
Referat fra FKB-mødet 3/ll 1978.

Dagsorden: l) Tilstede
2) Meddelser
3) Referat fra sidst (l3/lo)
4) Referat fra beboerforeningerne.
5) FKB-TL
6) Næste møde
7) Evt. Herunder orientering og uddybning af spørgsmål 

om retssagen mod blokadevagter.
ad 1) Tilstede. NB-B, ØB, VB, Klædebo, NB-T, Nansensgade, FB-Ø, Ravnsbg 
ad 2) Meddelelser. NB-T har sendt følgende aktiv-hilsen:

ad 3) 

ad 4)

Til Nansensgades Beboerforening. Gode kammerater!
Vi gratulerer jer og resten af den kæmpende boligbevægelse med 
delsejren over Pitzners Auto. Jeres sejr er endnu et bevis på 
alliancernes nødvendighed og den offensive omklamrings korekthed. 
Vi glæder os over jeres sejr og forventer af den og jeres andre 
erfaringer i vores fælles samarbejde i FKB. NB-T 3l/lo-78.
Referat fra sidst. Blev først omdelt indeværende møde, således
at ingen havde læst det. Ref. bør udsendes før næste møde, så 
det kan behandles og godkendes reelt.
Referater fra bf'erne.
NB-B: Intet at referere af interesse for FKB.
ØB: Vores "bladgruppe" har i de sidste 3 mdr. arbejdet med
lokalplaner for området ved Vognmandsmarken. Der er delt pjecer 
ud til beboerne og de har stået med plancher på Hans Knudsens 
Plads. I fredags havde beboerne i kollektivhuset indkaldt til 
borgermøde med repræsentanter fra æ borgerrepræsentation. Godt 
møde, som endte med en vedtagelse af en resolution, som bl.a. 
krævede, at intet byggeri startede, før man havde droppet 
planerne om at føre en motor-ringvej lige op ad byggeriet.

For at følge registreringen af tomme lejligheder op, vil vi 
skrive nogle artikler til lokalbladene, der skal omhandle 
problematikken omkr. tomme lejligheder generelt, og vise hvordan 
enkelte husejere udnytter loven. Her vil vi specielt skrive om 
Jens Jørgensen.

Vi starter vores 4. skolingshold nu, som skal køre ca.lo gange
Der har været afholdt 2 FKB-beboerhusmøder. Desværre har 

fremmødet været dårligt. Vi prøver nu at kontakte enkeltpersoner 
i beboerforeningerne, der arbejder med beboerhuse, for at høre 
om interessen er der stadig, for at holde disse møder. 
Støtteresolution, se pkt. evt.
VB: &jerlej lighedsgruppen: vb ' s indslag ved cykeldemonstra
tionen, Vesterbrogade 126, gik ret godt. (om selve sagen, se 
sidste Ref.): Vi lavede spøgelsesteater. Vi har basket sagen 
op i pressen, og vi vil prøve at hindre at byggetilladelsen 
til istandsættelse/modernisering gives. Derefter vil vi prøve 
at få hævet kondemneringskendelsen.

Kravet er, at kommunen overtager ejendommen. Vi vil så høre 
de folk der bor rundt omkring om hvad deres krav er og om hvad 
de kan bruge ejendommen til.

Vi vil kæde sagen sammen med en nedrivnings- og ejerlejlig
hedssag om Vesterbrogade 142-15o. Det ser ud til at det er købt 
af -Dansk Totalentreprise, som vil rive nogle af bygningerne ned 
og bygge ejerlejlighedsbyggeri.

Vi vil køre en stemning ,op om at det sgu’ ikke kan passe at 
et helt område skal udstykkes, og at der skal laves noget 
beboerne har glæde af.

: besatte i maj en tom ejerlejlighed i oehlen-
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schlægersgade 23 med krav om tvangsudlejning til en genhusnings
berettiget. Den gang sluttede aagen da ejeren satte en go' ven 
ind som midlertidig lejer.

