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I a'r er der igen kommunalvaig. Det er her i april maned 80 ar si-
den Socialdcmokatiet erobrede fleilallet i sogneradet,ll

I I det folgende fortelles hvordan der blev
de. alholdt valg og valgkamp i "gamle dage"

Efter et sogneradsmode omking 1900 hygger medlemmeme sig
pA Kastruplund. Fra venstre: Mikkel Jacobsen, Peter Fischer,
Svend IIansen, Peter Tonnesen, aile gdrdejere. dernest skolein-
spekor P.J. Petelsen, og tomrermesler Ma us Westh
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Valg anno 1902
' : i r f

Glasmager Kaj Olscn fortiEller folgende om ste-miiaaTgivelsbn \;bd
et sogneradsvalg i 1902. Den omtalte sogneradsformand. restaura-
tor Johannes l-arsen var medlem af sognerddet fra I 899- 1905 og
formand fra 1902- 1905 :

Min./brfortalte mig. at dd hdn i sin ungdom kom til Kasttttp,
ha,^de de konser,-atiw oE Nenstre flertal her i komnunen. Den da-
werende sognerddsfotmtlnd \,ar resteuratoren fra ITtlnecc4Qen pit
Kastrup Havn, Johannes La$en. l'algel til sognerddet foregik
som fotlger. Sognerddsfornanden sad ved et bord r yalglokalet
medraLglisten. Og elterhdnden som veelgerne komfrem til bordet.
spurgte formanden, hvem de ville stemme pd, og sd svarede ntan
ved at sige navnet pd kandidoten eller parliet, hvorefter .fbrman

Giasmagere og fiskcre pA Kastrup
er glasmager Nicls Madsen. l:oto:

havn ca. 1900. Manden imidten
Carl Flensburg
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Nu wr forholdet det, atrtskerhe tjente flest penge i sommelhaLr-
drct, rinteren gar jo ikke s& mange mulighedetfor dette erhrerr. I
den kolde tid fordtev fskerne megen tid i "Tutten", som ha.rkeca-
feen ogsd. kaldtes. Men det kostede penge, og her kneb det pd
denne drstid.
Ndr nufiskerne, modte opfor at stemme, sd kikl.,ede sopnerdds-
lormanden. Johannes Larsen. pd dem pd en ganske sce,lig ndde.
Herefier blet, de spurgt, hyor krydset skulle settes, og syaret blet)
natwligyis: "ved dig!". I/elgercnfrk et wnligt nik,- ag den kede_
lige vinterperiode yar rcddet!
I 1904 fik socialdemokratiet for forste gang sede i sogneradet og
erobrede 3 ud af de 7 pladser her. Forud var gaet en intens valg-
kampagne, ved hjelp af omdelto tryksager, mod€r, og annoncer i
aviseme. Socialdemokaterne snskede bl.a. at forbedre veiene.
slolerne- at oprefle et gas-o€t \ andr erk og endre l igningen af
kommuneskatten. Disse programpunktcr var -i folge Amager Avis-
ogsa D€ Modemtes mal.

Tdmby Kommune gamle ddhus i Kastruplundgade. Ca. 1920
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Amager Avis skrcv d. 25.9 1904 bl.a '

Valget sk denne Gang ske elter almindelig Valgret, hvilket er
Tilfeldet hvert 6'te Aar, medens det ellers er de hojstbeskattede
der lur Afgorelsen i deres Ilqand. De te Medlemmer, der staar
for Tur til at gaa af, er Gaardejer Peter Tonnesen, Skibstomrer
West og Sogneraadets Formand Johannes Larsen.
Nu agter imidlertid Socialdemokratiet i Kastrup at gore en Kraft-
anstr@ngelse for at bes@tte de tre ledigblevne Pladser, og den Del
aJ det gamle Sogneraeds Administration de vil soge at reformere
er Skatteligningen. Det etjo ogsaa haardt nok at store Hart-
kornsejere i Kredsen har faaet en Skattelettelse paa J00, 200,
1000, ja en endog 4446 Kroner, medens ubemidlede har faaet
Paaleg paa omkring 400 Prccent, og en gammel Mand, der nyder
Alderdomsunderstottelse er bleven sat 27 Kroner op.
Deue yilde jo i yirkzlighede\ v@re tilst@k*elig til at f@lde Sog-
neraadet, hvis det t'ar der fra Skatteansettelsen kom, men man md
huske paa, at Hr. Hage (dav@rende Jinansminister) nu een Gang
har fqaet sine Skattelove gennemfort, og Sogneraadet har altsaa
sine Regler at gaafrem efteL.

