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Abstract
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Syftet med denna uppsats är att studera dem boende i Christiania angående hur dem uppfattar

deras bostadsområde i förhållande till det övriga samhället samt varför man som individ väljer

att bo där. Vi har använt oss av den kvalitativa metoden då vi har utfört intervjuer med

sammanlagt sex personer. Vi har använt oss av Tönnies två begrepp gemeinschaft och

gesellschaft, samt Goffmans teori om stigma. Dessa valde vi då vi ansåg att dessa var mest

relevanta för vårt valda område. Vår frågeställning lyder följande: Varför söker man sig till ett

alternativt samhälle, med avvikande normsystem från majoritetssamhället? Genom våra

informanters berättelser och åsikter kring deras bostadsområde kom vi fram till att Christiania

skiljer sig från det resterande Danmark på flera sätt. Vi kom fram till sex teman som enligt

våra informanter kännetecknar Christiania samt skiljer dem från det omgivande samhället och

dessa är: demokratin, bostäderna, miljön, cannabisen, stigmatiseringen samt statens

intentioner. Våra slutsatser enligt dessa teman är att i Christiania tillämpar dem en annan

demokrati, en så kallad konsensus demokrati vilket innebär att inga beslut tas förrän

befolkningen är eniga om det, något som är en del av Christianias särprägel. Även miljön är

något som christianiterna värnar mycket om på så sätt att det är en bilfribygd, vilket skiljer

dem från det omgivande samhället. Bostäderna/husen i Christiania är speciella på så sätt att

dem till mestadels är byggda utav återvinningsmaterial. Vidare är det ur en ekonomisk

synvinkel relativt billigt att bo i Christiania då hyran ligger på cirka 1800-1900. Det är socialt

accepterat att sälja samt bruka cannabis inom området, dock inga tyngre droger. Utöver detta

kom vi fram till att en del boende i Christiania känner sig stigmatiserade pga. av att dem bor i

Christiania då en del utomstående har förutfattade meningar om Christiania samt dess

befolkning, något som christianiterna menar vara pga. medias skildring av området. Med

statens intentioner menas att poliser patruller i området då den danska regeringen år 2004 har

skapat en plan för att ”normalisera” Christiania.
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Abstract

The purpose of this paper is to examine how the population living in Christiania considers

their residential area in relation to the surrounding society, and why you as an individual

choose to live there. We have used the qualitative method and we have performed interviews

with a total of six persons. We have used Tönnies two notions regarding gemeinschaft and

gesellschaft, and Goffmans theory about stigma. We choose these theories because we thought

that they were most relevant for our study. Our question at issue is: Why does a person seek to

live in an alternative society, with different norms in comparison to the majority society?

Through our interview persons we learned their stories and their opinions considering their

residential area and we concluded that Christiania differs from the remaining society in

several ways. There are six themes which according to our interview persons differs

Christiania from the surrounding society and these themes are: their democracy, the houses,

the environment, the cannabis, the stigma and the states intentions considering Christiania.

Our conclusions are that in Christiania they apply a different form of democracy called the

consensus democracy, which means that in order to take a decision everybody in the group

has to be agreeing to the decision. Something that is very special for Christiania. The

environment is something that the people living in Christiania take responsibility for in

several ways, for example the area is free of cars, which differs them from the society. The

houses in Christiania are special because many of them are built of recycled material. In

addition to this it is quite cheap to live in Christiania from an economic point of view since

the rent is about 1800-1900 Danish crowns. Cannabis is socially accepted and it is allowed to

sell and buy cannabis within the area, but no other harder drugs are accepted. Further we

concluded that some of the residents living in Christiania feel a bit unaccepted because of the

fact that they live in Christiania. This because of some outsiders has preconceived ideas about

Christiania and the people living there, somewhat because of how the media describe the area.

With the states intentions means that police officers patrol within the area, because in the year

of 2004 the Danish government has created a plan to “normalize” Christiania.
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Förord

Genom arbetets gång vill vi tacka först och främst våra informanter, utan er värdefulla

information och genom att ta del av era åsikter hade vi inte kunnat utföra denna uppsats. Ett

stort tack till er! Vi vill även tacka vår handledare Åke Nilsen för hans idéer och feedback

angående hur vi kunde gå till väga med vårt arbete. Sist men inte minst vill vi även tacka Ove

Svensson för att han tog sig tid att hjälpa oss med de perspektiv vi kunde ha i åtanke då vi

utförde uppsatsen. 
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1. Inledning

Christiania är en fristad som är belägen i Danmarks huvudstad Köpenhamn. Christiania

fungerar som en fristad för personer med vissa alternativa livsstilar. Det bor ca 1000 invånare

och dessa individer har sina egna normer och regler. Det förefaller vara ett litet samhälle i det

stora samhället, var olika slags människor väljer att leva tillsammans. Åsikterna kring

fristaden har gått isär, ända tills det startades upp år 1971. Många menar att fristaden endast är

ett tillhåll för narkomaner då det för utomstående är känt främst för tillgängligheten till hasch.

Vidare menar vissa människor på att Christiania är Nordens narkotikacentrum.

(http://www.snpf.org/Artiklar/Christianias_uppg%C3%A5ng_och_fall.htm)

Men det finns även många som uttrycker sin glädje över att en fristad som denna existerar.

Trots allt positivt med fristaden går det heller inte att neka till att haschet alltid haft en central

roll genom fristadens historia. Hasch, som i hela Danmark är förbjudet, har sedan starten varit

tillåtet i Christiania och enligt Köpenhamnspolisen omsätter haschförsäljningen i fristaden

nästan en miljard om året. Oavsett detta förblir Christiania sen av dem populäraste turistmålet

i Köpenhamn tillsammans med tivolit. Vidare har Christiania i genomsnitt en miljon besökare

om året. (http://hem.passagen.se/vidavarlden/Christiania%2001.htm).

Vi har alltså valt att undersöka fristaden Christiania. I vår uppsats har vi valt att inrikta oss på

hur själva Christianiainvånarna uppfattar området, då det är deras åsikter och tankar vi vill ha

reda på. Vi skall därför inte undersöka de utomståendes uppfattningar kring området. Det som

vi vill ta reda på är orsaken till varför människor har bosatt sig i Christiania, ifall de trivs

inom området samt hur det skiljer sig från det resterande samhället. Vi vill helt enkelt skildra

Christiania invånarnas berättelse utifrån dennes perspektiv. Vi skall belysa detta område

genom kvalitativa intervjuer och i dessa skall vi klargöra de attityder som råder inom

Christiania. Sedan fristaden grundades har det varit en omtvistad fråga huruvida det skall

stängas ner eller om den ska bevaras, därför har det varit väldigt uppmärksammat och väckt

starka reaktioner både hos invånarna i Christiania samt hos allmänheten. Ur ett sociologiskt

perspektiv anser vi att fristaden är ett intressant område att belysa och det har väckt vår

nyfikenhet eftersom det förefaller vara ett område som skiljer sig från det resterande

Danmark. Detta eftersom att invånarnas levnadssätt och värderingar vilar på andra principer

än det övriga samhällets. Vi undrar alltså vad som får invånarna att föredra ett liv i Christiania

framför ett liv i det omgivande samhället. 
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2. Syfte och Problemformulering

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur christianiterna upplever deras bostadsområde i

förhållande till det övriga samhället. Vi skall genom en kvalitativ metod utföra personliga

intervjuer med individer som bor i Christiania och genom deras tankar och resonemang

hoppas vi på att få en konkret bild på hur de betraktar Christiania samt hur de upplever att bo i

fristaden. Vi vill veta orsaken till varför man väljer att bosätta sig i ett område som

Christiania, då det på flera sätt skiljer sig från det resterande samhället. Vår frågeställning

lyder:

  Varför söker man sig till ett alternativt samhälle, med avvikande normsystem

från majoritetssamhället?

3. Bakgrund

Christiania kom till i september år 1971 på Christianshavn. Området sträcker sig över cirka 34

hektar och ägdes av staten då man tidigare använde det till militär verksamhet. En grupp med

människor beslöt sig för att riva ner det plank som låg som en skyddande mur runt det gröna

området. Ungefär samtidigt som detta skedde gavs den alternativa tidningen ”Hovedbladet”

ut. I en av artiklarna skrev man om de fantastiska möjligheter som bara låg och väntade i det

före detta militärområdet. Artikeln fick en enorm genomslagskraft och hundratals människor

vallfärdade till området för att bosätta sig och bygga upp ett nytt samhälle. 

Den danska försvarsministern ville inte omedelbart driva bort ockupanterna och de försök

polisen senare kom att göra för att driva bort dessa var resultatslösa. Christiania blev istället

en politisk fråga och man förklarade fristaden accepterad som ett socialt experiment. Året

därpå var det regeringsskifte och åsikterna om Christiania förändrades, då ville politikerna att

Christiania skulle rensas. Invånarna motsatte sig detta med all kraft, man ordnade

musikunderhållning och andra verksamheter samtidigt som man började organisera sig. Tio

mindre områden med självstyre etablerades och den högsta myndigheten kom att bli

Fællesmødet där alla invånare kunde delta. Man ville inte heller ha något samarbete med

myndigheterna i Köpenhamn och inte heller att några särskilda lagar skulle gälla i fristaden.
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Christiania stärkte sin ställning bland annat genom framgångar i kommunvalet 1971. 

Trots invånarnas försök fattade folketinget ett beslut om att en utrensning skulle ske senast

den 1 april 1976. Under tiden växte sig Christiania allt starkare och organiserade bland annat

en regnbågsarmé. Denna gick ut på att man delade in alla invånarna i olika arbetsgrupper och

gav var och en varsin färg som kännetecken för en specifik uppgift, som rött för utgående

aktioner och grönt för mat och näringstillförsel. Man bjöd in människor till Christiania för att

titta och drygt 10 000 dök upp, detta samtidigt som Danmarks största rockband spelade in en

stödskiva som kom att bli en enorm framgång. Man fick på så vis med sig stora delar av det

danska folket. När den 1 april inföll hände ingenting, riksdagen hade i sista minut valt att

skjuta upp stängningen. Den 1 april kom istället att bli en stor manifestation för det alternativa

Danmark. Danmarks Nationalmuseum gav ut en bok om den alternativa bomiljön i fristaden

och arkitekter talade sig varma om Christianiaidéen.

År 1977 arrangerade man utställningen "Kærlighed og kaos", "Kärlek och kaos", vid

Charlottenborg och en stor arbetsfestival satte igång. Christiania gjordes rent och reparerades

och christianiterna gav ut en egen stödskiva som hette Vores Musik, Våran Musik. En av

låtarna, ”I kan ikke slå os ihjel”, Ni kan inte slå ihjäl oss, har fått väldigt stor publicitet och

beskriver på många sätt christianiternas kamp. 

År 1978 tog regeringen ett nytt beslut om en normalisering, dock lämnades inga direktiv om

hur detta skulle genomföras och ingenting skedde. Polisen i Köpenhamn drev nu en hetsjakt

på knarkare och haschförsäljningen samtidigt som heroinet började introduceras i Danmark. 

Detta märktes tydligast i Christiania där både hasch handeln och antalet tunga narkomaner

ökade. Christianiterna försökte nu samarbeta med polisen för att kunna få bort de tunga

narkomanerna från haschmarknaden men polisen valde istället att göra fler razzior mot

haschförsäljarna. Invånarna tog istället saken i egna händer och gjorde en blockad mot tung

narkotika genom att erbjuda narkomaner avgiftning och slänga ut langarna från området.

Endast haschförsäljningen fick fortsätta. Dock tycktes denna öka och anklagelser från de

övriga nordiska länderna, med Sverige i spetsen, om att Christiania var Nordens

haschcentrum uppkom. Christianiterna svarade med aktionen Elsk Sverige, Älska Sverige,

som gick ut på att dessa tog med sig kabaréer och konstutställningar för att åka till Stockholm,

Göteborg och Malmö. Åren efter detta var debatten kring fristaden relativt lugn vilket gav

invånarna tid till att bygga upp samhället och planera för framtiden.
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80-talet

 

År 1987 gav den danska regeringen ut en handlingsplan som gick ut på att återföra Christiania

till ett ”normalt” samhälle. Christianiterna gav då ut rapporten ”Voila” som skulle visa att

dessa var kapabla till att upprätthålla byggnaderna samt stödja dess institutioner genom att

man fick en viss form av skattelättnad. Myndigheterna fortsatte dock att arbeta på en

normalisering. Två år senare, 1989, gjordes en ny plan upp av miljödepartementet. Planen

gick ut på att dela samhället i två delar, den första delen som var mer lantlig var tänkt att bli

fri från invånare och den andra, mer stadsliknande, var tänkt att justeras men förbli ett

experiment på obestämd tid. Något som dock aldrig genomfördes.

90-talet

 

År 1991 skapade christianiterna en tidning vars mål var att ge den danska befolkningen en

annan bild av fristaden än den bilden av ett samhälle i våld och kriminalitet många tycktes ha.

Christianiterna ville nu visa upp Christiania som den ekologiska stad, grundad på gemenskap

och självstyre, man försökt skapa. Polisen bildade i september 1992, en särskild enhet vars

uppgift var att bekämpa haschhandeln i Christiania. Patruller bestående av 70 poliser

övervakade området dygnet runt i 18 månader. På våren 1993 organiserade sig christianiterna

i något som kallades för ”Uge 12 mod Vold” Vecka 12 mot våld, då grupper klädda i mörkblå

dräkter hade märket IDIOTI istället för POLITI. Efter ett år och ett halvt år med många

våldsamma insatser hade det blivit svårare att få tag på hasch på Pusher Street. Kort därefter

lyckades christianiterna få ett avtal med justitieministern om att man skulle få lösa problemet

med haschhandeln på egen hand.

