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Mel.: I en skoven hytte lå.
I et hus på Nørrebro
Ville 20 men'sker bo
Og la' liv og glæde gro
Helt i fred og ro
Så kom kapitalens hær
, med visir og rustne sværd
Lugtede af f1æskesværd
Hvad fanden vil de her?
Huset det blev kværnet ned
Hundene de stod og sked
Der var stank af strømer sved
Lakajeme de sled
Så kom kapitalens hær
med visir og rustne sværd
Lugtede af flæskesværd
Hvad fanden vil de her?
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Demonstrantel'l~~'r~agerede med.vl'cdc;lwore{ter pulitiet Irak kniplerne og bal/hede

!rls

til hl!irc

Ul{ I',:",;lr<:.

politiets,aktion fået et solidt greb.i en demonstralanl
'~'~'.'

';:'-·':":-,.,::",.7: "'>,.'.;-
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PoZitiet.'gik,'·i:'åktion;da bilist hørte fredelig
demonstrant ned- "nan tævecle dClnonstrantcrnc
, Præcis klokken 14.02 i går videre til Nørreport". og fortiklædt visir-hjelme salli t
gik aktionen i gang på: Kø- .. satto aktionen d61'.
hL1ndcpatru~ien.
benhavns Rådhusplads..,En . Så gik del; galt, da en vred
Hu l'tigl., sum et Engel-'
times lid senere på Nørrp- '.. bilist . 'pludselig .~poleredo kllips, val' dOI' hOI'l,:erkrigl'port var deL hele opløst i. " idyllen,'
.~",
lignende tilstande pli N0tTekaos, glammende politi~un~.
Han jokkede prl Sf11l111le(, port, som blev [!lIgt. ar opde, .l~nippel-svingenJe' bo- og drønede gennem KAO'l'- ~1n·æll1t.e 'civilister' og grætjente,rasende demonstrundemonstranternes' afspær- dende dell1on:;;tranLel'.
ResultuLct ul' politiets hol'ter og opskræmte forbipasring. UlJdel'v~is pl~iiede han
serende på søndagsilll'.
Ekstra Bladets fotogmf ncd
oiske ]<oll1muI1l1o-rllid vur
. En gruppe, del' kaldel'. sig og ICJltsatLe direkte ine! i en
en anholdt og ~m stl'ihe [zenKAOT - l\f}benhavns "All.- e!emonsir;1nt,del' fil,en tur nemblll1 kelle K i\OT-doTllllntions- og" Trafik-gruppe vil op på kplcren og ine! i stl',Ultel', dcl' en.er at have
gerne have .bilerne ud af frontruden, incleli hHn blev
r.lbl. deres vrede ellln' 'lascisl.-svil](Jlle',
siukprel1e
København - ellel'.·'idet slynget ned på asf~lltcn.
mindste have en bilfri søn·
I-Ians kalllillcral,er blev vandrede ud af N~jrl"Cbroga
dag,
, ' .,'tejllmelii~ sllre over den ullde.
Heller ikke polilieL selv
Det beslutiede de sig fOl' licie behandling og dlbte efslap ['ra lwmpeo uden
at markere i hjertet af byen
tej· bi listerne. Politi-lederen
med en frcdsommelig hilPforst}gto hål'dhæmlct at dys- skrammer, Eller ul. have
moclta~d et J»J:lrk fra Cll
pening:'40-50 unge - i politi: se dem neel, men i stedet for
jargon 'autonom-ligllcnede ro Iik han en 'fingcr' -Ogdl'l,
J'~lli"l1sl.nll1tmM.(.c vicc"o litjkolnnliC;~;;l)r Leif S~,1rcn:~l~1l
t.ypcr'-spæn-ecle.·dmJel!· \':u' iibenlnu't dl'åbeli. FOJ'
strækningen Vestel'bl~Qga~;,: pludselig trak beljentenc eH (Hl' P;l Hl! :,,ilOspilaid
med b,\j,]< le rib Il\~ll.
de-Jernbanegi,ldeaf!oK·h,yg:;,: kniplernc og bordwde hli' ptj
j')t:li uili:-iL, rk~l' n:lInl(~ ('li
gede sig·,mcd,.'at,ispill1!'foCl.",; .,lt, livad del' bev,m,ec!e sig-,
bold i detbiHHoI1l1'1lc;1e:,Bag,; Smnbdig dukkede ~;n delil~g clelllolJsLj·,ml., helF(\lllltc! ,,;g
efter drog'cn'iliIIo··gr~lppei. pr. tyve ekstra bcUcn!.c ap seper'" s~jnd"g selv \.il j.>111iLI·

- AI.'.

,,!,!il~'T dC11

i ,I.. !. I'

uf/ho/rill'...

hr/m!;c/'"''"'''
Po/iii r'! !JUl' heroi!,!; );0{/'-;1'1III'c/ i>ii-"l'stulldclI
[(UII

/,1';11 C

(~l., sonl lili nfvl'lll.er \~Il ~111
n10jd,+-)(~ r'r;l dPllloll~d,r;ln
(,Pll. rl,r cll"":IVCllLtJfdl l-':i::t'.-':
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Madzen bzøger bzat hus ogbznakkes af 'Søren' og 'Søren'
~~ Politiinspektør Hardy Berg-

sludretmed ejeren, og det er
halt fra Station 3 var ben- ikke vores agt at rydde hushård:
et ... Lige her og nu, sagde
- Næh, der sker ikke no- inspektør Bergholt venneget foreløbig! Vi foretager os sælt.
.
ingenting! Sådan et lille hus
Madsen smed røret og sur
er jo ikke verdens navle! ud.
bjæffede han brysk.
-Nåh, nej. Men alligevel? FJERN DET
sagde Madsen spagt.
Det 'lille hus' var ejen- KAMERA!
dommen i baggården af
- Hvor er det knippelsynd
Nørrebrogade 38, som for for de søde bz'ere. Den slags
tre uger siden blev besat af underminerer jo hele bevæen ung og lovende bz-grup- gelsen! råbte han og kørte
pe med kunstnernavnet til Nørrebro. ".".
Amatørslumstormerne
Det begyndte helt rigtigt.
desværre under larmende Uden for porten til nr. 38B
,,-~ "tavshed fra myndighedersad tre bz'ere med et banner
nes side. Onsdag udsendte og en stak militante løbebz'erne ligefrem en pressesedler, som Madsen fik en
medeleIse om sig selv og de- af, og inde i gården vejede
res ulovlige aktion, men der den sorte fane over det beskete stadig ingenting.
satte baghus!
. - Kunne 1 ikke i det mindMen det var et ganske lille
ste sende en lille patrulje- baghus. Nærmest en undervogn derhen og cirkle et par måler. Til gengæld var ingange rundt om huset på en teriøret stilfuldt med grafildevarslende måde,
så fitti på væggene og nedfaldbz'erne lissom havde noget ne blade på gulvet. Og i et
at aktionere imod? lokkede hjørne sad 11 bz'ere og læsMadsen.
te Jyllands-Posten!
- Næh. Lad dem bare væ- Davs, sagde Madsen jore i fred. Hvis de hygger sig vialt.
med det, så værsgo. Jeg har
- Fjern det kamera! råbte

Em af bz'erne til fotografen.
- Øh. Hej-hej! fortsatte
Madsen end,nu mere jovialt.
- Vi skal altså lige til at
holde møde, du! sagde en
anden af bz'erne sejt.

BYENS FEDESTE

KULTURHUS
Det var en pige, og hun så
vældig sød ud, men hun ville
selvfølgelig ikke sige noget
om noget, da der jo var mØde.
Madsen fortrak til 1. salen, og her tog begivenhederne fart: Pludselig stod
han i et nøgent lokale sam-

men med en ung mand med
grønt hår samt en, der bare
ville kaldes 'Søren'.
- Jeg kan forstå, at I bare
vil bo her, sagde Madsen og
fortsatte forsigtigt: - Virker
det ikke en smule fantasiløst?
- Vi har tænkt os at bygge
huset om og gøre det til
byens fedeste kulturhus og
lave nogle arrangementer
og fester - som selvfølgelig
ikke generer naboerne! Og
ikke noget med politiet! Vi
ser helst, de holder sig væk,
sagde den venlige unge
mand med det grønne hår,
som strengt taget også gerne ville kaldes 'Søren'.

HJERNEVASK

MADSEN

- Jamenøh sagde Madsen
med en lille stemme, hvorefter 'SØren' vist fik helt ondt
af ham og hviskede:
- I virkeligheden vil vi
overtage verden. Vi har sådan nogle sprøjter, som vi
sprøjter folk med, så de får
grønt hår lissom os, sagde
han tilføjede skødesløst: ~ Vi
er fra Mats.
- Det er ikke rigtigt? råbte
Madsen betaget.

- Jo. Vi vil hjernevaske
ungdommen og lave dem alle sammen om, supplerede
'Søren'.
- Orv. Sd har I siddet og
hjernevasket hinanden i tre
uger, så håret blev grønt, og
nu er det vores tur?
- Ha! Vi har været i gang
i mange år, sagde 'Søren'.
- Det her er større, end jeg
troede! Hvor mange er I?
-"lOD, sagde 'Søren' ..
- 200! 300! supplerede
'Søren' begejstret.
Madsen sænkede stemmen og spurgte:
- Men hvad vil I gøre ved,
al den repressive tolerance?
- Vi må bare prøve at
fastholde gejsten. Så la\nge
vi bliver behandlet venligt
af systemet, er der ingen
grund til, at vi ikke også
skulle være venlige, erklærede "Søren' .
- Rødt hår og blåt hår er
også okay, supplerede 'Søren' for lissom at vende til" bage til emnet.
- Virkelig? Fedt! Ekstra
Bladet støtter jeres kamp
100 procent! skreg Madsen
og fes ud for at finde noget
blå hårfarve.

l.

Madsen taler paroler med 'Søren' (med hætte), mens 'Sørefl' er uden for billedet, da han ikke ville fotografae8 (Foto: Stefan Kai Nielsen)
._~_=..,...=.~~~.,.,. ~,~=~~..,..

-, '--'----- .... -:..•.,-

..:;;

MORGENAVISEN JYLLANDS-POSTEN

j

i-

._--,-,~':"'~-,.,.-

.- --,= -_..

BZere vil kæmpe med fredelige midler
Af CARSTEN ELLEGAARD

.. For første gang i fem år
har København igen et besat hus,
Et faldefærdigt baggårdshus på adressen N ørrebrogade 38 B har gennem to en
halv uge været beboet af en
gruppe på 15 unge, der kalder sig Amatør-slumstormerne.
Politiet fik først for et par
dagesiden'keJidskab til besættelsen, og husets ejer
har bedt om, at BZerne smi"

des ud.
»Menjeg kan ikke oplyse,
hvornår vi skrider til handling. Vi skal lige give de
unge en chance, og der er
ingen grund til at fare for
hårdt frem - det er jo fredelige mennesker,« siger vagt~
havende hos politiet på Bellahøj.
Når ejeren beder pohtiet,
om at sætte BZerne på gaden, er det op til politiet
selv, hvornår'detvil skride
ind.,
Gruppen kalder sig Ama-

tør-slumstormerne,
fordi
den trods flere besættelser
det sidste halve år endnu
ikke har fundet et sted,
hvor den ikke er blevet
smidt ud.
"Men det virker som om,
firsernes BZ-bevægelse er
ved at dukke op igen. Det
har taget en ny generation
fem år at opdage, at det her
er en god ide,« siger en af
bzerne.
De ønsker at være 'anonyme af frygt for repressalier.
fra nynazister.
-

