
Folket*_Park__blev k år den i.MAJ 1975.

Den 1. Maj 1971 besatte slumstor
merne og beboerne i Den sorte Fir
kant en byggegrund i Stengade for 
at lave et tiltrængt grønt områ
de raidt i slumbebyggelsen.
Folkets Park , som området blev 
kaldt , lå i første omgang i Sten
gade 52 hvor der nu ligger en 
ejendom med ejerlejligheder. Parken 
blev senere , gennem forhandlinger 
med Københavns Kommune flyttet til ' 
sin nuværende placering i Stengade 
50.
Folkets Park fungerer i dag som 
et nødvendigt rekreativt område i 
bydelen . Et sted hvor bydelens be
boere mødes i andet end „grå og 
mørke omgivelser.
I sommermånederne er der om sønda
gen ofte musik eller teaterkomsam

men i Parken , hvor forskellige 
grupper møder op og spiller. 
Folkets Parks k års fødselsdag 
den 1* Maj i år , er med til at 
vise , at beboersammenhold og ini
tiativ kan sejre.

SORTE FIRKANT - DINE GADER ER
•' - -av- .• MØRKE

MEN I DIT SIND ER "DER LYS.

BEBOERFORENINGEN_NØRREBRO
Folkets Hus og Park har en be
boerf orening. Det er bedst, når 
man forhandler med Kommunen og 
do andre. Formålet er: ” at ar
bejde for Folkets Hus og Park 
i Den sorte Firkant
Kontigenti 1 kr. om året !



Spillemandsmusik og folkedans synes man 
umiddelbart hører samman i Folkets Hus.
Da Folkets Hus blev taget den 12.septem
ber 1971 var musiklivet domineret af bea
ten, som med sine kraftige virkemidler 
og måske en pibe hensatte tilhørerne 
i—en tranceagtig tilstand. Derfor havde 
spillemandsmusikken svære kår i Folkets 
Hus.
Flere forsøg blev gjort med at få folke
dans i gang- Allerede i efteråret 1972 
blev der danset i stuen under kyndig vej
ledning, og orkesteret bestod af én vio
linist.Så forstuvede han tommelfingeren, 
og så var det slut med dansen. Det var 
ikke til at skaffe en violinist. Alle spil
lede guitar*
Indenfor det sidste år er der sket en 
mærkbar^ændring. Nu er det blevet popu
lært at spille violin, og i efteråret 7å- 
begyndte folk der havde et-instrument at 
spille om onsdagen. I starten var vi å-5 
stykker,men da gruppen er åben for alle 
har ; vi nogle aftener været oppe på 12-lå 
musikglade mennesker
Numrene er fortrinsvis de gamle folkedan
se som vi alle kender og som er lette at 
danse til. Sange med politisk indhold, 
indgår også.i.vort repertoire.Folkets 
Hus spillémænd er blevet en realitet,som 
man også udenfor Huset er begyndt at in
teressere sig for. Vi modtager ofte til
bud om at spille,- og vi har hidtil sagt 
ja, hvis vi dermed har kunnet støtte en. 
god sag, f.eks. Uniprintaktionen, hvor

vi har spillet 3 gange. I de tilfæl
de hvor vi har fået honorar er dette 
gået i Folkets huss kasse som har 
hårdt brug for pengene.
En glædelig ting har været samarbej
det med Folkemusikhuset i Hoager,hvor 
fra vi har fået en stor del af det 
materiale vi bruger i vort arbejde.Vi 
har besøgt Hoager og deltaget i et 
seminar i Albertslund, hvor vi har 
draget nytte af de rige erfaringer 
som Hoager har indhøstet i det fol
kelige musikarbejde.

Vi indbyder alle der har lyst til 
at spille og danse til at komme i 
Folkets Hus onsdag aften, og hvis 
man ikke er så skrap til at spille 
endnu er der.mulighed for at lære 
det ,idet vi allerede kl. 19 har 
ins t rumen talunder visning pgø.&el- 
se i sammenspil på 2. sal med hen
blik på at deltage i den store-.mu- 
sik.gruppe i caféen *?.-

Venlig hilsen fra Folkets Hus
spillémænd.



Jeg ved hvor der findes det dejligste
... sted,

i sammenholds ånd, du må godt komme
med

vi morer os sammen og danser og ler 
og glæde og trivsel i højsædet er.

