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Frederi* 7. s* le blile htsket son "grudlore$ aiwr", oadet
er sortfddan, han er gengtuet pd et nindebldllra haw do.1i
1863. h|o,frd ovensfiai.le nrctiv er hentet. Mi,listeriet - Dted

{er A. W. Mollke til ve'1st|e t),1es tanlel ou en hyggelig
lan'iliebcgiw hed, ne.let$ kongcn skti|t un.let. Datoen.le
5.Juni slolBrerirde Dannet ha|e ealgt Det Mt nemliefod-
selsd.tb ld.len sn, hM huvtle fiet sonnen ned dan kendte
avi and Catl Rerling. Men det |dr sta.lig hendes wtbe-
wrede henntelighed.
Mindeblad, 1864 - Del ksl. Bibl;otek
(ovcnstaende fta II.LUSTRERDI TIDENDE lebr. 1992).

rssN 139?-5412
qhd.44 d4
Tdrnby Kommunes Lokilhisloriskt Samling
Skrevet og redigeret af: Inger KjEr J6nsen



Dunn a rks Ri ges Gr undlol

Chrislian den 8 dode den 20/l-1848. Han havde indset t iden var
inde ti l  en fblfalningsendring og rAdede i sit testamente sin tron-
fblgeren, Frederik den 7, til at gennemfnre en fri helstatsfbrtat-
n ing .
Allerede derr 28/l (1848) kundgjorde den nye konge at han vil le
indfsre en helstatsordning. Bolgerne efter revolutionen i Paris n6-
ede bl.a. ogsi Kobenhavn, hvor der afholdtes et mode i Casino.
Her besluttede man sig for at ge til kongen med krav onr en fri
forfatning og regeringens af'gang. Men regeringen var allerede gA-
et af'. Encv&ldens 1id var lorbi.
Aret efler - den 5. juni 18,19 - blev Danmarks Riges Grundlov
vedtaget.

Dannarks Riges Gmndlov fra 5. . luni 18,19 er senest blevet eitdtet
den 5 . jun i  1953 men ikke  iopbygn ingen.  Den kan opde les  i :

$$ 1-11 Regeringsfbrmen
$$ 12-27 Kongen og ministrene
gg 28-58 Folketinget og lovgivningcn

$$ 59-65 Domstolene

l$ 66-70 Folkekirken

$S 7l-84 Borgcrnes rettigheder og friheder
ti{ E5-89 Ikrafltreden og nndring afGrundlove

I'aragraffernes opdeling af'spclj1er den tredeling af magten der er
glundleggende i loven: den Jovgivende, udovende, og domrnende
magt, som tidligere alene var ti l lagt kongen i folge kongeloven af
1665. Disse principper er inspireret af den fianske fi losof Mon-
tesquieu, og skal forhindre at en stat bliver styret diktatorisk.
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Samtidig indcholder gnrndloven ogsi en "sarrl i.rndspagt" mellenl
borgerc og polit ikere, dcr indebarcr at borgerne all iver magl t i l
de fblkevalgtc mod, at dissc leder landet i ovcrensstcntmelse nred
grundlovens Ii ihedsparagral)'er.
Cirundloven al' I 849 blev udarbejdct af D. (i. Monrad, dcr var na-
tionall iberal og fbrtalcr lbr den alnrindelige valgret. I lan lod sig
inspirere af den norske grundlov l ia 1814 og den bclgiskc l ia
r8 l  L
Grundloven gav dog kun ca. 1401, af belolkningen mulighed fbr at
gA ti l  stemmeurnerne. Flcre revisioner af grundloven - I 852- 1853
og I866 - f irrte ti l  en indskrenkning af valgrctten ti l  landstingct.
F-orst ved grLrndlovsrsvisionen i l9l5 kunne ntan tale om denlo-
kratiske valg - lbr her fik kvinderne endelig valgret.
Vores nuvaerende grundlov fra 1953 sikrcde yderligerc de borger-
l ige rell igheder bl.a. med opr€ttelse af Ornbudsmands institutionl,n.
Dannrarks deltagelse idet europieiske sanarbcjde har her i
1990'erne skabt cn diskussion onr cn revision afGrundloven - og
Gnrndloven er isamme anlcdning hlevet provet ved hojesteret.
| 1840'erne var l i ihed og l ighed ikke en selvt'olgelighed i Dan-
rnark, nren Grundloven al'5.juni 18,19 skabtc grundlaget lbr dct.

