
Christiania-guiden kalder fristaden for
“tabernes paradis.”

□ Jeg er enig.
□ Jeg ser det som et territorium.
□ Jeg ser det som en livsstil.
□ Jeg ser det som en gruppe af skæve eksistenser.
□ Jeg ser det som et samfund af folk, der tænker på samme måde.
Andet:

Vores ven Lise flyttede til Christiania, da hun var 17. 
Hun var træt af sine forældre. Hun ville bolle rundt, 
blive høj og være noget særligt. 

Jeg besluttede at flytte til Christiania fordi… 
□ Jeg ville være del af et kollektiv.
□ Jeg ville leve i harmoni med naturen.
□ Jeg ville opleve fri kærlighed.
□ Jeg er et rodehoved og følte mig hjemme her.
□ Jeg ville lære de basale menneskelige behov at kende.
□ Jeg var hjemløs og manglede et sted at være.
□ Jeg ville have det sjovt, før jeg skulle på universitetet, 

giftes, have et job, en familie, et hus, en bil, et lån…
□ Jeg ville bevise, at idealer kan blive realiteter. 
Andre grunde:

Er dine forventninger blevet indfriet?
□ Ja, egentligt  □ Nej, ikke rigtigt

Lad os antage at du flyttede til Christiania 
som ny og der ikke var nogle regler for, hvor 
og hvordan man måtte bygge. Hvordan ville du 
begynde?

□ Jeg ville låne en økse af min nabo, finde nogle brugte 
brædder og bygge et skur.

□ Jeg ville lave et transportmiddel om til et hjem.
□ Jeg ville få arkitekten Rem Koolhaas til at bygge et 

skræddersyet hus med alle bekvemmeligheder.
□ Jeg ville købe et færdiglavet modul og installere vand, 

internet og elektricitet.
□ Jeg ville konstruere en Buckminister Fuller dome.
□ Jeg ville bygge et hus i et træ.
□ Jeg ville bygge et hus som flød på vandet.
□ Jeg ville flytte ind hvor der nu var plads og tilpasse mig.
Andet:

PÅ JAGT EFTER DET PERFEKTE STED
SPØRGESKEMA TIL CHRISTIANIA

IN QUEST OF THE PERFECT LOCATION. English version: www.perfectlocation.de/questionnaire.pdf 

I vores søgen efter det perfekte sted gør vi holdt på Christiania. Vi er interesseret i adskillelsen fra normen, i alternativer til status 
quo og i muligheden for at skitsere ens egen livsform. 
Fristaden er i fare. Lukning og salg til private truer. I offentlighedens øjne svæver Christiania mellem at være centrum for narko-
handel, uregerlighed, politisk opposition og kriminalitet på den ene side og et unikt alternativt samfund på den anden side. Det 
er et spørgsmål om, hvordan man ser på det. Dette vil afgøre om Christiania i fremtiden bliver marginaliseret eller accepteret.
Med dette spørgeskema vil vi undersøge, hvordan der ses på fristaden og dens perspektiver. Hjælp os på vores jagt og med at 
forstå hvad der gør dette sted til noget særligt. Udfyld venligst spørgeskemaet og tag det til CA-posthus. Hold derpå øje med 
næste nummer af Ugespejl, hvor resultatet offentliggøres.
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Hvis du skulle beskrive Christiania for en som slet 
ikke kender det, hvilken film ville du så sammen-
ligne Christiania med?

□ Mad Max (1979, med Mel Gibson)
□ Zardoz (1974, med Sean Connery)
□ The Beach (2000, med Leonardio DiCaprio)
□ Stalker (1979, with Alexander Kaidanowski)
□ Westworld (1973, med Yul Brunner)
□ Themroc (1972, med Michel Piccoli)
Andet:

Da vi tog metroen fra lufthavnen til centrum, for-
stod vi, at Christiania fungerer helt omvendt af den 
omkringliggende by: Mens byen satser på de skin-
nende kontorbygninger, den ambitiøse Ørestad, den 
futuristiske Amager Strand og de dyre udvikling-
sprojekter, viser Christiania sit kaos, rod og møg 
frem. 

□ Kaoset er en politisk manifestation.
□ Sådan er det bare.
□ Jeg synes ikke, Christiania er kaotisk.

Christiania blev verdenskendt for at tolerere stoffer. 
Een af dens hashboder kom endda på National-
museet. 

Jeg synes, at adgang til bevidsthedsudvidende stoffer er 
en del af et frit samfund.

□ Ja, bestemt!  □ Nej, ikke nødvendigvis!

“Nogle områder af Christiania burde genbesættes”, 
sagde en christianit. Ikke alle christianitter har 
samme boligsituation. De heldige bor ved vandkant-
en, hvorimod andre bor i militærbarakker, fabriksby-
gninger eller trailere. Men alle betaler det samme.

□ For mere social retfærdighed ville jeg foretrække et 
rotationssystem. Huse og lejligheder skulle byttes 
hvert år.

□ Jeg ville rive hegnene ned og gøre alle områder fælles.
□ Fanden tage social retfærdighed. Jeg ville aldrig opgive

mit hus. Jeg har boet her så længe. Det bliver over mit lig!
□ Det er ok som det er. Christiania  er i konstant udvikling. 