De ældre og unge , med stor sympati 
i fællesskab styrker det hus vi kan 1: 
Ja glæde og hygge er kampen mod stres* 
Derfor kommer mange i Stengade halvtr«

Og bliver 1 presset i modgangens sus 
så kom ud til Parken og i Folkets Hus. 
Vi er mange, vi biir fler og fler 
kom med bliv optaget i vor vennehær.

Finer

DETTE^GÆLDER^roA^DEN^l^^AUGUST^t

Folkets Hus udlåner gerne sine lokaler!
Snak med en fra A-gruppen (administra
tionsgruppen) hvis du har brug for at 
låne et af lokalerne.
Men husk, at reglerne om øl, spiritus 
og hash også gælder for dem, der låner 
lokaler i huset.
Mellem beboermøderne sørger A-gruopen 
for at opsamle gode ideer, svare på 
spørgsmål så godt som muligt og i det 
hele taget sørge for at beboermødets 
beslutninger bliver overholdt.

Til de ærede medlemmer.

Steens spillemænd, 
kors hvor de hyler, 
alian han kommer,, 
med violin og stok, 
willy-han gir den, 
et ekstra gok,
jonna hun synger et stille refrain,

EFTERLYSNING
Folkets Hus teatersal og møderum 
på 2 sal er nu lavet færdigt.
Men vi får brug for flere borde 
og stole.
Har du nogle, eller ved du hvor 
vi eventuelt kan få dem. gratis ?
Vi henter dem gerne.

Billardspillet i Folkets Hus er stadig 
en stor succes.
Både de, der ellers spiller på værts
husene og nogle, der aldrig før har 
prøvet at spille, morer sig dejligt om
kring bordet aftenen igennem.

viggo. han danser,
så ganske alain,
gorm er gorm,
det er vi alle enige om,
hvem er så hvem,, hvad og hvornår.,
hvem er så hvor, når klokken slår.
E.F.Idestrup. pinocchio.23.3.75•

Efter-den 15 august 
FOLKETS HUS CAFE cf=̂)
Åbningstider: hverdage kl. 19-22 

søndage kl. l4-l8
Om lørdagen er der for det meste 
kun åbent for arbejdshold.



Folkets Hus styres af husets brugere

Folkets Hus holder beboermøde hver før
ste tirsdag i måneden.
Alle kan. være med til at lave -dagsorde
nen, men må helst nogle dage før mødet 
give besked på opslagstavlen om deres 
ønsker.
På grund af sommer-perioden vil det før
ste beboermøde først blive den 2 septem
ber.
BEBOERMØDET ER HUSETS HØJESTE MYNDIGHED

Efter sommerferien vil Folkets Hus pla
kat-gruppe prøve på at få genoptrykt 
nogle af de gamle plakater.
De koster 15 kr. stk.
Pengene fra salget af plakaterne går 
som tilskud til Folkets Hus drift.

Avisen er gratis- men selvfølgelig koster 
den penge at lave - papir og trykfarve er 
ikke gratis.
Pengene til materialer skaffes bl.a. gen
nem salg af Folkets Hus plakater.
Dette nr. - ligesom de øvrige numre af 
Folkets Hua Avis er for det meste skre
vet af beboere, som. kommer i .Folkets Hus. 
Avisen redigeres af Folkets Hus presse-

HUSK AT
I Folkets Hus er det strengt 
forbudt at indtage narkotika 
Der må ikke ryges hash 
Der må ikke drikkes øl eller 
spiritus

ARRANGEMENTER i _Folkets_Hus_og_Park 

Søndag den 29« .juni kl. 15°°
gNiels fejlfri og Co efterfølgere spille 

Søndag den 29* .juni kl« l6°°
Fiolteateret opfører "Gråd og Gøglerne” 
Søndag den 6. juli -kl. 15°°
Hermann spiller med et 4 mands band. 
Endvidere optræder Søs og Lilly fra fa
kirskolen. De æder barberblade, går på 
sabelstige og Hermann tryller hovedet 
af Søs.
Søndag den 13»juli kl. 15°°
Torvalds Tagtækkere spiller, 
og Gert Svensson synger Folkeviser.
Søndag den 20.juli kl.l5°°
Folkets Hus Spi'llemænd- spiller op- til 
dans.
-Søndag de-n-27 • juli -kl. 15°° *...-
Orkesteret Frøsnapperne spiller 
Hans Gunnar og Agner synger og spiller
Søndag .den 5»august kl» 15°°
Musikgrupperne' Lige om Hjørnet og
Byens Drifter synger og spiller..
Søndag den 10.august kl. 15~ ° ■■ :
Musikgruppen Varme Katte synger.Og 
spiller..
I pausen opfører Arbejderscenen en 
Musik kabaret.