00-talet

 

År 2001 kom fristaden än en gång i blåsväder. Danmark fick åter en borgerlig regering och

denna slog fast att man nu, en gång för alla, skulle normalisera Christiania. Haschmarknaden

var polisens uppgift och år 2002 gav regeringen sitt fulla stöd för de polisinsatser som skulle

komma att krävas. Polisen började planera för ett stort tillslag mot haschförsäljningen,

regeringen krävde att detta måste ske före kronprinsens bröllop i maj 2004. Den 4 januari

bestämde sig däremot invånarna själva för att riva sina haschbodar och så blev det. Dock
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fortsatte haschförsäljningen i utplacerade bord med parasoller över. Den 16 mars ägde

polisens stora tillslag rum, 280 polismän intog Christiania 05:00 och 44 personer greps.

Aktionen gick relativt lugnt till väga då christianiterna bestämt sig för att inte möta polisen

med stridigheter. Huruvida haschmarknaden sedan tillslaget är borta från fristaden råder det

delade meningar om. Haschet tycks mer eller mindre vara kvar i samhället men inte lika öppet

som tidigare. 

Den danska regeringens planer handlade inte enbart om att få bort haschet, man vill också att

all näringsverksamhet inom området ska omfattas av myndighetskontroller samt att

byggnader och bostäder ska saneras och regleras. Man har därför fattat ett lagförslag med

namn L205 som går ut på att normalisera Christiania i tre etapper. Detta förslag trädde i kraft

15 juli 2004, vilket innebär att regeringen redan har satt igång processen. Den 14 maj 2007

rev den danska polisen det omstridda huset "Cigarrlådan", vilket enligt många anses som en

ren provokation från polisens sida, då det vid inträffandet bara var en vecka kvar tills domen

kring offentliggörandet av Christianias "normalisering". Ett normaliserande skulle innebära att

många hus skulle bli tvungna att rivas då de av staten anses vara svartbyggen, då byggförbud

råder i Christiania. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Christiania)

Christianias självstyre

 

Christiania har ett självstyre byggt på att varje individ har ansvar över sitt eget liv och hem. 

Det finns en demokratiskt vald ledningsorganisation med en ansvarsfördelning över 14

områden. Högsta beslutande insats är fællesmødet, stormötet, där alla övergripande beslut

fattas. Alla måste mer eller mindre vara överens innan ett beslut fattas. Man röstar inte och

använder sig inte heller av majoritetsprincipen. Alla invånare har samma rätt att delta på alla

möten.

Fristaden saknar lagar men har en samling regler som gäller för alla:

 Ingen tung narkotika

 Inga vapen

 Inget våld

 Ingen handel med byggnader eller bostäder

Vidare skall det vara lika för alla, alla vuxna betalar cirka 1800 kr i månaden i hyra oavsett
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storlek och standard på boendet. I dag bor 750 vuxna, 250 barn och 250 hundar i Christiania.

Man har alltid haft ett ekologiskt tankesätt i Christiania. Det finns flera restauranger som

serverar ekologisk mat var man odlar ekologiskt, återvinner samt sopsorterar. Det är inte lätt

att bosätta sig i Christiania. Bostadsköerna är långa att för tillfället finns det inga lediga

bostäder. Man får inte bygga nytt såvida inte något gammalt hus rivits. När man flyttar till

Christiania så väljer man inte endast att bo i ett speciellt område utan man väljer en helt ny

livsstil. Då Christiania är ett välkänt ”brand” för den progressiva och frigjorda danska

livsstilen. När Christiania startade var det en fristad för homosexuella och andra slags

människor som inte riktigt accepterades i det övriga samhället. I dag är det mer accepterat i

samhället i övrigt att vara annorlunda, men ändå inte på samma sätt som inne i fristaden. Inom

området har olika verksamheter byggt upp butiker, dagis, radiostation, verkstäder, matställen

såsom caféer, restauranger och pubar, spelställen, en skateboardramp, ungdomsklubb,

miljöstation, postkontor, galleri och även den berömda Christiania cykeln har producerats där.

Fristaden har existerat i 37 år och säkerställs av en särskild lagstiftning som har bidragit till

deras fortsatta existens.

Den 13 november 1971 skrev grundarna av Christiania att:

"Meningen med Christiania är att bygga upp ett självstyrande samhälle, där varje individ fritt

kan utvecklas under ansvar gentemot gemenskapen. Detta samhälle skall vara ekonomiskt

självbärande och gemensamma strävanden måste ständigt visa att den psykiska och fysiska

föroreningen kan avvärjas”.  

(http://www.snpf.org/Artiklar/Christianias_uppg%C3%A5ng_och_fall.htm)

4. Metod

4.1 Kvalitativ metod 

Aspers tar upp i sin bok, Etnografiska metoder 2007, om vad mellanmänsklig metod innebär

och skriver vidare att olika typer av metoder ger olika svar t.ex. metoder såsom intervju eller

observationer (Aspers, 2007:12). Intervjuer har länge använts inom många humanistiska och

samhällsvetenskapliga discipliner. Aspers menar att kvalitativa intervjuer kännetecknas som
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en samtalsrelation där forskaren förstår den eller dem som hon samtalar med. I grunden

innebär samtal för forskaren att vara i kontakt med fältet för att skapa det empiriska

materialet. (ibid:133)

Liksom Aspers menar Kvale att samtalet mellan forskaren och intervjupersonen är en

grundläggande form för den kvalitativa metoden, då man talar, svarar och ställer frågor till

varandra och genom detta lär man känna varandras erfarenheter och känslor. Det kan leda till

att man kan komma så djupt att man lär känna varandras världar man lever i. Med kvalitativ

forskningsmetod bygger man upp en slags kunskap som rör sig om ett samspel mellan

intervjupersonen och forskaren där man diskuterar ett gemensamt intresse och har ett utbyte

av synpunkter med varandra (Kvale,1997;13,21,34).

Vi har valt att utföra en kvalitativ studie då vårt syfte med uppsatsen är att få en större

förståelse till hur christianiterna betraktar området i förhållande till det övriga samhället samt

varför man väljer att bo inom området. Genom att utföra personliga intervjuer med individer

som bor i Christiania förmodar vi att vi får en större förståelse till deras livssituation. Vidare

anser vi att den kvalitativa metoden är lämplig för vår C-uppsats då vi är intresserade av att ta

del av våra intervjupersoners åsikter och erfarenheter och precis såsom Kvale menar, skall

detta ske genom en form av samtal mellan oss och våra intervjupersoner. 

Vi valde även att använda oss utav kvalitativa intervjuer eftersom det gjorde det möjligt för de

tillfrågade att besvara frågorna i sina egna termer. Inom kvalitativa intervjuer brukar frågorna

vara specificerade och intervjuaren har en större möjlighet att fördjupa svaren och gå in i en

dialog med den som intervjuas. Den intervjusituation vi skapade betraktades därmed som

öppen, eftersom de intervjuade har relativt stor frihet att röra sig inom de i förväg uppställda

temaområdena (May, 2001:150-151).

Vi ansåg att vi fick ut mycket information från våra intervjuer, dvs. vi fick ta del av våra

informanters egna åsikter och tankar. Som intervjuare använde vi oss av en intervjuguide, men

vi ställde även följdfrågor kring vissa teman som vi var extra nyfikna på och som vi ville ha

mer information om. Kvale menar på att genom en intervju kan man få ut flera olika saker, då

man kan observera intervjupersonen, dokumentera samt spela in. Därmed anser vi att man

alltså har fler chanser till datainsamling än genom kvantitativ metod. Genom samtalet så kan

man även förmedla osäkerhet och känslor, vilket man kan se genom observationen. Kunskap
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byts mellan intervjupersonen och intervjuaren då man samspelar inom intervjun. 

Det finns både fördelar och nackdelar med vår kvalitativa metod. Fördelen med vår

kvalitativa intervju är att vi kan fråga intervjupersonen en upprepande fråga som vi kanske

inte hann reagera över. Det underlättar för oss att förstå intervjun, och att vi kan därmed styra

intervjun efter våra teman. 

Nackdelen med den kvalitativa intervjumetoden är att det kan ta längre tid än man beräknar,

då man inte kan veta hur intervjun skall gå i förväg. Det kan uppstå komplikationer, personen

kanske blir tyst och vet inte vad denne ska svara. Vi var lite bekymrade innan vi begav oss till

Christiania för att utföra våra intervjuer då vi inte var så välbekanta med området och för att

vi inte hade några kontakter inom området. Därmed var vi utomstående och vi visste inte

huruvida det skulle vara lätt eller svårt att hitta intervjupersoner. Vi gick runt i området och

frågade sammanlagt sex personer om de ville ställa upp på en intervju, vilket dem gjorde.

Innan vi påbörjade intervjun förklarade vi vad vårt syfte med uppsatsen var, vilket var att vi

ville skildra Christiania utifrån deras perspektiv. Detta eftersom vi ville att våra informanter

skulle känna sig trygga med oss och den situation de befann sig i (Kvale, 1997) . 

4.2 Hermeneutik och förförståelse

Hermeneutiken betyder enligt Kvale en tolkning av texter, dvs. intentionen är att få en allmän

förståelse av en texts mening. Vilket innebär att hermeneutiken är en viktig del för vår

intervjuforskning, då den ger oss en möjlighet att tolka de muntliga konversationer som

kommer att förvandlas till texter (Kvale, 1997).

Vår uppsats bygger på en hermeneutisk metod vilket innebär att fenomen måste tolkas för att

de ska kunna förstås. Tolkningar av fenomen är något som görs av oss hela tiden som sociala

aktörer. Då ett fenomens mening kan vara oklar för oss individer, krävs det ansträngningar

och metodologiska tillvägagångssätt för att den meningen ska få en klar betydelse.

För att klargöra vad en förståelse eller tolkning, möjligheter och problem som uppstår vid

tolkning av ett socialt fenomen, kräver tid och engagemang av individen själv. Som

samhällsforskare tolkar man oftast något som redan är tolkat av de sociala aktörerna, deras

egna tolkningar och förståelse av olika fenomen. Det som är svårt är att förklara en individs

handling om man själv som forskare inte förstår aktörens handling vilket innebär att man som

samhällsforskare förhåller sig till en värld som redan är tolkad av de sociala aktörerna 
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(Aspers 2007:36f). 

Genom att vi tidigare har läst, besökt och följt medias tidningsartiklar om Christiania, så har

vi skapat oss en uppfattning om området. Vi har båda en positiv uppfattning om området

eftersom vi själva har vistats där tidigare och inte har haft några negativa erfarenheter. Vi är

medvetna om att Christiania inte alltid uppmärksammats på ett positivt sätt i media men det är

inget som vi har låtit påverka oss eller våra tankar kring Christiania. Vår uppsats bygger

mestadels på intervjuer och en del observationer. Vårt mål är att få en förståelse av hur

Christianias invånare uppfattar området och hur det skiljer sig från det resterande samhället.

Vi har med oss egna erfarenheter innan vi började med denna forskning. Vår förförståelse är

relativt lika då våra åsikter inte skiljer sig så mycket angående området och med hjälp av våra

informanters berättelser hoppas vi på att få en större bild samt en större kunskap om

Christiania. 

4.3 Urval

Vilka informanter vi skulle välja blev knepigt för oss så istället för att välja ut en specifik

åldergrupp så valde vi att satsa fullt ut, dvs. att blanda åldern mellan våra informanter men vi

måste poängtera att vi beslöt oss att arbeta från åldern 22 och uppåt. Vi bestämde oss för att

åka till Christiania, bekanta oss själva först med stället, observera individerna som bor där,

småprata lite med invånarna och sedan börja välja ut våra informanter. Vi hade i våra tankar

att försöka välja ut informanter som var i vår ålder eller uppåt, eftersom vi antog att dem

kommer att ta det på mer större allvar än vad exempelvis en artonåring hade gjort. Vilket då

skulle kunna riskera våra resultat. Därför beslöt vi alltså att urvalet av åldern skulle vara från

22 år och uppåt. 

4.4 Tillvägagångssätt

Våra respondenter fick vi kontakt med genom att först observera området Christiania, vi

började med att bekanta oss med platsen genom att gå in i olika caféer/restauranger och vi

gick en runda vid sjön som finns i Christiania. Därefter började vi att ta kontakt och småprata

med några invånare. Detta underlättade det för oss på så sätt att vi inte kände oss som

utomstående utan mer som en i mängden. Vi fick kontakt med en man som bor i Christiania
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som var mycket hjälpsam och han tipsade oss om olika platser inom Christiania som vi kunde

besöka. Vidare gav han oss en karta över Christiania och vart vi skulle kunna vända oss till för

att få intervjuer med christianiter. Vi gick fram till våra respondenter och presenterade oss och

förklarade vad vi framförde och ställde frågan om dem ville ställa upp på en intervju. 

Vid utförandet av våra intervjuer ville vi att intervjuerna skulle gå så smidigt som möjligt och

det var viktigt att få intervjupersonen att känna sig avslappnad. Vi ville inte att våra intervjuer

skulle uppfattas som ett förhör utan mer som en pratstund där vi byter dialog med varandra.

Därför fick våra informanter själv välja var i Christiania som intervjuerna skulle äga rum, ifall

de skulle ske i det privata hemmet eller utomhus och detta varierade. Innan vi utförde våra

intervjuer påpekade vi att samtliga skulle vara anonyma, detta eftersom han/hon skulle svara

så ärligt som möjligt och inte hålla tillbaka. 

