
Philips Veteran Klub ved Tom Milter 
 

PVK  
 

Forårsudflugt til Christiania den 30. april 2015 

For de enkelte af veteranklubbens medlemmer, som ikke var fortrolige med hash, 

dets anvendelse til at blive glad med, ryge en joint, kende forskel på de forskellige 

typer, at man kan indtage stoffet i let påvirkende grad gennem røg eller mere 

resultatorienteret ved at indtage det oralt i dråbeform eller måske i småkager, ja så 

var lejligheden der til at blive klogere, da klubbens forårstur blev oplevet i Christiania. For i Pusher Street fik 

man en udmærket fremvisning og forklaring af en meget vidende forhandler. 

Udflugten startede i Loppebygningen med 

et foredrag af en veltalende sympatisk 

indbygger. Vi fik en god indførelse i 

fristadens historie og udvikling, de mange 

problemer siden dens opståen i 1971 og til i 

dag. Nogle af os havde sikkert fordomme, 

som vi mistede ved at høre hvordan man i 

fristaden med succes opbyggede et alternativt samfund, som tog sociale 

hensyn og f.eks. fik ryddet de hårde stoffer og dets misbrugere af vejen i 

området og har hjælpeorganer som AA og rus afvænning. Fristaden har dens 

egne love med forbud som ingen våben, ingen hårde stoffer og ingen vold, 

ligesom man ikke ville have biler, rygmærker og skudsikre veste.  

På et område lignede fristaden vort øvrige samfund: MØDER! Her er man delt op i både beboerområder, 

fælles områder, forretningsområder, serviceområder, økonomiforvaltning og mange andre aktiviteter, så 

man stort set hver dag kunne gå til et møde, for at give sin mening til kende. 

Næste punkt var en guidet tur gennem hele fristaden, for med egne 

øjne at se de mange aktiviteter og funktioners huse, 

arbejdsværksteder, forretninger og beboede huse. Området har ikke 

fjernvarme tilsluttet så opvarmningen foregår derfor i vid udstrækning 

med brændeovne, pillefyr og enkelte oliefyr eller varmepumper. 

Området har mange kunstnere med udstillinger og bygningerne er da 

heller ikke gået ram forbi, når der er udført flotte malerier og graffiti.  

Efter en god times rundvisning takkede vi af for en virkelig god 

guidning og gik til Bastionen + Løven, hvor vi indtog en rigtig god 

frokost. Mange udtrykte deres meget store tilfredshed med både 

besøget i Christiania og med maden, så selv om regnen brød løs da vi 

skulle hjem, blev PVK udflugten en dejlig dag at mindes.  

 

Vi ses igen til sommerudflugten den 18. juni, hvor turen går til 

Søfartsmuseet i Helsingør. 