Gennemsnitsalderen hos
Amatør-slumstormerne' er
ca. 20 år, og gruppen har udover de 15, der bor i huset,
omkring 35 andre løst tilknyttet.
» Vi vil kæmpe for det her
hus. Vores ide er, at atle har
ret til en ordentlig bolig - og
ikke bare et koldt værelse i
en betonghetto på Amager.
Men vi vil kæmpe med fre·
delige midler,« siger BZeren.
, Dermed tager Amatørshunstormerne afstand', fra

firsernes militante BZ-bevægelse, der havde flere
voldsomme
sammenstød
med politiet.
Gruppen tæller, siger den
selv, studerende, arbejdsløse og unge i beskæftigelsesprojekter.
Huset i baggården har
stået tomt siden januar
1994, og den to-etagesbygning bærer tydeligt præg af
forfald.
Luften i huset er klam, og
væggene er overmalet med
graffiti.
'
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1'5 REDEL', iandslræfd. 22-24/9-95 vedlog cl ilerl,,1 ( på 25 mod 14 - vist nok?) en ud'"lebe
om nI en. sammenlægning, med Rod Ungdom og Ualbæng[gc Unge Socialist(:f på [æn!.!ere
sigt (cficr forogel diskussion og pmklisk samarbejde) vil være on,kdigt. Et mindrelal i
REI3EL linder denne _ for os nI se _ poliliske nyorientering kalnslrofal, hvilkel gor nt vi har
taget inilialiv lil al stnrle en ny politisk gruppe/fraktion i REBEL, kaldel 'AtJTONO:.m
REBELLER' {AR). Delle skyldes bchovcl for cl forum. hvor vi som Rebeller knn Inve
polilik-udvikling ud fm en aulon0111 indFaldsvinkeL Yores oricntering cr klart i reming af det
nulonome miljo og vi vil arbejde for at REBEL fastholder det. vi orlbner S0111 en nalurlig
placering i delle milji>. Lordag d. JO/9 holdl vi vores f",stc m,,,!c, hvor vi helt grundlæggende
diskuterede, hvad vi ville med AR. Del er for M lydeligt, at de nes!e af de sporgsmål vi
diskuterede {og kommer til at diskutere) hu releVans For hele del nulonome miljo, bl.a. set i
ly,et af Pelers indlæg i SLAMM nr. 180 og den efterFølgende diskussion på sidSle
AUlo-koo-møde (og Forhåbenligt fremovcr!). Vi har derfor vnlgl nt bringe cl referal fra model
her i SLAMM:

Mødel vi"le nogenlunde enighed om, ni formålel med AR ikke primært er at skabe endnu cl
aklionsForum. Både REBEL og andre fom egner sig udem.:rkellil udadvendte oklioner, men
selvfølgelig er det da muligt,.t del i en konkret siluation vil være oplagt .llnve
aklioncr/udadvendte akli vileter som AR. Der var dog enighed om, nl deltagelse i diverse
fællcs aktiviteter for hele del autonome miljø, som REBEL vælger ikke nt deltage i, var cl af
formålene med AR (for så vidt ni vi er enige i det politiske indhold. - Yi skal selvfølgelig
kunne forholde os kritisk lil gængs aulonom leori og praksis!). Her blev bl.a. den autonome
1. maj-demo n.ævnl som cl eksempel på. hvor vi burde deltag".
Del primære Formål med AR, var der nogenlunde enigbed 01\1. er poJilik-Ullvikling. D.v.s. at
vi foler, nt der _ både i REBEL og i del nLllonome miljo som helhed - er el behov for al vi i
langt hojere grad forsoger al ra diskulerel nogle af dc grundlæggen<Je begreber, vi i
~gligdagen bare lager for givet, for al vi dermed forhåbenligl kan nå lil en større fælles
fllrslåelse af disse. Hvad forSlår vi feks. ved det al være 'autonom'? - Er det, det Samme som
'lUlli.nutoritær socialist'? Hvad erdel for et samfund, vi kæmper for? Hvilken slruktur skal en
autonom organisalion/REBEL have (eller hvornår er den ikke mere
a",tonornlbasisdemokralisk)? Er vores pmksis i overellsstemmelse med 'lures visioner? Og
sn.",vort i. [I. REBEL: Hvordan får vi viderefert. diskussionerne i REBEL? - Hvordan rarvi
bedst muligl FormulerctlllJtf!.' ideer'!- OpFaUer vi det nuværende REBEL som det oplimale? Eller vil vi ogsa fomndm 'stntus quo' (f.eks. slruklllr/teori/pmksis)?
Ikke overraskende menLc alle, al REBEL har mnnge fede sider - også i.fl. resten aF del
aulonome miljo! Her blev bl.a. nævnt al REDEL er landsdækkende (og arbejder på at blive
delle endnu more); al REBEL er mere libentJlellilgængeligl for nye revolulionære; al REGEL
i hojere grad fo,"oger aludv;klcJpr":,,enlere en hellledsforståelse aF samfundel (i modsætning
lil kuh at Fokusere på cn delkamp) og samlidig hnr en bredere vifte aF aktivileter. Del er bl.a.
nf disse grunde, vi håber nI REBEUAUTONOME REBELLER kan bidrage lil al ra realiseret
nogle aF de posilive ideer, der har værel diskuteret j SLAMM og på Auto-koo-model!
På sporgsm5lct om hvilken tilknytning AR skal have lil REBEL (som helhed), var der
nogenlunde enigiled om, al AR skal opfalles som el supplemenilil - og ikke en,,,nosning forREBEL. Alle ville forblive medlemmer og (i en ener anden llrad) forlsælle sOl.n oklive - også
for at kunne påvirke udviklingen fremover. Men samtidig var alle enige om; iii nye folk
udelh (der ikke er medle<lln1er af REBEL) selvfolgelig er megel velkomne lil at dellage i
AR 's diskussioner og nktivileler!!!!1!
Konkret blev det besluttet, at vi indtil videre holder moder hver anden lirsdng iJigl; ugcr,
k1.17.00 i Solidariletshuset. Derudover vil vi i starlen af november armngere en eller anden
rorm lor (opslarlende) I11l1de ovcr en weekend for AUTONOME REBELLER på landsplan_
D.v.s. ot vi Iltlber:tl
m,mge som muligl fra belo landel vil dellagc!!!! For helo del nutonollle
miljll (eller i hwrt fnld de interc,. .erede) h~r vi planer om i lobel Olfvill!eren/for,ire! al
arrangere cl slugs Weekend-seminar, hvur vi kan få taget/fort.,ælte alle de viglige
diskussioner. Andre grupper eller enkellpcrsoner, der har lySltil al være med til dellC, må

sr,

megel gerne kont:tkle os!!!!
Del var vist, hvad vi nåede al snakke om denlle gang. Yi vil diskutere videre på de
kommende moder, Så hvis du er inleresseret i nt være med, så...... MOD Ol'!
For at komme igang nu, holder vi (ekstraordinært) mode:
På lir"l:]:: d. 10110, kl. IS.OO i S"lil!:II'ildshusct !!!!
- Husk: alle er velkolllne!
K.h.
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SOCIAUSTISK ARBEJDERAVIS seplember 1995

Autonomi kontra
arbejderklassen
De autonome mener, at arbejderne i
vesten lever fedt på den tredje verdens bekostning og derfor aldrig vil
slås for et andet samfund
afAnders Schou
De autonome og Inlernationale
Socialister har en ting til fælles"
begge grupper vil forandre samfundel I en socialistisk retning.
Men så herer enigheden også
op. De Autonome opfatter verden anderledes end IS og kæmper på en anden måde.
Internationale Socialisters hovedmål er, at almindelige men·
nesker skal overtage kontrollen
med sa mfundet. Ingen kan tvin·
ge folk til at tage kontrollen over
samfundel, så "arbejderklassens
befrielse er arbejderklassens
egelværk", som Karl Marx skrev
allerede i forige århundrede.

Det store flertal
Arbejderklassen • de 80% af
befoll<ningen. som medierne kalder "almindelige I.nmodtagere"
- er altså vigtige, fordi de kan
slyreelsocialistisksamfund, men
også rordi de kan slås for socia·
lisme. Se mfundcl kan ikke fungere uden de varer og ljenes/eydelser, som arbejderne producerer. Derfor presser strejker
magthaverne på deres emmeste punkt. Den styrke kan bruges
til al skaffe forbedringer her og
nu, men også ~I at slås for et
andel samfund.
Arbejderne har fælles inIeresser i at forbedre eller forsvare
deres rorhold. Derfor så vi også i
forårel, al over 200.000 privat og
offentligt ansatte strejkedei sympati med de fritstillede Ribuschauffører.
I modsætning tiliS, mener de
autonome ikke al arbejderklassen i Danmark er særlig! inleressant. De mener, at arbejderne I
veslen lever fedt på den tredje
verdens be kostning og derfor aJdrigvil slås for et andet samfund;
"Arbejderklassen l den lige vesl-.
lige verden har udviklet sig til et
mellemliggende lag, derlangt hen
ad vejen vil være tilbøjelig til at
alliere sig med borgerskabel I
rorsøget på at opretholde deres
privilegier. Som tingene ser ud
nu, er en alliance mellern arbejderklassen l nord og syd illusorisk." Autonomt Info nr. 1O1995.

des og ikke med 3. verden.
Arbejderklassen i veslen har
kun opnåel forbedringer, fordi de
har kæmpet for dem, ligesom
arbejdere i fx Brasilien og SydKorea kæmper for tilsvarende
forbedringer og rettigheder, Og
hvis danske arbejdere havde
undladt al kæmpe for bedre levevilkår, havde de danske
pengemænd næppe sendt def
ekslra overskud som el sletlebeløb til 3. verdenslandene.
De autonomes leori om den
korrumperede vestiige arbejderklasse betyder, at de er relligeglade med arbejdernes kampe
hemjemme:
"I sledel skulle Bocialisler herhjem mekoncentrere sigom ka mpen mod fx racisme, sexisme og
andre former for undertrykkelse,
og for mere demokrati, el renere
milja osv." AutonomI Info m.l0
1995.

forskellige undertrykkelsesformer kan så have forskellig styrke rundt om j verden, og I Danmark er klasseundertrykkelsen
altså den mindsl vigtige.
Her har kun IangtidsarbejdsI.se behov for sociale forbedringer. For"l detsåkaldle 213·deles
samfund ser vi en arbejderklasse, der har ellierel sig med borgerskabel I kampen mod del
"ubrugelige" pja~eproleta riat" ,
AutonomI Info nr. 1O1995.
IS menar, et hovedmodsael-

ningen i vores samfund er mellem lo klasser. Og magthaverne
bruger fx IMndeundertrykkelse
Og racisme til el splitte arbejderklaSsen.

Kvindefrigøreisen
Da kvindemel50'erne og70'eme
kom ud på arbejdsmarkedet, fik
de styrke til at kæmpe for ligestilIing. Kvindebevægelsen voksede frem, samtidig med al arbejderklassen generelt sloges for

bedre forhold. Den skærpede
klassekamp skabte forbedringer
og mere ligestilling mellem mænd
og kvinder.
Racismenslak foralvorsn fjæs
frem, da den økonomiske krise
skable el behov forsyndebukke.
Men racismen er ikke kun el problem lor· de etniske minoriter,
Arbejderklassen fMsværere ved
al slås mod magthavernes nedskæringer, hvis mange tJor, al
del er Indvandrere og flygIninge,
som har skabl problemerne,

Undertrykkelse
For de autonome er en hvid,
mandlig artlejderpr. definition en
person, som "skal erkende sin
rolle som undertrykker"
I de autonomas Ideologi Ul'ldertrykkervi alle hinanden: "Triple
Oppression leorien gør dermed
del enka~e menneske mbåde
undertrykker og undertrykt på
samme lid", Autonomt/nfo nr.1 O
1995.