Intervjuerna spelades in på både bandspelare och genom att spela in intervjun på band så

kunde vi lättare koncentrera sig på intervjun. Vi hade ingen begränsad tid angående hur länge

intervjuerna skulle pågå, utan dem fick ta den tid dem behövde för att svara på våra frågor.

Intervjulängderna varierade mellan 45 - 90 minuter, det berodde på hur mycket personerna

ville prata. Vi hade även en videobandspelare samt en digitalkamera med oss, som en säkerhet

utifall att våra band till bandspelaren skulle ta slut, vilket det gjorde och respondenterna hade

inga problem med att vi spelade in intervjun på videobandspelaren. Då vår uppsats också

baseras på en del observation så var det en stor fördel för oss att vi hade videobandspelaren

tillgänglig och redo eftersom vi då kunde få med ansiktsuttryck och kroppshållning (Kvale,

1997).

Vid utförandet av våra intervjuer hade vi en intervjuguide som var uppbyggd efter olika

teman, som intervjuerna kretsade kring. Dessa teman var Christianias demokratisystem,

bostäder, miljön, cannabis, statens intentioner angående Christiania och slutligen hur de

upplever sig bli behandlade av det omgivande samhället. Vi valde att belysa just dessa teman

då det är dessa som vi anser vara speciella för Christianias särprägel, detta eftersom genom

dessa teman kunde vi belysa skillnaderna som råder inom området i förhållande till det

resterande Danmark.  Då vi tog upp dessa teman med våra informanter fick vi deras syn och

deras upplevelser kring frågorna. Vi ansåg kort sagt att dessa teman var intressanta då det är

just dessa som utmärker Christiania från det omgivande samhället.  

Efter att vi har fått in alla våra data från intervjuerna och observationerna som vi utförde så

15



satte vi oss ner och bearbetade den information vi hade. Vi transkriberade samtliga intervjuer

och skrev ut dem i text, då vi lättare kunde överskåda vårt material. Den information som vi

fick ut från våra intervjuer presenteras i vår resultatdel, var vi använder mycket citat eftersom

vi anser det ger en mer levande bild i texten. 

5. Teorier

De teorier och begrepp som vi ska använda oss av i vår uppsats är Tönnies två begrepp,

gemeinschaft och gesellschaft samt Goffmans teori om stigma.

5.1 Gemeinschaft & Gesellschaft

Tönnies begrepp Gemeinschaft och Gesellschaft beskriver han som två olika typer av

samhällen och människors förhållningssätt till varandra. Tönnies menar att en individ föds in i

ett gemeinschaft och inom detta gemeinschaft ingår individens nära och kära, då gemeinschaft

innebär familj och nära vänner så betyder detta att man lever nära de som ingår i

gemenskapen. Gemineschaft liknar det traditionella samhället där varje individ har sin

bestämda roll och där alla delar gemenskap och omtänksamhet (Asplund, 1991). 

Han menar vidare att gemeinschaft är en medfödd social enhet, dvs. att allting sker naturligt

inom ramarna där individen inte tänker efter utan här behandlas tanke och handling som

samma sak och är förankrade i varandra. För individer som inte passar in i en sådan här

gemenskap blir behandlade på ett annat sätt då det finns en risk att de hamnat i ett

utanförskap, som kan vara svårt att bryta. Orsaker till varför en individ kan hamna utanför

gemeinschaft är för att den exempelvis har brutit mot vissa normer eller regler som gäller

inom gemenskapen. Då krävs det att han måste visa att han har förstått vad han har brutit mot

och därefter bevisa att han kommer att återanpassa sig till gemenskapens uppsatta regler. På

detta sätt kan man alltså komma in i gemenskapen igen. Att leva i ett gemeinschaft betyder

inte att man själv har valt att leva i en viss grupp eller struktur. Däremot att ingå i ett

gesellschaft innebär att individen själv har valt de grupper den vill medverka i. 

Inom gesellschaft är individerna med individualiserade och har mycket frihet. Allting man

gör, gör man för egen vinnig, vilket innebär att man styrs utav ett mer rationellt tänkande

(Asplund, 1991). I Gesellschaft finns en varaktig rivalitet mellan individerna, då man ständigt
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vill kontrollera sin omvärld och ta emot mycket mer än vad man själv vill ge. Asplund menar

vidare på att inom varje gesellschaft finns en gemineschaft och tvärtom. Dessa två förutsätter

och utesluter varandra, och det ena kan inte existerar utan den andre (Asplund, 1991). 

5.2 Stigma

Stigma är ett attribut som är djupt misskrediterande för en individ och tenderar att reducera

henne till att endast vara det stigmat påvisar. I mötet med nya människor gör vi en bedömning

och placerar in den andra individen i olika fack. Om denne bär på socialt avvikande

egenskaper eller ett avvikande utseende väljer vi ofta att kategorisera denna till att vara ”den

andra”. Ofta ses denna individ som någon utstött och olämplig person. Det är på det här sättet

stigmatisering fungerar, som en social stämpling som säger att du är annorlunda. Med stigmat

tillskriver vi andra individer olika egenskaper som vi föreställer oss tillhöra den

stigmatiserade individen. 

Det finns tre olika typer av stigma som Goffman tar upp. Han talar om kroppsliga stigman

som till exempel ett fysiskt handikapp såsom missbildningar. Fläckar på den personliga

karaktären är en annan typ av stigma och visar sig till exempel genom missbruk och

viljesvaghet. Tribala stigman som inkluderar religion, etnicitet, klass och kön är den tredje

typen av stigma. Ett stigma kan alltså vara både synligt och osynligt. Eftersom stigmat inte

alltid går att dölja måste individen lära sig att leva med sitt stigma och konfronteras med olika

fördomar varje dag i olika situationer; detta är vad Goffman kallar för misskrediterande

situationer. 

Ett osynligt stigma går att dölja och individen behöver inte konfronteras med det i vardagen

men den stigmatiserade identiteten riskerar hela tiden att bli avslöjad. Dessa människor är

enligt Goffman misskreditabla. Den som är misskreditabel hamnar ofta i val av att visa sitt

stigma eller dölja det som en liten vit lögn. Genom att skyla sitt stigma i sociala sammanhang

flyter samvaron oftast på mycket smidigare. Det är en form av anpassningsstrategi att dölja

onödigt påfallande tecken. De människor som delar samma stigma bildar ofta egna

”utanförgrupper”. Där är samhörigheten är ofta stor och genom liknande erfarenheter ökar

förståelsen för varandra. Det blir en känsla av ”vi och vårt folk” och medlemmarna handleder

varandra i olika situationer. Inom gruppen kan symboler och kläder visa på tillhörighet och

status, medan de utåt sett förstärker stigmat.  
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Varje samhälle har sina regler för vilket beteende som är acceptabelt. Stensmo menar att

genom att bryta dessa regler så stämplas också normbrytaren som en avvikare. En stämpling

som t.ex. en ”knarkare” eller ”tjuv” gör att den stämplades möjligheter begränsas; möjligheter

som arbete, boende, umgänge blir svårare att ta del av. Socialt redan utsatta grupper blir

lättare stämplade eftersom de inte har lika stor möjlighet att dölja sitt stigma. En konsekvens

blir alltså att många som är stämplade umgås med andra med samma stigma och tillsammans

utgör de en avvikargrupp. Känslan av att vara uppskattad av de andra i avvikargruppen är

viktig och svår att känna ute i samhället. Ett inträde i avvikargruppen kan bli som ett socialt

uppror och ett avståndstagande från ”Svenssonlivet” (Stensmo, 1991). 

6. Observation

När vi kom till Köpenhamn tog vi bussen in till Christiania. Busshållplatsen vi hoppade av vid

heter Prinsessegaden och när vi steg av bussen såg vi att Christiania var omgiven av en lång

graffitimålad mur. När vi kom till ingången fanns det en trässkylt, liknande en entreport var

det stod "Christiania". Inne på Christiania var det väldigt lugnt i jämförelse till när vi gick runt

Köpenhamn var det var mycket människor, trafik och ljud. I Christiania var det en mer lugn

och avslappnad stämning och man hörde reggaemusik lite överallt. Strax efter ingången till

Christiania finns det ett litet torg med olika marknadsstånd var det såldes allt från pipor och

ciggarettpapper till bohemiska kläder och handgjorda smycken. Pusherstreet ligger precis

efter torget var det såldes cannabis bl.a. i en trappuppgång. För några år sedan var det mer

öppet med försäljningen av hasch men nu syns det inte i lika stor mån utan folk säljer mer

eller mindre ur fickan. Vid pusherstreets början, vilket är en väldigt liten gata i förhållande till

hela Christiania, såg vi en jättestor skylt var det var en kamera som var överkryssad. Man får

alltså inte fotografera vis pusherstreet pga. cannabisförsäljningen. Jämte den skylten fanns det

en annan skylt var det stod "Say no to hard drugs". Christianiterna är emot tunga droger, ett

slags motto som verkar råda i området. 

När vi gick förbi pusherstreet kom vi fram till en bar var det var mycket folk. Folket var

blandat, det var allt från ungdomar till föräldrar som var med sina barnvagnar. Vi såg bl.a. en

skolklass och några turister. Utanför baren fanns det ca 20 blåa picknicksbänkar var folk
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umgicks och vissa rökte. Det liknade lite ett öltält, eftersom det fanns tak över

picknicksbänkarna. Vi gick upp på taket till baren och när vi stod där så hade vi utsikt över

dammen/ sjön och längs denna fanns det en lång, smal stig som var omgiven av skogen. Vi

gick längs stigen och då kom vi fram till christianiternas hus och vi såg några barn som var

ute och lekte på tomten. Det fanns mycket stigar och grusvägar som ledde till olika områden i

Christiania. Inne på Christiania ser allt lite krympt ut, det finns inga höga byggnader eller hus

utan allt är i en mindre storlek så att säga. Det var lite 70-talsstuk på husen som var relativt

små och många var byggda utav trä. Husen var alltså mycket enkla och inte särskilt

moderna, en del liknade små skjul med en liten trädgård. Vi gick förbi ett dagis och efter det

fanns ett badhus. Vi var inte inne på badhuset men utifrån såg det väldigt litet ut, nästan som

om det måste ha varit en minibassäng därinne. 

Det fanns ingen trafik på Christiania eftersom det är förbjudet. Men det var en del som

cyklade på den berömda Christiania-cykeln. Det är en liknande trehjuling med ett flak där

framme. Något som vi lade märke till var att det fanns många konstsmedjor inom området och

även lite konst utspridd lite överallt. Vi såg bl.a. en jättestor snäcka, ca en meter hög som var i

vit mosaik smyckad med krossade speglar. Den var mycket speciell. Det fanns en hel del

hundar som strövade runt i hela området, vi såg bl.a. pitbulls, bullterriers och labradorer. I

början var vi något nervösa men efter att ha varit i området en stund så märkte vi att dem inte

var farliga, utan ibland kom dem bara fram och hälsade och sedan gick dem vidare. Vi trodde

först att hundarna var hemlösa med några christianiter berättade för oss att dem hade ägare

inom området men att dem fick ströva runt fritt. Vi frågade en del människor om vägen eller

vart vi borde gå, eftersom Christiania ändå är ett ganska så stort område och alla vi stötte på

var trevliga och tillmötesgående. Det som var fascinerande med Christiania var att folket var

blandat och det lite hippie-stuk eller 70-tals stuk över miljön samt över en del människor. På

vägen ut från Christiania, samma ingång som vi kom in i, på andra sidan av träporten stod det

"You are now entering the EU". 

7. Resultatredovisning
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Nedan följer en presentation av de individer som vi har genomfört intervjuer med. Då vi

utförde våra intervjuer så fokuserade vi på att belysa intervjupersonernas egna åsikter, tankar

och reflektioner kring deras bostadsområde Christiania. Sammanlagt har vi sex

intervjupersoner som kommer att presenteras här nedan. Observera att namnen är

konfidentiella.

Intervjuperson 1: Olle, 37 år, nyskild. Född och uppvuxen på Christiania. Även föräldrarna

bor där. Har bott hela livet i Christiania, arbetar inom området som tekniker samt inom

självförvaltningen. Har en son som går i skolan utanför Christiania. 

Intervjuperson 2: Lars, 28 år, sambo. Bodde tidigare i Köpenhamn men flyttade till

Christiania för 4 år sedan eftersom hans flickvän bodde där. Arbetar på ekonomikontoret inom

Christiania.

Intervjuperson 3: Åse, 43 år, gift. Flyttade till Christiania när hon var 25 år eftersom hon

tilltalades av deras samhälle samt den kollektiva tanken. Har tre barn, två av dem går i skolan

utanför Christiania och ett går på dagiset inom området. Arbetar på Christianias smedjebutik.

Intervjuperson 4: Mats, 45 år, singel. Har bott i Christiania i 20 år och arbetar på

informationskontoret inom området samtidigt som han ströarbetar lite överallt på Christiania.

Bodde tidigare i Köpenhamn. Flyttade till Christiania eftersom han ville leva i ett mer

demokratiskt samhälle.

Intervjuperson 5: Magnus, 40 år, sambo. Har bott i Christiania sen 19 år tillbaks. Flyttade dit

pga att flickvännen blev gravid och han tyckte att Christiania var ett bra ställe att bosätta sig i

med sin familj. 

Intervjuperson 6: Lisa, 35 år, sambo. Född och uppvuxen i Christiania. Arbetar på

Woodstock, vilket är en pub/café på Pusher Street. 