Tirsdag den juni kl. 19^°
Der vises en tone og talefilm som Rene 
optog ved en rejse i Kenya og Tanzania 
197å. Efter filmen debat.
Tirsdag den 1. juli kl. 19^°
Alex viser lysbilleder med ledsagende 
foredrag fra hans rejse i Sovjetunionen 
og Jugoslavien.
Efterårsunderholdningen begynder 
Søndag den 17.august kl. 15
Side Shov synger -og spiller.
Hver onsdag aften kl. 20°°
Folkets Hus Spillemænd spiller Op til 
dans.
Tirsdag den 2>,•september kl. 19^ 
Beboermøde,.: ; _..



Vi_må stole på egne kræfter

1* Man tællet* os i tusinder 
bftg facadernés gråt. i gråt 
Der skal vi bare blive 
småt skal altid væbe gråt 
For bolighajers plyndring 
er arbejdernes lov 
Når landets myndigheder 
står vagt for monopolers rOv<

2. Det var i sommer sidste år 
Det kunne ikke gå
For savn af luft og varme .....
kan alting gå i stå 
Der var næsten 2o.ooo 
i den sorte firkants flok 
Af parker var der ingen 

. , Til sidst så ha'de man fået nok

TALE : Så kaldte man sammen til et mode*
- • : Situationen var klar- Der var

ingen hjælp at hente.' • ■
Byens høje herre lod1bare firkanten 
den lå. Så sprang en op og sagde :

ligge som

3* Vi må stole på egne kræfter 
gå fremad skridt for skridt 
Svaghed biir til styrke 
når alle bare yder sit

å. Så bygged de en folkets park. 
Af affald blev der træer 
Svang hakker side ved side 
stenørkenens folkehær 

- Men kommunen stopped parken 
i" da vinteren faldt på 

Bygherrers monopoler 
får folket ikke lov at få.

TALE : Da kom der forhandlinger med
kommunens mænd.Byens overborgmester tog sagen i sin hånd. 
Han sagde? Grunden skal bebygges,'. men hør : 
vi bygger jer en anden park. . \

5« Kapitalens sag var reddet 
kommunens svar var klart.
Be tonklods eller folkepark. 
•Bygges sku' der i en fart.
Et hus for 'folket var et krav 
som voksed. og rejste sig.

~ .r Et -sted at være sammen.
Urban Hansen svared nej

TALE

6. Vi stoled på egne kræfter 
gik fremad skridt for skridt 
svaghed blev til styrke,
for alle kom.og ydede sit.

7. Og folket sagde JA 
hvor Urban'sagde Nej 
En søndag i september 
valgte det sin egen vej.
Og det skabte et folkets hus 
til brug.for alle folk, 
medens Urban"smedede planer 
cg.hvæssede sin skarpe dolk.f Der gik nogle maneder.

så kom der nye forhandlinger.
Urban trak sin dolk : Nu skulle hans venner sanere. ' .
Og Helge Nielsen, boligministeren sagde :
Jeg så gerne en bulldozer rive hele Den sorte Firkant ned fra ende til

* ■ anden.
TALE : \" „

Ja de har deres venner, de fine herre 
De skalter og valter
Nu er det bare vi spør om det er meningen- 
at folket skal saneres med ? ’>■ 1

8. Vi ved jo hvor vi har dem de herre som har magt 
Det er ikke os som frygter 
det er dem som er på vagt
for pamperne og herrerne som styrer de-tte land 
er store nok at se til - men de hviler kun på sand.

Denne sang blev sunget på Folkets Hus 1 års fødselsdag.



HVAD ER FOLKETS HUS OG PARK ?

