet af tvangsflytning for at give plads til 
brydning af kul og uran ved Big Mountain i 
Arizona. Omkring tyve musik- og teatergrupper, 
en del latinamerikanske og grønlandske, 
spillede gratis, Savage Rose fik 1000 mennesker 
til at danse kædedans, og det hele rundede 
af med en demonstration med heste og 
fjerprydelser til den amerikanske ambassade, 
der var så fredelig, at politiet gik hjem før 
demonstranterne.     

Claus Deleuran tegnede en plakat som 
viste hele Big Mountain konflikten i ét billede. 
En anden plakat viser det 4 x 10 meter store 
billedtæppe, som ti kvinder havde skabt under 
ledelse af billedkunstneren Annie Hedvard som 
bagtæppe i Grå Hal. Den tredje Big Mountain 
plakat viser rumfærgen Challenger, som 
eksploderede et par måneder før festivalen. 
Det vældige billedtæppe blev sammen med 
overskuddet på 60.000 kroner sendt til Arizona.

Hash og hårde stoffer

I 1966-67 kom hashen til Danmark. Bod Dylan 
sang om “Mr. Tambourine Man”, Donovan om 
”Mellow Yellow”, og The Beatles “Got high with 
a little help from my friends”. I København blev 
Peter Belli dømt for en klump hash, og Cæsar 
sang om stedet, hvor den kunne købes ”ved det 
store stygge Storkespringvand”.  Derfra rykkede 
handelen til Projekt Hus i Magstræde, som måtte 
lukke for at slippe af med stofhandelen, som 
flyttede til Projekt Fabrik på Christianshavn.  Da 
den også blev lukket, flyttede handelen lige over 
Bådsmandsstræde til det nyåbnede Christiania, 
hvor den bed sig fast. 

Det var ikke kun hash, der blev solgt i 
Christiania. Hen mod slutningen af 70´erne 
kom kokain, og billig heroin blev årsag til en 
række dødsfald. Efter mislykkede forsøg på 
samarbejde med politiet, tog Christiania selv 
affære, og gennemførte en succesfuld blokade 
mod hårde stoffer i efteråret 1979. Efterfølgende 
blev ”Folkebevægelsen mod Hårde Stoffer” 
dannet, som i 1983 gennemførte en Blokade på 
Christianshavn, som havde fået problemet efter 



at Christiania var sluppet af med det.
Hashmarkedet i Christiania, som nu var fri 

for hårde stoffer, tiltrak i 1981 rockergruppen 
Bullshit, som lukkede ned i 1988, efter at 7 
medlemmer var blevet dræbt af Hells Angels. 
Herefter fik både Hells Angels og Bandidos 
foden indenfor i Pusher Street, hvor de i dag, 30 
år efter, har fået selskab af diverse bander. 

Trods utallige politirazziaer fortsætter den 
kriminelle hashhandel. Christiania har af 
flere omgange forsøgt at lukke pusherstreet 
senest under parolen ”Nok er nok!”, hvor 200 
christianitter skrev under på, at de ønsker 
Pusher Street lukket. Da det en kort overgang 
lykkedes at lukke Pusherstreet flyttede den 
kriminelle hashhandel ud i byen med øget 
vold til følge. Efter 50 års mislykket indsats, 
mener de fleste christianitter, at den eneste 
holdbare og langsigtede løsning er at legalisere 
hash. Københavns Borgerrepræsentation har 
gennem flere år ønsket en forsøgsordning for 
legalt salg i København. Plakaten med teksten: 
”Støt Christiania, køb din hash et andet sted”, 
blev første gang sat op i 1983, hvor Bullshit 
huserede, og den blev genoptrykt i 2016, da to 
betjente blev sårede af skud.

Teatergruppen Solvognen

Fænomenet gruppeteater opstod i 60´erne 
i et opgør med det finkulturelle, elitære, 
stjernedyrkende traditionelle teater, som gik hen 
over hovedet på størstedelen af befolkningen. 
Gruppeteaterets forestillinger blev skabt i et 
ligeligt samarbejde mellem de medvirkende. 
Skuespillerne ville ned fra scenen, ud i skoler, 
forsamlingshuse og gaderne med aktuelle 
problemer og forestillinger, der gjorde passive 
tilskuere til aktive medvirkende. I tilfældet 
Solvognen, var der som regel kalkuleret med en 
aktiv indsats fra politiet.

Solvognen startede som en lysgruppe 
på Vesterbro, men med indflytningen i 
Christiania i 1972, udviklede gruppen sig 
hurtigt til 70´ernes mest omtalte og slagkraftige 
aktionsteatergruppe.  I 1973 gik det for 
alvor løs. I foråret med gadeteateraktionen 
”Wounded Knee”, som bragte indianernes 
kamp i Dakota reservatet til Nørreport og 
Rådhuspladsen, og i juni med ”Natohæren”, 
som ”ville vænne civilbefolkningen til 
NATO´s forstærkede indsats mod samfundets 
subversive og anarkistiske elementer”, og 
bl.a. besatte radiohuset for at rydde ud blandt 
de røde lejesvende i programredaktionerne. 