Samtliga av våra intervjupersoner anser att dem bor på ett område som skiljer sig från det

resterande samhället, detta utifrån flera aspekter. Vi skall ta upp fem olika teman som
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kännetecknar Christiania utifrån våra informanters berättelser om området och dess

uppbyggnad. De teman som vi skall ta upp är Christianias demokrati, bostäder, miljön,

cannabis, stigmatisering och slutligen statens intentioner. 

7.1 Demokrati

Samtliga intervjupersoner menar att i Christiania tillämpar dem en sann demokrati, i

förhållande till resterande Danmark. Med detta menas att när dem fattar beslut i Christiania,

så gör dem det baserade efter folkets egna önskningar och behov. Det finns ingen ledare inom

deras fällesmöten, utan samtliga som deltar bestämmer tillsammans inom något som dem

kallar för konsensus. Detta innebär att samtliga måste komma överens om beslutet eller

lösningen på problemet innan det kan verkställas. För att ta ett visst beslut brukar man i de

flesta samhällen oftast använda sig av röstning, handuppräckning eller majoritetsprincipen,

men detta är något som dem inte tillämpar i Christiania. Lars säger följande:

”Christiania är en mycket viktig del av världen, inte bara Danmark, speciellt ur ett

demokratiskt perspektiv. Vi pratar tills vi är eniga, ingen röstning eller sånt förekommer. När

det är ett svårt beslut tar det riktigt lång tid och det diskuteras väldigt länge, men samtidigt i

slutändan bestämmer vi alla tillsammans och det är det viktigaste”.

Detta kan verka något sammansatt men samtliga av våra intervjupersoner har lyft fram vikten

av att bevara deras konsensusdemokrati. Många av våra intervjupersoner menar att det är en

stor bidragande del till varför dem bor i Christiania. Detta märktes tydligt i våra intervjuer,

just hur pass viktig denna bit är för Christiania och dess invånare. Olle uttrycker sig på

följande sätt: 

”Christiania är svaret på framtiden, åtminstone i förhållandet för att förstå alla dem

möjligheter som finns här till att vara en aktiv deltagare i den process som man är en del av.

Jag upplever att utanför Christiania, är att man en gång var fjärde år sätter ett kryss på den

politiker man vill och hoppas att den politikern arbetar i den rättning som jag som individ

anser vara den rätta. I Christiania har vi direkt demokrati, det innebär att det som sker det

sker för att de berörda är involverade. Det är hela kärnan i problematiken vi har ute i

samhället. Byråkratin, man skall söka alla möjliga formulär och godkännas, det är en lång

besvärlig process för att göra helt basala saker”. 
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Ibland kan det vara svårt att ta ett visst beslut, beroende på problemets omfattning, vår

intervjuperson Mats menar att:

”Christiania är ett mycket komplext ställe. Självklart är det svårare med en mer krävande

beslutningsprocess som kan verka omöjlig att lösa men det lönar sig i längden eftersom det vi

människor som bestämmer över oss själv och över vårt samhälle. Vi fattar dem beslut som är

bra för oss och för Christiania”.

Genom deras konsensusdemokrati menar många christianiter att dem är mer självständiga då

dem själva avgör vilka beslut som skall tas, utan att behöva vända sig till utomstående. Det är

bland annat detta som utmärker Christiania från det övriga samhället. Inom deras fällesmöten

finns det, som sagt, ingen ledare eller något överhuvud, utan alla bestämmer tillsammans

inom gruppen. Vem som helst kan kalla till ett fällesmöte om den har något viktigt att ta upp

med resten av befolkningen. Mats betonar det som:

“Vi har en konsensusdemokrati och det som sker är folket önskningar och behov, det är hela

kärnan i problematiken som finns ute i resterande samhället. Att vi här i Christiania har

demokrati och det har inte de andra ute i det stora samhället”.

Samtliga av våra informanter uppskattar deras konsensusdemokrati, och för vissa var detta en

motivation för att bo i området. Vidare ansåg dem att deras form av demokrati är mest

fördelaktig då den tar hänsyn till gruppens önskningar och behov, de beslut man tar, de tar

man för att folket vill det.

7.2 Bostäder

Levnadsstandarden på Christiania skiljer sig från det resterande samhället, framförallt ur en

ekonomisk synpunkt. Bostäderna inom området ägs av staten men Christianiterna betalar för

el, vatten, värme samt hyra vilken ligger på cirka 1800-1900 kronor per månad, beroende på

hur stor yta man bor på. Husen i Christiania finns i olika former och mestadels av husen är

byggda utav återvinningsmaterial. Detta eftersom dem har en regel inom området att inget

nytt byggnadsmaterial får användas, följden av detta blir då en varierad byggmiljö. Husen går

inte att köpa, utan endast att hyra och det är tillåtet för alla och ställa sig i bostadskön och
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söka, men det är christianiterna som själva bestämmer vem som får tillgång till bostäderna.

Lisa menar att Christiania är mycket välkomnande gentemot andra människor men att bosätta

sig i området som främling och om man inte känner någon, så kan det vara lite problematiskt.

”I regel är du välkommen, men att komma hit som en total främling och om folk inte känner

dig så kan det bli svårt. Det är skillnad om du har några relationer härinne eller om du varit

här mycket innan. När folk inte vet vem som flyttar in så blir man granskad.”

Även Mats gör oss medvetna om att det handlar inte endast att flytta till Christiania, utan det

handlar om en livsstil. Man skall bo i Christiania för att man själv vill det och för att man

själv väljer det. Christiania är en plats där alla sorters människor är välkomna och där man

låter folk vara som de är såvida man inte bryter mot Christianias egna regler. Magnus

uttrycker det på följande sätt:

”It´s a way of life….Alltså det finns inga typiska ideal du följer, utan du lever, klär och äter

som du vill, det finns inget som säger att det här är rätt och det här är fel. Så vidare du inte

bryter mot våra regler, då är det ut direkt. Men vi vill bara ha bra människor här, här

värderar vi vår sammanhållning och vår respekt för varandra.”

Karaktären på husen är alltså skiftande i tegel, träpanel osv. Husens konstruktioner är inte

homogena utan det finns allt från vanliga hus till väldigt fantasirika hus med många färger.

Det är även tätt mellan husen vilket förmodligen bidrar till den sammanhållningen som våra

informanter pratar om. De christianiter som vi har pratat med värdesätter deras låga kostnader

och därmed deras levnadsstandard, just eftersom dem får mer tid till att leva istället för att

endast arbeta. Detta ser dem som något positivt och något som utmärker Christiania från

omvärlden. Olle uttrycker det på följande sätt: 

”Som självförvaltning tar vi ansvar för våra hus men vi äger dem inte. Vi betalar hyran men

det är vårt ansvar att sköta om husen och området. Det är en annan frihet och har tid till och

engagera dig och leva mer istället för att bara arbeta och arbeta”.

Även Åsa nämner fördelen med att betala en lägre hyra och hon uppskattar det faktum att

Christianias byggnader ser annorlunda ut i jämförelse med dem utanför Christiania.
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”När man går utanför Christiania så är allt byggt av betong och allt ser likadant ut. Folk

arbetar mycket för att kunna betala hyrorna och för att hålla sin levnadsstandard. Att bo i

inne i Köpenhamn exempelvis, idag kostar riktigt mycket men härinne betalar du en mindre

summa i hyra. Våra hus tycker jag ser mer levande ut också, vissa är mycket färgstarka och

så är det byggt av olika material”.

Magnus påpekar även det faktum att i Christiania är de mer enkla av sig och lägger inte så

stor vikt vid utseendet på deras bostäder. Han anser att många individer fokuserar för mycket

på just detta och menar att:

”Folk tror att dem behöver så mycket och de flesta lägger väldigt stor vikt vid utseendet på

var man skall bo, att det ska vara stort och fint och nytt. Här tror jag att vi har en lite sundare

inställning eftersom här går det inte till överdrift. Jag tycker att vi har det finast härinne ändå

utan allt onödigt extra som många andra slösar pengar på.”

Det är alltså relativt billigt att bo i Christiania, åtminstone i förhållande till det övriga

samhället. Detta anser våra informanter vara en viktig del av Christiania då det leder till att

man inte behöver arbeta så mycket vilket i sin tur leder till att man kan leva mer och ägna sig

åt aktiviteter som man värdesätter.

7.3 Miljön

Miljön är en viktig del av Christiania då man försöker att återvinna och handla ekologiskt

vilket har framförts i flera av våra intervjuer. Åsa uttrycker sig på följande sätt: 

”Jag älskar mitt Christiania. Vi har utvecklat den här platsen till att bli något riktigt bra. Vi

har bland annat genomfört ekologiska idéer, självklart är det inte alla som gör detta men dem

flesta av oss”.

Det är alltså inget krav på att man måste handla ekologiskt och källsortera, självklart föredras

det, men det är upp till varje individ. Olle menar på att inom Christiania har dem en

communityfeeling, där alla har en stor frihet men med denna frihet så följer även ett stort

ansvar för din närmiljö. Alla inom Christiania är ansvariga för området och för att skapa en
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miljö där folk kan känna sig trygga. Christiania är en fristad för många olika slags människor

vilket vi tydligt märkte när vi gick runt i området och observerade samt utförde våra

intervjuer. Många av våra informanter uppskattar det faktum att Christiania är en bilfribygd,

dvs. att inga bilar, motorcyklar eller motordrivna fordon är tillåtna, utan endast cyklar. Olle

uttrycker sig på följande sätt:

”Jag trivs bra här eftersom vi har en bilfri bygd, skillnaden på mig och min granne på andra

sidan planket utanför Christiania är att när han öppnar sin dörr och går ut det är hans

frirum, där har han mycket vägar, bilar och mycket av allt. Men när jag öppnar min dörr har

jag människor, liv, luft, en renare miljö. Vi har arbetat mycket med den fysiska och psykiska

föroreningen“.

Även Lars uttryckte sin uppskattning över det faktum att inom Christiania finns det inga bilar

eller trafik. Han menade på att det var bra utifrån två aspekter, dels för miljön men även för

barnen.

“Jag tycker det är riktigt skönt att vi inte har bilar, mopeder eller liknande eftersom det blir

för det första en mer lugn och ren miljö och för det andra så är det bra för våra barns skull.

Dem kan röra sig fritt i området utan att vara rädda för att bli påkörda eller vara med i en

olycka. Det blir en mer stressad miljö med bilar….Folk kör ju som dårar därute, så på så sätt

är det skönt att slippa bilar.”

Miljön är alltså en av Christianias viktigaste satsningar och man har arbetat hårt med detta.

När vi gick runt i området så observerade vi att det fanns en hel del papperstunnor var man

slängde skräp, vissa som var avsedda för glas, vissa för metall osv. Våra informanter är

engagerade i miljön och deras motto är att “handla lokalt, tänk globalt”, vilket upprepades för

oss ett antal gånger. 

7.4 Cannabis 

Christiania förknippas ofta med cannabis (hasch) då det finns en s.k. haschmarknad på Pusher

Street. För många utomstående är det alltså främst känt för dess tillgänglighet till cannabis. En

del har föreställningar om Christiania, såsom att det är ett tillhåll för missbrukare och att alla

möjliga slags droger säljs där. När vi tog upp detta ämne med våra informanter så reagerade
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de starkt. De tillåter försäljning av cannabis och brukandet av det men inga andra tyngre

droger är tillåtna. Olle beskriver för oss att dem är emot tyngre droger och att dem har arbetat

aktivt med detta.

”Vi har haft en junkblockad, då vi har hållit hårda droger borta från Christiania. Om någon

blir påkommen med heroin, piller eller något sånt så blir han direkt utkastad härifrån. Vi har

noll tolerans när det gäller hårda droger”.

Eftersom de inte accepterar tyngre droger och då det är kriminellt, så ställde vi frågan om man

blandade in polisen i sådana fall. Varpå Magnus sa följande:

”Om det visar sig att någon här på området håller på med hårda droger så har den brutit

mot våra regler och då blir man utkastad, för då har man inte uppskattat att bo i

fristaden….Och nej vi blandar inte in polisen i sådana fall, överhuvudtaget inte, det sköter vi

själva. Poliserna har gjort tillräckligt här.”

Våra informanter är alltså emot tyngre droger men de nekar inte till att det förekommer

cannabis. Vidare är cannabisrökandet relativt utbrett men våra informanter menar på att det är

en del av deras kultur. Dem påpekar även att cannabisen endast är en liten del av Christiania,

att det finns så mycket annat att göra och se. De senaste åren har det varit en del poliser som

patrullerar inom området för att bevaka haschmarknaden, vilket även vi bevittnade när vi var

där. Olle uttrycker sig om haschet på följande sätt: 

”Jag kan inga procent om hur många som röker men det är säkert högre här självklart, men

det är inget problem. Det är mycket fokus på det men jag förstår inte varför, det är inte

farligare än att dricka ett glas röd vin eller öl”.

Tidigare kunde man röka cannabis på kaféerna och det var som coffeshops. Det var mer öppet

men med tanke på polisen närvaro så har det blivit en ändring. Idag är det inte tillåtet att röka

på kaféerna, vilket innebär att det inte är lika synligt men folk röker ändå på andra platser runt

om i Christiania. Cannabis är alltså tillåtet eftersom det inte anses vara en drog. Lars betonar

detta genom att uttrycka sig på följande sätt:

”Vi jagar inte dem som säljer eller röker hasch, det är fullständigt absurt och inte farligare
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än alkohol. Vanliga människor säljer åt gangsters vilket ger dem pengar och makt, men de

säljer inte bara hasch utan de säljer också heroin, amfetamin, piller osv. Staten tar inte

ansvar för det som säljs på gatorna i Köpenhamn utan ger makten till gangstrarna medan vi

på Christiania tar ansvar för det vi säljer och vi säljer bara hasch”.

