
Til overborgmester Urban Hansen !

Efter hvad vi har erfaret, har Køben - 
havns Kommune besluttet at nedrive byg
ningen i Prins Jørgensgade 7 ( Matr.nr. 
407, Udenbys Klædebo )

For et par år siden besluttede nogle be
boere i kvarteret igennem oprettelsen af 
en Beboerinformation i Blågårdsgade at 
afhjælpe nogle af de mange problemer, der 
-eksisterer for kvarterets beboere, ang. 
døres bolig. ‘
Beboerinformationen blev senere p.g.a. 
gård- og baghussanering flyttet til sin 
nuværende placering i Prins Jørgensgade 
7.

til rådighed for saneringen bør kon
centreres om kvarterets brandfælder 
cg trange baggårdsbygninger hvorved 
der skabes lys og luft og dermed et 
bedre miljø for kvarterets børn og 
voksne.

.. Til slut appellerer Folkets Hus til 
Københavns Kommune om at man vil for
stå ejendommens betydning i forhold 
til andre af kvarterets bygninger,■og 
om man vil forsøge at få en mere åben 
kommunikation med bydelens beboere.

.venlig hilsen
Beboerforeningen Nørrebro.

Da vi ved, at Beboerinformationen har 
haft eh enorm betydning for kvarterets 
beboere, mener Folkets Hus at denne ned
rivning ér katastrofal.
Endvide-re bliver ejendommen beboet af en 
del mennesker , der gennem istandsættel
se af lejlighederne har gjort ejendommen 
beboelig,
På beboermødet i Folkets Hus, tirsdag 
den 6 januar 1976 var de fremmødte bebo
ere rystede over den linie, hvorefter 
Københavns Kommune kører sin sanerings
politik.
Vi mener, at de sparsomme midler, der er



Der^er_holdnin.gen til forskel !

Den 30 jan. 1971 udvandrede en'gruppe 
mennesker fra lærlingekollegiet "Murer- 
gården" . De rykkede ind i ejendommen 
Tønmergade 2 og Smedegade 1 1 .
De ønskede organiserede forhold, under 
hvilke de selv kunne være med til at 
forbedr-e- deres daglige hverdag. 
Organisationen var svag. Men det var og
så noget af et særsyn på det tidspunkt- 
overhovedet at acceptere begrebet orga
nisation. Mange mente at organisation 
var det samme som systemet, og da man var 
imod systemet måtte man også være imod 
■organisation. Denne afsky for organisati
on betød at man var værgeløs over for 
angreb udefra, og det betød igen at eks
perimenterne aldrig blev særlig langva
rige.
Der blev lavet mange fejl, men der: var 
ingen organisation til at samle erfarin
gerne op. Derfor blev fejlene gentaget 
igen og igen, med samme nedslående resul
tat - nederlag.
De mange SlumstormerhuSé i kvarteret for
svadt og kun de organiserede blev tilba
ge. Blandt disse var Tømmergade 2. 
Tømtrrergade 2 er idag, efter 5 års kamp 
blevet nyistandsat af kommunen for et 
6 cifret beløb.
Dette er så meget mere bemærkelsesvær
digt, da huset skulle have været revet 
ned i slutningen af 1970.
Det vil sige at den organisereae grup
pe kunne få sine krav igennem på trods 
af alle de offentlige planer.
I Tømr.iergade k begyndte ejendommen at 
blive fyldt op med yngre boligløse fra 
begyndelsen åf feb. 7 1*
Det hele var uorganiseret og foregik i 
spredt forvirring til stor glæde for 

direktør Ole Waagensen, som fandt et 
godt spekulationsobjek.t fordi lejerne 
ikke turde protestere.
Udlejningen var ulovlig fordi Waagensen 
ikke ofrede penge-på den brandsikring 
som myndighederne krævede for at huset 

måtte udlejes. Waagensen delte 3 værel
ses lejligheder op som officielt 3 enkel
te værelser.Dermed kom han ind under væ- 
relseslovgivningen,. hvor alt var tilladt. 
Han søgte omgående at hæve huslejen fra 
80 til 2å0 om md. pr. lejlighed.