Lejligheden er nu tom igen, og vi vil gribe fat i Thulstrup- 
Hansens udtalelse om, at han vil tvangsudleje alle ulovligt tom
me lejligheder. Vi er ved at lægge aktionsplan, men vi skal nok 
undgå at den bliver udlejet.
Klædebo: Holder møde mandag. Vil disk. hvad de skal gøre med de 
147 tomme lejligheder. Om Nørre_kvt_.: Har registreret tomme lej
ligheder og anmeldt dem til Kontoret for Tomme Lejligheder. Der 
er knapt så mange t.l. i Nørre Kvt. som i Klædebo.
NB-T: 3-ugers rapport fra 13/lo - 3/11.
d. 13/lo: DKH 9 starter. Den havde som opgave at arbejde i kvt. 
og få folk til at gå med i kampen for at byfornyelsen skulle 
xxae være for os i den Sorte Firkant.
Mag. 7. afd. korttids-besætter Baggesensg. 29, for at sætte en 
debat igang på spørgsmålet om en genhusningslej lighed, hvad den 
skal koste, hvilken kvalitet.
d.l8/lo: Tjørnegade trafiksaneres. Det er et led i kampagnen for 
at gøre firkanten til § 4o-områae.
Karreskoling for beboerne i Ev/aldsgade.
16-2l/lo: Et rejsehold fra SmE og NB har været rundt til byer 
uden boligreguleringslov for sammen med dem at lægge planer s 
man kan få ordentlige boligforhold i deres by.
22/lo: Karregrupperne og de lokale organisationer samles for 
at lave deres indsigelser for hvad der skal bygges på de cen
trale tomter. Samtidig var der cykeldemonstration i København 
i øsende regnvejr. Turen sluttet på en tomt i Stengade og sammen 
med folk fra karremødet lovede vi hinanden støtte til at få 
et ordentligt Kbh.
23/lo: Brev til Politiets faglige organisation, hvor vi bakker 
deres faglige krav op og lover dem vores fulde støtte og hjælp 
når de skal aktionere kravene igennem.
24/lo: NB får kontakt til en nystartet gruppe- i Helsingør som 
gerne vil have nogle erfaringer med aktioner. De har 9oo tomme 
lejligheder og borgmesteren har udtalt den bedste løsning på 
boligproblemet er at de boligsøgende flytter fra byen. Vi har 
planlagt sammen med dem at der fra på mandag skal ske nogle 
store aktioner. Gruppen kalder sig Helsingør Boligstøtte Komite. 
26/lo: Gadens PARLAMENT på Blågårds Plads. Der var forsamlet 
aktiv politikerne NB, støtteforeningen, Firkantens Boldklub, r*r 
karregrupperne. Vi blev enige om vores krav til de centrale 
tomter og firkanten havde en forpligtelse til at vise andre 
hvad man kan opnå når man kæmper præcist. På pladsen var der sang, 
musik, teater, afstemning og fakkeltog. Der meldte 11 mennesker 
sig til arbejdet i firkanten.
26/lo: Samme aften var der møde i Gartnergade 15 med unge bolig
løse fra kvarteret som skal være med i NB's selvstormerkursus. 
28-29/lo: NB'afholdt generalforsamling, hvor vi nåede frem til 
at en langsigtet og social løsning er det eneste der kan løse 
boligproblemet, så vi sikrer Ejerlejlighedsterroren og økonomisk 
kriminalitet stoppes og vi sammen med fag- og lejerbevægelsen 
sikrer at der ikke sker en udhuling af lønnen gennem øgede bolig
udgifter. SV-regeringen må væltes og det andet flertal må 
bruges og den offensive omklamrings-strategi må spredes endnu 
mere ud i Danmark.
2/ll: SmE-Kbh. afholdt et møde hvor de 'tog afstand fra den linie 
som blev kørt omkring retssagerne og trak sig ud af det, der
efter blev der lavet en tremånedersplan for hvad der skal ske 
her.i efteråret i Kbh.N.
3/ll: Formødet til SmE-landsmødet i Struer, hvor forberedelserne 
til efterårets og forårets kampagner bliver planlagt.