"Triple Oppression"
J

de autonomes verden er

hovedmodsaetningen ikke imellem klasser. I slede1 bestM undertrykkelsen af tre ligeværdige
rormer - "Triple Oppression" som spillersamrnen: Undertrykkelsen af køn, klasse og race. De

Sololob mo<l magions symboler arskarre, Ikko kaph.n"""n

Individuel eller
kollektiv handling
Da arbejderklassen er købt og betalt, må et mindretal, ifølge de auto~
nome,handle på de manges vegne
afAnders Schou

For de autonome er der ikke en

områder organiserersig i mindre
enheder...:. Det kan fx være
kvindesammenhænge, elniske
organiseringer, lokale grupper

. større samlel gruppe eller klasse,som kan være drivende! kam- osv.u
De grupper hedder I dag fx
pen mod al undertrykkelse og
skabe el nyt samfund, og da slel Feministisk Aktion og Anli-fasciikke i Danmark, hvor flertallet af stisk Aktion, AFA. De optræder
befolkningen må afskrives på begge som elitære grupper, der
Arbejderne og den 3.
grund
af hudfarve og leveslan- ikke ønsker en bredere bevæverden
dard. Men hvem kan så? l prak- gelse.
Mendel erikke rigtigt, atvestens sis peger De autonome på sig
arbejderklasseharfordel afelen- selv.
Kampen mod nazisdigheden i den 3, verden. Lang!
men
de fleste varer og tjenesleydel- Organisering j små
ser som arbejdere i Danmark enheder
AFA i1nskerforeksempel Ikke al
forbruger, er producerether eller
få Socia Idemokraleme med i
i andre industrilande. Størslede- "Autonomi betyder I denne sam- kampen mOdnazIsIerne, fordi de
len al veslens handel er således menhæng, at mennesker med er poliliUskuenige med dem. Del
mellem de vestlige lande indbyr- fælles interesser på forskellige er IS også, men vi vil gerne have

alle med, som vii sloppe nazisterne. For kun når vi er mange
flere end nazisterne, kan vi stoppedem.
I de autonome gruppervil man
gøre delpersonligepolitisk. "Man
skal udvide slagmarken til også
at omfatle arbejdspladsen,
partilokalet, Ja selv den· hellige
familie". Derfor er såkaldte frirum fx besatte huse vigtige, for
herskaldetnyesamfundtænkes
og leves.
Men j praksis er del ofte umuIiglat leve sine socialistiske ideer
ud, fordi vi lever under kapaalismen, Fx har mange ikke økonomisk mulighed for kun al købe
økologIske varer, Og nogle
mænd har ikke råd Ul forældreorlov, fordi deres højere løn.
belaler størsledelen af familiens
udgifter.
Del moralske krav om en korrekl personlig praksis betyder
altså, at man afskærer de fleste
fra al være aktive. I sIede! for

kolle kliv kamp for en bedre
orlovsydelse og ml~ørigtig produktion, bringer de autonomes
krav rolk I an vanskelig, individuel
s~uation.

Autonomi skaber ikke
socialisme
Små autonome grupperkan hverken opnå forbedringerherog nu,
eller skabe el socialistisk samfund.
En anlf-nazisUsk bevægelse
kun bestående af autonome vil fx
hurtig! blive knust af talmæssig!
overlegne politistyrker. Og erfaringer fra 3.verdenslande viser,
alsmå bevæbnede grupper ikke
kan ska be socialisme for de
mange, selv hvis omvællningen
af samfunde! skulle lykkes,
De autonome ideer dukkede
op herhjemme I eG'eme, hvor
arbejderkJassen vari defensiven
efter al arbejdslilsheden var slået igennem, Højrebølgen kom
susende, SchlOler regerede, in·
dividualisme var in, og arbejderklassen blev endnu engang er·
klærel død.
De autonome Ideer er altså et
udtryk for en nederlagsstemning
blandt unge, at man kæmpede
mod alle odds. Nu er arbejderklassen Igen begyndt al slås l
Danmark, så de autonomes Ideer går en hård tid I møde,
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gdtælJ hzøger;bzat lius ogbznahkes af 'Søren;oø,!!Søren '· >;--'-'~·:",::<"I··

oliti~spektø;Ha7'dY Berg-'
olt fra Station 3 var'ben-

sludret med ejeren, og det er en af bz'erne tiIfotografen.men"med en unKn;.andmed ..;... ".; 'J~.-Vi~' .~'nev.
ikke vores agt at rydde hus~ Øh.. Hej~h(d!fortsatte .. grø.nthår s.amt en, der,bar!(:ungdornmen
e den.
• Ard:
" ,.:
et ... Lige. her og nu, sagde Madsen endpu Plere jovialt:,··..:,:ville kaldes. 'Søren'..
' : :le-BaJlUllen om;.. PpJPI
!: -Næh, der sker ikke no- inspektør BerghoJt·.venne·
- Vi skal altså lige til at
-Jeg.kanforstå, at I bare 'Søren'.: . ~.,
"et foreløbigt Vi foretager os s æ l t . " " ·
. hoJdemøde, du! sagde en vil bo her, sagde Madsen og .. -Grv. SJ 'ha. . sidde
gel1ting! Sådan et lille hus
Madsen smed røret og sur " anden af b~'erne sejt. .
. forts.atte,,:foJ;'Sigtigt:~. Virke: . hjemevasket·h· nden I
, r jo l.kke·~erdens navle! ud."
,
det· ZI?'~.~., :.en. s. 0/. u le ,.f.aittasL- ". u.g. er BiJ_.
Juf:e~b grønt
tiæffei:ie han 'brysk.
,I
BYENS FEDESTE
løst? ':;";",'
'.'. . Co,
nu er det vores r?
-Nåh, iuj.Men alligevel?., FJERN DET
- Vi hår tænkt 08 at bygge ", "".,..Ha! 'Vi har . ret i g
gde Madsen spagt.
"
. KULTURHUS
huser·om og gøre det.til i mange år, sagdj 'Søre
~, DeL'lillehus~ var ejen- KAME~I.
Det var en pige, og hun så byen,sfedestekulturhuB og
-D.e~ herf!r_~e..c,:,"
. ommen~,j '. baggården' af
- H vor er det knippelsynd "vældigsøcLud, men hun ville lilY!'!'. ,IlQgJ~,:;;;.a,rr~",m~Q.t:~"~E~ur mange. er}
ørrebrogade 38,' som fqr for de sød,e bz'ere. Den· slags selvfølgeli!1; ikke"sige-:noget" og fester.c~s9msel~ølge\ig.. ..- 100; sagde 'Søren\
e ugeI'''Sidenbley besat af underminerer jo helebevæ- om noget'c,da der"jovar mø- ikke genllrer naboerne! Og, - 'c 2001'300r '.' supp!e'
ung og lovende bz-grup:",getsen! råbtehanog'.~Øl1e . d e . !
' ikkenoget~edpoliti~ttV~,<;Søren' begejstret.,
med '1illnstnernavnet 'tilNørrebro.. '~.
.'
Madsen!fortrak·til. 1. sa-,se;hE\l§lt,de,holde! sigvæk:",. Mads€!1'sænkede /:li
atørslumstonneme i . ' - D e t begyndte helt'rigtigt. len, og her tog b"egivenhe- sagde den venlIge unge:' l:?:en og spurgte;
; 'sværre cunder lanriende. Uden for porten tilnx.,;3&B.,derne fart:' Pludselig stod mand med.4et grønne ~-;Men hu,(ldpil I gøre
'c vshed:~fracmYI1~ljgIieder.,-., -saqtrebz'eremedet bariAll:t::;:hljll i et ~g-ellt:J.okaJe sam: " som strengt taget også if."r., , \rIJ den rep~sive tolerpl
s side.OJ:lsdagudsEJndte' ogenstak,milltante løt>e~'~':"
·;;<,F.,· - ..:, ,.. >,:;~ p..•.~.,yille.kal.c,._JI!*l"",f;~. ør.~.~.!:.· . """._·.i;' ,
Vi må"~lXl"e RrØV'
, 'erneJigefremen presse-' secller,"soIIj. J.1adsen•..I1.k-en;·C
",;.•,.',' '
~.•;.'.:'.;"':':"".;;'.~_\:IIJERNEfr'ASK2.'~''i ':
f~th?lde geJs~n,-s! 10:
., edelelseom sig sel.v og de-" af; og inde<i:gården vejede',~ , '
'.,\:.'. "',:rl"'~7ri> .
VI bhver beb~et,V~l
s ulovlige aktion,.men der' den sorte Jane over det he·" ",., ,·~:..,,'.'a<Vamenø.h:~adsen af systemet, erJper-lJ'
I ete stadig:ingenting.
satte bag4us! _ ~;::ih;'-.,
.
:.~~ en IWtl'lltemme, hvoref. . grund til,. at vi' iJd.te I
Kul'/,~ 1.ikke idet mind- . _Menget var et ganske lille. '
.,tel"'.Søren~0~t~f1k helt_onp~.: skulle være, venlige, er i
, 'senck-ert'"liUe patruije~---:-'baghus.-Nærmesten under~,"
,af ham og·hVlsi\ede::"c'''.· rede 'Søren.·;
:' 'l5n derMnog;cirkle et par. måler. fEiL gengæld varip.~·
~: :'::'J'.Vi:rkelighederi 'ilf'vr~>..: Ilfldtliårog blåt hi,
. n.ge. lYll-fH.W!J...hu,fiet pq.!?,;;., ,- te!:w~t"stilf!]ldtmed .'graf.
ove
El ye:rdel'l- Vt~ .'.' ggsr- okay, supplerede
uarslende' "mader: sa !'-!ittrpa væggeIl,fi:og-ned
,~som .•vi"":'-:":l'en' for lissonn,t' vendr
, ,erne liss6m havde noget' ne 11Iad~::på gciIvet. Og i et
sprøjter folk med, så de fåf""·D~il"emnet.-/~
, aktion.eieimod? lokkede."hjø))lesadll'bz'ere og læs~
grønt hår lissom os, sagde' - Vi.[.kelig? Fedt! Elo
adsen: "
. , ) ..".,,(.,. te J y l l a n d s - P o s t e n ! ; - ,han tilfø.jede~ødes.løst:j.,'i{j. . Blt:Zde!-~tter jeres k(
l Næh. Lad dem' barevæ- pavs/sagde Madsen jo..
''''er fra Mars. .,·"",:;;:;,,;~,;;~.~DO iirocelZ~
i fred. Hvis de hygger sig vialt.
"
,">,,,,~J:}et1!fTltkerrgti~? råb~ ''ng'fe's''1tcn- 'i.t,den<
det. 'så værsgo. Jeg har ,
~ FJern detk~~ra)_I'ApJ.e,-,,~-_..
':'"l\1adsen betaget.,
...,~~&ye~
~''''~".

og .

O .'

,",.F

",C

•

-,,~".~~;.'

--

-

~.:.,..,.-~(

;ic

~agensdebat

KNIPPEL·

FINlDE,'
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Berlingske Tidende bringer
en lille nyhed som inspiration til vort hjemlige politikorps:" .'" .
'Chefen for politiet i London,har ansøgt cmi 150million~r kroner til opførelsen af
en:.'politi-forl}'stelsespark',
hvor. gæsterne ved hjælp af
alle mulige elektroniske virkeIIlid1erkan opleve, h,;ordan politiet jagter forbrydere.- ~.~:~;~:;>-: ;~"" ~. ::.'.,_
...:. ....:-t)..

. !Q\.. ')

Kpbenhavns Politi under b'
nera.lproven pil den nye, folk.
lige forlystelsespark, der sk (,
skabe forståelse for orden,
magtelIs arbejde. (Foto: Tf
Hornbak).
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BZ-be~ægelsen,·.,; der forlængst'er blevet kaldt død
og begravet, rØrer tilsyneladende 'pli sig ,igen. København ·har.igen fået noget så,
sjældent som et besat hus.
En gruppe unge har bes~t
,enejendom .i baggården tIl
.Nørrebrogade 38 på Nøl're: bro i København. Politiet
I' 'oplyser.. at man i går morges
! har' været på stedet for at
'; snakke med bz'erene, og de
l'.;oplyser, at de har boet der i
l ,'tre uger.
<.,'
I.:'t I .en" pressemcdelelsc, der
!'"er:',underskrevet }Amatørs! 'lumstormerne', hedder det,
; 'at vi har besluttet, utblivl!
og kæmpe for vores'ret til et
sted aV bo'. Ifølge pressemeddeloJsenhar huset stået
tomt siden nytår. .
Va/;thavendo på Station 3
oplyser,' at man har for~øgt
at m fat i ejeren af det Cirka
70 kvadratmeter store hus.
Men han har været svær at
[inde, så indtil vidore får,
bz'erne lov, til at blive boon-'

Det vil virk~iig ~'~"':iiy
tigt for den alliiiiideZige'bo;
ger på egen kt:op't~t,~oplel.:
hvordan det føles 'oFbli [
gennemtævet af politilmij
.ler, fordi man s:ynes, der (
for mange biler i Kpbe'
havn, sådan soin detsh,'
for en gruppcdemonstrani'
i søndags.
Må l'i anDere/C', et [orl)
te!sen markedsfores und,
det gode gamle slugo
7I}[c!p politiet" -- tæv d.sch'. .'