Fra Tømirergade 2s side greb man ind 
og meddelte Waagensen at hvis huslejen 
blev mere end fordoblet, blev det krig 
med Tømahergade 2.
Beboerne i Tømmergade 1 kunne ikke selv 
blive enige om nogen holdning og fik 
derfor en huslejeforhøjelse til ca. det 
dobbelte( 80 til 158 kr.)
Siden var der ikke noget samarbejde 
mellem Tømmer gade 2 o gå-. Tømmer gade *f 
var simpelt hen ikke interesseret og i 
perioden 1 jan. - 1 april 75 blev hu
set rømmet og står idag tomt og ødelagt.
Lørdag d. 30 august 75, var der gade
fest i Tømmergade. Beboerne i Tømmer
gade 2 havde i samarbejde med karrégrup
pen i Tømitiergadekarréen arrangeret en 
gadefest.
Den blev kaldt " sommerferie afslutnings- 
festen*og skulle være startsskuddet for 
efterårets arbejde.
Under denne gadefest blev der erobret 
5 lejligheder i ejendommen Tømmergade 
1 og Smedegade 9•
Disse lejligheder stod tomme fordi eje
ren ønskede- at sælge dem som anparts- . 
lejligheder.Beboerne i gaden bakkede 
erobringen op o g.. ..da politiet smed 21 
aktivister ud tirsdag formiddag, sva
rede vi igen med en ny besættelse hvor 
75 personer deltog.
Herefter blev ejeren forhandMngsv^fi- 
lig og boligministeriet blev lys vå
gen. . . .
Vi krævede et lovforbud imod anparts- 
iéjligheder.
Vi ‘fik skabt så megen opmærksomhed om 
sagen og fik fremsat så gode forslag i 
Folketinget at Helge Nielsen blev i 
stand til at forbyde anpartslejligheder.
Det må jo nok konstateres at Tømnferga- 
de 2 ikke længere'bare er et hus med en 
organisation, men også er blevet et or
ganisationscentrum for en holdning der-- 
er så- klar så at man kan sejden. Nem
lig den holdning der siger "handling 
gir forvandling"; Det er ikke nok at 
man konstaterer at forholdene må for- , 
bedres, man må også selv forbedre dem.

Om: de- ønsker man går og har -bliver vir
kelighed eller ej, afhænger af hvor •- - 
meget man selv sætter ind på at nå.Det' 
vil sige - sejr eller nederlag -, der 
er holdning til forskel !

ry



milodi " Den :lille dreng fra Nørrebro

Lille dreng på Nørrebro 
søster,- mor og far 
tante Susan, onkel Bo 
dig i hånden tar 
danser sammen, synger, ler 
festligt vennelag 
"husets" store vennehær 
stiger dag for dag.
omkvæd : Velkommen i "Folkets Hus" 

vores samlingssted. 
Vennerne er alle dus 
skynd dig og kom med.

Kaffe, rengøring med mer 
er en fælles sag 
arbejde der ydes er 
uden vederlag
fælles ansvar, fælles pligt 
husets motto er.
Ej på penge er det rigt 
men en venskabshær.
omkvæd

Mange samler på en ting 
penge mavesår
derfor går de rundt i ring
for de ej forstår,
at kun fællesskabets ånd
livet gir værdi
når en ven os rækker hånd
smilende sir vi
omkvæd :

derfor mød kun op 
omkvæd :

Sangen er skrevet af en beboer som kommer i Folkets Hus.

BEBOERFORENINGEN.NØRREBRO

Folkets Hus og Park har en beboerforening.
Det er bedst, når man forhandler med Kommu
nen og de andre. Formålet er: " at arbej
de for Folkets Hus og Park i Den sorte Fir
kant ".

