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Godt Nytir

Lokalhistorisk Sarnling onsker alle et rigtigt Godt
Nyt6r 1996.
Glemmer du... udkomrner pga. sygdom forst i rnidten
afjanuar og vil gelde forjanuar og februar.

Lokalhistorisk Samling har flere spendende aktivite-
ter planlagt for vintersasonen. Vi begynder den 30.
januar rned et arrangement med glassamleren og glas-
eksperlen Michael Blocl.r, som vil foftrlle om glas og
man er ved denne lejlighed velkommen til at med-
bringe egne glas til en uformel vurdering. Michael
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Bloch har isar specialiseret sig i presset glas. Dette
arrangement vil forega pa Kastrupgirdsamlingen i
stakladen kl. 19.30.

Desuden vil Inger Kjer Jansen vare tilstede i den Lo-
kalhistoriske Udstilling pA Kastrupgirdsamlingen
hver tirsdag kl. 14-16, dog undtaget uger, hvor der af-
holdes Fortelle rhj orne om onsdagen.

Fortellerhjornel er et nyt initiativ fra Lokalhistorisk
Samling. Lokale Tirnbyborgere vil fortelle om lsst
og fast fra livet i vores kommune. Vi aftrolder ca. et
arrangement om mineden, og det forste finder sted
den 14. februar pi Kastrupgirdsamlingen i Lokalhi-
storisk Samlings lokaler i kelderetagen. Vi begynder
med Ina Astorri, som er fodt og opvokset pi Nordre-
gird pi Englandsvej.
Torkild Feldvoss vil sidde i hjornet den 13. marts, og
Lillian Ejsing fra Vestamager forteller den 10. april,
ogforhrets Fortcellerhjarne slutter den 8. maj med
John Palm Nielsen.

Se den lokale presse for yderligere oplysninger.
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Generelt om skytteforeninger

Det var i forrige irl.rundrede, mange skytteforeninger
blev dannet, nemlig i tiden omking 1860 og derefter.
I Dansk Kulturhistorisk Opslagsvark kan man lese, at
baggrunden for skytteforeningernes opstien var de
nationale modsctninger, og i Danmarks tilfalde var
det rnodsetningen til Tyskland, der gjorde sig gal-
dende. Indtil 1865 blev der oprettet ca. 150 sLfttefor-
eninger rundt i landet under Centralkomiteen for Op-
rettelse af Skltteforeninger dannet i 1861. Nederlaget
i i864 ogede tilslutningen, og den forste amtsforening
blev dannet i Svendborg ligeledes i 1865 pi initiativ
af kaptajn Edvard Nielsen, som formulerede skytte-
foreningemes form6l siledes:

Maalet er ikke SlEdning, ikke Legemsovelser, ikke
Eksercits, men Maalet er: Ungdommens krigeriske
Opdrageke og Fadrelandskerlighedens Vcekkelse
hos Folket, og Midlerne til dette Maal er:
Sang, Foredrag, Slqdning, Legemsavelser og Ekser-
ctts.

Videre kan man lese i ovennrvnte opslagsverk, at
der var forskellige opfattelser af, hvordan skyttefor-
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eningerne skulle organiseres. Skulle de vare en slags
forskole til den egentlige lrrr, som godsejerne, office-
rerne og nationalliberisterne mente, eller skulle de
vere et korps i egen ret, en slags folkeher med direk-
te betydning for landets forsvar. Disse forskelle giver
sig udtryk i gruppernes aktiviteter: den forste gruppe
lagde udelukkende vrgt pi skydning, mens den anden
gruppe ogsa mente, at eksercits og gymnastik var vig-
tige for at uddanne rigtige soldater.

Amagerlands Slrytteforenings logo til medlemsbladet,
hvor bdde slqtdningen og gymnastikken illL6lreres.



Amagerlands Skytteforenin g

Amagerlands Skytteforening blev dannet pA initiativ
af premierlojtnant og urtekremmer Ludvig Scheel i
1868 pi et indkaldt mode pi Ny Kro. 60 medlemmer
blev indtegnet. Foreningens formil var "at udbrede og
vedligeholde ferdighed i riffelskydning og legems-
ovelser blandt mand af alle samfundsklasser".

Fr a Ama ge r I and s S lqtt t efor e n ings s lcy d e b an e v e d
Maglebylille. Personerne fra venstre: ?, Gert Bastian
Jacobsen, formond 1919-1931 og smedemester Ed-
vard Herling, formand l93l-1935. Foto ca. 1925.



Cyrnnastikken orntales i foreningeus for'handlingspro-
tokoller fbl lbrste gang i 1880, hvor uran elles om at
give 50 kr til gynnastikapparater. Men fra 1894 bliver'
der en pause til 1903, hvor en nyoprettet gymnastik-
folening i St. Magleby optages under forellingen. Men

det gir ibenbart i sig selv igen, for gyurnastikken lig-
ger igen st i l le.  og f 'orst  i  1927 genoptages ovelser i
gymnastik. I 1944 udtaler formanden, at gyrnnastik-

ken er det brrende i foreningen og antallet afgymna-

ster er oppe pi  135. Ved 100 irs jubi laet i  1968 ser

man idrrtteu iovrigt som en vigtig del af foreningens
fren.rt id.

Foreningens drengehold fra 1928. Lederen gitdejer

Jan Dirchsen ses til hojre.
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Ullerup Selskabelige Skytteforening

Foreningens primare formAl var skydning. Man ken-
der ikke iret for foreningens stiftelse, men holder sig
til 1 896, og kan sAledes fejre 100 6rs jubileum i ir.
Ullerups selskabelige forening blev stiftet i 1896, og
denne forening blev sliLet sammen med skytteforenin-
gen i 1 9 I 1, sA derfor har man valgt'l 896 til stiftelses-
ar.
Foreningen kravede oprindeligt, at man skulle have
boet i byen i 3 2r, far man kunne optages, og man
skulle velges ind i foreningen. Vel nok kriterier der
kunne styrke sammenholdet i foreningen, der den dag
i dag har en sterk kerne af trofaste og selskabelige
medlemmer.
Foruden skydningen stod foreningen for byens faste-
lavnsridning og juletresfest.
Foreningens aktiviteter var indtil 1956 forbeholdt
mend, men si kom en kreds af damer til, som synes
det var sjovt at skyde, og nu har man ogsi skydeafte-
ner for kvinder.
Skydehuset ligger pA FagArdsvej, hvor man flytede
ud efter ekspropriationen pi lergravene, og sondag
formiddag er i dag en fast hyggedag i klubhuset.



lnga Lindgrecn og l/ivian Hanscn i gong nted skyd-
ningen iforeningens hus pd Fagdrdsvej. 1994.
Foto: Rehni Nielsen. Fra bogen Til Ullerup aflnger
Kjcer Jansen og beboere i Ullerup, J991.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, si henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ IO
2770 KASTRUP
TLF.32 50 09 76

ASNTNGSTIo:
MANDAG 16-20
TIRSDAG 12-16
FREDAG 12.15

Lokalhistorisk Samling har desuden en fast
udstilling pA Kastrupgdrd:

Midt pi Amager
Kastrup Glas

Abent: tirsdag - sondag 14-17
onsdag tillige 19-21