':'BZ'ere vil betale for vand
Nørrebros nye, "bløde" BZ'ere kræver
nu at få lov til at betale for strøm og vand. ilZ'er~e,
der af politiet betegnes som "fornuftige og til at snakke med", vil vise sig som miljøbevidste forbrugere.
~
~ Vi ikke bIet tilbyder at betale for vores vandforbrug, vi kræver vores ret som ansva,sbevidste for~
brugere: Vi vil betale for vores forbrug af de fælle~ og
sparsomme naturressourcer,« skriver BZ-koll~kbvet
"Berzærk" i et brev til Københavns Vandforsymng.
De unge afviser derimod at betale husleje til ejeren
,tede
RB
livet 1 af ejendommen.
.. KØBENHAVN
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:SiopT:Bfj(Qrtlgrels !
'Ii~,_ ~~"~ ~'~. ;?:i.',~)~j_ .-:~:2~-;:~:':):';}~~~:,-:~:i,:~_j,'f-:, _:'''~ ,:..-,~ <;(/

Berzædc;

" ·.C' ;"',." i': ""

Det besatt.e hus;
påNørr~brogade iKøbenhavn, fejrer.
en måneds fødselsdag ri!:~d ~emonstratio~fr~d~g~~n 3.·nove,~ber:
__ ' . ,.~:.',".: .'.
.\"~:""·:·.,,,1,:-~/·:~,1' ... ,,,.:,,:,: ~.<,
.<'~,.r·. ~-,
Demonstrationen gåifra Sankt Hans TorV kl. 15.00.
I Tomme boliger tilhører de boliglØsel; "
.

,

.

..

.. -- _ ... _-'".~---'''

~~<.J

V'-'-7

",-~.'-",,:_._

..

---

..

----

'li '"" , , -1" - , . -

-

~
~ "9Sf. ~)ø't:

(~~ll),

H()sn \ J,ASS;V-btN

f M ell

ON)) Os

t:;cMtt-l

lt\f-

DeR l\i\R •

j

"f" t

N6(1e f

.sfEl) 1\T et') ,

~~Rf:lu~~T1E'
~t."!,,,f_T_lJ~lE
.... nJ,.",·,,'·l\r Jt"~e.)6-I1-'O
,

',.

I 'A Il (D. "16J.,

,. 1\1.'-.ua.. N(~....
, f,

:tv..

VI

AMAstR..

L
: r, .. 5,
J,'

~'-=

' I_

1\!):..r;!

; t It~f

l

:BtW\~T

,.

j,Ol-iliSl'tKVlJ\q-~ n
UNc;.( P1f"'tJf"S~~'t ; If,RLlST t\»\lO\:i\~~I1UA" \'Å
l>f~ Sll'l($ 1\1 t'Er €~ 5fRE"'"1 . ~1)tT \tV:Æ:T ,'>11\ 10MT \ LAN~
o'" y~(rf~~prCr1,"'T ,r~ rt';';Cr 11Mt~ ToMMe ~05E.. 1\0.- ~

~c ~~~R
~f
T«))1T HilS &" fusTrIt ,
N~l~A M~N6-4~ ME~"€S"Et.
~

fj-"K

:_~~.~"",::,''''---

,

,..."

HEjSf\ I

'1IYE: +1\1IEM JeR~ NYt t4~'O(R
VAf:..! -VI ER ENfl6K.tflE'M-

t

. ---.::'--

-

• IV

Vt ff\~'~:r( >\1 r, l.t&E. VrlJf

~

---

(I.B;~~.r.~.~rf~~.:~;'

S_..

.....

."01-(
J-I f \Z se " ... t r A
j li VE 'lUV/E.N'

~

<. Il

'-9:"

,

i·

.

tI.c

,."' -' O.JI

~e"f'oR

"kR VI

~LLtR-

'()Yl'.U.St"N,

"

~ G1PR.
Cl S <,fe

""o.eL~'C!""'beh"D~
\l-€14~R.
'Mob

""... €N
lZ-f.

;f

ON~t ~ToNBW!v\ i ~

e-N l' 12.01"e:.sT MOS)

ill' td:,__

1

~
,
~.~
,,"[~,
~'<"":be",
''''''''4''"'1:.,\$-

"OuT,n . NI"'"
\

'<4"-

"'5 <

,,, " - ,

~ A"",,," s;

:R "I

.._

ti,1J.11.":L\Dt,f~. ~t'~ .t
L "'p~"",

KA. lZo#M.E o,:> lIL vNI:))1\:.. TNlfV'1 •. _.

V\
<\. \ Nl) '"
--

.
j

MAN t
J;OLI"iL,f)t
Fol2-\JI.Jtf, DeM liL \l&! bKoLbt
..•

v'- ,""-<.;

.I

1

j;~'AT tWsn o~ i>pH bio, ..~1'-7A-Y-"-" ~

"t\(:l\o NtN tR-

. " ,.,.

,'."r

f'

!

•

,

HciReR- DC. :BOLIG LI5€:

i

!

uM<:To."''''''

(\<'" '-'"

""

~'~~:t~

""'1,. <i>
,_/

4

i.,
i

,J

GI
2 DET FRI AKTUELT'

Ito

IN G E N PLANER

OM AT RYDDE

N n ø Z -H U S

BZ'erne får foreløbig lov til at blive i det
besatte hus på Nørrebrogade. Så længe ejeren
forholder sig tavs, foretager politiet sig ikke
noget
Af Henrik Lorenfsen
og Mette Støvring

BZerne får indtil videre lov
til at blive i baghuset Nørrebrogade 38 i København.
I onsdags ljernede betjente fra Station 3 BZerne. Men
betjentene forlod huset
ulåst, og allerede natten til
torsdag rykkede BZerne ind
, i huset igen.
Politi-inspektør Hardy

Hvem ejeren af det forfaldne baghus er vides ikke,
men ejendommen bliver administreret af det københavnske advokat firma »Steffen Lauge Petersen«. Og her
har man ikke mange kommentarer til BZernes indflytning. Advokat Marianne Jo.
ker Thorsen fra firmaet vil
ikke kommenter6, hvorfor
huset har stået tomt siden
januar eller om ejerne vil
anmelde BZerne til politieL
Det eneste hun ønsker at
sige er, at de er klar over, at
huset er ulovligt besat, og at
de finder de meget beldage-

Bergvold fra Station 3 fortæller, at man har observeret, at
huset er ulovligt besaL Men
at politiet indtil videre har
besluttet ikke at rydde huset, før de modtager en
anmeldelse fra husets ejer.
»Vi har vigtigere ting at
tage os til, så vi gør intet før
vi høre fra ejeren,« siger
Hardy Bergvold.
Han håber, at BZerne
forlader huset frivilligt, så ligt
der ikke bliver uroligheder.

I BEVAGELSE IG EN

BZ-bevægelsen lever
endnu 14 år efter
dens start

BAGGRUND

\_

Af Mette Støvring
BZ-bevægelsen, der ellers
forlængst er blevet kaldt død
og begravet, rører på sig
igen - fem år efter det sidste
besatte hus blev rydeL

BZ·bevægelsens historie
begyndte en sen aften i
sensommeren 1981, da en
lille gruppe unge indtog den
nedlagte rugbrødsfabrik Rutana på Nørrebro i København. De kaldte sig »Initi\'gruppen« og bestod af unge,
der ønskede et sted for
unge, styret af unge. Et
ungdomshus. Men inden de
havde set sig om, blev de
smidt ud af fabrikken.
To uger efter besatte en
større gruppe unge den
nedlagte
gummifabrik

»Schiønning og Arve«. Men
kun to dage efter blev de
ryddet af politiet med' tåregas og knipler. TIiregassen i
1981 gjorde de unge til
millitante BZ'ere.
Da politiet året efter stormede det besatte Mekanisk
Musikmuseum på Vesterbro, var BZ'erne langt bedre
forberedt. Brosten fløj i
luften. Der var erklæret krig.
I årene efter blev flere
torrune københavnske huse
besat og omdannet til ungdomskollektiver
mest
kendt er nok Abel Cathrines
gade på Vesterbro og Den
lilJe fjer på Nørrebro. Ligesom Allotria på Nørrebro,
hvor politiet stormede et
tomt hus. BZ'erne var forsvundet gennem en lang
underjordisk tunnel, de selv
havde graveL Senere blev
det til voldsomme gadekampe, da Ryesgade 58 på
Østerbro blev ryddet i 1986.
I 1990 blev de to sidste
.besatte huse ryddet, Sorte
Hest på Vesterbro og Viborggade på Østerbro.
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),Stop byfomyelsen« siger banneret på BZ'ernes nye hus. De er bange både fo~':nazisterog
oliti og fonnummer sig lige så snart de ser en fotograf. Foto: Jørgen Schiøttz

MED HUMOREN SOM Y.
gjort ubeboelige ved blandt
andet at ødelægge vandrør
og vinduer.
•
GIDER IKKE SLAS
forsamling af studerende, De unge tilhører det autona'arbejdsløse og nogen med me miljø.
job. De mangler enten et
Men denne gang gider de
sted at bo, eller ønsker bare, ikke slås med politiet at bo i ungdomskollektiv.
Humor er våbnet. I stedet
Derfor har de ftmdet for brosten truer de med, at
sarrunen i bl.lghusetpå Nør- deres »intergalaktiske venrebrogade,
'
ner« kan komme dem til
BZ'erneer forargede over, undsætning.
at der er så mange tomme
Foran porten på Nørrelejligheder og erhvervsleje- ' brogade deler BZ'erne løbemål i København, når der sedler ud, hvor de skriver, at
samtidig er mange unge deharbefriefhuset og
uden bolig,
,
opfordrer folk til at kigge
. At BZ-bevægelsen har lig- i n d . '
get stille i de sidste fem år,
Gennem porten, over en ,.
skyldes ifølge de unge, at mudderpøl,' ligger det for-'
mange af de tomme boliger faldne baggårdshus,der iker gjort »BZ.sikre«.
ke har meget at byde' på
Husene bliver simpelthen endnu. I fællesrummet er

Unge BZ'ere er flyttet ind i et baghus på
Nørrebrogade i København. De skaber et
fristed for unge og afviser at slås med politiet
Af Henrik Lorentseri "
og Mette Støvring

Der er kommet liv i BZ'erne
igen, For en måned siden
flyttede en gruppe unge i al
hemmelighed ind i baghuset
Nørrebrogade 38b i København. I tirsdags blev de
opdaget, men ejeren har
endnu ikke bedt politiet om
at rydde huset.
Huset har stået tomt i en
årrække - senest i ni måneder. Det er garrunelt, forfaldent og ikke specielt tiltrækkende, men BZ'erne ser
glade ud.
De unge er en broget

det naboernes gamle sofa-arrangementer, der giver fornemmelsen 0f et hjem. Her
sidder en gruppe og forben~
der dagens fællesmøde.
Væggene er blevet malet
hvide:, for at skjule en masse
grafitti.
Huset er koldt og klamt.
Der er ingen varme, men en
venlig mand har hjulpet de
unge med at få etableret
strøm.
På den anden side af
trappen er der køkken og
bar. Egent)ig mere bar end
køkken. En kogeplade er
hvad de unge BZ'ere har til
rådighed.
På første-salen er der
fællessoverum og' et lille
væreIse, .der skal bruges til
møder.
Oinkring 15ti1 20 unge
bor i huset. 'Kulørt, tjavset

hår og store militær støvler plads til musik og hygge.
Hverdagen i huset' går
er deres varemærke. Og så
er de bange for at blive med at male og sætte i stand.
På daglige fællesmøder
genkendt.
»Vi er bange for politiet snakker de om, hvad der
og for nynazisterne,« siger , skal ske i huset, hvem der
skal bo der, og hvordan de
Søren, en af BZ'erne.
Derfor ryger hætterne 'skal forholde sig, når politiet
over hovedet med det sam- kommer.
me en fotograf viser sig.
TIl daglig færdes et sted
mellem 50 og 100 mennesUNGT FRISTED
ker i huset, der skal være
Fra
soveværelsesVinduet åbent for alle.
Søren er en af de BZ'ere,
hænger et banner med budskabet "Stop byfornyelsen« . der i mange år har boet
BZ'erne mener, at byfor- rundt omkring i tomme
nyelsen er, med til at gøre lejligheder, indtil det blev
lejlighederne i byen så dyre, opdaget.
,>Det er hårdt at flytte
at unge ikke har råd til at bo i
rundt hele tiden. Man har
dem.
Derfor håber de at få lov kun sit tøj og sine ting~ siger
til at beholde huset og lave Søren.
Derfor håber han at kundet om til et fristed for unge,
der mangler et sted at bo. ne blive.
Men der skal også være

Pressem eddelelse:

BZerne på ·Nørrebro kræver at få lov til at betale for strøm og vand!