( _ v. Husk at medlemskortet skal bruges ved afstem-
ninger på Beboermøderne, og at det skal forny-
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FOLKETS HUS AVIS

Vi minder om, at vi meget gerne modta
ger stof til Folkets Hus a-‘is. Henvend 
dig til Pressegruppen (Ejner, Kaj eller 
Gorm ), eller læg dit manuskrift i post
kassen i køkkenet.
Avisen er gratis - men selvfølgelig kos
ter den penge at lave - papir og tryk
farve er ikke gratis.
Pengene til materialer skaffes bl.a. 
gennem salg af Folkets Hus plakater.
Dette nr. - ligesom de øvrige numre af 
Folkets Hus Avis er for det meste skre
vet af beboere, som kommer i Folkets Hus.
Avisen redigeres af Folkets Hus Presse-

Ejendommen Rantzausgade 50-5^ er opdelt 
i ejerlejligheder.Den oprindelige ejer, 
Bent Waagensen / A/S Bewa-line har sta
dig 20 alm. lejemål. I alt har huset 50 
lejligheder og k butikker fordelt på 5 
opgange.
I foråret tog en lille gruppe beboere i- 
nitiativ til at sammenkalde til en ræk
ke beboermøder, hvor vi bl.a. diskuterede 
vores muligheder for en bedre udnyttelse 
af gården med beplantning, opstilling af 
borde og bænke o.s.v.
Folk der havde interesse for sagen påtog 
sig så at undersøge de praktiske og øko
nomiske muligheder samt på grundlag af 
de indkomne forslag og ideer at lave et 
grundudkast til nyindretningen.
Det viste sig, at planernes gennemførel
se i første omgang udelukkende ville kom
me til at hvile på - mere eller mindre - 
frivillige bidrag fra husets beboere,bå
de økonomisk og praktisk.
Bent Waagensens sagfører mente ikke”at 
det sorte hul kunne blive til andet end 
en mudderpøl” og afslog at deltage øko
nomisk i projektet, selv om man skulle 
tro,at han stadig havde visse interesser 
i ejendommen.
Til alt held har vi mellem husets beboe
re flere fagfolk udlært indenfor "byg
ge - og anlægsbranchen” og med os andre 
som kulier arrangerede vi i slutningen 
af maj et par ”arbejdsweek-ender”, hvor 
der med kraftig støtte- fra de fleste af 
husets beboere blev brudt ca.100 in • as
falten op, kørt muld på og sået græs.

I sommerens løb har vi plantet træer , 
sået blomster og lavet borde og bænke. 
Hele projektet har indtil videre med 
leje af redskaber og containere og ind
køb af jord, dræn, planter og træ stå
et os i knap å-000 kr.
Formålet med projektet var at gøre går
den til et rart sted at være og at ska
be nogle positive rammer for forskel
lige former for fælles aktiviteter. Gen
nem alles andel i opbygningen heraf, 
har gården i sommerens løb fungeret over 
al forventning som samlingssted for hu
sets beboere og venner og har været til 
almindelig glæde for de omkringliggende 
huse.
Yderligere har vi opnået et fællesskab, 
der dels har fremmet interessen for ejen- 
domrnems almene ve og vel 'og dels har 
stillet os stærkere udadtil bl.a. med en 
nyvalgt bestyrelse, der i højere grad 
end Bent Waagensens sagfører, er inter
esseret i at varetage beboernes interes
ser.
Der mangler endnu en del før "projektet” 
er færdigt - bl.a. skal vi have bygnings- 
tilladelse til at opføre et halvtag til 
cykler saml et opbevaringsrum - men alle 
er velkomne tj.1 at komme og se og evt. 
høre nærmere om arbejdet.
I betragtning af al den spas vi har haft 
både under selve arbejdet 
og også senere hen , kan vi på det kraf
tigste opfordre folk til at gå i gang

Hvis man ønsker at blive medlem af 
Beboerforeningen Nørrebro skal man 
snakke med et af A-gruppemedlemmer-
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SLOTTET i "Den sorte Firkant"
pressegruppe'n hår modtaget dette spæn
dende indlæg, som er blevét skrevet af 
In af Folkets Hus- brugere.