3
Nansensgade Beboerforening: Resultaterne af blokaden i Nr.Sø
gade 13 - 13A og boykot-aktioner v. Pitzner Auto har været, at 
Pitzner midlertidigt har indstillet moderniseringerne, indtil 
Huslejenævnets Ankenævn har afsagt kendelse. Samtidig har kan 
afstået fra at benytte de forskellige former for samtykkeer
klæringer, som beboerne har skrevet under på, hvor de godtager 
moderniseringerne og huslejestigningerne.
Omkring saneringsplaner er der 2 karregrupper: l) Den ene skal 
udføres af Grundejernes SS og trækker i langdrag p.g.a. økono
miske problemer. Karregr. vil i stedet for arbejde m. vedlige
holdelse og brandsikring og starter en karreavis. 2)iDen anden 
karre ejes halvdelen af Det københavnske SS, som har planer om 
ret omfattende sanering m. nedrivning af alle bag- og sidehuse 
og modernisering og lej lighedssammenlægninger i forhusene. Der 
er valgt beboerrepr. i alle ejendommene, som sammen m. SS’s 
ingeniør har gennemgået alle lejligheder m.h.p. at udarbejde 
et nyt forslag til saneringsplan på grundlag af beboernes 
protester.
På lørdag indvies en ny karrebutik, som beboerne har fået til 
rådighed.
Brandsikringsgruppen har haft kampagne m. opslag i alle opgange 
ang. problemer m. udført/manglende brandsikring og huslejestig
ninger. Har enkelte sager ang. modernisering og huslejestign.
Der er 3/ll åbnet et medborgerhus, som bestyres af KUC og lokal
rådet. Sansynligvis får vi og andre brugere ingen indflydelse 
på driften. Samtidig skal vi til at forhandle med div. kvinde
organisationer , som har fået tilbudt en gammel stiftelse, som 
NBF tidligere har kæmpet for at bevare. Vi får evt. del i huset.
BF-0: Besættelsen ved Søfronten er hævet efter 2 måneder.
Målet med besættelsen af Vodroffsvej 5o - 58 var at: Gennem
tvinge brandsikring, få genudlejet de 27 lejligheder, forhindre 
nedrivning af disse gode, billige boliger til fordel for luxus- 
ejerlejlighedsbyggeri. ^
Der er opnået følgende: Bartmann har opgivet nedrivning og er 
nu igang med at sælge ejendommene. 2. Et flertal i kommunal
bestyrelsen går nu ind for en bevarende sanering. De konser
vatives lokalplanforslag er derfor helt ude af billedet. 3. 
Hartmann er blevet tvunget til at gennemføre brandsikring af 
ejendommene.
Nu afventes komm.bestyrelsens næste udspil. Vi kræver stadig 
genudlejning af de 27 ulovligt tomme lejligheder. Kommunen har 
afvist at genudleje lejlighederne så længe, der ikke er vedtaget 
en lokalplan for området. BF-ø kræver at genudlejningen sker NU! 
Ellers går vi i aktion igen. Vi arbejder også fortsat på at få 
gennemført en bevarende sanering for området.
På Niels Ebbesensvej Skole startede onsdag d. l.nov. aftenskole
kurset om byplanlægning. Det første møde var en præsentation af 
kurset og en diskussion om, hvilke emner, der skulle tages op.
De øvrige kursus-aftener bliver om mandagen. Dvs. starten bliver 
mandag d. 6. november i geografilokalet på Niels Ebbesensv.Skole, 
Endnu kan interesserede melde sig til Jørgen Fokdal, o2-86o212. 
BF-0 har også deltaget i. cykeldemonstsationen. Lejerforeningen 
Vodroffsvej havde forberedt modtagelsen af den - men så vidt 
vides nåede den ikke frem p.g.a. regnen.
Beboergruppen Ravnsborg (BR): Har på sit stormøde 3l/lo ved
taget og afsendt 2 støtteerklæringer fra lejergruppen: Dels en 
til Bjelkes Alle imod de såkaldte "samtykkeerklæringer’*, hvori 
vi omtaler Ravnsborggade 19, hvor samtykkeerkl. er underskre
vet af beboerne, der nu trues af FUP-moderniseringer med hus
lejer på kr. 12oo-14oo til følge. Dels en imod kriminaliserin
gen af fysiske blokader og den deraf flg. undergravning af 
beboer- og fagbevægelsens kampmidler mod boligspekulation og 
indkomstpolitik.
Trafikgruppen har svaret på kommunens vejkontors skrivelse om 
gennemkørende trafik (se ref.fra 13/lo) og vi gennemførte 2/11 
en ny trafiktælling i lokalgaderne. Umiddelbart ser det ud til
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at trafikken øges.
Saneringsgruppen har vedr. beboerrepræsentationen i Lille Fre
densgade fået oplyst, at administratoren, advokat Qvordrup, har 
frafaldet kravet om"'liste over de deltagende beboere i det stif
tende møde og istedet indbudt til orienterende møde om manglende 
brandsikring og vedligeholdelse m.v. BR har iflg. loven ret til 
at deltage i dette møde.
BR er i fuld gang med at lave kvarters-avisen.

