
På denne årstid, hvor dagene er korte og 
vi må tænde lysene allerede tidligt om ef
termiddagen, er det rart at mødes over en 
kop kaffe, at synge en sang, at høre andre 
spille eller synge - eller hare at sidde 
og sludre.

For mange beboere i Den sorte Firkant er 
det blevet en hyggelig tradition at mødes 
i Folkets Hus Cafe søndag eftermiddag for 
at få nogle fornøjelige timer i kammerat
ligt samvær med andre.

Nogle søndag eftermiddage er der måske 
folkemusik fra forskellige musikanter og 
andre gange måske debatteater.

De muskere, der kommer og underholder, gør 
det gratis som opbakning af Folkets Hus.

Hvis vi i god tid er informerede om søndags 
underholdningen, bliver dette indrykket i 
Nørrebrobladet under Tid og Sted og mulig
vis trykt på plakater der bliver sat op 
rundt omkring i kvarteret. Det er plakat
gruppen der trykker dem.

b e b o e r f o r e n i n g e n_nør rebr q
FOLKETS HUS har en BEBOERFORENING. 
Det er bedst, når man forhandler med 
kommunen og de andre. Formålet er: . 
"’at arbejde for Folkets Hus og Park 
i Den sorte Firkant”.
Kontingent: 1 kroner om året!



BEBOERDEMOKRATI

Mange mennesker, som er kommet i Folkets Hus 
)i~. har spurgt om, hvordan huset og parken har 
r‘!J: kunnet overleve, hvordan det har kunnet køre 
r. uden om Københavns kommunes styring.
Beboersammenholdet samt alle husets aktivite-

SANERING PÅ NØRREBRO

Saneringen af den sorte firkant har haft en 
omskiftelig tilværelse. For få år siden gik 
Nørrebros befolkning i demonstration til råd 
huset og til folketinget for at få sat gang 
i saneringen. I dag er der en gruppe af akti
vister der kræver, at de gamle, udslidte hu
se uden de mest nødvendige faciliteter, skal 
blive stående, selv baghuse og sidehuse kræ
ver man bevaret. - Det kan undre, at det er 
gået sådan.
Hvad er det, man fra kommunen og fra sane
ring s s el skab et vil med sanering?
Man vil for det første have fjernet de lej
ligheder, der er uegnede som boliger - og dem 
er der mange af i den sorte firkant - altså 
en boligsanering. Man vil for det andet ned
sætte det, der hedder bebyggelsesgraden. Man 
vil skabe lys og luft i de trange gårde og 
mellem de tætte karreer. Børnedødeligheden 
og børnesygdomme står i forhold til tæt el
ler e.ben bebyggelse og i forhold til boli
gernes kvalitet... .Jo tættere bebyggelse, jo 
værre er forholdene for især børnene.
Dette er baggrunden for saneringen af såvel 
Nørrebro som andre dele-af storbyen.
Det er derfor, man mangen en gang kan undre 
sig, når ellers socialt engagerede menne
sker kan vende sig imod saneringsplanerne. 
Forklaringen er måske, at det ofte er menne
sker, der enten ikke bor i disse områder, 
eller mennesker, der kun for en kort tid 
frivilligt' har' taget ophold i saneringskvar
tererne.

ter bærer nok hovedparten af æren.
Hver gang myndighederne har forsøgt at løbe 
Folkets Hus over ende, har der været et stærkt 
sammenhold og en enorm modstand hos kvarte
rets beboere.
En stor diskussionslyst fra mange sider kan 
både være inspirerende og lærerig.
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Vi har modtaget:

ARBEJDSLØSE
Vi er en gruppe arbejdsløse - uorgani
serede og organiserede - der forsøger 
at få en række aktiviteter i gang: in
formation qm-tilbud-til: arbejdsløse,
diskussion'omkring arbejdsløshed,.....
film n.m.
i Stengade 30 (Malernes- Hus )' 
åbent hver dag fra 10-lå.
DU ER VELKOMMEN! '

Min erfaring fra utallige samtaler med de 
faste beboere i den sorte firkant er* at ho
vedparten øn.sker orden i tingene hurtigst mu
ligt - de. ønsker hurtigst muligt-en anden og 
bedre bolig i bedre omgivelser.

Helge Nielsen - - 
Saneringsselskabet 
fhv. boligminister

Vi minder om, at vi meget-gerne modta
ger stof til Folkets Hus Avis. Henvend 

’ dig til pressegruppen, eller læg dit 
manuskript i postkassen i huset.
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PLAKATER
Vi har lige fået .genoptrykt-nogle af- , : 
de gamle plakater. ,
De koster 15 kroner stykket og kan kø- • 
bes gennem husets cafévagt.
Overskuddet går som tilskud til Fol
kets Hus drift.



SANG >

Den sorte Firkant

Fra stenbroen midt på Blågårds Plads 
og 500 meter til hver side 
lever nogle enkelte i spas 
alle andre ser du slide 
På Blågårds Plads pisker regnen ned 
drankerne er fulde og våde 
direktøren går forbi og er v.-ed 
at de sidder der det er ham en gåde
Sorte Firkant dine gader er mørke 
men i dit sind er der lys 
Sorte Firkant, fra din stenørken 
skal direktøren snart få sig et gys.

