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P0litis[e f0leningcl

Grundlovcn af 1849 banede vejen
for de politiskc par-ticl og deres
virksomhed.

Til  en begyrdelse bestod part icolc
af mindre grupper af l igcsindcdc,
der pd rigsdagen kunne tindc sam-
nlen om bestemte sporgsmiil.
Grundlagct 1br disse grupperinger
var hovedsagelig dc klasscr i sam-
fundet, der fremstod mcrc tydcligt
efter midten af 1800 tal lct: bor-
gerskab. bonder og arbejdere.

Uenstle
Det I'orcnelle i/er?sr-.,, dcr blev
dannet i  1870, er det sldstc cgcnt-
lige politiske pafii i Danmark. Dct
udsprang afBo r/ere ernes Sel
sia.l fra I8,16.

Bondevennernes SclslaD var ikke
et politisk pafii nren en forcnirg
med to formel:
1. at e.hveNe onfattende og noj
agtige oplysniDger om landbofor-
holdene og
2. at virkc for bondestandens
emancipation (frigrtrelse) satrt h-
ge borgcrligc .ct for de andre

samfuDdsklasser.

foNt i 1870 blev et egentligt ven
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stiepaii dannet af forskellige
gupper i folketinget, der havde
etableret sig i lobet af 1860'eme.
De formulercde et samlet program
samt vedtegter.

I de folgende ar blev der dannet
flere grupperinger ud af Det
Forende Venstres midte. Det re-
sulterede i 1905 i dannelsen af
Det Radikale Venslrc og fem at
senere det nuvlerende tr/ersl,.e.
Amagerlands Radikale
Venstreforening blev
stiftet i 1915. Bestlrel-
sen bestod i 1918 af bl.
a. Ingenisr H. Alsse og
stationsforstander Kure.

Hoirc
Partret Hojre blev etab-
leret i Folketinget i are-
ne 18'75-76 af de med-
lemmer der ikke sluttede
sigtil Venstre, det.vll si-
ge tidligere nationallibe-
rale, godsejere og los-
g€engere,
I  begynde lsen a f

1880'eme blev der dannet dels
en egentlig partiforening og dels
den fsrste lokalforening Koben-
havns Arbejder- og V@lgetfore-
ning. I l9l0 havde partiet lokal-
bestrelser i de fleste byer pA
Amager bl.a. i Kastrup, Tsmme-
rup og Tamby.

I 1915 blev Det Kohsen'ative
Folkeparti stiftet ved samling af
flere politiske gnrpper som en

,D, r.".. u- d tu , Lh., L,-
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bredere viderefsrelse af partiet
Hojre.

Amagerlands Konservative U g-
domsfurening blet, stiftet i 1909. I
bestlaelsen i 1910 var blandt an-
det lerer Skelby f1a Kastrup.

I et festskrift i anledning af Ung-
domsforeningem 35 6rs jubileum
skrev Charles Rasmussen og Poul
Hoe Larsen folgende om blandt
andet de politiske msder:

De 6. april 1909 alholdtes et
made pti Kastruplund ned det
forntil at f,i dannet en kc,nserva-
tiv ung.lomsforening pd lmager.

Pii det mode D/ev Amager Kon-
servative Ungdomsfotenlt9 stiJiet
med forretningsforer Valdemar
Anderse , Kastntp, somformand.

ArbejdsJbrmetl var den gang poli-
tiske foredrag med bal bagefter
samt diskussionsnbder med Socl-
aldemokrateme, og denne form
holdt sig fahisk de forste tyw dr
af foren i ngens e k is tens.

Ege tlig ikke u derligt at det
kneb med at holde bdlet wd lige,
sdledes var det ikke muligt a/ fd
rigtig tilslutning til moderne for
det tidspunkt pd aftenen, hvor

man regnede med, at ballet be-
g,)ndte, og med bestYelsen, som
var pti 12 mand, var det ikke stort
bedre. Ofte var kun halvdelen
modt og en mulh pd 50 ore for
hver forsommelse slntes ikke at
have den onskede virhing. Ellers
nd del indrgmmes, at det vat go-
de .foredragsholdere og i teres-
sante etnner, der ogsd dengang
var pd dagsordenen.