5. FKB-TL: Aktioner i FKB-TL-kampagnen starter op i anden uge i 
november. Plakaten "Mangler du en bolig" skal sættes op. Plakater 
fås hos NB-T.

6. Næste møde: se nederst.
7. Eventuelt. Efter nogen diskussion blev spørgsmålet om retssagen 

mod blokadevagter sat på dagsordenen under dette punkt. ØB mente, 
at FKB var et passende forum for intern orientering om beboer
foreningernes stillingtagen til Kampen mod Kriminalisering af 
Blokadevåbnet (KMKAB). Især ønskede man en begrundelse for NB-T’s 
udsendelse af pressemeddelelse i SmE-Kbh.’s navn om, at KMKAB, 
jfr. Land og Folk torsdag, var en nederlagslinie og KAP1sk.
NB-T: Havde ment pressemeddelsen som en intern"joke", der ved en 
fejltagelse var røget ud til pressen. Et dementi var derfor ud
sendt (se AA og SoDa). NB-T mener, at KMKAB er en dødssyg form, 
en røvrending af arbejderklassen, og har derfor trukket sig. VB 
gav en kort improviseret orientering om kampen, men fastholdt,
at ØB skulle have anmeldt spørgsmålet før FKB-mødet, så der kunne 
komme nogen med, som var med i kampen. Var imod, at NB-T udsender 
ting i SmE•s navn. NB-B mente, at så store spm. skal behandles 
i bf1erne før FKB-mødet, så det ikke blot bliver en diskussion 
mellem enkeltpersoner i FKB.
Enighed om, at spm. tages med som punkt på dagsordenen næste 
gang (24/ll). Flere fremførte under diskussionen, at den tvær
politiske linie i FKB skulle fastholdes. ØB havde vedtaget føl
gende resolution:"Til beboer- og arbejdsgrupper som har startet 
kampagnen mod kriminalisering af blokadevåbnet. Støtteresolution. 
Den 23-24. oktober starter den første landsretssag om fysiske 
blokader og anvendelse af "spritterparagraffen", ved Vestre 
Landsret. Senere følger en lang række sager, hvor beboergrupper 
og fagligt aktive arbejdere bliver stillet for retten for at have 
brugt blokadevåbnet. Statsmagten forsøger herved at kriminalisere 
et hævdvundent kampmiddel.
østerbros Beboeraktion støtter 'fuldt ud de anklagedes kampagne 
mod forsøgene på at kriminalisere bolig- og arbejdskampene. Især 
i den nuværende situation, hvor indkomstpolitik, politiske fyrin
ger, ejerlejlighedsudstykninger, husleje-stigninger o.s.v. hører 
til dagens barske realiteter, er det meget vigtigt at fastholde 
retten til blokade. MOD KRIMINALISERING AF BLOKADEVÅBNET. VI KRÆ= 
VER FRIFINDELSE AF ALLE ANKLAGEDE. STOP FOR EJERLEJLIGHEDER. FOR 
MODERNISERINGER PÅ LEJERNES BETINGELSER. BEKÆMP KRIMINALISERING 
AF FAG- OG BOLIGKAMPEN. BEKÆMP SKRUEBRÆKKERI, 
østerbro Beboeraktion."

ad 6. Næste møde holdes hos ØB, GI.Kalkbrænderivej 16, 0, 24/11-78 kl. 19
Med aktiv hilsen


