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Byens Netværks arrangementer falder i år 2016 og 2017 
alle under temaet grænseflader – Dette undercover-
arrangement gik til et sted, hvor grænserne støder hårdt 
mod hinanden – tænder gnister og skaber voldsomme 
situationer for de mennesker, som er fanget mellem dem.  

Denne gang gik den hemmelige ekspedition til et byrum, 
som alle har en holdning til – nemlig fristaden Christiania 
og den nu nedlagte Pusher Street. I kølvandet på 
efterårets skuddrama blev hashhandlen officielt afskaffet 
– vi tog ud for at tage tage temperaturen på det 
brandvarme sted midt i København.

”Vi besluttede, at vi ikke længere ville være dem, som stod 
på mål for politikernes vrede”, beskriver vores rundviser 
og christianit, Lis, om Christianias ræsonnement ved 
nedlæggelsen af hashhandlen på Pusher Street, the 
green-light-district.

Vi blev vist rundt en iskold efterårsdag af to stedskendte 
christianitter, som lærte os om tilværelsen på ”staden” 
med alternative boligformer, byggeformer og livsformer. 



Byens Netværks modigste medlemmer 
mødte op til årets undercover arrangement.



Lisbet og Mathilde løftede 
sløret for dagens destination. 
Flere skarpe hjerner havde 
allerede gode bud på, hvor 
turen gik hen i dag – og nogle 
få havde endda gættet det. 





Lisbet viste vejen op til 
Loppen, hvor vi skulle 
mødes med vores ene 
guide, christianitten Lis. 



Christiania er et naturskønt byområde på 34 hektar, 
og populært sagt bliver det til hele 68 fodboldbaner. 
Det er derfor en heldagsudflugt, hvis du vil se hele 
anlægget. Der findes 850 christianitter, fordelt på 200 
børn under 18 år og 650 voksne - hvoraf 400 arbejder 
i København og 150 arbejder på Christiania.



Christianitten Lis fortalte om skudseancen den 
2. september, som ramte to politibetjente og 
én civil: ”Alt hvad vi har bygget op i gennem 45 
år, fik han ødelagt på et splitsekund”.



På Christiania bygger man nyt med gamle materialer, de 
kan købes i Christianias egen trælast.  



Vi gik på arkitektur-tur i Christianias mangfoldige og 
multifarvede boliger. 





Pusher Street er på 
nuværende tidspunkt 
nedlagt. Christiania er i 
gang med at gentænke, 
hvad der skal ske med 
området.



Tak for i dag. 