SoGialdemolratiet
Stiftelsesaret fot Socialdemokra-
lr€t regnes nomalt for at v€re
1871, det ir da en dansk afdeling
af den intcmationale arbej derfor-
ening blev dannet. Men forst i
1878 blev Socialdemokratisk
Forbund etableret. Det var nu en
rcn politisk forening og ikke som
tidligere ogse en faglig organisa-
tion.

Socialdemokratiet i Kast.up,
Tirnby blev danaet i 1890 efter
initiativ fra den socialdemokati-
ske forening i Sundby.

Glasmager Kaj Olsen, der blev
socialdemokrat som 15-drig i
1918, har skevet folgende om et
livligt vrelgerrmode i Dragsr og
St. Magleby i 1920'erne.
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Socialdenokratiet i T'irnbt Konnunelejret 50 'drsjubileun, 1940.
Rogeste rekke ta venstrc: Jens Andersen, Alfred Larcea, walrher Thonsen, Carl
Haack, Kobnand Gtinstad, CatlJensen os He 

"ins 
Ca sen.

Forreste rckk ?, Ane Weneryaard, tidlisrc sosneftdslomatd N.P. Nielsen, S.M.
Mahe4 dawrende sosner'Adsfoman.l Richad Jacobsen os snedkrJe6en.

Forud for folke- eller landstings-
valg blev der aJholdt velgermo-
der i de forskellige landsbyer her
pd Amager. Alle partier var re-
pr@senteret ved deres kandida-
ter. Disse moder skaffede fyldte
huse- iser i Kastrup, hvor vi var
sA mange. Det kneb derimod lidt
i Dragor og St. Magleby, hvor
s oc ial demo kra te rne var te mme I i g
fd. Det var derfor en uskreven re-
gel, dt ri fra Kastrup modte ftem

red moderne her, - vi horer jo
under sanme valgkreds. Dette
vort fremmqde bets.l sd meget, at
fi n.esten altid rtk dirigenten ef-
ter rort forslag.

Et s,idant vzlgermode i Dragor
lar for os fra glasv@rket samti-
dig en dejlig aftehtur, idet i
spadserede samlet ad Strahdve-
jen derud. Vi gjorde gerne et lille
ophold i engene for at drikke en
pilsxer ellet to, og sd fortsatte
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tgen.

Det var just ikke ned smil, vi bley
nlodtagel aJ venttre- og kotlserva-
tivelblkene, men socialdemolTtl-
teme bod os altid sd hjertelig vel-

Der JAldt mange sjove replikker
wd sddanne lejligheder. Jeg hu-
sker f.eks. en af de indfodte dra-
gorbeboere, der brugte en mor,
som sammenligning med den da-
verende venstreregering, idet han
pd sit rigtige dragormdl sammen-
lignede regeringen med "en stuer
sort sb) og po denne sky stdr der
en mand og blceser pd en trompit -
men plodslig skiller slqyen sig ad-
og pladask - der ligger manden!".

En af Venstres folketingsmend, en
jyde, der var in|iteret som taler,
ville imodegd dette billede med
"trompilen" ved i stedet at scette
noget mere produktivt. Han valgte
en ko og sammenlignede nu de
Jbrskellige mi istre ned koens
edlere dele. For hver sanmenlig
ni g han Jbretog begtfidte han
med at sige pi godt jysk: "Og sd
hdr wi" og sd newte han fnt ko-
ens hoved og nedeJier.

Men eftersom han kom kengere
og lzngere ned pd koen, havde

han svart ved at.finde fiere, og
alle ninistre vy entlnu ikL,e
n@wlt Til sidst kom han ikke len,
gere end til: "Og sd hrir wi..." Sti
lad en fra salen: "Og sd hdr u,i
r. . . .  og det er nok DiE"
Dirigentetl havde svcert ved at Ji
ro i salen igen.for her rejste samt-
lige s'ocialdemokrdter sig og sang
"Flyv hojt vor sang pd sterke vin-
ger". Og nodet sluttede.