Ftederik den 7's uindestolte

I 1880'ernc blev der rundt onr i landet rejsl en rakkc nrindestatue
afCnrndlovens "ladcr" Irrederik den 7 (1808-1863). PA Anrager
blev der i I 88I atlroldt rroder pi Rode Kro og Ny Kro lbr at drsf:
te muligheden ibr at fA rejsl en ti lsvarendc slatuc al kongen pe
sen. l)er blev nedsat en konrite og fbnnanden blev inil iativtagcrcn
tandlege ValdetDar Nielsen og sonr kasserer blev valgt Ole Jacob-
sen pi Kastrupgdrd. Der skullc lrerefter indsanrles penge ti l  fbr-
melet. l)d den udsendtc oplbrdring stod der bl.a.
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"Mange Beboere paa Ah.Bar hur kjendt den hojsalige Aldode
pesonligt, han ferdedes jo jtevnlig ibfundt os herude, og bragte
os til ut elske sin Pet'son ve(l sit.i@vne, bronJii Vrcsen"

Men dengang som nu syntes mange at pengene bedre kunne bru-
ges pA et herdt t i l trengt hospital.
De bidrag der efterhinden kom ind var dog givet forst og frem-
nrest afsmakersfolk. Monumentet kom ti l at koste 1.000 kr. G|un-
den, hvor statuen skull€ sta, blev givet afgerdejer Svend Petersen
fia Sundbyvester og 16 ved Arnager Landevej nogenlunde ved nu-
vrsrende Spicas Alle. Statuen blev alblsret den 6. juli 1885 - ars-
dagen for slaget ved Fredericia i 1849, Markeligt nok ikke pi irs-
dagen lor j unigrun loven - men maske var statuen ikke klar til op-
sti l l ing netop den dag? Fln efterlolgende fest blev holdt pA Ka-
struplund. Cennem mange er bekostede gardejer P. Jacobsen Ba-
cher tra St. Magleby en krans hven er den 5. juni, men denne tra-
dition borrfald, da girdejeren dode.
Statuen blev senere - sandsynligvis elier 1930 - flyttet lengere
nordpi ad Amager Landevej til g6rden "Fremtids Hib". Pi Filmen
fia Grundlovsjubilaet i 1949 nedl€egger man en krans her. Des-
veorre er det det eneste glimt vi har her pd Lokalhistorisk Sarnling
afstatuen.
Da kommunens nye ridhus skulle bygges blev statuen sat i depot.
Selvfolgelig var kommunen klar over afl 'ektionsverdien, men man
mente ikke det kunne betale sig at restaurere og genopsEtte statF
en. Den bar pA dette tidspunkt prag aftidens tand, var fremstil let
af t in - og havde i ovrigt ikke den store kunstneriske vardi, da den
var seriefremstillet. Ved en senere brand i kommunens depot pd
Nordmarksvej gik statuen op i flammer.
En lignende statue blot i gips har steet i haven ved Ny Kastrup-
sArd.
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Gipsliguren ul l:rclerik .ldt 7, het i huten ti ElisaherhvfiLle tl
Antugrrhrogtnle tu 1895.,lgurc koti].tct1erc til N.r Ko!t utgtird.

Grundkt|sfesten i Td b! i 1949

100 iirs-jubihgct ibr Grundloven al l 849 blcv fejret nrcd ponp og
pmgt iTarnby. [)er var indbudt ga]ster f ia de 3 nordiske ven-
skabsbyer ,  S t fo rnn len  iNorge,  A l l ing is  iSvcr ige  og  Kar is  iF in -
land. Den sidstn&vnte bys repr@sentant nAede dog ikke l iem.
Festl ighederne blev indledt L pinsedag den 5. juni med nordiske
gudstjenester i Kastrup og'Iimby kirker. I Kastrup var der hoj-
messe ved pastor Sceie 1'ra Stronnren og pastor Hassclager fra Ka-
strup. I TArnby ved provst C.J. l.ungberg l-ra All ingis og pastor
Strunge, Tirnby.
PA selve jubileurnsdagen modles sogneredct nred fbreningsbesty-
relser l ia helc kommuncn ved Korsvcjcns skolc kl. 9.00. Grund-
lovskomiteens lbrmand i 

' f irnby, 
Johs. I-eldvoss holdt en vel-

kornsttale hvorelier man gik hen ti l  mindepladsen lirr de faldne
fiihedskrcmpcrc. Her ficmsagde direktor Wullf f ia l)el Danskc
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Luftfartsselskab et mindedigt og man lagde kranse og buketter i
rsd-hvide farver.
De fremmodte gik herefter til Frederik d. 7's mindestatue, der li-
geledes var blomstersmykket. Sogneradsformanden Richard Ja-
cobsen holdt her en hyldesnale for grundlovens giver, og ogsA het
blev der lagt blomster og buketter.

Optog til Folkefesten

Langs Korsvejen og Saltverksvej var der hejst flag fra de nordiske
lande og det var bl.a. ogs6 her elever fra T6rnby, Korsvejen og
Kastrup gik i optog med faner, flag og bogegrene ned til festplad-
sen ved Bredeg6rd. Voksne langs ruten stodte s6 undervejs til op-
toget. Amager Bladet skrev ganske vist:

''Dog merkede man ikke den helt store Stemning. Det ear son onl
Grundlovsjubilceet knapt havde den Genklang i Befolkningen,
mqn kunne have snsket, hqabet og venlet. Aorsagen skal maaske
soges i den Selufolgelighed, hvonxed en 1949 Borger lever og
nodtager de Goder Samfundet byder. .. Stemningen mqn havde
ventet qt genopleve.fra hine uforglemmelige " M.tjdqge 1945 " var
ikke spontant til Stede i Aar- Slemningen man havde onsket gen-
skabt som et Billede f'a Dagene i 1848, da Grundloven bley en
realitel og bragte Friheden til Folket.