Ca. et halvt år efter Folkets Hus op
ståen, skrev jeg et indlæg i Folkets 
Hus Avis om, hvad Folkets Hus:og Park 
havde betydet for mig urider de vanske
lige boligforhold jeg dengang levede 
under.Nu har jeg dog opnået at få en 
menneskeværdig bolig.Men den ligger 
langt væk fra Folkets Hus i Stengade.
Så ofte det er mig muligt, kommer jeg 
stadig i Folkets Hus, thi det er der 
jeg har fundet mine mange venner og 
fordi det er et hyggéligt sted med 
glædeog trivsel i højsædet.
Jeg vil gerne i korte træk forsøge at 
beskrive den glædelige udvikling Hu
set og Parken er i.Det er en udvikling 
jeg og mange andre håber vil kører vid- 
re. . vo; .•
Først vil jeg nævne Folkets Hus spil- 
lemænd der hver onsdag aften spiller 
i Caféen, hvor mange danser og hygger 
sig til den herlige spillemandsmusik, 
som ikke kan beskrives ,da det er en. 
ting der skal opleves. Derfor kom selv 
og vær med. .<-•
Mange orkestre og teatergrupper har i 
snart fire år, vederlagsfrit glædet os 
søndag eftermiddag, ved gratis at spil
le eller at optræde. Folkets Hus er 
også musikkernes Hus. Og alle ved'at 
det er urimeligt at modtage betaling 
for optræden i deres eget hus.Musike
re og de,der besøger huset hygger sig 
sammen. ■
Rengøringen, Kaffelavningen og vedlige
holdelsen af-huset og parken yder hu
sets brugere selv i deres fritid.
Til husets drift, som betaling af for
sikring, renovation,El-afgift,rengø
ringsmidler kaffe og meget andet,kø
rer på bl.a. bidrag som mennesker der 
godt kan lide Folkets Hus , og som ger
ne giver et bidrag til Folkets Hus 
knappe økonomi.
Der er blevet vist mangegode film i 
Folkets Bio i husets stueetage.Hver 
hverdagsaften har Caféen haft åben fra 
19 - til ca. 22.
Over en kop kaffe eller the har der væ
ret drøftet mange af de problemer der 
er i bydelen, bl.a. boligproblemet . 
Andre sidder blot og taler hyggeligt 
sammen, eller synger en sang. . ■

Beboermødet er Husets"øverste myndig
hed . Beboermødet finder sted ,den før
ste tirsdag i hver måned.På grund af 
sommerferien, hvor flere af beboerene 
i bydelen er rejst på sommerferie, er 
det næste beboermøde ikke før tirsdag 
den 2 september.
Imellem beboermøderne varetager en på 
beboermødet valgt Administrations-grup- 
pe Husets mange opgaver.
Denne A-gruppe som den kaldes, har og- 
så;skiftevis ferie, så derfor erstatter 
en-nedsat feriegruppe A-gruppen i pe
rioden 23 juni til 15 august.
På ;sidste beboermøde blev det besluttet 
at der i sommerperioden kun er åbent 
i Huset ved arrangementer og møder.
Det.vil sige , at der ikke er åber̂ t de 
almindelige hverdagsaftener.Da det er 
højsommer ...kan vi i stedet hygge os i 
parken.
Søndagsarrangementerne vil også fore
gå i parken, og kun i dårligt vejr 
vil Fuset blive benyttet.
Hele sommeren igennem vil der være 
god underholdning i Parken hver søn
dag ligesom Folkets Hus spi-llemænd 
vil fortsætte med deres gode onsdags
aftener. fra kl. 20.
Endvidere vil der blive vist film og 
lysbilleder.Det foreløbige program står 
i dette nr. af Folkets Hus..' Avis.uet 
er kun et foreløbigt program kan fe
riegruppen meddele,da der kommer fle
re film. og anden, underholdning. Men 
datoerne er endnu ikke fastsat.
Til slut vil jeg gerne fortælle at jeg 
er samler, ikke på frimærker eller 
penge, men på venner. Jeg har fået 
mange i Folkets Hus og Tark og når 
jeg en søndag eller ved et andet ar
rangement ser ud over de mange glade 
mennesker der alle er mine venner , 
tænker jeg på hvor vidunderligt det 
er at leve efter Folkets Hus i Stenga-