Med detta menas att inom Christiania så har christianiterna kontroll över haschet, dem tillåter

inte att utomstående kommer in och försöker sälja annat än just cannabis. Lars menar även på

att polisen har fel prioriteringar eftersom problemen inte ligger i Christiania, utan i resterande

Köpenhamn. Våra informanter ansåg att staten borde lägga fler resurser på att bekämpa det

tyngre knarket i Köpenhamn istället för att göra razzior och patrullera i Christiania.

I vår intervju med Åsa så uttryckte hon sin åsikt angående cannabis, hon formulerade sig på

följande sätt:

”Vi säger absolut nej till alla droger utom cannabis. Det har alltid varit tillåtet med cannabis

i fristaden. Men det är ju eftersom att det inte är farligt att röka hasch. Det är inte farligare

än kaffe eller cigaretter. Det finns människor som äter mycket godis och kakor och det leder

till fetma och det finns de som är alkoholister, och de dricker ju för mycket. Men det är inte

som att man vägrar sälja onyttigt och fettigt till den överviktige, fast den kan dö av det. Och

man vägrar inte sälja alkohol till en alkoholist, fast den kan dö av det. Men man kan aldrig

dö av marijuana”

Samtliga av våra informanter hade en positiv syn kring cannabis eftersom dem inte anser det

vara en drog. Vidare vill dem att cannabis/hasch skall legaliseras, inte bara i Danmark utan i

hela världen. Vi pratade mycket med dem om detta ämne och dem menade på att det är en

sådan dubbelmoral kring denna fråga, att man kan dricka alkohol men inte röka cannabis. De

menade på att det inte är någon skillnad på dessa två droger och dubbelmoralen är den att dem

som röker hasch ibland är en missbrukare eller knarkare och denna syn har man inte på den

som ibland dricker alkohol.

7.5 Stigmatisering      

En fråga som vi ställde våra informanter var ifall de upplevde att dem behandlades

annorlunda av det övriga samhället pga. av det faktum att dem är christianiter, varav de flesta

av våra informanter menade på att de upplever en viss särbehandling från utomstående. Våra
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informanter ansåg att en stor del till det, beror på att media endast skriver negativa och även

osanna saker om dem vilket då leder till att individer får en viss bild av dem. Olle säger

följande:

”De som inte har varit här tidigare har säkert en massa tankar om oss, men det beror mycket

på media, de skriver lögner om oss som inte stämmer. Så första gången du kommer hit,

oavsett vilka föreställningar du har och tror att det bara är farligt med kriminellt och knark,

eller om du tror att det är värsta hippie idyllen, så blir du överraskad. Det är kul när folk

kommer hit och blir överraskade över att det inte är så farligt ändå, som de har trott.”

Även Åsa reagerar såsom Olle, dvs. att media skildrar Christiania på ett sådant sätt som inte

överensstämmer med verkligheten. Vidare hävdar hon att dem inte tar upp det positiva som

finns och sker på Christiania, utan ständigt det negativa. Hon uttrycker sig på följande sätt:

”När media skriver om Christiania så nämner dem bara kriminalitet, våld och droger vilket

verkligen är långt från sanningen. Detta ett lugnt och fredligt ställe, vi har inte hårda droger

här och det händer knappt något obehagligt här, åtminstone inte i förhållande till övriga

Köpenhamn.”

Eftersom en del utomstående har förutfattade meningar om Christiania och dess invånare så

leder detta i vissa fall till att man inte avslöjar det direkt vid möte med andra människor. Olle

uttrycker sig på följande sätt:

”Nej jag skäms inte över det, men samtidigt är det inte det första jag säger eftersom jag

gärna vill bli behandlad som alla andra. Jag tror inte att dem i Köpenhamn har något emot

Christiania men i norra Köpenhamn, exempelvis i villaområden, där tänker dem kanske han

får inte gifta sig med min dotter, just eftersom jag är från Christiania.”

En av våra informanter Lisa, menar att de har haft en väldigt svår tid på Christiania de senaste

åren, dels pga. media och dels pga. folketinget. (Danmarks motsvarighet till Sveriges riksdag.)

Även Lisa berättar att i vissa sammanhang kan vara svårt att berätta att hon är en Christiania,

eftersom hon gärna vill bli bemött med objektiva ögon utan fördomar

”Normalt så är det inget jag säger direkt….Vi har haft en mycket obehaglig period här på
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Christiania, eftersom politikerna har framfört lögner om oss i folketinget, vi blir djupt

berörda men vi kan inte göra något åt det.”

Våra informanter är stolta över att vara christianiter och flera gånger uttryckte dem sin

affektion för området. Dem påpekade att dem inte skäms över att bo i Christiania men då de

möter på utomstående så är det inte det första de säger. Detta eftersom de menar att media

skildrar Christiania till att vara ett kriminellt ställe med knark och våld, vilket våra

informanter tillbakavisar. De menar vidare att det medias fel att en del individer har negativa

tankar och en negativ bild av Christiania, vilket då drabbar dem.

7.6 Statens intentioner

Christiania har varit ett väldigt omtalat ämne i medierna den sista tiden då det har spekulerats

mycket kring huruvida området skall stängas ner eller inte. Enligt våra informanter så är detta

en missuppfattning gjord utav medier. Våra informanter berättar för oss att statens intentioner

är att dem vill kontrollera Christiania och dess invånare. Olle menar att: 

”Statens mening med Christiania är att dem vill ändra på alla ägarförhållanden så att

kontrakten ändras till bostäder, även priserna på kontrakten vill dem ändra på.”

Det vill säga att egentligen vill inte staten stänga ner området helt och hållet och kasta ut 

invånarna utan dem vill bestämma och ha mer kontroll över området, vilket christianiterna

vägrar låta dem. Detta eftersom dem själva har byggt upp området från grunden och dem har

levt på ett speciellt sätt i över 30 år, så ska inte staten komma nu och ändra på grundläggande

bestämmelser.

Lars säger följande: 

”Det staten vill är att gå in och ödelägga att vi bestämmer och att vi har vår egen lilla

demokrati. Dem vill ha riktlinjer och dem vill förändra allt, speciellt kostnaderna för oss.

Men Christiania är bra på så sätt att vi håller ner kostnaderna och det underlättar att leva i

Christiania om man har ont om pengar eller svårt att hitta jobb, ur en ekonomisk synvinkel”.

Samtliga av våra informanter menade att det har varit en svår tid på Christiania och dem

kritiserade Danmarks regering. Dem menade på att den nya regeringen, sedan år 2001, så har
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det varit mer oroligheter i Christiania då man inte vet hur framtiden ser ut i förhållande till de

saker som regeringen vill förändra. Lars menar följande:

”Det är en politisk sak när regeringen bestämmer att nu ska det patrullera 30 poliser om

dagen på Christiania, det bestäms av staten. Och när poliserna är här så kan det uppstå

konfrontationer med dem som bor här. De blir arga och säger vad fan är ni så mycket här

för? Gå ut och gör något vettigt liksom.”

Även Åsa framförde kritik mot regeringen, då det är dem som bestämmer angående polisens

närvaro i Christiania. Åse uttryckte sig på följande sätt:

“Den regering som vi har i Danmark idag vill ha mer lag och ordning, med andra ord så vill

dem ha kontroll över människorna. Vi har inte haft det så i Danmark tidigare och hela den

danska mentaliteten har förändrats riktigt mycket. Christiania är en symbol för det som

regeringen är emot men det är också det som många människor kämpar för.”

Samtliga av våra informanter ansåg det vara negativt att polisen patrullerar runt i området och

de menade på att det har blivit en ökning av detta på sistone. Vidare förstår våra informanter

inte varför staten vill ändra ägarförhållandena och höja hyrorna nu, eftersom dem har levt på

detta sätt i över 30 år. Dem är mycket kritiska till detta eftersom deras boendeförhållanden

samt deras låga hyra är en del av Christianias särprägel, det är det som gör det unikt i

förhållande till det övriga samhället.

8. Analys

8.1 Gemeinschaft & Gesellschaft

Vi intervjuade sammanlagt sex personer varav fyra av våra informanter inte var ursprungligen

från Christiania, utan flyttat dit vid vuxen ålder. De resterande två var äkta christianiter, det

vill säga födda och uppvuxna där. Vi jämför Christiania och resterande Köpenhamn som ett

Gemeinschaft respektive Gesellschaft. Detta kopplar vi till Tönnies teori om Gemeinschaft

och gesellschaft, eftersom ett Gemeinschaft präglas av nära relationer där alla har och vet sin
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bestämda plats. Medan i ett gesellschaft är individerna mer individuella och man är som

främlingar för varandra. Man är som individ mer egocentrisk och man gör det som gagnar en

själv och tar inte hänsyn till andra i lika stor grad som man gör i ett gemeinschaft. (Asplund,

1991)

Christiania startades upp eftersom en grupp individer ville bygga upp sitt eget lilla samhälle.

De hade egna gemensamt uppsatta regler, varpå dem skapade ett eget gemeinschaft. Att bo

flytta till Christiania och bosätta sig där likställs med att ansluta sig till en grupp var man

delar någorlunda samma normer och värderingar. Något som kännetecknar ett gemeinschaft

enligt Tönnies är att det råder en stor gemenskap inom gruppen, något som stämmer bra in på

Christiania. Enligt våra informanters utsago så är christianiterna måna om sina medmänniskor

och det finns en stark gemenskap och sammanhållning inom befolkningen. Något som bidrar

till detta är pga. det faktum att det bor cirka 1000 individer inom området och eftersom

populationen är så pass tät så har människorna lättare för att socialisera sig med varandra.

Därmed så vet christianiterna på ett ungefär vilka människor som bor inom området. En av

våra informanter, Magnus, menar på att deras kamratskap är en faktor till varför han trivs att

bo på Christiania och han styrker detta på följande sätt:

”Här värderar vi vår sammanhållning och vår respekt för varandra.”

Tönnies menar att dessa två typer av samhällen existerar samtidigt, dvs. gemeinschaft och

gesellschaft. Att dessa två förutsätter samt utesluter varandra, vidare menar han på att det ena

inte kan existera utan det andra. (Asplund, 1991) Dessa två typer av samhällen existerar alltså

sida vid sida i det stora samhället. Ett gemeinschaft kännetecknas av en grupp som har vissa

gemensamma värderingar eller mål, och det är deras gemensamma drivkraft som håller dem

samman. Gruppens betydelse spelar en avgörande roll då man har ett kollektivt tänkande, i

motsats till ett gesellschaft var individer lever mer var för sig, dvs. att man har ett individuellt

tänkande och inte tar hänsyn till gruppen i lika stor grad som man gör i ett gemeinschaft. 

Christiania står enligt våra informanter för gemenskap och kollektivt tänkande. Någonting

som upprepades för oss många gånger då vi utförde våra intervjuer var att inom Christiania tar

man hänsyn till hela gruppen istället för individuellt tänkande. Något som utmärker detta är

den typ av demokrati som de tillämpar. De tillämpar något som kallas för konsensusdemokrati

var de har fällesmöten, där man tillsammans med invånarna diskuterar vissa frågor och tar
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beslut. Vid beslutsfattandet så har alla rätt att bidra med sina åsikter och samtliga skall vara

eniga för att ett beslut skall fattas. Deras konsensusdemokrati innebär alltså att alla invånare i

samråd skall diskutera för att nå enighet i en viss fråga, och de tillämpar inte

majoritetsprincipen utan alla skall vara eniga angående beslutet. Man fattar alltså inte beslut

om inte alla inom gruppen är överens och det är detta som är kärnan i deras demokrati, alltså

ett kollektivt tänkande i motsats till ett individuellt tänkande. Lars betonar detta genom att

säga följande:

”Christiania är en mycket viktig del av världen, inte bara Danmark. Speciellt ur ett

demokratiskt perspektiv. Vi pratar tills vi är eniga, ingen röstning eller sånt förekommer. När

det är ett svårt beslut tar det riktigt lång tid och det diskuteras väldigt länge, men samtidigt i

slutändan bestämmer vi alla tillsammans och det är det viktigaste”

Då vi begav oss till Christiania la vi märke till vissa skillnader som råder mellan Christiania

och det resterande Köpenhamn. Christiania som är ett gemeinschaft kan liknas en landsbygd,

något som vi la märke till då vi gick runt i området. Innanför Christiania liknar det en

landsbygd på så sätt att man innanför murarna fann man många grönområden, en stor sjö som

omringar skogsområdet, en del små gamla verksamheter såsom en grönhandlare,

smedjebutiker osv. Invånarna bodde i små hus, som var byggda utav trä samt

återvinningsmaterial och dessutom fanns det en del skjul. Vi upplevde överlag att det fanns en

gammaldags prägel över Christiania som man inte finner ute i det stora och moderna

samhället. Vidare var stämningen inne i Christiania lugn och stilla och individerna tog tid och

umgås och prata med varandra. När man gick utanför murarna ut från Christiania så möttes

man av storstaden, många höga betongbyggnader, mycket bilar och trafik, ljudnivån var hög

och man fick en mer stressig känsla i jämförelse med Christiania. Vår informant Olle betonar

en stor skillnad mellan Christiania och det omgivande samhället genom att uttrycka sig på

följande sätt:

 “Skillnaden på mig och min granne på andra sidan planket utanför Christiania är att när

han öppnar sin dörr och går ut det är hans frirum, där har han mycket vägar, bilar och

mycket av allt. Men när jag öppnar min dörr har jag människor, liv, luft, en renare miljö ”. 