En uge senere skiver samme avis om de socialdemokratiske kan-
didater:
Det har yalct enyis Forbayselse, at Valgel netop er faldet paa dis-
se tre...Det ser n@meslfaltigt ud.
Vi vil tage dem i Ordensfolge og begtnde med Hr. TypografNiel-
sen.
Han er en ny Mand i Kommunen, har t)ist kun boet her et par Aar,
men eftet alt hvad man har hsrt om ham, skol ha rnre en dygtig
Mand, der er serdeles godt inde i almindelige kommunale For-
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hold, dertil rolig og besindig, saa han danner efter vores Forme-
ning et ypperligt Stof til et brugbart Medlem afRaadet.
Hr. Jorgensen (arbejdsnand Chr. J) har ikke uden Dygtighed le-
det Arbejdernes Forhold i Kastrup. Taler man Mand lil Mand
imellem, saa synes det, som om han ikke nyder s@rlig Popularitet
mellem Arbejderne. En Ting knn siges til hans Forhold: Ilan er
s.erlig godt inde i kastrupske Forhold.
Saa et der endelig Hr. Mikkel Nielsen. Hvem kender egentlig de
Ktalifkationer, der dygtiggor ham til qt styre Sognets Anliggen-
der. Vi ved kun om ham, efter egen Udtalelse, at han er svagelig
afHelbred, samt at han gjorde en syndelig Masse Ophevelser
over sin Skatteansettelse. Han erformodektlig medtaget sonx re-
prcesentant for det mindre Landbrug..Nufaar vi se ont de ru[ndre
Jordbrugere tiltror ham Eyner til at udrette nogetfaktiskfor dem.
Fra anden Sid.e er en ny Liste under Opsejling. Naar denforelig-
ger skal vi aldeles upartisk skrpnka den en nprmere Omtale.

NTr'  r  i !  (  6hL'  Fu i{r  i  D{.

$96i l ldtr4! i iomni-F!J.

Socialdcmokf atisk Forening
lor Xostrup og Onegn.

Jubi laumsfesten

p a a  X a s l r r p l u n d .
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"Den anden sides Liste" var Det Moderate par1i. Detle partis kan-
didater blev omtalt i Amaeer Avis den 13.11. 1904:

Banl.direktor Petersen, der har opholdt sig i mange Aar i Kastrup
bekledte en lang Tid detu store Stilling som administrerende Di
rektor ved Telefonselskabet, fra htilken han for et Par Aar siden
trak sig tilbage .. Som den iderige og energiske Mand, han er,
startede han Kastlup Bank, der allerede er et stalt og solidt
Forctageftde.

Det forste sognedd i T6mby kommune med en socialdemokratisk
fomand. Overst fra venstre: pastor Vibek, Glasmager Carl Olsen,
FoNaiter H.Jensen, Chr. Jorgensen, gardejer Andy Rasmussen, i
midten formanden N.P.Nielsen, jordbruger Svend Johansen,
gardejer Peter Jorgensen og gasvErksarbejder Carl Petefsen.
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Hans Nissen er fodt i Maglebylille og har i mange Aar y@ret
etablerct som Tomrcrmester i Kastrup. Han har ikke givet sig me-
get af med Politik men ahid y.zret rede, naar en god Sag tr@ngte
til Stotte, el$empel\)is kan nernes hans Arbejde for Amagermuse-
et.
Fisker Peter Msrk har yed tidligere Sogneraadsvalg veret udpe-
get til Kandidat, men har stadig holdt sig tilbage.
Disse tre Mend, der i sjeldent Grad har Befolkningens Agtelse og
Tillid er naturligvis klare over alle de Reforner, der tiltrenges og
mener at kunne realisere dem yed en modeme Politik.