IAn[y Sosns l(omnuna-
le Forening
Undervejs i den lokaie politiske
kamp er der ofte blevet etableret
tvelpolitiske eller upolitiske lister
ogse her i Tdmby Kommune.

Tdrnby Sogns Kommunale For-
enhtg aJ 1908 blev dannet blandt
andet for at have et forurn, der
kunne organisere agitationen op
til sogneredsvalget i 1909.

Foreningen onskede at tage kam-
pen op med den socialdemokrati-
ske llengang i kommunen. For-
eningens formlil var "at virke til
Fremme for Kommunale Interes-
ser i Taarnby med Udelukkelse af
politiske Hens)n"
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Handelsgafiner
Oluf Krisknsen

p,i lalerctolen. Ca. I955

Oluf Kri-
stensen 'Ny Kasfupgerd" fortael-
ler om, hvordan han kom ind i
den lokal€ politik og om sit arbej-
de i Timby sognerAd opstillet af
Temby Sognes kommunde for-
ening:

Omfuing 1921 var jeg eh aften til
generalforsamling i Lodsejerlau-
get i Kastrup.

Da modet var forbi iste det sig,
at ogsd den kommunale Y@lger

forening havde made samrne sted
og kun venlede pd, at kunne kaple
lodsejerne til deres mode, idet be-
stylelsen i velgerforeningen, der
samtidig vat medlemmer af for-
enihgeh Reiraiter,, en forening a/
lidligerc sognefidsmedlemrfier,
var modt. Det var en orerlaskel-
sesahion, hvor hele den gamle
bestyrelse i velgerforeningen
nedlagde deres mendater og ud-
pegede nogle af os yngre til ot
oreftage hvervene. Jeg blev yalgl
Iilfomahd.
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Som formand forsogte jeg ude
storre held at sette lidl liv i wel-
gerforeningen ved at alholde
nogle selskabelige samfte kom-
ster og lignende. Kun forud for
de kommende valg var der videre
interes s e fo r forenin gen.

Da sognerddsvalgehe i 1925
nermede sig, rtk vi lavel opstil-
lingsliste for de borgerlige parti-
er- Selv onskede jeg ikke at blive
valgt og manipulerede, synles jeg
seb, sA diplomatisk, at jeg forst
l,am til al shi som nr. 7 pd en li-
ste, hvoraf der ikke var meget
h'ib om atfd valgtfere end 3.

Sognerddet bestod af 6 soeialde-
mokrater og 3 borgerlige. l/ed
valget /ik jeg imidlertid sd mange
personlige stemmer, at jeg blev
wlgt ikd.

Jeg gledede mig ikke over at r@-
re kommel i sognerddet, syntes
jeg ha|de figeligt tlok at gore pd
andrc omrdder. Men som fransk-
menrlene siger: L'apetite vient
en mangeahl (appetitten kommer
mens mdk sptser).

Der var i arbejdet i sognerddet
megel inleressant og sikkert bdde
udviklend e og berigende.

Formanden for sogneridet var
folketingsmanden N.P. Nielsen,
med hvem jeg gennem drene Jik
et aldeles udm@rket samarbejde.

Ved et af de folste nsder var en
sag til behandling og vedtagelse,
Jeg nente mdske at skulle benytte
lejligheden til lidt tale for oJknt-
lig t@ppe, men N.P. Nielsen sag-
de stille og roligt: " at mAske kan
der were noget i det Kristensen
fremforer, men det burde i s,i fakl
were fremkommet i udvalget, nu
er det for sent. "

Det var en bel.Ering, men jeg er-
farede ogsd gang pd gang i vorl
12-drige samarbejde, at ndr som
helst der fra borgerlig side frem-
kam noget af verdi, s,i blev det
alrtd tugel til folge, selvom det
betod @ndring eller endda fuld-
stcendig foratldfing af del af mod-
parten foresldede.