BZ ~kollekt;vet Berzærk på Nø rrebrogade 38B afslø rer nu sig selv som
miljøbevidste forbrugere. Som det ses af vedlagte breve, kræver BZerne at få
lov til at betale for det vand og strøm som de bruger i deres hus.
Derimod afviser de enhver tanke om at betale husleje til ejeren af
ejendommen.
"Vi skal sgu ikke være med til at gøre en ækel boligspekulant rig", udtaler
8Zeme på Nø rrebro.
6/
"De tomme huse tilhører de boligløse!"

/IU

Nørrebro 6/10 '95

Til Københavns Belysningsvæsen
Vognmagergade 8,
'
Fax: 33 127291
Kære Belysningsvæsen!
Vi har siden den 5/10 '95 ta

(~~-ko"ektivet Berzærk).

t t

.

ppe s røm fra ejendommen Nørrebrogade 388

V, Ikke blot lilbyderat betale for vores strø f
.
ansvarsbevidste forbrugere' Vi vil b t I fm orbrug, VI krævervores ret som
sparsomme naturressourc~r!
e a e or vores forbrug af de fælles og
Send venligst en regning til ovenstående adresse.
Med venlig hilsen,
82eme fra Berzærk.

SAGA BZal1
Vi har i dag bzat Saga-komplekset på Vesterbrogade 25 og oprettet
et gratis aktions~picnicparty for sultne boligløse, bistandsklienter, enlige
møCIre og andet godtfolk.
Den gemene boligspekulant Jordan har i årevis ladet Saga-komplekset
stå ulovligt tomt og forfaldre.
Naboerne har klaget til Københavns Kommune ~ men har fået en bar røv
at trutte i.
Vi boligløse har for over et halvt år siden rettet henvendelse til
Magistratens 6. Afdelings Kontor for anmeldelse af tomme lejligheder, for
., f. stoppet ulovlighederne. Men spekulanten Jordal',l "har fået
dispensation" - på ubestemt tid!
Flertallet i Borgerrepræsentationen ønsker nemlig at gennemtvinge sin
8yfordyrelse gennem økonomiske og sociale udrensninger af de
fattigste i Københavns brokvarterer. Byens pamperstyre vil hellere ha
tomme huse og boligløse end billige boliger til alle.

Men vi er gevaldigt 'rætte af af blive
..I••• t pill
Derfor har vi idag overtaget SAGA som vi vil omdanne til et gigantisk
ungdomskollektiv og et autonomt kulturkraftværk.

Dette er en fredelig bzættelse, men vi forlanger ubetinget madro! ~ Vi vil
ikke forstyrres af politikere, pædagoger eller politibetjente. Selv Blere og
boligløse har krav på at spise deres pindemadaer i fred.
llW

Tomme huse tilhører de boligløse!
Fremtiden tilhører os, der kæmper for den!
Kærlig hilsen AmatørSlumstormerne og

BZ København
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Hilsen

Saga BZ/at

A'F

hl' S~A.

Efter opfordring fra medlemmer af Carl
Scharnbergs familie genoptrykkes her et
digt, urJgivet i samlingen )Der er noget
vi ofte g/emmen!, Forlaget Tiden 1987

Pressemeddelelse

For sikkerheds skyld
blot et enkelt bud:
Fri mig i døden
for snakken om Gud
og Himmel og Evig Fred.
Knyt bare næven
endnu engang
og nyn så lidt
af min bedste sang,
når I sætter min aske ned.

Vi har idag. kl. 14.00 besat Saga-kareens nr. 25 ud mod Vesterbrogade. Vi var
40(00000), der rykkeue inu med røde og sorte bannere, pindemadder, dlinks og godt
humør. Vi delte den veulagte løbeseddel ud til forbipasserende fodgængere og
cyklister og folk og naboer gav mitryk for sympati og interesse.
Meeeen s5 .....
kom en nydelig repræsentant fra den danske ordensmagt og opfordrede os på uet
kraftigste til at forlade vores frirum inden 15 min. ellers ville de rykke ind.
Det gjorde de SrI, da vi selvfølgeligt ikke ville forlade hvad der retmæssigt er vores.
En skovvogn fuld af pansere maste os voldeligt og yderst brutalt væk fra det sted vi i
dem sidste times tid havde været så tæt knyttet til. En ung pige, blev taget og mast ned
mod asfalten af en sadistisk panser, der skulle af med sine frusrationer og agressioner.
Hun blev dog befriet igen, men lider stadigt af psykiske men. Vi havde flere gange
gjort politiet opmærksom på at det var en fredelig BZ'ættelse, men det tog de åbenbart
ikke til efter tanke. Det er den slags ting, der er med til at optrnppe konflikten og det er
ikke sikkert at vi prl længere sigt kan blive veLlmed at vende den anden kind til.

Brug ikke tiden

til taler og snak
og dæmpede ord

med hi!:3rJEr og 'tak
for alt det, der var engang.
Knyt bare næven
og lov i trods
ikke at stivne
og stadig at slås
og syng så en arbejdersang!

Denne gang.....
forlod vi stedet uprlvirket af politids provokationer og vendte næsen mod Nørrebro.
Men selvom vi fulgte politiets opfordring om at forlade stedet, så spærrede de fortorvet
med hunde, så vi folIe os nfldsaget lil at bruge vejbanen for at komme videre. På den
gik vi så i spontan demo hele vejen tilbage lil det BZ'atte hus "BerZærk" på
Norrebrogade nr.3Sh

Med kærlig hilscn
BZ Kbh. og
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Carl Scharnberg blev bisat i torsdags
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BZere smidt ud af tom bygning
.

Alt forløb i ro og orden, da en
styrke på 20-30 kampklædte
betjente lørdag kort før klokken 15 rykkede ind i en ejendom på Vesterbrogade 25 i
København. Ejendommen som har huset biografen og
koncertsalen Saga - var kort
forinden blevet besat af en
række unge.
Efter at politiet havde sat
dem ud af ejendommen, begav de unge sig inod Rådhuspladsen, uden at det kom til
episoder.
Aktivisterne underskrev
sig i en omdelt meddelelse
som »Ama,t)'lrSlumstonnerne
og BZ Købennavn«. De skrev,
.at de i protest mod, at Sagabygningen gennem flere år
har stået tom, nu ønskede at
indrette llet gigantisk ungdomskollektiv og et autonomt kulturkraftværk«. RB

Politifolkene mødte op
kampklædte og med hunde,
da de skulle rydde Saga-biografen'- men alt Jo/øb fredeligt.

.

1;

iii:

I:

;i

'\\)~Æt~
0\("\0.
\~,
'\\It 'j"",~'\
'l<I't>l;{b tJA j,N;~'l*~

BZ er tilbage! !

I

Kære Kammerater og venner...
Som i nok ved bzatte vi tirsdag aften baghuset, Nønebrogade 38. Vi blev smidt ud
allerede samme aften. Men vi rykkede ind igen da panse var skredet. Og vi har været
her siden.
Huset har været slummet en lille måned af folkene bag BZ ais. Beboerne har boet
slummet forskellige steder i byen de sidste 3 måneder. Tirsdag aften havde BZ ais
indkaldt til Megamøde (som var ret småt, tsk tsk, skam jer). Tilfældigvislheldigvis var
"de ulovlige beboere" blevet opdaget samme dag, og på mødet infOlmerede a/s om de
ikke havde tænkt sig at rykke ud, som de havde gjort de andre steder. Delior
opfordrede de folket på mødet til at komme med ned og være med til at bzette huset.
Som sagt så gjort. Den første aften holdt vi en lille sejrskomsammen. Der var vel ca.
50 mennesker.
,Sidste nye udvikling er at vi igår modtog en lille skrivelse fra administratoren af huset
(overbragt af 7 betjente fra den danske ordensmagt). Slaivelsen indeholdt en
, "opfordring" om at forlade huset. Men det vil vi ikke. Vi bliver til vi bliver flyttet.
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Der er nu 20 beboere i huset, og flere har vist interesse, Det bringer os frem til at der
er mange tomme huse mndt omkring i byen. Og at der er mange der står uden bolig. Så
vi stopper ikke her. Berzærk er bare starten. Hold øjne og øre åbne. Vi har bmg for
alle til at sikre boliger til de boligløse, indretteIse af frie ungdomskollektiver og til en
aktiv modstand mod byfordyrelsen.
Vi kæmper mod byfordyrelsen. Dvs den hovedløse sanering af boligejendomme der
medfører urimelige huslejestigninger. Vi er trætte af at der overalt i byen skyder
erhvervsbebyggelse op, som derefter at stå tomme i evigheder. Vi er trætte af gen
planlagte Ørestad. Vi vil hellere have hensigtsmæssige boliger almindelige mennesker
kan betale. Ikke mere betonslum. Resultatet af byfordyrelsen bliver at byens
nuværende beboere, lavinclkomstfamilierne, de studerende, pensionister, indvandrere,
arbejdsløse og bistandsklienter bliver tvunget ud. Boligspekulanterne og kommunen vil
have nye velstillede borgere til byen, så der kommer flere skattekroner ind, og mere
profit til spekulanterne. Endvidere sker der det at når husene saneres mister vi alle de
skønne gamle facader, der bliver ensartede, triste kasser. Lad borgerne føre
boligpolitiken.
Vi betragter os som arvtagere til firsernes BZ- pionerer. lyllandsposten har hævdet at
vi tog afstand. Det er løgn.(et vredt brev er skrevet til lP).
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Det er fede tider heme de i Berzærk. Tag nu og kig ned. Og kom til vores
husrnøder kl
20.00 hver dag. Så kan du høre hvad vi har tænkt os~ hvad du kan gøre
og fortælle os
dine ideer.
ALLE ER SELVFØLGELIG MERE END HJERTELIGT VELKOMN
E TIL AT
KOMME OG GIVE EN HÅND MED VORES NYE HUS.