-o-
Blågårdsgade har en fortid som en præg
tig lindealle i slottet Blågårds store 
park.
Parken strakte sig fra omkring nuvæ - 

rende Slotsgade ned til Peblingesøen. 
Slettet var Nørrebros fornemmeste og an
seligste lyststed. Det lå ned mod nuvæ
rende Baggesensgade med indkørsel fra 
Nørrebrogade ål, altså nuværende Slots
gade .
Langs Slotsgade og Stengade ( dengang 
Nørrebrostræde ) lå der nogle udbygnin
ger, der brugtes.som kavallerfløje. 
Slottet blev opfort i 1690-erne. I be
gyndelsen af 1700 tallet blev det for
synet med en ny hovedbygning, der fik et 
blåt skifertag, og det er derfra navnet 
stammer.
På slottet holdt kongefamilien sammen 
med adelen vældige hoffester.
På Nørrebrogade er der idag intet, der 
minder *m slottet eller dets historie. 
Udbygningerne- i Stengade er nedrevet , 
hvorimod udbygningerne i Slotsgade sta
dig eksisterer.
Den ene, der formodes at være bygget i 
begyndelsen af 1800- tallet, %r beliggen
de i gården bag bazarbygningen, Slotsga
de 3 , og der er også adgang til den gen
nem porten Nørrebrogade 39*
Den anden befinder sig i gården bag na
bohuset i nr. 5 .
Om slottets senere historie kan der be
rettes:
I 1780- erne blev slottet indrettet til 
klædemanufaktur. Dette- varede dog kun å 
år ( fra I782-I786. ) så blev produktio
nen indstillet.
Nogle år efter ( 1790 ) blev hovedbyg - 
ningen indrettet til landets første se
minarium, De øvrige bygninger blev ud
lejet til beboelse. I 1809 blev semina
riet-flyttet til-Jons-trup, da haven -og 
bygningerne var blevet delvist ødelagt 
under englændernes bombardement.
I 1827 bl ev slottets hovedbygning ind
rettet som teater, men det brændte 1833 
og blev ikke siden genopført. Få årtier 
efter var den landskabelige idyl og skøn
hed forvandlet til Nørrebros sorte Fir
kant.

r/>
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Som det er mange bekendt blev Den Sor
te Firkant bygget i" spékulåtions'ø jemed, 
da man efter 1850 opførte ejendomme mec 
for- , side- Q.g baghuse med lejlighedel
som blev udlejet" "til høje priser. ..
Dengang opmundrede myndighederne direk
te til spekulation i små lejligheder ps 
under 25 kvadratmeter, da disse var - 
fritaget for bygningsafgift ifølge en 
bestemmelse fra l802.
Dog blev grænsen hævet til 31,5 k v a 
dratmeter i 1876.
Byggelovgivningen var yderst mangelfulc 
og husene ""'kom' til at ligge meget tæt. 
Randbebyggelsen var det' første man op
førte, og bagefter fyldte man karreerne 
op indvendig'med et utal af bagbygnin- 
ger.
De sanitære forhold var elendige.Spil
devandet" løb T'i'ge ned i søerne. Der vai 
ingen gas og lys'. Gaderne blev anlagt 
langs eksisterende.markskel og var u-
den brolægning." ..."
Spekulationsbyggeriets boliger blev 
meget hurtigt overladt til arbejderfa
milierne. Meget ofte var- det børnerige 
familier»der flyttede ind i de 1-2 væ
relses lejligheder.
Området blev meget forsømt , og beboer
ne havde indtryk af at myndighederne 
helt havde glemt dem , dog med und
tagelse af inddrivelsen af husleje og
skatter....'.............
I 1971 skabte beboerne selv et lyspunk 
i kvarteret ved oprettelsen af Folkets 
Park og Folkets Hus i Stengade.
Folkets Hus er sikkert ••ikke. så .flot... 
som Blågårds Slot, og Folkets Park ik
ke så køn som den store park som omgav
slottet. .. ...... .. •
Men Folkets Hus og Park :• er ikke for
beholdt adlen og hoffet, men bliver 
-brugt af alle i bydelen. .
Endvidere kommer der mange venner lang
vejs fra , for at være med til at præ- 
-gé-Huset i arbejde, fest og glæde. ... 
Folkets Hus er blevet et miljø. og. kul
turhus , og et vigtigt samlingssted
for bydelens beboere. ....