Våra informanter menade på att dem trivdes mycket bra på Christiania och att dem inte

verkade ha ett större behov av att befinna sig ute i den stora staden, dvs. gesellschaft.
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Dessutom menade dem på att dem hade allt dem behövde inom sitt gemeinschaft dvs.

Christiania, vilket ledde till at dem inte hade ett stort behov av att bege sig utanför deras

gemeinschaft. Alla våra informanter upplevde att samtliga inom området arbetade efter

samma mål och förväntningar, exempelvis stor del av majoriteten på Christiania engagerade

sig i miljön och ekologiska handlande. Vidare ställer dem upp för dem mer svaga och utsatta

grupperna i samhället. Christiania har sedan det startades upp varit en fristad för människor

som inte kände att dem passade in i det övriga samhället. Dessutom så har man som tradition

att fira dem hemlösas jul varje år för att dem vill bidra. Christiania är enligt Lisa en mycket

öppen plats för människor i den mån att dem inte utesluter människor utan dem öppnar sina

dörrar, så att säga. Däremot menar Lisa att det kan vara svårt att bosätta sig i Christiania om

man inte känner några christianiter eller är bekant med området sen tidigare. Hon uttrycker sig

på följande sätt:

“I regel är du välkommen men att komma hit som en total främling och om folk inte känner

dig då kan det bli svårt. Det är skillnad om du har några relationer härinne eller och du har

varit här mycket innan.”

I dagens samhälle så är hjälpsamhet ett svagt ord och oftast ingenting som man bidrar med

såvida man inte själv tjänar något på det. Det är exempelvis inte ofta som man hjälper en

främling, vilket är vanligt i ett gemeinschaft, alltså känner man ett mindre ansvar för sina

medmänniskor i ett gesellschaft. Handlingarna som utförs i ett gemeinschaft görs med en

känsla med gruppen. Något som utmärker Christiania är solidaritet, man vill alltså att hela

gruppen skall må bra och man är lojal mot denna. Handlingarna som utförs i ett gesellschaft är

däremot något för den egna individen. (Asplund, 1991). Att leva i ett gemeinschaft skiljer sig

alltså från att leva i ett gesellschaft, även då det gäller moral och normer, dvs. vad som

betraktas vara rätt och fel. Inom Christiania har man vissa normer och värderingar som skiljer

dem från det övriga samhället, exempelvis då det gäller brukandet samt försäljningen av

cannabis. Det är en norm som råder inom området då det är socialt accepterat. Detta gäller

dock inte då man beger sig utanför gemeinschaft, Christiania, var det är förbjudet. Olle

uttrycket sig om haschet på följande sätt:

“Det är mycket fokus på det (hasch) men jag förstår inte varför, det är inte farligare än att

dricka ett glas rödvin eller öl.”
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Christiania är för utomstående känt för dess tillgänglighet till hasch, något som är förbjudet i

vårt samhälle men inte inom fristaden. Dem har alltså skapat sina egna normer och

värderingar som gäller inom deras bostadsområde. Våra informanter berättade för oss att

haschet är en naturlig del av deras vardag och samtliga menade på att det inte är en drog. För

att poängtera så kan man inom deras gemeinschaft falla utanför deras grupp och därmed bli

utesluten. Detta sker om man som individ brutit mot gruppens normer och regler som gäller

inom gemenskapen. Exempelvis om en individ blir påkommen med att sälja heroin så blir

man automatiskt utesluten och utkastad, detta eftersom det inom Christiania råder det ett

förbud mot tyngre droger. Vår informant Åsa erinrade sig om ett tillfälle då just detta hade

skett, dvs. någon hade sålt tyngre droger i hemlighet för ca 10 år sedan, varpå denna då blev

utkastad från Christiania. Även Olle instämmer och menar följande:

”Om någon blir påkommen med heroin, piller eller något sånt så blir han direkt utkastad

härifrån. Vi har noll tolerans när det gäller hårda droger..”

Tönnies menar att om individen har brutit mot gruppens regler inom ett gemeinschaft så

måste denna visa att han har förstått vad han har brutit mot och därefter bevisa att han

kommer att återanpassa sig till gemenskapens uppsatta regler. Detta är alltså det enda sättet att

komma in i gemenskapen igen. Enligt vår informant Åsa så kan dem ibland ta hänsyn till ifall

man har brutit mot mildare regler, men dock inte då det gäller tyngre droger eftersom detta

anses vara ett allvarligt felsteg. 

Ytterligare en faktor som stärker christianiternas gemenskap är att dem värdesätter och

försöker bevara miljön på bästa möjliga sätt. Detta då många inom området handlar

ekologiskt och källsorterar. Dem tar därmed stort ansvar för sin närmiljö och Christiania är ett

”relativt rent” området eftersom dem inte smutsar ner området utan var och en har ett ansvar

att plocka upp efter sig. Detta är också en av orsakerna till att man har gjort det bilfritt. Man

vill försöka undvika avgaser och föroreningar i miljön som kan skada individerna.

Christianiterna tänker långsiktigt och menar på att deras handlingar får konsekvenser för

miljön på längre sikt. 

I Christiania finns det inte en homogen massa utan det finns en variation av människor. Med

detta menas att alla sorters människor är accepterade oavsett kultur, ras, kön eller utseende.

Magnus betonar detta på följande sätt:
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”Alltså det finns inga typiska ideal du följer, utan du lever, klär och äter som du vill, det finns

inget som säger att det här är rätt och det här är fel. Så vidare du inte bryter mot våra

regler”.

 I Christiania låter man alltså varje individ vara så som den vill, alltså man lägger inte stor vikt

vid individen utseende eller vanor så länge denne inte bryter mot fristadens regler, enligt våra

informanters berättelser. Något som kan tyckas skiljs sig från omvärlden då en del individer

oftast bedömer människor utifrån deras utseende eller för att den inte uppfyller de krav som

omgivningen har på den.

8.2 Sammanfattning

Christiania är alltså ett gemeinschaft i förhållande till övriga Köpenhamn som betraktas vara

ett gesellschaft. Det finns många faktorer som kännetecknar Christiania till att vara

gemeinschaft, exempelvis deras gemenskap och sammanhållning. Något som förmodligen

stärks utav det faktum att det finns ca 1000 invånare, vilket då leder till att människor har

lättare för lära känna varandra och sina grannar. Vidare har de sina egna normer och regler

inom sitt gemeinschaft, som skiljer dem från det omgivande samhället. En speciell norm som

de har är att det är tillåtet med försäljningen samt brukandet av cannabis, något som de anser

vara naturligt. Detta är dock något som strider mot det övriga samhällets, gesellschaft, regler.

En annan regel som råder i Christiania är att det är förbjudet med bilar, det är alltså en bilfri

bygd. Detta då dem värnar om miljön på flera sätt då dem handlar mycket ekologiskt samt

källsorterar, enligt våra informanters utsago. Inom ett gemeinschaft har man vissa

gemensamma mål och värderingar, och man tar hänsyn till sina medmänniskor på ett annat

sätt än vad man gör i ett gesellschaft. Gruppen spelar en stor roll och man står för kollektivt

tänkande i motsats till individuellt tänkande, vilket styrks av deras konsensusdemokrati. Inom

deras demokrati måste nämligen samtliga inom gruppen vara eniga för att ett beslut skall

kunna fattas. Detta är en del av Christianias särprägel och något skiljer dem från det

resterande samhället. Inom ett gemeinschaft kan miljön liknas en landsbygd vilket även

Christiania gör. (Asplund, 1991) Inom muren som omringar Christiania finner man mycket

grönområden med skog och en lång sjö som går genom deras samhälle. Allting ser mindre ut i

förhållande till storstaden då deras hus är relativt små och de flesta är byggda utav trä, vidare

har de en del små verksamheter såsom grönhandlare och en hel del smedjebutiker. 
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8.3 Stigma 

Goffman talar om att man tillskriver en okänd person vissa egenskaper och redan vid första

ögonblicket fastställer man den sociala identiteten hos en person. Om denne inte anses vara

normal kan den bli utstött och stämplas som onormal vilket leder till att personen blir

stigmatiserad (Goffman, 2003). I vårt resultat beskriver våra respondenter att de upplever att

de pga. deras bostadsområde samt livsstil blir stigmatiserade ur andras ögon. Då vi

sammanställde våra intervjuer uppmärksammade vi att samtliga av våra informanter på något

sätt upplever att de blir stigmatiserade pga. det faktum att de bor i Christiania.

Goffman menar att stigma är då en individ har egenskaper som utmärker denna från mängden,

vilket vidare reducerar individen endast till det som stigmat påvisar. Det kan vara en egenskap

såsom i vilket bostadsområde man bor i. Våra informanter talade om att de upplevde en viss

särbehandling vid mötet med en del nya människor, då de berättade att de bor i Christiania.

Våra informanter betonade att det inte är alla människor som regerar negativt på dem pga. av

deras bostadsområde, men att dem har erfarit situationer då en del individer har gjort det. Med

särbehandling menade våra informanter att en del individer reagerar negativt på det faktum att

de är christianiter. Något som våra informanter menar vara pga. media eftersom dem skildrar

området som en kriminell och farlig plats med droger. Christianiterna menar då på att

utomstående som aldrig varit i området, får en förutfattad bild inte bara om området men om

dess befolkning. Åsa menar följande: 

 När media skriver om Christiania så nämner dem bara kriminalitet, våld och droger vilket

verkligen är långt från sanningen. Detta ett lugnt och fredligt ställe, vi har inte hårda droger

här.”

Media skildrar alltså ibland Christiania på ett sådant sätt som våra informanter inte menar

överensstämmer med verkligheten, något som då får konsekvenser för befolkningen. Flera av

våra informanter menar att det ibland är lite besvärligt att tala om var de bor för utomstående,

då de gärna vill bli behandlade som alla andra. Lisa menade att hon ibland undviker att tala

om detta eftersom hon har anser att vissa individer ringaktar de boende. Vidare vill hon att

individer skall bilda sig en egen uppfattning om henne, och inte bli granskad eller bedömd

utefter sitt bostadsområde. Goffman menar vidare att stigma kan vara både synligt och
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osynligt, då våra informanter befinner sig utanför Christiania så är ett osynligt stigma, men

när dem presenterar sig själva och vilket område de bor i så uppstår något som Goffman kallar

för misskrediterande situationer. Eftersom en del människor har vissa uppfattningar om

christianiterna så leder detta till att dem konfronteras med olika fördomar vid mötet med en

del nya människor. Lars upplever följande:

”De som inte har varit här tidigare har säkert en massa tankar om oss men det beror mycket

på media, de skriver lögner om oss som inte stämmer så första gången du kommer hit, oavsett

vilka föreställningar du har och tror att det bara är farligt med kriminellt och knark, eller om

du tror att det är värsta hippieidyllen, så blir du överraskad. Det är kul när folk kommer hit

och blir överraskade över att det inte är så farligt ändå som de trott.”

När människor får vetskap om det faktum att man bor i Christiania, så gör dem en bedömning

av den fakta dem har om individen och placerar in denna i olika fack. Goffman menar att om

en individ bär på ett socialt avvikande egenskaper eller har ett speciellt utseende som inte

överensstämmer med ens egen livsstil eller vanor så betraktar man individen som att vara

”den andre”. Vidare menar Goffman att det är på det här sättet som stigmatiseringen fungerar,

genom att bedöma människor utifrån ens egen bild av hur man skall vara, se ut osv. och

uppfyller man inte de krav som man ställs på en så blir man därigenom ”annorlunda”. Detta i

sin tur leder till att individen får en stämpel som avvikande.

Stensmo menar att varje samhälle har sina regler för vilket beteende som är acceptabelt.

Christiania skiljer sig från det resterande samhället utifrån flera faktorer, en av dessa är

cannabis. Inom Christiania är brukandet och försäljningen av cannabis socialt accepterat,

något som strider mot det övriga Danmark då det är förbjudet genom lag. För dem individer

som är födda och uppvuxna inom området så är cannabis rökandet lika naturligt som att röka

en vanlig cigarett och dem ser inget fel med detta, eftersom detta en vanligt företeelse inom

området. Då cannabis har varit socialt accepterat inom området sen det grundades för drygt 35

år sedan. Det handlar helt enkelt om vilken grupp man växer upp och socialiseras in i. En del

av våra informanter är äkta christianiter, dvs. de är född och uppvuxna på Christiania. Dessa

individer förstår inte varför cannabis har blivit så uppmärksammats i exempelvis media eller

varför man vill förbjuda cannabis. 

”Det har alltid varit tillåtet med cannabis i fristaden men det är ju eftersom det inte är farligt
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att röka hasch. Det är inte farligare än kaffe eller cigaretter.”

Invånarna i Christiania vet att dem förknippas med olika droger trots att dem endast tillåter

cannabis. Vidare menar våra informanter på att detta endast är en liten del av Christiania och

att det inte är rättvist att hela Christiania skall stämplas till enbart detta. Precis som Stensmo

nämner att varje samhälle har sina regler har även Christiania sina. Då dem som vi nämnt

ovan tillåter cannabis så har dem stränga regler mot andra tyngre droger. En del individer har

förutfattade meningar om dem som bor i Christiania och stämplar dem som ”knarkare” pga.

av det faktum att dem är toleranta när det gäller cannabis. Här uppstår en konflikt eftersom

våra informanter vill att cannabis skall legaliseras, inte bara i Christiania utan i hela världen.  

Som vi påpekade tidigare så har dem en stark sammanhållning mellan folket i Christiania,

något som förmodligen stärks utav det faktum att dem är stigmatiserade från samhällets ögon.