HUSMØDE KL. 20.00 HVER DAG.
Med kærlig hilsen
Beboere og aktivister i BERZÆRK

STJJP BYFORDYRELSEN
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o~
; ~.lm:!I~Yllg~J9~...Q~f-~~1!~:~.M.Jf~!_~oe~~, d~ r...E!:S~~n !!~,
h.vo.f:~ nye besættelser, kan' tag~ vær~t forbi og~ p~men der er; i::\>t>esa en rolle, at ~u.set,~~r været /:i~~r:4f
, ligere; har .v~et med I BZ".S9~.
t etstykke tid~i,:n;j .....•.•. ;,.;'.' •....."c".,,;(.
mårieder,
de ble,y opda~et og
for noget ~1~ SIden fandtsa mmen, ,:. fIk: besøg afet holdpro-betjente. . . udgangspunkt. fra. Lige da VI· så. VIdt Fra.nIs.v.e~, mgen af de. :1;.j'f.{ ~pør~~e.tp, 0ID. det Ivrr"'";:;i'
'havde meldl. ud med, at der. nu . gamle BZere I.den nyebogruppe•• 'i:(.
keligheden ikk~ har endnu stør''; ';
~,clgf~ndt ud,af, at \j ~IL~ ~avde.e~.';~,~~:X.f;:_~ro~betjen~ene'smadre,de
~fter fem år igen.var et besa!hu s : . ~. 7 De siddeJ:" ikolle~ti:ver .ogh~F re;betyd
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.-e'-")?itt --r; rf pgmed en lejekontrakt på l~jemål~t, ,naliste rne ~l, Det var simpelt~
hverken. kan.eller vil vi. Vi vil en
ø
ogsåfly ttedeB ZerneV Idere.. · henetm edlehel vede.
alternativ boform, uden at skulle
' Efter en'måned (detnyd øbte . ," ~Mendeterfoklart.Folkhar '. betale
en tårnhøj husleje for·.a.t
Berzærk, var beboern e så "uhelglemt alle de ting, som den gamle
en eller anden boligspekulant
dige" at blive opdaget, og de
BZ-bevægelse blev skældt ud
kan tjene penge på, at jegikke vil
måtte. hereft~r tage stilling til, . for. ~g fordi vi er ret unge, og
leve på gaden eller i et lille enhvorvidt d~.vtlle kæmpe for hufordI besættelsen af~er~ærkog- somt hul.
set når polItiet dukkede op, eller
så fremstår som en hdt sJov hapo.m de, som alle de andre gange,
pening, bliver vi puttet over i en
P Jiti t: Vi
t
VIlle forpufte, De valgte det føranden kasse ..
. '.
o e . ,~v!n er
"ste, men med fredelige midler.,
Samtidig er der en fare ved.
Berzærk et' blevet modtag et
- Der er virkelig mange men~ .den måde pressen har præsent
emed åbnear meaf de øvrige benesker, der kommer og går her•., . ret de nyeBZe re på,enfa resom'
boere iN'Ørrebrogåde~A Og .
og fra at være en ti stykke ri· Frank er opm~rksoinpå: 'c ,c,cpoI
itiethar endpu ikkem()d!age.tcJ
starten, der arbejdede forBZ, er:~ . ; For eksempel kom ilet til a~'/,en
rydnin gsbeg~ gfI'ae jerena f..\
vi i dag over 70 til stormød erne.
~remstå i bl~dt andet Jyllands:",> huset.. ~ølge.Fran~~rejer~n
.fortæller Frank.
'.'
.
posten, at VI tageraf stand
,skatte ly IThailand,og hun har et
. ;...Dapo litietko mforatr ydde·"' militan s, og deri skulle. der fra;
så:'.:,ad vokatfu matil atyareta ge ad-:
. os tirsdag den 3. oktober, ~avde ligge, at vi tagc::r afstand. fra de,\i~:::
IIlinistr ationen afb;:gn ingen". ,; ;,.;'
vi allerede. besluttet os. for ikke .. metoder, de gamle BZere blev,:,
,; Et pa{dag eefterd en officiel~ ..:;, .. .r'c":;'
at give op;:. .' .. ' .' . ' .'. . . .••.. . . . ...tvun get til at bruge.:~";,;.>:· y;;~?;',:
le besættf:lse .af Betla:r~;fJk hu:::::< ;,';");
Knapt var politiet forsvun det-c "":" Og da det så !com frem, a.t v.t~., set,
b~Øg afen(j~legatlOn be··,: >:,};
fra området, før gruppe rykke· ";' havde sen.dt. et,brev til B~IY~,?j}
.tjente~. qe~ syy mand. høj· skulle>~·, '. .
Il
de ind i huset igen. :> • '.;;
ningsv-æsenet, hv6rivi krævede". ; ·.afleveJe et br€iv frådet pågæl~"
_' :_ .,~
. ~Så erklærede vi huset besat;- at betalef orforbr ug af strØm.
:.dende ·advok atfirma .J brev et'. .,.e.
' .
med mere,ble~ vi jonærniest~i" bfevBZ erne bedtom atfQrla de'
'.;
R . tik
hyldeti pr~sst;n;;., .
" . ;'. husetm
samme. Det gjoroman ere.
. ': - NaturligvIshar vJ1ært noget de de nue~det
. ... . .
. De bor lag på lag. Ud over et ved at kigge tilbage påden gamle ~.. Ifølge ikke..
.vicepol
itikommissær ..
. lille køkken, et opholdsrum oget
BZ-bevægelse og se, hvordan de Leo Lerke frastati on3 har poli...·;
mødelokale erder kun en sove-. taklede tingene ; og hvilke eria... .
tiet ikke modtaget enrydni ngs-;
sal. Selvom. huset ikke er ved at
ringer de gjorde sig. Det.bru ger '.: begærin
falde fuldstændigt fra hinande n, .' vi da. Menvi ersamtidigtroman" . . • ,.fifIllae g, hver.ktln.fra. advokatt eller fra ejeren af huse C. .
..·er der meget, der skal repereres··.· tikere.. Det.erb are'vigt igt 'at hti.....
::.~:·~Men det behØver vi heller. .',.
. og ordnes, f~( derer til at holde . . , ske på, at vi endnu ikke er blevet ~.:
ikke. Vi harret tilllt ryddeb uset ..... .,....
ud at boi. Underalle omstæ ndig-:p resset derud, ~.....or.militans har,.:;,;·
uden, atejeren.be<ier ~m ,det, det .......•. "..•..
heder kan man i~~ bo 20 mep.-: . . .•. . : været n~dven?~g,...<,c '.' '.' '.' ·....c•. : i"
.
er...
nesker, mere realistIsk er nok en·~">·,":" HVIS politIet rydder os nu.·~.fo d et;. d~r· ~(:Mer,"u~odet·..•• >
rretIUngsfør~~:f· Men;.Y1' har],
bo-gruppe på fy-e-fem stykker.:;::.: vil vi na~urligvis, kæmpe imod~~~>
!~t
. -Vi er JO lige startet, og ':1 o •• selv o~ b1l1~det~f~e.søde, ungej.?~~ .. n!Jjvn~e os~t,ryd,d~ h~et, ~ge . '.
betragter det her.som en port tll .. '.u.skyldlge, .amat~rslumstormer~<",~';1F;;;,, n!ef o~ser t\den ~"/' ....
:peterJ().~eJ3.~f!le.der'·:··'/'ci"J~';
den nye BZ-bevægelse, fortæller .,:, .risikere at vende, slår Frank fast~;~<
skal bestem mehvor danog hvor- . r(;: •. ·:~o:;",i?
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Baghuset til Nørrebrogade 38 blev i gdr ryddet for anden gang Dg dereftir'fijo'r{ub~b~k'ziglri/,:'ii(
{m'hindre flere gel/besættelser. Københavns slwleborgmester JensJoham;en-(SF)!er,il'stærlll:
utilfreds med, hvad han halder en 'begyndende nedrivning'. - Foto:MichaelM",Carlslii'i',+://:

Borgmestei!~2:~:;;'/"";"';:ijj
kritika! ("',;.',r; '~;i~ 1

politiaktiø~7~;,~\t:i:::li
,

Håndværkere' h~r··i . :h~{iJort:.ii~i/{"
~, .'.

Af Kllj Spangenherg

i'. ,I:, t::.;',"'. '.~ :.);:_~;~r:I,~t\':i;~~~I,;::JI,n~:·, ~::r'-~:~~Vi:Y\
,,/Ef('~i
. Jens' Johansen' til Politi;:':: ved MarIakirke'ni'på. .'. r:V,
ken: - Jeg blev kontaktet af. .bro;Kirken tjener somsaJri~::
. nogle unge og tog ud for at: lingssted . for" 'gadens.:ii'løse·:',

~t~~~~fi.h~E,;br~f.S:f: ~~(:!'::K:B;7~F:, ::::;~~J~1~:q!fii~,~;~'

f1delæg[jelse af baghuset til
Nr1rrch]'ognde 38, som en
gruppe HJUITIstormcre har
hold t besat siden 17. scptem hel'.
.
JndUl i gur var hUllet det
eneste ulovligt besatte hus i
Danmark.
~. Men ved 13·ti~len ryddede
en politistyrke ejendommen, som slumstonnerne el1m-s hfIVde genbesat torsdag,
kun 12 timm-efter at den
. flll'ste giUlg' var, ryddet· ved·
en politiaktion. ':" \
\'.
.. ,

man kan tale om en'begyndende nedrivning -uden at
der er givet tilladelse til en
sådan.

- Jeg hat;mange erfarmgcl'
med ktJl1frontationerj; me1 ii',
lem politi: ogsociaIt:"llvage')
borgere.:
ny, stiler meget,;
tiltrængt,'siger JensJohan~tl
ForvenU~t ny stil
sen, der,}oplyser;h:'at,iiiharl ;.
- Jeg forstår il~ke, at det er mnndag'harmødemei1<,den!'
nødvendigt at gå sn hård. nye politldirektØrforbli'il"at:11
hænc!ettil værlts. Med Han-' '. drøfte ødelæggelsen,af·hus";,,;
ne Bech Ha?~e~s indsættel~,:'et på Nørrebroga'de";:'ft:!;';if:~:
se som polttldlrektør efter; '.' HanneI;lechHansen:,Vlce~(1
Poul gefsen havde jeg for- ',. politidirøl{tør'i: . ,:cAnnemette".
ventet cnny: stil. Det1her·;Møller;':)llti'>/.politiinspektør,;:
minder
Sorte'::Hest' (på'.; I-Irirdy:BergVold·ha:vd,e.imid-':',
Vesterbl-ognde,.':. som.: blev~,',;.lcrtid~orj; før,aktion.eri,tgår,(·1
ødelagt for at hmdre bz'erne",'. møde med,husets>eJer;i.der ",
Fredeligt forløb
i at bo der,.S.. ide~.hen koste.~;. i~dVil.]jg. ede/(at.. %hUsetjblev.\*'
ncgge aktioner forløb frede- ' de det dyrt ;at 1standsætte ':, gJort, ubeboehgt"~inl
ligt. Ved aktionen i går. be- ,Sorte I-I~st, '.'
; ...•,·:>'!<Vedi~tioneni::triø
'..~
fandt de~ sig ifølge pohtiet
.' Huset l baggården til Nør.,.:.~:tlet.'cop:,~e~/enLstyrk
~~i
to unge l huset - de unge . rebrogade 38 er en ,lavbe.":".rende.tJli.tl"l'.lland.Jor
r~
. siger selv,. at detdrejer sig. byggelse, som .står tilbage :;~i'Blumstormer;)iT '
.[i'
om fire slumstormere.'
efter en 1l'urdrycln~ng.Huset:~:i.holdt
•.:,,:e>';,ii;:J1\;i,J!,
il !
For at komme en genhe. er bevanngsværdlgtj mener ;"::;,Hardy);,BergVo,{
.:-.:\
s.n.;ttelse j forkøbet satte po: \, Jens J~hansen.. Ejerlmøn-·i·T(Jrsdag.var':vi.flinlte,~og'1 .....
!JtlOt stmks håndværkere l s!cer: at, sælge, me;n nu .~ar,,!:,'. handlede:.de;:ul1ge;:me~i!f1ØJ~@
glln~ med:;t gøre huset t~be- e.!cndommen tabt l værdl og;'!. sh.andsket:'\:lmeni!~det~,\~~,:~;
g
r
hoehgt..
VI.. I
man.mener.
. e p.. en.g
..e .,' a.t. :.•.'.•' . . . mls,bZ:U.~u:slgtet:;:V1:,demi.fo.rl
. .:.:.d.,0.,.!.:. .n. . besll.t:.t. .
net,
det Vmduer
samme hlev
l~lev {Jeralle . sætte
1stand,
sk~le~,.;."huse~.
dfll'e og tl'llppen tIl. fr1rste borgmesteren.,'
;."" '·':";:'i. 'ulovlig mdtrængen,<,
~
sal.
, Han Ih,ar orlov som præst',,.vat om~~,d.~.;i'Æli'i.:;~i~V .

En

om

$

ko~te

gt,~.,9 ~

g.~.

e.~.:'

" . ' Ledsaget af sang og har·
':;monikamusik genindtog et
" halvt' hundrede af de kø'benhavnske BZ'ere i går eftermiddags et hus, som to
gange tidligere er blevet
"ryddet af politiet.
, Huset ligger i baggarden
,til Nørrebrogade 38 og er
ikke ret stort. Politiet havde
ellers gjort hvad det kunne
for at gøre det ubeboeligt,
#JUle vinduer var fjernet,
håndvaske 'og
toiletter
knust og en trappe op til
første sal var ryddet væk,
Alle møbler og ejendele var
derefter kas;et ud ad vinduerne.
Men efter en iøvrigt fredelig demonstration i gal' eftermiddags
besluttede
BZ'erne at genopbygge huset.
",Vi har brug for materialer. Tag .ud i byen og find
brædder og plastikfolie til
vinduerne," lød opfordringen.

Møhleret igen
Og under nysgerrige blikke fra beboerne inaboejen.
dommene blev moblerne
båret ind igen, glas skar fjernet og byggeaffald, som po'litiet havde efterladt, smiclt
ud, Baggarden genlød af jubelråb, da en bp'·'l.4er fra
fjerde 58] k Jtede en K~t
ned til BZ'erne,

:.,,1"-

foto: L;\f,S BERTELSEN

H

w

Hvor længe

vil du leve som
Systemets
slave ?