Folk flytter ind og ud hele tiden.



I begyndelsen var Christiania berømt som et 
“nøgent samfund” blottet for borgerlig moral.

Jeg forventer at nudisme igen bliver populært i
□ 2007  □ 2071  □ 2171 

Det særlige ved Christiania er dets selvstyre og 
konsensusdemokrati. 

□ Jeg synes, at alle kan leve som de vil på Christiania. 
□ Social kontrol fungerer effektivt på Christiania.
□ Jeg synes, at det ville være værd at genoverveje 

beslutningsprocesserne.
□ Jeg kommer aldrig igennem med mine ønsker. 

Det gør mig vanvittig.
□ Det rager mig en papand!

Christianias oprindelige formål var at skabe et 
økonomisk selv-forsynende samfund. Efter 35 år er 
dette mål endnu ikke nået. Hvad skal der til?

□ Jeg ville investere i et frit akademi, der underviste i 
alternativ viden om landbrug, energi, mad, byggeri, krop-
pen, sociale og politiske anliggender, osv.

□ Jeg ville ønske, at vi havde økologiske landbrug på
Christiania – marker, frugthaver, dyr – så kunne vi 
producere fødevarer, bæredygtigt tøj og energi.

□ Alle christianitter skulle blive andelshavere i narkohandlen.
□ Jeg ville ønske, at vi lavede vores egen møntfod.
□ Det ville være fedt, hvis vi havde bytteøkonomi.
□ Det ville være sejt at drive Christiania som en virksomhed.
□ Hvis jeg tjente en masse penge, så ville jeg dele min rigdom.
□ Hvis jeg kom til penge, ville jeg forlade fristaden.
□ Jeg tænker ikke på Christiania i økonomisk forstand.
Andet:

I Christianias 9 bud er vold, våben og skudsikker 
beklædning bandlyst. For kort tid siden blev en ung 
fyr tævet ihjel i staden.

□ Det var et istoleret tilfælde. Christinia er fredelig og sikker.
□ Christiania er et farligt sted.
□ Jeg ser ikke den store forskel til andre ghettoer.

“Christiania har tabt sine idealer. Det er ikke, hvad 
det var engang,” sagde en journalist.

□ Jeg synes, at forestillingen om Christiania som et utopia
er lige så farlig som fjendskabet fra højrefløjen.

□ Det er de utopiske visioner, det hele handler om.
□ Fuck utopia. Anarki styrer!
□ Jeg er ligeglad.

Da vi spiste i Den Grå Hal med en af de gamle 
aktivister, kom en gruppe betjente med nogle ar-
resterede. “Hvis det var mig der bestemte,” sagde 
vores følgesvend, “så ville der blive Intifada: Armér 
Christiania og bekæmp politiet!” 

For at redde Christiania…
□ ville jeg ikke tøve med at blive militant.
□ ville jeg påberåbe mig, at vi var en del af Unescos verdensarv. 
□ ville jeg starte en fond og rejse penge til at købe 

området, så vi kunne blive uafhængige.
□ ville jeg lave Christiania om til et friluftsmuseum 

inklusive mennesker, hunde, skrald, regler og vaner.
□ ville jeg tilknytte Christiania universitet som et stort 

socialt forskningseksperiment.
□ ville jeg organisere ikke-voldelig modstand.
□ ville jeg bare vente på, at det gik over.
jeg har andre idéer:

Når vi sidder foran CRIR-huset i Mælkebøtten, så ser 
vi strømmen af turister komme forbi. Næst efter Tivoli 
er Christiania Københavns største turistattraktion, 
men Christiania nævnes ikke i de officielle turist-
guides og er ekskluderet fra byens profil.

□ Jeg ville ønske, at Christiania blev del af Københavns 
markedsføring. 

□ Vi skulle begynde at tage entré.
□ Jeg føler mig allerede som i zoologisk have.
□ Jeg synes, at det er fint nok, som det er.

Vi læste for nyligt i aviserne, at danskerne er de 
lykkeligste mennesker i verden.

□ Jeg er enig.
□ Christianitter er de gladeste danskere.
□ Hvis mine naboer er glade, er jeg også glad. 
□ Det er da det værste vrøvl.

Christiania skulle udvides 

□ til København.
□ til Danmark.
□ til Europa, nåh ja, til resten af verden.
□ Det fungerer bedst som et lukket samfund i et større system.

Hvad er dine egne planer?

□ Jeg vil gerne blive gammel på Christiania.
□ Hvorfor ikke Goa?
□ Jeg har ikke nogle planer.
□ Min plan er:

Er der overhovedet sådan noget som et perfekt sted ? Eller er det en modsætning i sig selv ? Ethvert sted  er påvirket af 
entropi. Det forandrer sig, så snart du bruger det. Det vil forfalde, forbedre sig, vokse, formindskes, forsvinde eller etablere 
sig selv en dag. Man kunne sige, at et perfekt sted er defineret af den måde, som det bliver brugt på. Måske bliver et sted 
lidt mere perfekt, hvis du har skabt det selv. Så det sidste, vi gerne vil spørge om, er: 

Er Christiania dit perfekte sted?
□ Ja  □ Nej Tak for din tid og din venlighed!

Dette er et Christiania Researcher in Residence (CRIR) projekt.
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