Natohærens basecamp var Den Grå Hal, 
hvor Solvognens kvinder opførte en NATO 
cabaret, som i efteråret udviklede sig til 
kønsrolle-cabareten ”Smæk for Skillingen”, 
der blev Solvognens første sceneshow med 
efterfølgende turné rundt i Danmark.

I dagene op til julen 1974 gennemførte 
Solvognen sin mest kendte aktion rettet mod 
arbejdsløsheden og den kommercialiserede jul. 
I fire dage blev det københavnske gadebillede 
farvet rødt af 100 julemænd i 3 geledder med 
en 5 meter høj gås i spidsen. Julemandshæren 
besøgte plejehjem og sang julesange for de 
gamle, genåbnede lukkede fabrikker, delte gaver 
ud i Magasin og gik til sidst til angreb med 
betonbor på arbejdsretten. Der blev rig anledning 
til at få de ønskede billeder af politifolk med 
julemænd i førergreb på vej ind i salatfadene.

I Efteråret 1975 gik Solvognen indendørs i Den 
Grå Hal, hvor de for fulde huse spillede ”Elverhøj”, 
som tematiserede konflikten i ungdomsoprøret 
mellem kampen i byerne på arbejdspladser og i 
boligbevægelser, overfor hippiedrømmen om det 
rene liv på landet i pagt med naturen.

Stykket blev genopført op til 1. april 1976, 
hvor Christiania mobiliserede mod truslerne om 
rydning, og hvor også Christianias Aktionsteater 
var på banen med stykket ”Aprilsnar”.                                                           
Mellem de to opførelser af ”Elverhøj” 
fremførte Solvognens Kvindegruppe, i 
forbindelse med Charlottenborg udstillingen 
”Rejsning”, teaterstykket ”Spil om Kvinder”, 
hvor 4 fabriksveninder vågner til kamp mod 
kvindeundertrykkelsen.

Solvognens største og mest spektakulære 
teateraktion fandt sted på USA´s 200 års 
fødselsdag d. 4. juli 1976 under den dansk-
amerikanske fejring i Rebild bakker med 
deltagelse af Dronning Margrethe og direkte TV 
transmission til USA. Forklædt som indianere 
og andre folkeslag, som er blevet undertrykt 
af USA, rejste et par hundrede Solvognsfolk 
sig op blandt publikum og bevægede sig 
syngende ned mellem tusindvis af festklædte 
tilskuere mens et halvt hundrede indianerklædte 
ryttere dukkede op over en bakkekam som i 
en John Ford western. Det lykkedes rytterne 
og deres heste at slippe væk, mens politiet 
meget hårdhændet jagtede solvognsfolkene 
blandt publikum, og arresterede omkring 40 
deltagere, der efterfølgende blev idømt bøder 
i byretten i Hobro. I 1978 fulgte den sidste 
store gadeteateraktion med ”Dyrehæren”, hvor 
et halvt hundrede dyr gik til modstand mod 
forureningen i København og Barsebäck.



I 1977 delte Solvognen sig op i to grupper. 
Den ene drømte om at lave turnéteater med 
et stort cirkustelt, og den anden foretrak 
at fortsætte i Den Grå Hal. Det blev til 
teaterstykkerne ”Købmandsliv” i hallen og 
”Soldaterkammerater” i cirkusteltet på Prærien 
ved Christianias hovedindgang, som på 
hver sin måde fremstillede den kapitalistiske 
samfundsuorden og den nødvendige kamp for 
et mere menneskeligt samfundssystem. 

Efter Christianias blokade mod hårde stoffer 
i november 79, indtog Solvognen endnu engang 
Den Grå Hal i efteråret 1980 med ”Det Hvide Slot”, 
der handlede om de hårde stoffers nedbrydning 
af ofrene og den internationale narkotikahandel, 
og i 1982 fulgte den sidste solvognsforestilling 
”Chartertour Amour”, hvor Solvognen var rykket 
til Boulevardteateret på Vesterbro inden gruppen 
nedlagde sig selv i 1983. 

Med en slet skjult forbindelse til den gamle 
Solvogn, under navnet ”Trundholm Mose”, 
stedet hvor den oprindelige solvogn blev fundet, 
skabte tidligere solvognsfolk i sommeren 2006 
endnu en farverig hær i det københavnske 
bybillede i protest mod USA´s tilsidesættelse 
af menneskerettigheder og international 
retssikkerhed i krigen mod terror. Omkring 300 
deltagere i Guantánamo fangelejrens orange 
dragter, med sorte hætter på hovederne og 
hænder og fødder i lænker, bevægede sin 
tavse fra Christiansborg til den amerikanske 
ambassade, hvor tavsheden blev brudt med 
afsyngelsen af den amerikanske hymne 
”Amazing Grace”. Efter endnu nogle minutters 
tavshed opløstes det dystre billede, og fangerne 
spredtes for at afklæde sig fangedragterne et 
stykke væk fra ambassaden.