Goffman menar att en konsekvens av ens stigma leder till att man umgås med andra individer

med samma stigma. Dessa bildar då en avvikargrupp. Eftersom inom området delar de samma

normer och värderingar så leder detta till att dem upplever en stor känsla av gemenskap inom

gruppen, något som kan vara svårt att känna ute i samhället (Stensmo, 1991). Våra

informanter menar att de ibland upplever en orättvis behandling inte endast från utomstående

utan även från statens sida. Ända sen fristaden startades upp så har dem haft dispyter med

staten, från och till. Ännu idag så pågår detta då staten år 2004 skapade en plan för att

”normalisera” Christiania. Dem är alltså stigmatiserade utifrån staten då den vill ha kontroll

över området och genomföra vissa grundläggande förändringar såsom att ändra

ägarförhållandena. Lars betonar detta på följande sätt:

”Det är en politisk sak när regeringen bestämmer att nu ska det patrullera 30 poliser om

dagen på Christiania, det bestäms av staten. Och när poliserna är här så kan det uppstå

konfrontationer med dem som bor här. De blir arga och säger vad fan är ni här så mycket

för? Gå ut och gör något vettigt liksom.”

Christiania är sammanfattningsvis ett litet samhälle i det stora samhället och dem har skapat

en viss livsstil inom området då dem har vissa normer och värderingar som skiljer sig från det

resterande samhället. 

8.4 Sammanfattning
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Våra informanter upplevde alltså en viss särbehandling vid mötet med en del nya människor,

då de berättade att de bor i Christiania. Något som de till stor del menade på vara pga. media

eftersom dem skildrar deras bostadsområde till att vara en kriminell plats med droger. Något

som dem tog avstånd ifrån eftersom det endast är tillåtet med cannabis, vilket de inte anser

vara en drog. Vidare menar våra informanter på att detta (cannabis) endast är en liten del av

Christiania och att hela Christiania inte skall stämplas till enbart detta. Precis som Stensmo

nämner att varje samhälle har sina regler har alltså även Christiania sina. Goffman menar att

en konsekvens av ens stigma leder till att man umgås med likasinnade. (Stensmo, 1991) Som

vi nämnt tidigare så har dem en stark sammanhållning och gemenskap inom Christiania, något

som förmodligen stärks av deras stigmatisering. Det var inte endast vid mötet med nya

människor som våra informanter kunde uppleva en viss särbehandling utan dem är

stigmatiserade även från staten sida. Sen fristaden startades upp för ca 37 år sedan så har

christianiterna haft dispyter med staten och år 2004 skapade staten en ”normaliseringsplan”

för Christiania. Med detta menas att dem vill förbjuda cannabiset samt att dem vill ha kontroll

över området och genomföra vissa grundläggande förändringar såsom att ändra

ägarförhållande. 

9. Egna reflektioner

Då vi påbörjade vår uppsats hade vi en del tankar och idéer som exempelvis att åka till

Christiania och spendera och bo en vecka där, något som dock aldrig genomfördes. Det hade

förmodligen varit mycket intressant och lärorikt men då vi inte har några kontakter inom

området så ansåg vi att det kanske var lite för framfusigt och det kändes obekvämt. Vi hade

det svårt med att hitta tidigare forskning eller uppsatser om Christiania, vilket är synd

eftersom om vi hade haft tillgång till detta hade vi kunnat se vad som tidigare hade undersökts

samt vad som inte hade undersökts. Vilket då hade kunnat berika vår uppsats. Då vi begav oss

till Christiania visste vi inte huruvida svårt eller lätt det skulle vara att komma i kontakt med

intervjupersoner, men väl på plats var detta inga problem. Tvärtom folk var vänliga och

hjälpsamma och visade oss runt på området. De sex informanter som vi intervjuade var

mycket öppna och gav oss information som har varit mycket värdefull för vår uppsats. Vi är

av den uppfattningen att Christiania är ett mysigt litet område med en stor variation av

människor. Det förvånade oss att människorna hade en speciell gemenskap som vi i vanliga
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fall sällan får uppleva med ett helt samhälle. Vi upplever att det är en gammaldags prägel på

området med lite hippie-stuk. 

Något som christianiterna värdesätter, enligt våra informanter, är solidaritet och

sammanhållning och för christianiterna inger inte materiella tillgångar status. De verkar alltså

vara mer ”enkla” av sig. Det är för oss en viktig egenskap att ha, att inte se efter människors

tillgångar och att inte värdera människor utifrån det. I och med att vår förförståelse gav oss

intrycket av att alla känner alla i Christiana, eftersom det är ett litet samhälle, fick vi känslan

av att bli ”uttittade” eftersom vi var gentemot dem, utomstående. Vår förförståelse stämde

inte, vi blev bemötta på ett trevligt sätt både av folk vi träffade på gatan och kaféer samt våra

informanter. Den enda nackdelen med vårt besök var språkförståelsen. Det komplicerade våra

intervjuer och extra mycket vår transkribering.    

Vidare hoppas vi att Christiania kommer att bevaras och att staten inte genomför några större

förändringar inom området utan helt enkelt låter det vara såsom det är.

Vi är nöjda mer vår uppsats och anser att vi har fått svar på vår frågeställning. Vi hoppas även

att få ta del av fler undersökningar av Christiania eftersom det är för oss ett väldigt intressant

samhälle och det finns mycket att forska kring.
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I: Välkommen och tack för att du ställer upp! Intervjun är anonym och allt kommer att

vara konfidentiellt.

IP: Tack! (skratt)

I: Känner du till hur och när Christiania startades? Vad var bakgrunden till detta?

IP: Ja,  bakgrunden var ju den att det var en stor bostadsbrist så folk hade inte någonstans att

bo. Staten rev mycket gamla bostäder och byggde nya och så folk hade inte råd och samtidigt

var det svårt att hitta arbete. Sen fanns denna iden att människor ville bo kollektivt, många

ville klara sig själva och så fanns ju det här gröna området som var obebott i Christianshavn,

militärbasen som den kallas. Detta var ju ett gammalt övergivet militärområde så därför

började folk flytta flytta ut hit.

I: Hur länge har du bott i Christiania? Hur kom det sig att du bosatte dig här? Flyttade

du till Christiania på grund av att du saknade andra alternativ, eller fanns det något i

Christiania som bidrog till att flyttade hit? 

IP: Jag är född och uppvuxen här, jag har bott här i 37 år. Mina föräldrar föräldrar bor också

här.

I: Hur många invånare bor det i Christiania?

IP:  Ja det bor cirka 650 vuxna och 250 barn och 200 hundra (skrattar).

I: Är det många av dem vuxna som har utbildning?

IP: Ja det är det, jag kan inte procent exakt.

I: Jobbar dem flest iså fall inom området eller utanför?

IP: Både och.

I: Vad betyder Christiania för dig, vad bidrar till att du trivs i Christiania? 

IP: Christiania betyder väldigt mycket för mig. Det är ett litet samhälle i det stora samhället,

folk känner varandra och håller ett öga på varandra….vi har en bra sammanhållning här.

Eftersom det är så tätt är det lättare att lära känna varandra…..folk snackar med varandra och

hjälper varann. Jag trivs bra här eftersom vi har en bilfri bygd, skillnaden på mig och min

granne på andra sidan planket utanför Christiania är att när han öppnar sin dörr och går ut det

är hans frirum, där har han mycket vägar, bilar och mycket av allt. Men när jag öppnar min

dörr har jag människor, liv, luft, en renare miljö. Vi har arbetat mycket med den fysiska och

psykiska  föroreningen. 

I: Vilka normer och värderingar har ni? 

IP: Christiania är en plats för annorlundahet, plats för alla sorter människor oavsett ras eller

kultur.... Vi har en stark sammanhållning mellan människorna. 
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I: För folk som inte har varit här tidigare tänker säkert en massa att det exempelvis

bara är droger här….?

Ja det är klart…..de som inte har varit här tidigare har säkert en massa tankar, men det är

media. De skriver lögner om oss som bara inte stämmer. Så första gången du kommer hit

oavsett vilka föreställningar du har och tror det bara är farligt med kriminellt och knark, om

du tror det bara är så,  eller om du tror det är värsta hippie idyllen, så blir du överraskad. Det

är kul att folk kommer hit och blir överraskade att det inte är så farligt som folk tror när dem

kommer hit. När dem kommer in i Christiania är dem chockade när dem går ut tycker dem det

är fantastiskt. Man måste uppleva det. Och inte ha föreställningar om man ej varit här.

I: Vad skulle du vilja ändra på i Christiania? 

IP: Ja det är många saker (skratt)…alltså vi kan göra mycket mer än vad vi faktiskt gör men vi

är under en enorm press från staten så vi har inte kunnat utvecklas under en längre tid nu. Det

patrullerar mycket poliser här hela tiden och vi har en psykisk och fysisk press på oss från

staten de senaste fem åren. Det tar mycket energi från en…..När vi är på fällesmöte så hinner

man inte diskutera det som man vill eller de idéer man har för vi måste alltid förhålla oss till

staten vilket gör att man inte går framåt. Det tycker jag är orätt. Om jag skulle ändra på något

så skulle det vara att vi ska vara mer hårda och inte så rädda för staten. Bli enormt starka och

hårda och bara kunna stå emot och säga, ja nu gör vi så eller nu bygger vi det och det. Sen så

kan jag tycka att pusher Street ska ändras, inte för att jag har något emot hasch men jag tycker

att det ska minimeras.

I: Menar du att haschet ska bort?

IP: Nej (skratt)…men att det ska minimeras så att det inte ska vara så synligt.

I: Är det ett tryggt område att bo i? Hur upprätthålls ordningen?

IP: Ja det är mycket tryggt, det är först efter att poliserna börjat komma hit som det har blivit

mycket otryggt, och det är tråkigt för vi har aldrig haft problem med tjuveri, inbrott osv. Efter

att polisen kom så är inbrottsproblemen extra stora, men tjuveri är lågt. Pusher Street kan

verka lite otäckt, massa folk som hänger där, men det är inte så farligt som det kan se ut. Det

är tryggare här än andra ställen tycker jag. Alla som bor här känner och vet om att dem har ett

ansvar och få stället tryggt.

I: Förekommer det våld eller narkotika i området? 

IP: Nej inget våld alls, inte i förhållande till resten av Köpenhamn. Grejen är ju den att när

median skriver om Christiania så nämner dem bara kriminalitet, våld och knark vilket

verkligen är långt från verkligheten. Här har vi en Communityfeeling, alla har en stor frihet,

självklart, men med denna friheten så följer ett ansvar, vi har haft en junkblockad då vi har
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hållit hårda droger borta från Christiania.

Om personer har problem med hårda droger så finns hjälp som avvänjning på Christiania. Nu

när nya regeringen har tillträtt, vill dem kämpa mot den haschmarknaden som finns på

Christiania, men folk säljer ju andra droger i Köpenhamn och där borde dem sätta fokus på

istället. Jag tror till och med poliserna vet att dem har gjort det helt fel. Kriminaliteten och

våldet har spridit sig i hela samhället. Så det är en politisk sak när regeringen bestämmer att

nu ska dem patrullera 30 poliser om dagen på Christiania, det bestäms av staten. Och dem ska

inte gå efter dem som säljer utan efter dem som köper och det är helt vansinnigt eftersom om

dom vill köpa så antingen köper dem det någon annanstans, det kan dom inte stoppa, man kan

inte skrämma folk med det. Man borde istället avkriminalisera det (haschet) eftersom det inte

är farligt. Vi jagar inte dem som säljer och röker hasch för det är fullständigt absurt och inte

farligare än alkohol. Nu är det istället vanliga människor som säljer åt kriminella gangstrars

gangsters som då får makt och pengar och dem säljer tyngre grejer än vad vi gör här. Nu står

dem på alla gator och säljer knark men dem säljer inte bara hasch utan även kokain,

amfetamin,  piller osv.  Så poliserna borde istället koncentrera sig på Köpenhamn och

gangstrarna och stoppa dem för problemen är tyngre där än här. Staten tar inte ansvar för det

som säljs på gatorna i resterande Köpenhamn utan ger makten till gangstrarna medan vi på

Christiania tar ansvar för det vi säljer. Jag tycker att polisen i Danmark har helt fel

prioriteringar vilket är fullständigt tråkigt.

I: Men om barn går förbi och ser det, att folk röker hasch, frågar dem inte vad det är

eller vet de redan??

IP: Nej (skratt)…men om barnen frågar så säger man bara att det är en joint, och så frågar

dem, vad är det för en konstig cigarett? Så säger man bara att det är bara för skojs skull, en

cigarett med öl. Alltså om barn frågar så är det bara att säga som det är. Som sagt så finns det

ingen kontroll över haschet i Köpenhamn, men det har vi här. Och idag om man har 0,01 gram

hasch på dig så får du böter på 2000 kronor…alltså det är betydelselöst. Innan kunde man

röka på de flesta caféerna här, det var som Coffeeshops och det var mer öppet. Men med tanke

nu på polisen och allt det så kan inte folk röka öppet längre, det är synd att det blivit så. Det är

förfärligt att gå omkring här och se att polisen går omkring här hela tiden.

I: Tycker du att Christiania är en viktig del av det danska samhället? Vilka ekonomiska

och sociala relationer har C. med det omgivande samhället? 

IP: Ja Christiania är en mycket viktig del av världen, inte bara Danmark. Vi har ju mycket

turister som kommer hit och en stor del av våra intäkter kommer från turisterna, så rent

ekonomiskt är turismen en viktig del (skratt). Christiania är liksom en av Danmarks största
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attraktioner och har många besökare varje år men det är inget som vi har fått beröm för, för du

kan inte se det någonstans. Ingen vill skriva om det i tidningarna. Sen så säljer vi T-

shirts….socialt sett så har Christiania upprättat en del sociala institutioner som inte bara

människorna här kan vända sig till utan även individer från Köpenhamn. Och det är en väldigt

stor myt att folk i Christiania inte betalar skatt, många tror det men vi arbetar och betalar skatt

som alla andra (skratt).