Efter den fsrste periode i soghe-
rddet blev jeg ordforer for den
borgetlige gruppe i sognerddet,
medlem af kasse- og regnskabs-
udvalget og de Jleste af de andre
betydekde udwlg.

Uanset vor fotskellige politiske
opfattelse og stilling var N.P. Ni-
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elsen og mit samarbejde af en sd-
dan art at vi blev venner, og da N.
P. Nielsen blev fejret ved en jubi-
leutfisfest i sognerddet, blev det
betrcet mig pA hele sognerddets
yegne at holde festtalen for ham
og at overr@kke garen.

.. Efter at have v@ret medlem i 12
dr af sognerddet negtede jeg at
lade mig genopstille. Jeg skulle
inidlertid fi endnu en periode i
rddet, idet jeg igen var medlem
fra 1946 til 1950. Da jeg udtrddte
i 1937, var nin b*temte mening
at opgi.re sogherddsafiejdet, idet
jeg V,ntes, jeg kunne gore merc
n)tte andre sleder-

Imidlertid var forholdene, da del
skulle vere valg i 1946 efter Lri-
gen meget forandrede. Kommu-
nen yoksede sterh. Den kommu-
nale vrzlgerforening yar aldeles
hensygnende og det kohservative
pafti ville nu selv opslille, og jeg
blev fra flere sider indst@ndig an-
modet om at lade mig opstille som
en slags samlingsmerke for bor-
gerlige interesser udenom de rene
politiske linier. Til sidst lod jeg
mig overtale.

Men det bley ikke soh i de folste
I2 dr. Der var nu I I medlemmer i
rddet men stadig kun 3 borg*li-

ge, enlig 2 kohservalive og
Arbejdet kendte jeg, men det
de ikke mere den samme charme.

Medarbejderne var andrc, mirl
indllydelse og mAske min lyst og
evne til at virke mindre. jeg ble|
dog gerne hort og jeg tor Eo, ql
jeg ogtd i denne peiode gjorde
gavn wd mit atbejde i sognerd-
det.

tlan startGr son lllle
N.P. Nielsen der var socialderno-
kratisk sogneridsformand i Tem-
by Kommune iia 1917 til 1935
har i et afskedsinterview fortalt
folgende historie, der kan give
h6b for selv det mindste politiske
pani.

N.P. Nielsen stillede op i 1918
som den fsrste socialdemokmti-
ske folketingskandidat i Halv-
vrimmen-kredsen, der 16 mellem
Limlorden og Jammerbuglen.
Det var i forv€jen en stark ven-
strekeds, se N.P. Nielsen havde
mange odds imod sig ved et vel-
germsd€ der. Han fortaller:

Jeg husker et msde, hror jeg ap-
pellerede til dekagerne om at
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er gden!" Da reiste sig en mand
midt i den kompahe bondefor-
samling og svarede: "Nei, a lN it
gden,aeherendnu!"-

Det ral e mafid itom turde be-
kende kulor midt i en.flok af nod-
standere, og det gav mod til at
fortsrEtte

Da ','algkampagnen var til ende
havde.jeg stiftet 3 partiforeningel
og fik pd valgdagen mellem 120
og 130 stemmer. Det ver da ahid
en begndelse... . . . . .

Retsfoftundet sik i 1958 indfot bedrc
Iathakl pd vendnaseL Fra llercs wls-
dris rcl ktmnu e- og antsfidswtget i
t958

slutte sig til Socialdemokatiet
Jeg blev la aJbrudt afe stemme
.f/a folsamlhge , det sagde:
"Det nylter et den mindste smul'
thi her er kun jen socialist, d han

Det bli'r en estlig. ias,
Aer &ommei,kloark pi Yex{-

ruger.. l{en il€rr kommer lo
Lok 'tfl nre8tc lr. - ikkcsrridL

vi s l E.ttc lirtt trrt i det?
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup

T1f.32460545'

Abningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger p6

Kastrupgirdssamlin gen

ItMidt pfr Amagertr og
"Kastrup Glas"

Abent Tirsdag og sondag
14.00-17.00

Onsdag tillige
19.00-21.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lordag og sondag
13.00- 16.00