Håndværk og design

Christiania flyttede ind i nedslidte bygninger 
og en infrastruktur, som enten var ikke 
eksisterende, eller præget af kortsigtede 
lappeløsninger. Håndværk, genbrug og kreative 
løsninger var nødvendigt for at omdanne 
lagerbygninger, hestestalde og våbenfabrikker 
til beboelse og virksomheder. Paller og ølkasser 
var populære til møblement, og hemsen, en 
seng på høje stolper så man sover hvor varmen 
er, blev standardinventar i christianiaboligen.  

Virksomhederne producerede primært til 
interne behov. Loppemarkedet, som fyldte 
halvdelen af Loppebygningen, sørgede for 
beklædning og møbler, Genbrugshallen for 
byggematerialer, Snedkeriet renoverede 

træmøbler og antikke ovne, og Smedjen 
producerede nye brændeovne og 
cykelanhængere til den interne transport i 
den bilfrie by. Da anhængeren var for farlig at 
transportere børn i, blev ladcyklen skabt.                  

Den høje elegante Pedersen-cykel, 
en videreudvikling af et 80 år gammelt 
patent, kom i produktion i 1978, og i 
Glasvæveriet blev der lavet glas af gamle 
ølflasker mens keramikværkstedet sørgede 
for kopper, æggebægre og tallerkner 
og lysestøberiet sørgede for lys til de 
mange boliger, der ikke havde elektricitet.                                                      
I Energiværkstedet arbejdede man med 
vindmøller og solfangere, men det viste sig, 
at vindene omkring Christianias volde er for 
skiftende til vindmøller, og solfangerne kunne 
ikke hamle op med udenbys masseproduktion.

Cirkusplakater 

Det var Røde Mor og Clausen og Petersen 
der i 1970´erne inddrog gøgl og klassiske 
cirkusnumre i venstrefløjens palet af 
kunstneriske udtryk. I Christiania var det kredsen 
omkring Månefiskeren som i 1978 dannede 
Cirkus Sindssyg og med Månefiskercabareten 
lagde grunden til en ubrudt tradition for 
gøglervarietéer og cabaréter. 

I 80´erne flyttede forestillingerne til den mere 
velegnede scene i Operaen og i 90´erne blev 
Rockmaskinen stedet hvor gøglet udfoldede sig 
i en række vilde Gong-Shows.                                        

Mens Operaen stadig præsenterer 2-3 
gøglervarietéer i løbet af året, kom i nullerne en 
ny generation, som skabte Cirkus Spektaculum 
i cirkustelt på Fredens eng, den rejsende 
gøglertrup Brunette Brothers, og pustede nyt 
liv i cabaret-traditionen med den flamboyante 
”Cooku Nest Cabaret” og syrede shows med 
”Anonyme Melankolikere”.

Musik

Der gik ikke mange uger efter Christianias start, 
før der var gang i øvelokaler og spillesteder. 
Multimediehuset og Electric Ladyland var 
de første. Så fulgte Rockmaskinen og i 1973 
Musikloppen, som lige siden, sammen med 
fristadens største koncertlokale i Grå Hal, har 
budt på støttefester og koncerter med cremen af 
dansk rock og beatmusik, og fra 80´erne også på 
store internationale navne som Bob Dylan, Patti 
Smith, Bo Didley, Dead Kennedys, Rage Against 
The Machine m.fl.



Månefiskeren blev musiksted omkring 
1978, Operaen i 80´erne, og i nullerne opstod 
Christianias jazzklub i det tidligere Børneteater, 
og Nemoland byggede sin permanente 
udendørsscene.         

 Christiania, du har mit hjerte 

Traditionen med julemarked og gratis jul for 
de juleløse i Den Grå Hal startede i julen 1975, 
hvor bondehæren fra Djursland kollektiverne 
tog til Christiania for at støtte op i kampen mod 
rydningstruslen 1. april 1976. 

Begge dele blev succeser, og i mere end 40 år 
har der i december været 10-12 dages julemarked 
med omkring 100 boder med mad og drikke, 
kunsthåndværk, smykker, import fra eksotiske 
lande og livemusik. I indgangen samles der ind 
til de Juleløses Jul, hvor omkring 100 frivillige 
i 4 dage pynter Grå Hal, og laver vegetarisk og 
traditionel julemad til 1200 mennesker.

Selvom traditionen er så kendt og 
indarbejdet, at det ikke er nødvendigt at 
reklamere, bliver der stadig lavet plakater til 
både julemarked og juleaften. Her er reglen 
at det hvert år er en ny, der laver plakaten, så 
juleplakaterne, ligesom fødselsdagsplakaterne, 
er meget varierede i deres udtryk.

John Snedige Snyder har gennem de sidste 
20 år produceret vægmalerier og en lang 
række plakater med tydelig inspiration fra den 
hollandske billedkunstner Escher.

Plakaterne ”Grønsagen” og ”Fælleskøkkenet” 
er del af en serie på 12 plakater, der viser 
Christianias virksomheder fra Grå Hal og 
Indkøbscentralen til Pusher Street.

Fællesmødeplakaten er fra 70´erne, men 
eviggyldig: Hvordan får vi Christiania til at 
fungere, hvordan fører vi vores beslutninger ud 
i livet og hvad stiller vi op med omverdenen?