/i er en gruppe unge boli gløse der arbejder på at få et sted at bo.

leJer os
IS -zlJnat~jr

slumstormerne, fordi vi slummer og besætter huse.
;e mennesker hm ikke et sted 8.t bo, altimens der står m8.sser af
le huse rundt om i København. TOMME HUSE TILHØRER

DEMO MOD
RYDNINGERNE AF DE
BZ' ATTE HUSE: LØRDAG
14/10 15.00 KULTaRVET
TIL FOLKETS PARK

;OLIGLØSE!
kampen for boliger stopper ikke ved at vi tager et hus, Det er
dig en kamp for en kollektiv livsstil med p18ds til alle. FOR
~UM

1\1"'.: 5tØLtr:l:omitc~rI ro!" de rti,tigl! bebO'!:,e
j tJrnrO~lr"'I:<'HII;: ::lEln (aIL.'I';i bOl:JIlI-;l!t)

HVOR MENNESKER ER LIGE!

WARSZAWIANKA

er ikke forkert elJer ulovligt at tage tomme huse i brug, det er
imod ulovligt at boligspekulanter og andre pengedyr lader
le

Am

huse f81de hen, for egen profit.

I.

AN SER VI DET, DET GØR "ELITEN" BARE IKKE!
lsker ikke en kamp med politiet, det er et politisk problem der
(1ses med ændringer i samfl'ndet, i}:ke med knipler og t<'lreg?s.
sker ikke et st~cl hvor vi kan slippe væk fm samfundet, vi ønsker
eJ hvor vi kan ænclre det r8dik81t.
l selvfølgeligt betale for strrjm og vzmd, men ikke for husleje.
r nemlig ikke bare et spørgsmtd om pengem8.ngel,

Slormene glammer ,sli vildl OVer la~de
nalsor!e sk yer [onnørk er ,olens ly,
Os kal,lr.r pliglen me>d IjcrHkn "1.11onde
ej "'n,es smene Dg d(lu,kolde gys

Thi vi ejer friheds ')"Sende flamme
h"jl vil vi I"cve var! luende nog
Iler vi Os fylker: ,s;; r.ampglacJ w Slamme
f"r f"lkels frihod 'I;;r n"lel lil si.f.
N" Irwl da lil karnp.::n. Po barribden
sejrefl ,bl villdc, fo, nrb"JLicL_ fl)l,
R"dl .'mnJder tlar.duf,ens nig oyer ,linden
nylid .II,,,) skIlIJes Iii mbejclels folk

fi:N SKAL TJENE PENGE PÅ ANDRES BOLIGNØD
2.

D,)d og fordæry Oyef foihls lyrollOer
D"oJcrnes sbre vil høslc olouig sæd
Sk«:IYen,lc scr den YOrt flammende bAnner
''''rer yort hll:vnr;ib i dndsangslen ræd

. l\rhcjdcLI helte! Til hOf! givet
jnfden for andre jer! dyreste bkxJ
Krigen. den sidsle for frihed. for livet
1<011 I vd vinde med sejrsh;;ixLI mod
Nn fre'll da lil karnp.::Il...
)
.1.

05 olle
lil man bcr:Jved Os del daglige b""J
Lidelsens salllfl1nd i grus nu skal laide
arbejdeIS llll;;dom ræddes aldrig for dDd
Ofle ideen live 1 har hævel
lil er del 0frel for maSSernes .lOg
Slul læl nu fronlCII. Se f.nen er hævel
ArbeJderhæreJl sllir rode lil slng
Nu frenl da lil kampcn. På barrikaden
sejrtIl skal vindes for arbejdets folk
R"dl sm,eldcr fiagd"gens flig over .laden
"'(Ild IHl skahes nfnrhejdels f"ll

~ øf A/<S
Mel.: I en skoven hytte lå.

I et hus på Norrebro
Ville 20 men 'sker bo
Og la' liv og glæde gro
Helt i freel og ro
Sil. kom kapitalens hær
med visir og rustne sværd
Lugtede af flæskesværel
Hvacl fanden vil de her?
Huset det blev kværnet ned
Hundene de stod og sked
Der vm stilnk ilf strømer sved
Lakajerne de sled

5"I:en og noden har na[:el

Scl kom kapitJlel1s hær
med visir og rustne sværd
Lugtede af tlæskcsv~l,;rd
Hvad fanden vil de her?

Mel.: I en skov en hytte lå.
I et hus på Nørr ebro
Ville 20 lnen 'sker bo
Og la' liv og glæde gro
Helt i fred og ro
Så kom kapitalens hær
med visir og rustne svær d
Lugtede af f1æskesværd
Hvad fanden vil de her?
Huset det blev kvæ nlet ned
Hun dene de stod og sked
Der var stank af strølner sved
Lakajerne de sled
Så kaIn kapitalens hær
med visir og rustne svær d
Lugtede af flæskesværd
I-Ivad fanden vil de her?

KØBENHAVNS POLITI

Beredskabsafdelingen

Støttek.f.de rigt.beboere Nrb.gade 38 B
Troels Fløe Pedersen
Griffenfeldsgade 41,
2200 København N

Politigården
1567 København V

ru. 33 14 1448
Indvalg 33 91 09 10
Lokal nr. 2106

Fax. 33 15 Q5 49
Dato

13. oktober 1995
Journal nr.

01UD-50190-00703-95
Initialer: TBM.

Det bekræftes herved, at politiet den 13 10 95 har modtaget Deres anmeldelse vedr.
en demonstration med følgende program:
DATOJTID:
STED:
OPTOG/RUTE:
ANTAL:
ANSVJ\RLlG:
FORMAL:
MATERIALER:

Lørdag den 14. oktober 1995 mellem kl. 1500- ? .
Start Kultorvet, Kbh. K - til Folkets Park Stengade, 2200 Kbh. N.
Kultorvet-Frederiksborggade-Nørrebrogade (kort ophold ved lItørrebrogade 38 B)-Stengade-til afslutning i Folkets Park.
Ca. 5000 personer.
Anmelderen.
Pr.otestmod rydningen afbe$atte huse.
.
.
Megafon,bannere og flag.

I den anledning skal politiet henlede opmærksomheden på bestemmelserne i
Københavns politivedtægt § 12.1 og straffelovens § 267.1 (vedlægges) og
at
tilladelse til råden over gadeareal skal indhentes hos Københavns
magistrats 4. afdeling (eller evt. anden ejer af arealet),
at
demonstranterne tager opstilling på den af det stedlige politi anviste måde,
at
demonstranterne går i kørebanens højre side, og i øvrigt overholder færdselslovens bestemmelser,
at
demonstrationsstederne fremtræder pænt og ryddeligt,
at
højttaler/megafon ikke må anvendes til demonstrationsformål under selve marchen,
at
anvendelse af højttaler/megafon skal ske så tilpas afdæmpet, at det ikke giver
anledning til berettigede klager,
at .
evt. løbesedler skal være forsynet med navn/firmanavn eller "eget tryk",
at
eventuelle anvisninger fra politiet straks efterkommes.
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.BZ'ere
besætter igen
Efter år uden
husbesættelser er
BZ'erne atter på
færde - denne gang
uden at ville slås med
politiet
AfPETER øvrG KNUDSEN
Det er søndag eftermiddag i
hovedstaden. Langs Søerne
driver københavnerne gennem gyldne kastanieblade, og
i en baggård et stykke ude af
Nørrebrogade varmer en flok
unge BZ'ere sig med kaffe i
plasticknIs.
Både torsdag og fredag
smed politiet den lille flok ud
af tlen gule murstensvilla i
baggården, men lørdag rykke·
de gruppen igen ind i huset, et
erhverslejemål, som ifølge
BZ'erne ejes af en kvinde i
thailandsk skattely og har
stået tom i flere år, på nær en
periode som dartklub.
Efter flere år uden husbesættelser rykkede en gruppe
unge fra det autonome miljø allerede i maj ind i en delvis uhaooet ejendom på Østerbro, og
gruppen, ,der kalder sig selv
AIS for Amatør-Slumstormerne, har siden på forholdsvis diskret slumstormervis rykket
rundt mellem tomme boliger i
de københavnske btokvarterer. Undervejs har også fuglenes tømmerflåde i Peblinge
Søen prøvet at være BZ'at.
Slumstormerne aktionerer
angiveligt mod boligmanglen i
København. og de dyre saneringer, som gør det vanskeligt
for mindre velbeslåede at blie boende i de moderniserede'
use.
_
_ . ,".... ~_
For en måned SIden rykkede AJS ind i villaen bag' Nørrebrogade 38 og gik i gang med
at male og indrette sig med
bar og fælles soverum på første sal. Først i forrige uge blev
gruppen opdaget, og i torsdags rykkede politiet frem
med hundrede ,kampklædte
betjente, hunde og store transitbusser. De omkring tyve
slumstormere, som bor i huset, rykkede fredeligt ud - og
ind igen samme aften.

Misun4elig hån ....

.

, Fredag 'vat politiets kamp:
styrker på pletten igen,. og
'denne gang gik de grundigere
til værks: Vinduer og toiletter
blev smadret, trappen 'l
førstesalen revet ned, vandr

skåret over, og strømmen afbrudt. Selv pærerne i loftet
blev knust.
Allerede lørdag rykkede de
-temmeligt ukuelige BZ'ere
dog ind igen og gik straks i
gang med at hænge plast i de
gabende vindueshuller og
etablere ny strømforsyning.
Omkring den spruttende
kaffemaskine på køkkengulvet sidder sidst på eftermiddagen søndag 'Ulrikka' og'Søren', der, i vanlig BZ-stil foretrækker dæknavne, og som
med deres henholdsvis 24 og
26 år hører til de gamle i huset, hvor de fleste er omkring
20 år. Ind imellem kommer en
af de andre beboere forbi på
jagt efter toiletrulle, kaffefiltre eller rullepapir til en joint.
,>Vi undgår at komme i
slagsmål med politiet, fordi vi
er sikre på ikke at kunne vinde, Men vi tager ikke afstand
fra BZ'ernes metoder i gamle
dage, for de blev presset til at
forsvare sig,« siger 'Ulrikka'.
Hun har været BZ'er, siden
- hun som syttenårig flyttede
hjemmefra et »rigmandsparcelhuskvarter« nær København, meris 'Søren', der arbejder som' hjemmehjælper, i
sommers flyttede fra en politisk aktiv tilværelse i Ålborg
og direkte ind i -slumstormerlivet.
- Man må kunne {inde behageligerr; steder at bo end et
hus uden vinduer og vand.. ?
"Vores aktion er først og
fremmest en politisk manifestation. Vi vil gøre opmærksom
på Københavns Kommunes
storstilede sanering, som gør
boligerne dyre, og de mange
tomme erhvervslejemål,« forklarer 'Søren',
"På en måde er vi vendt tilbage til de gamle BZ-dage i
Ini'tiv-gruppen, hvor det først
og fremmest handlede om at
få et sted at bo sammen,. siger
'Ulrikka', som er blevet hånet
af ældre BZ'ere med fast bolig
for »aldrig at blive voksen«.
Til gengæld mener. ,hun, at
kunne spore en vis misundelse og længsel efter de glade
slumstormerdage hos dem. _
Som enhver BZ'er med re'
spekt for sig selv kan de to fortælle-om personlige oplevelser
med 'politiovetgi-el:5" og""' hærværk, og vi taler om voldsspiralen og den gensidige mistro.
Måske ville det være en ide
at bytte rolle med en urobetjent en ugestid? Forslaget
mødes med hånlatter.