O  o -=0
-flere af disse oplysninger er taget 
fra bogen "Rapport fra Nørrebro"

....m



AR RA NGEMENTER_i.Folkets^Hus 
Søndag den å januar kl. 15°(
Thorvalds Tagtækkere kommer og spiller

det strengt forbudt'

Tirsdag den.,-6 .januar kl. 19 
Beboermøde . .

3o

HUSK AT 
I Folkets Hus 
at indtage narkotika.
Der må ikke ryges hash*
Der må ikke drikkes øl -eller spiritus

Søndag den 11 januar kl. -15°(
Haster :Showband spiller og optræder

3oMandag den 1$: januar kl. -f19"
Filmen: Det gælder din frihed
Søndag den l8 ..januar . kl.- 15°° •4S.ide Show
Mandag den 19 .januar kl.- 19"°og 21

En hilsen til jer kammerater
oo

Filmen:
Søndag den 2$ januar kl. 1$ 
Musikgruppen Græshopperne 
Mandag .den 26 januar kl. 19^°og 21~*~̂  
Vampyrenes dræbende kys
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Folkets Hus udlåner gerne sine lokaler

Søndag den 1 februar kl. 15oo
Snak med en fra A-gruppen (administra
tionsgruppen ) hvis du har brtlg for at 
låne- et af lokalerne. •

~  Men husk,at reglerne om øl, spiritus og
Spillemands Lauget Tramp kommer fra Kor^j, også g^ej. for dem,der låner lSka-
Mandag den 2- februar kl, 19^° ler i huset.
Kvindehusets Kinagruppe
Tirsdag den 3 februar kl. 19
Beboermøde
Søndag den 8 februar kl, i5°(

3o Mellem beboermøderne sørger A-gruppen for 
..at opsamle gode-..ideer, svare på spørgsmål 
så god.t som muligt og i det hele taget 
sørge for at .beboermødets beslutninger bli
ver overhold-t.

Musikgruppen Handling gir Forvandling
i pausen synger"Frederik Jensen"

Mandag den 9 februar kl. 19^°og P l ^
Gorkij min Barndom FILM. 
Søndag den 15 februar kl. 15oo

Arbejderscenen optræder med et musikalsk 
socialpolitisk program. Bagefter•diskussion

,3o *—

BORDTENNIS på 3 sal.
Efter at vi har fået sat vort bord
tennisrum på 3 sal i orden er der 
startet en Bordtennis turnering hvor 
alle kan deltage.
. . - f  3 . o r  '
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.oo

Mandag dén 16 februar kl. 1.9'
Filmen om Strejken LIP 
Søndag den 22 februar kl. 15'
Hyggeeftermiddag med Lissie Schwartz 
Mandag den 23 februar, kl. 19^°og 2 1 ^  
Filmen- CHOCK'
Fastelavnssøndag den 29 februar kl. 15 
Mac Evans Eksport
Mandag den 1 marts kl. 19^° og 21^

Folkets Hus styres af.husets brugere

Folkets Hus holder beboermøde- hver førs:te 
tirsdag i -måneden.
Alle kan være med til at lave dagsordenen, 
men må helst nogle dage før mødet give be
sked. på opslagstavlen om deres ønsker. 
BEBOERMØDET ER„HUSETS HØJESTE MYNDIGHED

oo

Made in Sweden FILM 
Søndag den. 7 marts kl. 15 
Musikgruppen Paddy Doules

oo

Hver onsdag aften fra kl. 20 spiller 
Folkets Hus Spillemænd op til folke-
dans. m

i Kig ind, og vær med __ ^  x&X*