De der ikke ville' køre med 
i løbet ; som, køres; af andre 
bg så dem der lod sig køre ned 
over Blågårds Plads ses de vandre 
de synes at verden er forrykt 
de ser på dens forjagede færden 
for dem er det at være undertrykt 
den naturligste plads i verden.

Når direktøren er blevet rig 
men vil ha endnu flere penge 
køber han så det hus du bor i 
og tjener på det er' for'ringe 
han sviner med landets gode muld 
hans slags folk er vandaler 
forureningen giver ham guld 
mens regeringen bare taler.

I hundred år fra far til søn 
arbejder uge efter uge 
folket for en ussel løn 
så rigmanden penge kan puge 
den sorte firkant gir nogen guld 
mens andre kun får sølv i håret 
for at-glemme drikker man sig fuld 

.•.mens chefen får penge-ned i foret.

Fra, stenbroen midt på Blågårds Plads 
■ og 500 meter til hver side 
lever- nogle enkelte i spas 

i o.g alle andre ser du slide.
På Blågårds Plads lyser, solen op 
arbejderen ser, livet er en gave 
.fra chefen erobrer han sin krop- 
vil ikke længere være slave.
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FOLKETS HUS BIO

Filmaftenerne startede igen i november ef
ter en pause og har næsten hver gang truk
ket fulde huse.
Vores gamle filmsal øverst oppe under taget 
havde vist sig at være uegnet til formålet 
om vinteren med sine dårlige opvarmnings
muligheder, og man besluttede at flytte 
filmsforevisningerne ned i stueetagen, som 
ganske vist ikke kan rumme så mange menne
sker, men som til gengæld kan varmes ordent
ligt op.
Et rask arbejdshold gik i gang med at rydde 
op i stuen, som i de forløbne tre år har 
været brugt til mange forskellige formål, 
som møder, folkedans osv.
Penslerne kom frem og det hele fik en gang 
maling. Der blev sat et stort lærred op. 
Væggene blev smykket med filmplakater og 
til slut blev de komfortable bænke båret 
ned fra 3.sal og man var klar til at mod
tage publikum i venlige og indbydende omgi
velser.
Men det vigtigste var dog at finde et film
repertoire, som kunne tilgodese et bredt 
publikum, uden at der blev slækket på kva
liteten. Den store tilstrømning har vist, 
at det var en heldig linie man havde valgt, 
ja på en enkelt aften måtte en film vises 
to gange.
Af efterårets film kan nævnes: Ditte Men
neskebarn, Poor Cow af den samfundskriti
ske Kenneth Loach samt den russiske "Lenin 
i oktober".
I det nye år starter vi med den danske film 
En mand af betydning med den unge Osvald 
Helmuth.
Forestillingerne vil finde sted hver mandag 
kl. 20 og vil blive annonceret i Nørrebro

avisen under "Tid og Sted" samt på plakater 
slået op i kvarteret.
Adgangen er som altid i Folkets Hus gratis, 
men da de fleste film koster penge at leje, 
vil der i pausen være bøsser'i salen, så man 
efter behag kan yde sin skærv til at foreta
gendet kan fortsætte.
Velkommenl

bordtennis eller skak findes der 
begge dele i Folkets Hus.

På beboermødet den 7- januar blev det beslut
tet at'henstille til samtlige grupper, der 
benytter husets lokaler at sende en repræ
sentant til hvert beboermøde, således at hu
sets besluttende myndighed (husets brugere) 
til stadighed holdes orienteret om de aktivi
teter der foregår, ligesom grupperne vil få 
et bedre overblik over de ting der iøvrigt 
foregår i huset.
Vi glæder, os: til at se samtlige grupper 
repræsenteret på næste.beboermøde, der af
holdes tirsdag den k .  februar.
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gruppe cg en moderniøeringsgruppe. Hver lå. 
dag afholdes karreernes fællesmøde, hvor re
præsentanter fra karreerne mødes. Her- ud
veksles oplysninger og erfaringer, og evt. 
koordineres fælles støtte.
Erfaringerne har vist, at fælles sammenhold 
giver styrke, der kan tvinge myndighederne 
og private husjere i knæ.
Vi m? derfor styrke arbejdet i de karreer, 
der er i gang og opfordre andre til at skabe 
nye karregrupper.
I dag er der karregrupper i Wesselsgade - 
Blågårdsgade-karreen, i Vævergade - Tjørne
gade karreen, i Kirkekarreen, i de 3 karre
er omkring Blågårds Plads, i Tømrergade - 
Smedegade karreen og en arbejdsgruppe i Væ- 

KÅRREGRUPPER_I ^FIRKANTEN™ vergade - Korsgade karreen.