Men avisen mente alligevel at noget af den efterlyste stemning
kom, da ungdomsorganisationernes optog kom i gang. Det udgik
fra badmintonhallen pA Gl., Kirkevej og blev anfort af to faste-
lavnsrytlere eflerfulgt af hvidkleedte amagerpiger fia Sk),ttefor-
eningen, sportsfolk og spejdere.
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F rihe.l et lel he.lste Gul.l

' lcalelkon']i1cen 
vcd Korsve-jens skolc blcv oplbrdret l i lat afiangc-

re cl leslspil, ".ter klt1 e skahe lidt Stenning puct Dugen". Mun
blev i le.lterkonriteen cnige onr al et spil onr grundlovens ti lblivel-
sc ikkc egncde sig ti l  ct f i i lul ispil, da clet var fof intinlt. I steder
valgte man ar l ienlsti l le - s(nn l 'estspil lets lbrlhttel Skotte-Nielsen
udlalte dcl:
"Dcr tkurske I'blks Frihed helysr ved Optrin.li'u store Ojehlikke i
lot Historie. lti t'iltle gartte yise Nuti(len.\ Puhlikun, lnurlctles
tlenne l"rihecl i Tidens Loh gled I'itlket tl llende, hvorlecle.y Stot-
ntenttctrc tilruncde.sig lvhrgten, og hwtrlades dcn serrcrc glecl orer
i L.neweklett for endelig Ltt Dttokle ull i l"olkats Kruv ont en ./),i
lotldtning. lhA'iclerc il r,i nYget pointerc, .r et Folks l;rihed
koster Kuntp, og l"riltedans Bctruelse koster oglau Konp. Fri-
Itelsaunden nut ikke do! Gor den det, du tlor selvc Ii>lliet! '

( irundlovsspil let var soln ni!!nt tbrfhltet al l&rer ved Korsvciens
skole Skotte-Nielscn og instruerct al andcn lerer I ' f i tz l-und.
Skuespil lerne var bl.a. elever og lacrere l ia Korsvcjens skole - bi-
skop l.odchat blev spil let af overbibliotekar Jell Thastun).

5, OPTRIN - Bisp Lolehur .1. Thdsnut
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Festspillet b€stod af l0 optrinl
l. Mor Danmark med lblge. tlolger Danske, den danske fblke-

6nd modtages.
2. Det fri danske folk pa Tinge I lab
3. Danehofi Vordingborg 1241. Jyske lov gives
4. Niels Ebbesen, Danmarks beliier 1340
5. Kalmarunionen 1397, Norden forenes
6. Kristian den 2. giver Amager til hollandske bsnder ( I 521 )
7. StEnderforsamlingen 1660. Eneveldens indf'srelse. Msdet

mellem Otto Krag og Borgmester Nansen
8. Martsdagene 1848. Folketoget ti l Christiansborg
9. Genforeningen 1920. Sonderjylland vender tilbage
10. Besrettelsen 1940 - befrielsen I945

Slutningsapot€ose; Fremtiden

6. OPTRIN - Kristiun ll: E. Man:tssen, Mor Sigbrit: E. M.tthiesen,
Dyt'eke: Tove Ehlers
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o. oPTRIN - H,, utulske Totnesent, Dit chsens, Ahr;iiil

Amager  B lade la r rme ld le  tb \ l .p i l le t  n lcge l  po : rL t r l  og  s l re r  a r  derDrev en 
. 
\ lratende oplerelse _ og et gribende ojeblik da de maneeresrhladle horn Ined dannebrogsll, lg i henderne sang: ,. lter er"etyndigt land J t,,lre, virAelig sren'ntngen tra tEld ots lqq|-

Dagen sluttede med asfaltbal, fakkeltog og festf,rverkeri.
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77/SK{

FILM
Fredag den 4. juni

Hovedbiblioteket kl. 14.00

TARNBy KoMML[.tE FEJRER t00 ARs CRUNDT_ovsFEST
I 1949 iejrede TArnby Konrmune 100 Arsjubileet lor Dannrarts
Riges Grundlov med taler og et lestligt skuesptl "Frihed er det
bedste guld" med historiske optrin. De1 blev opfort ved BrcdegArd
afblandt andre elever fra Ko$vejens skole. Dagens begivenheder
skifdres i denne slumfilm - 35 nin., Tdrnby, 1919.
Oplagel aJ: S. Svenson ogJ. Nielsen.



TNNNBY KOTIIilIUilES
roo iRs

I
t

\

BRU]IIIl.OY$FE$T
2. Pinsedagn 6. Juni lg4g

Kl. 14 l.lr6l.plod.sn ved Br.o.loslrd

TALER, IIIUSIK, SAIIG OG
FESTSPIL

Kl. lgCS oo ts hor.dskole" ASFALTBAI

Kl. 229 FAKKELTOG tit tokni3k 3kol.

FYRUERKERI