';.~,!;~\~~~:tfW:,~~j;:~';:'6~&å"l'f((~~ii,

l~

Kul~urelbevæg~lse,;.,

H:an:)3e~:1980'ernes BZ'erei

som,: Eln:Jmlturel.bevægelse,:,
hVis f0nllålv~ atskabe \

anl,'

derledeS7rigCeksperimel'lW·
rendemMer at leve på~i\:Y;

:~~l;r:I;~~d!tf'E;-

BZ'e~e;-.for.sYiln~t·'.JtletleIJ'.X,

finwer;i~:~'~,;1:5g:_l{#1ipJR~4~t

te

betJel1te.:·g~nnei:n,

en,

?O/

meter. lang: tuIlli'~YL~;IekEl;'i:
nisk MusiK: Mtiseum/ hvor c

fandt. gYEtmåder . at': d~tnozi;c.
·strer~;og:'~ti()rierepå; .• M.

sto.rrnend~poliJi8Wll:fli{ fik,~

·Arfe.'B~'ernes-måI:' Seriere

~~KA~f~%~<;F~?t0;~~0~~~~

'entoiletkulDnie;j;,ho,;'edett
lavede.Inusikog litt~raturj: $orte,.. He.-~.t 'og"Ryesgade. 58;;:
Med,t~~eri pIey salIl;men,st~~i
<i Efter Rutana blev Gum-'
mifabrill~i:r :Shiønningog' del1e:iiiellem BZ' errieogor~,
fulgt~. en;ræ~e kendte be,.;

sættelse( 'af ejendomme

i.
Københiivu:' Al18trla,' hvor'

-.. ~q~. ~I\\t ug

U ll Ig~~I.:~j':;.'i'F~.;;"';!;i,
'Yi'ejeren ikke har efterlevet et otte:
\<årgammeltpåbud .om. at· sætte '•.
·/W; husene.i.stand: /:'."':""\;,:;';\"h~:;
::,.•••c,;'> Deh 8:augusf i årsattekoni.<
,:~·,.munen '. kniven for struberi' på'

;;~:;holigspekidantens.;.;·-'repræSen:'~,·

"y(tant. arkitektfirmaetHelge Jeri~}'
:/,c:hau,der lovede at udarbejde en'
:.tidsplan. for . istandsættelsen ino':
/ den'14 .dage.·.. Fristenblev.ikke i;
(,':'~bverholdt,: og kontorch~fen på
;,. ByfomyClSeskontoret," Jørgen:'
~f.:;, Stein; harmistet tålmodigheden:
.>:'TIrsdag den 17: oktober modtog
:Jfarkitektfimiaet .Helge Jerichau
~;;?et brev, om at kommurien agter
,:;:Ii'attvangsovertage husene.! føl-~;
,.;;{ge'Jørgen Stein er der ingen di~;
,,'Jl'rekte sammenhæng mellembe":'.'
::i:S'sættelserneaf dettomme baghus:.
~~;Slo~;l\jommuriens beslutnirig.·(,~;'·i)';

;'f;:qq~Merida jegså huseti fjernSy~f
f;\/rtet;ctæn,ktejeg•.'at nu skal der'
:"iJ{aItså"slåes etslligi .bolledejen,'
:. siger' kontorchef Stein til Den
...'
,,·rødetråd. . : ,,; ;"~'"
'if·,St~in .tilføjer;:åt ~ p~ocedureI(
.<: omknng ::;ekspropnatlOnener'
\.temmeli.!fomstændig. og tidligs(
.'. kan.· forventet afsluttet. til Skt.'
;~., Haris1996.::Ekspropriationen: .
~lk.'t ,';-iskal()gså~ behandles politisk. i.
Fo~femt~'g~~irykkede B'erzærks beboere ind i dere.y BZatte hus på '~Borgerrepr~~tationen ,.: '; fØr,
Nørrebrogadeefter; en d~monstration lørdagden 14. august.
. den kan træde l kraft.' '. ",
,
:";';'::'~':.;;;~-='(Foto:"Karsten-;-ClQUsenJ:!.i4~·~~"'~;~:~'!?#f'''i.~~~;~~C'iO~:~_'~:'''~.-'':_
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Bi~ko"lekti~~t-Berzærk.T.,.L;gelse~f toilet og køkken.strøm-,..·.··.·roIUi·vH tilt~~ld~~~'?),)··';;·
• N" (j 'h"
·'·k·f,:~,;·.men er blevet afbrudt og husets.",CPolitikonimisær Har(lY:Berg-.·

po, ørre . ro,.,. IVe~,,~I:",:,?,trappeer blevet fjernet... ....:. .,vold fra Københ~lVns P6litiStati';:
tevist revet ned og. gen.;·),..\·, Politiets hærværk har været så:: ~n 3.på Bellahøj oplyser, .at poli~
opbygget af henholdsvisk:,omfattende, at Københavns ;.;betlkke ken~er nogettd kom-.
..
..' ..•.
. "','skoleborgmester Jens Johansen·,. munens muhge overtagelse aL
politi og BZere: Imens
,nu viI undersøge, om der ertale·./Berzærk.. . • . .
.•.
Forsøger kom rri unenat : ".j' om enbegyndende ned.r~vning af< :.'., På trod~ af d~ omfattende po';,
.. . "b' .,.
.k ,'" . . '", huset.) så fald har pohhet nem- hhafspærrmgerr kvarteret og det.;
.f ravnste, '. O 19spe u.an-.':;/ligovertrådtloven,ogdennyud- , overvældende opbud af pansre--:
ten huset.'Skiftende ejere;',':. nævnte '. politidirektør Hanned~po~t~køret~jer o~ kampklæd:.'
I'"", . . tf·· ..•. .... '. ff' ;.Bech Hansen er afskoleborgme-'.'."te polihfolk.1 forbmdelse med,
h .•
ar nem IglO. e arg~o"i.steren blevetafkrlcifet ehredeT'::. sidstetuges, rydninger mener,
overtrådt .alle
gøreIse.' . .... :!.;;r~:'~~ . ,,·A;;:>/>'';.' Bergvold ikke. at det be~atte hus,
le påbud.
,.
,." >' .. :;~,,,::'
...·~.··.··e.r.e.I~Ø~;;h.·.gBv:~~o~~fæ~~~tij~gci~··
vil eksproPriere .. politiet- sent tirsdag eftermid-·.
;'BZerne ,er imidlertid fortrøst-" dag • heller ikke nye· angreb på,
-:-:=~~~-,..---.~~...-.;-;;uingsfuldtgåeti gang med gen ·:' Berzærk.:.;
,.. .. ,-;
...••.,.,' i ' . , " ; ' ..' ••• ' : 0 , ' opbygningen af Berzærk.. Med'.,~ Vi, har Ilildført vores .ryd-c'
.' ·,:~.,;,:rit;·:':",:.,:;V:/;···: hjælp fra naboerne og andre beT':::.. niilgsplaner·j '. torsdags ogj. fre-,
"JforbindelsemeddenførsteBZ-"':boerei kvarteret. er detlykke-,::' dags, siger han, og understreger'
.. ' .. demonstration',i"København ..i.:des ,. at .gøre huset nogenlunde:< atrydningerne forløb på en '~me-,
Jem ,år,.;rykkede.dennye;'BZ: ; ','beboeligt igen..' '.' .... c.' .•.' ... ,.....,•..•... get pæn og stille måde".', '" .'."
,::generationlØ~dag·den:14.okto~..::':.;::--.Genbesættelsen af Berzærk ;· ....·<Hardy Bergvold vil dog ikke
"', ,berind i deresbaglllispåNørre~\;!?;"er';bare. et enkelt' lilleskridti.v~;i afvise; at politiet påny vil angri~f
, ::\ ~ro ~ forfemte·gang.. ,;,:';1.~:~"'''-~ . '. ~ie~ ka~pfor at ska?e friru~:·'. be by~in~en: ,-,:•. ::..,':;
,",~;c'::" ... Huset på adressen ~ørrebro. " . . g.kollektiver overalt I byen,.sl- i ~'. ':~'~ HVlSVl konstaterer;atd.er er:
·...;;,;i;:gade:38B!:~?m~ae:ung~.håf;:t1Øbtt1{}ger!(Søren':
}hsindfryd; en af,:: nogen, som overnatter i huset og;.
i;;>.'<:c\~; BerZærk:.\tar;;i)føIg~';denrkbin."'~~'~;BZ~ eme,tUDen røde tråtL«,·;:)L,:dermed· forsØger: at •hige . .• det.·.. i;
":;'::;!"'~-; muiJåle\"boligl{6riiiriiSsio'
.•. ,Berzærkei vqres lille ånde7'~';;';besiddeIse, vilvi sIirideind.truer 'i:
,. '
blot;.få:;å!~{~ide ··~afrd.,.... ..'
.' '1 f eri verden fuldåf kapitali-"'.'·'politikOnimisæreif.\:/;i:~··:«"c;,:!:
bevaringsVæt; '.' . b"ygniiiger;~
stlskUndettrykkelse~og magtsy/.)~;,,/;Spørgsmåleter'·nii;ChvorVidt;':
hele. kareen';:}dene~er pi)litiet
e)~~:Vibor.her;'og vi bliver;:':,:dpolitiet ønske(at optrappe,.vol-?;
.tr.edje"og!ij~~lØ~.ig~;sid~tejtyd
erl;:t~stslå~,,~elllung~BZer.;;i.ryl:2;~{,P~:n}110d:.~Zerne:~or:·:at . rydde;:
.... " ,.;nmg; fremstod:nuset.someta.
.~:~. ,I mel1emtiden,h~r.:kommu•.. . ' usetpåcJerensbegærlng; sam·.'
>,::<::~,;':pilletskibg:;gIa!i'og:\lindtieSr8th~'. ..'erisPlan.:ogEjentlomsdirekto~
.' idigt}.m~d.,at.de kommunale··.·
". "\~;;mer ei.ligesom:dørene 'Og·'alIe,!.~,+ at/i:BesluttetJ af•. .•. ekspropnere':'9;,niyndighecler forsøger. at. få den
beboerriesejendele'og'møbler,,)baghUsetog totilhørende forhu·)7":. selvsammeJ,'ejer .~ fjernet·· p.g.a'·
blevetsmadret PolitIet harogså'~sefraejeren, boligspekulanten'", håns ulovlige. administration af'.
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Oprettet:

23-okt~95

17:48
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:,

; i (ober.J1avn, mandag + RB
"i: Lokalnævl1et for København besluttede under et møde mandag
:il ikke at gå ~iidere i sagen om den ballade, der opstod mellem
il )oli'ti og dem<._'strant.er ved Nørreport Station ved en
.li iemonstration for godt to uger siden.
LokalnævTIet - som behandler klager over politiet - blev på
~t møde mandag orienteret af den nye politidirektør Hanne
,ech Hansen, der i kraft af sin stilling er medlem af
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lævnet.
- Vi tog orienteringen til efterretning og går ikke videre
leo sagen. Jeg tror egentlig ikke, at der er nogen >sag<,
,iger formanden for nævnet, borgmester Jens Johansen (SF).
Han havde tidligere på dagen et møde under to øjne med den
,y pali tidirektør - et møde som han betegner Som >meget
Jositivt og åbenhjertigt<.
- Det er mit indtryk, at Københavns Politi har fået en
,eder, som vil ændre stilen af politiets arbejde - det ser
'i frem til med forventning, siger Jens Johansen.
Ifølge Jens Johansen var han og den ny politidirektØr enige
Jffi, at politiet i
fremtiden bør henvende sig til bystyret
ør aktioner som forleden, hvor en gruppe unge blev smi.dt ud
if
et besat huS på Nørrebro.
- Vi skal ikke blande os i politiets dispositioner og ændre
kompetancen, men bystyret kunne sidde inde med
,plysninger, som gør, at politiet ville finde det rigtigst
,t: vente med en sådan aktion, siger Jens Johansen til
.. Jtzau.
Han oplyser i den forbindelse, at kommunen har planer om at
1<~prohPriere ejetndor:un~n, efter hat ejerden gennfem etn åfrårække
k~e lar reagere
pa Kommunens enven e 1 ser or a
standsat ej endornm~n. Kommtmen ønsker at renovere huset med
ideresalg for øje.
'

stoft~i'Pe:

POT.JITI/KRIMINAL

GADEUORDEN-2
Porfatter: Ritzaus Bureau

~el~gram~

Oprettet: 23-okt-95

·.··;hnnhavn

Politidirektør. Hanne Bech Hansen oplyser til Ritzau, at hun
;.Rke kendte kommunens planer med ejendommen, da hun. forud
for aktionen på Nørrebro gav grønt lys for rydning af huset.
:; - Vi håber på i fremtiden at få et tarttere samarbejde med

il .~Olhmunen, D~n kan jo sidde inde med oplysninger, som kan
i lære nytt:j.gE-~ 1:or os at have, siger Hanne Bech Hansen.
Hanne Bech Hansen ~ som i.modsætning til sin forgænger har
,i Ji;llgt selv at sidde i loka.lnævnet - betegner si t fØrste møde
ji !. nævnet og samtalen med borgmester Jens Johansen som
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