EFTERLYSNING

Folkets Hus er i øjeblikket ved at 
lave en møde- og teatersal.
Vi får brug for flere borde og 
stole.
Har du nogle, eller ved du hvor vi 
eventuelt kan få nogle gratis?
Vi 'henter dem gerne.
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Nørrebros Beboeraktion (N.B.) startede i 
januar 1973. Det første år brugtes til at 
lave materialer (f.eks. "spekulation går 
hånd i hånd" og "slumrapporten"), oprette- 
organisation og teknisk støttegrupper samt 
etablering af byggelegepladsen.
Allerede i august 1973 begyndte man at ud
vikle ideen om karregrupper. Den første 
karregruppe blev en realitet i januar 73.
Den opstod i første omgang for at forhindre 
en meget beboerfjendtlig .saneringsplan. Der 
blev oprettet arbejdsgrupper og debatten om 
vedligeholdelse dukkede, op.
Det blev klart, at beboerne ønskede at bli
ve i et godt kvarter, og .at det var op til 
beboerne selv at gøre kvarteret godt.
Der blev snart oprettet opgangsrepræsentan
ter til støtte for arbejdsgrupperne. Det 
betød konstant kontakt mellem arbejdsgrup
perne og de enkelte opgange.
Derfor fik en karres egen saneringsplan un
der skrift støtte fra mellem 80 og 90% af be
boerne.
Efterhånden som flere karregrupper blev 
skabt var det naturligt, at dc arbejdede 
sammen og støttede hinanden. I sommeren 7^ 
oprettede karregrupnerne, støttet af N.B., 
en beboerinformation, der nu ligger i Prins 
Jørgens gade 7. Der er åbent tirsdag og 
torsdag fra kl. I7~20.
Her kan man f? oplysninger om sanerings
planer, vedligeholdelsesspørgsmål og karre
gruppernes initiativer.

-o-
I dag er der 8 karreer i "Firkanten" til
sluttet beboerinformationen. Hver karre hol
der sine møder og har sine lokale, arbejds
grupper.
Samtidig findes der en central vedligehol
delsesgruppe og spiren til en genhusnings-

Ved disse gruppers hjælp er planerne om ud
flytning af beboerne på grund af totalsane
ring stoppet.
Til gengæld må vi nu bekæmpe et boligforlig 
der med huslejeforhøjelser og opfordring 
til fupmoderniseringer vil betyde beboernes 
udflytning.
Men vi giver ikke op. For ene er vi svage, 
tilsemmen er vi stærke.
Det har vi allerede ̂ lad et ng'ndighederne mærke
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På beboermødet den 7. januar blev det 
vedtaget, at Folkets Hus nu har fast j 
åbningstid mandag-fredag mellem 19 og 
22, idet det dog er op til den enkelte 
cafevagt at holde længere åbent end 
den faste åbningstid.
LØRDAGSRENGØRING!
Samtidig opfordres husets brugere til 
i større grad ar møde op til lørdags
rengøringen, der påbegyndes kl. 13.
Det har desværre vist sig, at det er 
den samme lille trofaste flok, der 
trækker hele læsset. Så derfor: mød 
op hver lørdag kl. 13.



FOLKETS HUS UDLÅNER GERNE SINE LOKALER!
Snak med en fra A-gruppen (administrations
gruppen) hvis du har trug for at låne et af 
lokalerne. - Men husk, at reglerne om'øl, 
spiritus og hash også gælder for dem, der 
låner lokaler i huset.

ARRANGEMENTER i Folkets Hus
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Mellem beboermøderne sørger A-gruppen for 
at opsamle gode ideer, svare på spørgsmål 
så godt som muligt og i'det hele taget sørge 
for at beboermødets beslutninger bliver 
overholdt.

HUSK AT
I FOLKETS HUS ER DET STRENGT
FORBUDT AT INDTAGE NARKOTIKA
DER MÅ IKKE RYGES HASH
DER MÅ IKKE DRIKKES ØL ELLER SPIRITUS:

\j i. (< >

FOLKETS HUS STYRES AF HUSETS BRUGERE

3oTirsdag den b .  februar kl. 19* 
Beboermøde
Hver mandag kl. 20°°
film i Folkets Hus Bio i stueetagen
Hver onsdag aften kl. 20°°
Folkemusik med Folkets Hus Spillemænd

. ooSøndag eftermiddag fra kl. 15
Kaffe og hygge og muligvis forskellige
mu s ikgruppcr.

FOLKETS HUS CAFE

åbningstider: hverdage kl. 19“22 
søndage kl. lU-18

om lørdagen er der for det meste kun åbent 
for arbe/jdshold.

VI HAR BILLARD I CAFEEN!
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FOLKETS HUS AVIS

Dette nummer - ligesom de øvrige numre af 
Folkets Hus Avis er for det meste skrevet 
af beboere, som kommer i Folkets Hus.
Avisen redigeres af Folkets Hus pressegruppe
Avisen, er gratis - men selvfølgelig koster 
den penge at lave - papir og trykfarve er 
ikke gratis..
Pengene til materialer skaffes bl.a. ved 
salg af Folkets Hus Plakater.
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Folkets Hus-holder BEBOERMØDE hver første tirsdag i måneden.
Alle kan være med til at lave dagsorden, men må helst nogle dage før mødet give 
besked på opslagstavlen om deres ønsker.
BEBOERMØDET ER HUSETS HØJESTE MYNDIGHED!