I: Angående sociala institutioner, menar du att ni har en institution liknande

socialtjänsten?

IP: Ja exakt, som hjälper psykisk sjuka och missbrukare. Om man har exempelvis ett

alkoholmissbruk eller tyngre missbruk så kan man få en avvänjningsbehandling.

I: Hur skiljer sig samhället i Christiania från det resterande samhället? Alltså hur fattas

det beslut - ur ett medborgardemokratiskt perspektiv?

IP: Konsensus är framtidens demokrati vilket vi kör, men det kräver att folk vill det om det

ska fungera. Vi har fällesmöten där vi diskuterar och pratar om problemet tills vi är överens

om lösningen. Men om man är i krig med staten eller intern konflikt, så är det riktigt svårt att

få konsensus, men dem beslut som vi tar är folkets önskningar och behov. För det att jag tror

att Christiania är svaret på framtiden åtminstone i förhållande för att förstå alla de möjligheter

som finns här till att vara en aktiv deltagare i den process som man är en del av. Jag upplever

att utanför Christiania ,är att man en gång var fjärde år sätter ett kryss på den politiker man

vill och hoppas att den politikern arbetar i den rättning som jag som individ anser vara den

rätta. I Christiania har vi en självförvaltning, direkt demokrati det innebär att det som sker det

sker för att de berörda är involverade. Det är hela kärnan i problematiken vi har ute i

samhället. Byråkratin, man skall söka alla möjliga formulär och godkännas, det är en lång

besvärlig process för att göra helt basala saker. Därför är det en motivation för mig att bo i

Christiania, det är en kvalitet att bo här.

I: Hur många sitter i fälleskapet? Hur fattas beslutet?

IP: Alla sitter i fälleskapet, och man kör debatter och diskussioner tills man är eniga om

lösningen på problemet

I: Hur kallas alla till mötet?

IP: Alla kan inkallas till ett fällesmöte och varje individ kan inkalla ett möte själv. Christiania

består utav 14 delområden och är det ett problem i ett av områdena så kallas alla dit och om

man inte tillhör det området är det inget krav på att gå om man inte vill. Man sprider att det är

ett möte genom mun till mun och genom att man skriver det i vårat tidningsutskick,

ugespejlet, och genom att sätta upp plakat. 
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I: När ni fattar beslut i fällesmödet, kör ni med handuppräckning, röstar ni?

IP: Nej vi snackar tills vi är eniga, ingen röstning eller sånt. Jag vet att det låter vansinnigt,

och speciellt när det är ett svårt beslut så kan det ta riktigt lång tid. Diskuteras i lång tid.

Staten säger också det att nej, nej nej kan ni inte bara utse en person som fattar beslut och som

vi kan förhandla med. Men konsensus, det fungerar, det tar lång tid och är ineffektivt men

efter processen så har man alla bidragit och kommit överens. Skillnaden mellan Danmark och

oss i Christiania är att vi har demokrati (skratt).

I: Finns det lagar och regler som gäller bara i Christiania? Hur ser regelverk, normer

och värderingar ut?

IP: Inga tyngre droger, inget våld eller vapen och inga rökmärken. Vi har en tillit här, även

fast man kanske har bråkat i 5 timmar så går man därifrån som goda vänner, så kan man

fortfarande se varandra i ögonen och veta att vi arbetar efter samma mål. Om man skall bo i

Christiania så vet man om att man ska ge en del av sin tid och arbete till det här stället. Men vi

har en sån frihet här, exempelvis att om jag får en ide så kan jag gå till fällesmötet och säga

jag har en ide! Eller så kan jag säga att jag vill öppna en restaurang! Individen ingår i ett

kollektiv och ska följa kollektivets regler men samtidigt frigörs individen på riktigt många sätt

inom kollektivet och du kan göra saker som du inte hade kunnat göra på andra ställen. Ingen

formulerar något åt en som man ska göra utan det är fritt, demokrati.

I: Vad sker när någon bryter mot Christianias egna regler - vilka sanktioner finns?

IP: Då blir dem utkörda från Christiania.

Först kallar man till ett möte och diskuterar detta med den skyldige och ber han flytta frivilligt

vägrar han o demonstrerar så slänger man ut denne, eftersom dem brutit mot reglerna och då

inte uppskattar att han bor i fristaden.

I: Blandas polisen in i detta fall då det gäller tyngre droger eller exempelvis misshandel?

IP: Överhuvudtaget inte, det sköter vi själva.

I: Hur ser det ut med verksamheter, finns det affärer, skolor, dagis och liknande? Finns

det en egen marknadsekonomi som bara gäller inom Christiania? Finns det en utbredd

bytesekonomi där man byter tjänster och varor med varandra? 

IP: Ja, det finns affärer, dagis, mataffärer, cafeer…inga skolor. Vi har även fritidshus, dagis,

ungdomsklubb, restauranger många, grönhandlare, bagare, man klarar sig härinne. Vi har

bevarat många små butiker som många lokala samfund har tagit bort och ersatt med

supermarket. Det är en del av detta med lokalt….ehm..liksom om vi bara hade 7eleven eller

supermarket då försvinner det andra, det gamla till fördel för det  nya. 

Förr om man levde i en liten by i Danmark på 1940-50 talet så hade man liksom bageri,
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slaktare, grönhandlare allt det fanns …..10 små förrättningar och det finns det inte idag.

Många  äldre vill nog ha det tillbaks. Här i Christiania har vi lite mer möjligheter…

Sen när det gäller varor och tjänster så ja, det e klart vi hjälper  varandra så gott det går, man

ställer upp för varandra.

I: Hur regleras ägande- och nyttjanderätt vid boende och affärsverksamhet, betalar

man hyra och i så fall till vem? Kan man beviljas lån för inköp av möbler, förbättring av

bostaden, start av verksamheter? 

IP:  Hyran betalar vi till fälleskassan, ja och man betalar runt 1800-1900 kronor beroende på

hur stor yta man bor på. Förutom det betalar du för el, vatten och värme.

Som självförvaltning tar vi ansvar för våra hus och lägenheter, men vi äger dem inte. Vi

betalar hyran men vi  ska själva sköta om husen o området osv. Du bor billigt för du äger inte

bostäder och kan leva riktigt gott. Det är en annan frihet och har tid till och engagera dig o

leva mer istället för att bara arbeta o arbeta. Ja man kan beviljas lån till exempel renovering av

bostad, verksamhetsstart men vi har en tredjedels regel.

I: Vad är det för regel?

IP: Ja du betalar en tredjedel, fälleskassan en tredjedel och området du bor i betalar en

tredjedel.

I: Om du ska göra en reparation av ditt hus, vem står för kostanden?

IP: Du som bor fixar det i regel men området hjälper till och stödjer reparationen och

fälleskapet erbjuder en del av pengarna till reparationen. Vi har en tredjedelsregel vilket

innebär att du själv betalar en tredjedel, fälleskapet en tredje och området du bor i en

tredjedel. Dem som bor i Christiania bestämmer själva om dem vill reparera och detta får man

stöd till, men inte om du vill ha fina nya väggar eller nyköp av möbler och sånt.

I: Får ni post utdelad till bostaden?

IP: Nej vi får inte posten utdelad till bostaden utan det finns ett postkontor på Christianshavn

postkontor, där någon hämtar det. Sedan finns ett kontor i Christiania där man hämtar sin post.

I: Det pratas mycket på sistone om att lägga ner Christiania, vad tror du är anledningen

till det och hur reagerar du på detta?

IP: Jag blir ledsen, för jag tycker att det finns så mycket mer större problem än Christiania,

varför lägga sig in i vårt samhälle, dem ska vara glada att vi klarar oss själva. Anledningen till

att dem vill lägga ner Christiania är pga att dem inte har makten över folket som bor i

Christiania, över oss alltså. Dem som har makten över Danmark idag är polisen och vår

livsstil strider mot deras regler.

Dem vill ändra genom att staten vill ha kontroll över Christiania och hyreskontrakt ska 
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utfärdas. Dem vill ändra på våra bostäder, kontrakt och ändra hyrorna, och då försvinner stor

del av Christianias prägel eftersom vi lever billigt här. Det är det som gör att det är annorlunda

i Christiania, och om dem lyckas ändra allt detta så försvinner vår särprägel.. Det är speciellt

här och man kan leva på ett annat sätt.

I: Men vill inte staten stänga ner hela området och kasta ut dem boende?

IP: Dem kan inte ta alla och slänga ut dem på gatan, det går inte och det kommer inte att

hända heller.  Det är inte statens intention. Statens mening med att stänga ner Christiania är att

dem vill ändra på alla ägandeförhållanden, så att kontrakten ändras till bostäder. 

Folk här lever på ett helt annat sätt sen 27 år tillbaka, dem kan inte bara komma och ändra det

nu. Även priserna på kontrakten vill dem ändra. Och plötsligt så vill dem ändra på allt liksom.

I: Varför tror du att staten reagerar på detta vis?

IP:  Det tror jag att de vill för att de är rädda för att vanliga människor ska organisera sig och

komma på att de inte har behov av statens alla institutioner, byråkratin och att be om lov för

allt du ska göra….allt tar lång tid i byråkratin……..Det tror jag är deras stora fruktan att

Christiania ska sprida sig och jag tror att det var en stor fruktan innan det här med

hippierörelsen. Mycket handlar nog om ägande, vi tror inte på att man kan äga något  och vi

äger ju inte detta stället Christiania. Därför tror jag att staten vill stänga Christiania eftersom

dom inte kan kontrollera oss, det vill inte vi. Det är vi som bestämmer här (skratt).

I: Hur tror du invånarna skulle reagera om polisen skulle försöka få bort er från

Christiania?

IP: Protestera så klart, deras taktik är att göra det stilla och lugnt och ta en i taget så man kan

splittra folket. Exempelvis ta en person som inte har bott här så länge och snacka med den och

sätta press på den att flytta ut. Det har de gjort nu riktigt länge i fem år, de har verkligen

försökt att splittra oss som bor här. Men helt klart så håller vi samman oavsett vad och vi

säger inte “men han där borta säljer också hasch” eller han där han köper hela tiden. Jag tror

att när vi håller samman så kan de inte riktigt göra nått, de kan inte krossa oss (skratt). Men

det är svårt, vi är ändå här på frivillig basis och kämpar emot.

I: Vad tycker du skulle behöva förändras i det omgivande samhället för att de boende i

Christiania skulle känna att de bor i en integrerad stadsdel av det danska samhället?

IP:  Jag tycker att folk ska ha större hjärtan och acceptera mer. Den danska befolkningen i

stort sett accepterar Christiania det vet jag, vi har stor uppbackning från dem (skratt). 

Många menar liksom att det positiva här uppväger det negativa. Och politikerna måste förstå

att Christiania är en sak man skall acceptera, vi har utvecklat Christiania. Byn gjort enormt

mycket framsteg här. Den nya regeringen vill bara att vi ska göra så som dem säger, vi
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behöver en ny regering! Dem flesta är glada över oss, tror jag (ler).

I: Hur behandlas ni av det övriga samhället när ni säger att ni är från Christiania?

IP: Nej (skratt) det är lugnt och läckert ställe, fredligt och inte mycket konflikter. nej jag

skäms inte för det men det är samtidigt inte det första jag säger eftersom jag vill bli behandlad

som alla andra. Det är ju så att folk som ej har varit här har mycket föreställningar och känner

fruktan, dem har förutfattade meningar men folk i Köpenhamn vet vad Christiania är för något

och bryr sig inte.  Men folk i norra Köpenhamn ex villaområdena där tänker exempelvis han

ska inte få gifta sej med min dotter om han e från Christiania, dem har förutfattade meningar

tyvärr. 

I: Vad händer om staten lyckas med att stänga ner området, hur ser framtiden ut för de

boende då?

IP: Det ser sorgligt ut, ja…det vet jag inte det e svårt o svara på. 

Det är en bra fråga, det är en del som inte har någon annanstans att ta vägen, någon som har

råd att bo på andra ställen men det är ingen som har lust till det.

Christiania är välkommande och dömer inte folk, om de stänger Christiania så ja….då ser det

mörkt ut för oss. Christiania är ett annat perspektiv på samhället. Jag vill inte arbeta i en

verksamhet som alla andra, för då kan jag lika gärna bo därute.

I: Har du inkomst av en verksamhet på området och/eller en anställning utanför

området? 

IP:  Jag jobbar inom området där jag arbetar i självförvaltningen och på ett kontor som

tekniker. Min tid tillbringar jag mest på Christiania men jag har en son som går i skolan

utanför Christiania.

I: I vilken omfattning tillbringar du fritiden utanför eller på området? 

IP:  Jag spenderar min mesta tid på Christiania eftersom jag jobbar här också men samtidigt så

använde biblioteket i Köpenhamn, besöker sjukhus men mestadels i Christiania.

I: Det var vår fråga frågor, är det något som du skulle vilja tillägg som du tycker vi ska

ta upp?

IP: Ja, fler borde komma hit och se hur det ser ut, det är ett fint och lugnt område och det är

inte så som folk tror eller som media framställer det. Haschet är bara en liten del av

Christiania, det finns så mycket mer att se som grönsakslandet, sjön, naturen speciellt på

sommaren bor man komma hit och alla är välkomna.

I: Tack så mycket för ditt deltagande, vi uppskattar det. 

IP: Tack själva, lycka till med uppsatsen.
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