Sogneradsyalget i Ny Kro
november 1904

Hvordan valgdagen forlob kunne Amager Avis ogsa fortElle sine
l@ser€:

Dagen oprandt med lys Himmel og ret godt Fore, altsaa lande
man rehte en rigelig Tilstramning af I/elgere efter den lvafige
Agitation, der ral gdet forud.
Og det utrolige indtrafvirkelig, at Vrclgerne for en Gang Stqtld
benyttede deres borgellige Ret, idet der afca. 62a VeQere nodte
ved Bordene 406 og afgav deres Slemme.
Fot Middagspavsen yar Tilstlomningen saadan jtzvnt hen; me n
efter kl. 5 kom der "Vej i l/.ellingen". I/ogn efter Vogn med hoj-
stemte I/@lgere modte frem pd Kamppladsen..
Naa, ja, for ikke at gare Sagen lang, saa blev Resultatet somjo
allerede Dagbladene har refereret, at Socidldemokraternes Liste
sejrede:
De nye Medlemmer afTaarnby Sogneraad er altsaa:
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Typogra/ N. P. Nielsen (261 st.), Jordbruger Mikkel Nielsen (257
st.) og Arbejdsmand Chr. Jorgensen (249).
Bankdirektsr E.B. Petersenfk 172 st., Tomrermester H. Nissen
153 st. og Fisker Morck 135 st...
Del er ikke saa underligt, at den store Sejr yakte Jubel blandt Ar
bejderne, og i Jlere Timer var Stemningen hoj i Kroen, og alle
Slags Sange lodfra de forskellige Run..
De fleste afAfiejderpartiet yandrede dog efterhaanden til Ka-
struplund, hvor Fiskerifureningenfor Kastrup holdt Fest.
Ja nuforeligger altsaa Valgresukatet. Nufaat i se, om de ny-
valgle Medlemmer formaal at prestere det Arbejde, som skal
indlede den ny ,4ra for Taarnby Sogn.

Sogneradsvalget i 1917

Ved valget i marts l9l7 erobrede socialdemokratiet for fs$te
gang flertallet i sogneradet. Dcr valgtes 5 socialdemokrater og 4
sataldt€ "Blandingskandidater". Blandingskandidateme var opstil-
let pA en fellesliste- i ov gt liste A pA sternnesedlen- og var et
valgforbund af Kommunalforeningen og den Radikale Venstrefor-
ening. De radikale havde f6et 2 pladser pd felieslistel og den ene
afdisse var den forsle kvinde, der nogensinde var bievet opstillet i
Timby Kommune. Ved kommunalloven af 1908 havde kvinder i
ovrigt opnaet valgret og valgbarhed til kornmunabadene. Den
kvindelige radikale lokalpolitiker var Hansine Christiansen. der
ikke opnaede al blive valgt. MAske fordi hun var stillet op pa li-
stens sidste plads.
Valgt blev bl.a. folketingsmand N.P. Nielsen, der blev formand
for sogneradet, en post han bestred indtil 1935.
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Hvis du har billeder, oplysnhger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, si henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLE\,|EJ 10
2770 KASTRUP
TLF.32 460545

ABNINGSTID:
MANDAG 16-20
TIRSDAG 12-16
FREDAG 12-15

Lokalhistorisk Samling har desuden udstil-
linger pi Kastrupgirdsamlingen:
Midt pi Amager og Kastrup Glas
Abent: tirsdag - sondag 14-17

onsdag tillige 19-21

Og pi Plydsen, Amager Standvej 350:
Kastrupfiskerne og havnen, Plydsen, og
Stoppenilen.
Abent: Lordag og sondag 13-16


