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P0litis[e
f0leningcl
Grundlovcnaf 1849banedevejen
for de politiskc par-ticl og deres
virksomhed.

samfuDdsklasser.
foNt i 1870 blev et egentligtven

Til en begyrdelsebestodparticolc
af mindre grupperaf ligcsindcdc,
der pd rigsdagenkunne tindc samnlen om bestemte sporgsmiil.
Grundlagct1br disse grupperinger
var hovedsageligdc klasscr i samfundet, der fremstod mcrc tydcligt
efter midten af 1800tallct: borgerskab.bonderog arbejdere.

Uenstle

A.[rrsnl,nsvarcr:r
D€t radikale vensrres
Lsr{ljdet
her pd Amagcr err

Gartner

oLE JENSEN
5t tlagtcbt
AT TENKE

Det I'orcnelle i/er?sr-.,,dcr blev
danneti 1870,er det sldstc cgcntlige politiske pafii i Danmark. Dct
udsprang afBo r/ere ernesSel
sia.l fra I8,16.
BondevennernesSclslaD var ikke
et politisk pafii nren en forcnirg
med to formel:
ot'tdttsiatlaen
r.tttlig:
Mdn EaLM scre sk'rfttu
n
1. at e.hveNe onfattende og noj
,tdjz. d Etur* kr'4
1^d4rnou2 ot artzagtige oplysniDgerom landbofor- erwr,
.a hoa
beh@d.
.t b€iritb
holdeneog
]{orr'i6
J!6glcq
Ptor.
2. at virkc for bondestandens
f ra e |algris 1950
emancipation(frigrtrelse) satrt hlta )nd.serlanlsRd.likalewnt,e
ge borgcrligc .ct for de andre
Ee@.14@.
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stiepaii dannet af forskellige
gupper i folketinget, der havde
etableret
sig i lobetaf 1860'eme.
De formulercdeet samletprogram
samtvedtegter.
I de folgende ar blev der dannet
flere grupperinger ud af Det
Forende Venstresmidte. Det resulteredei 1905 i dannelsenaf
Det Radikale Venslrc og fem at
seneredet nuvlerendetr/ersl,.e.
Amagerlands Radikale
Venstreforening blev
stiftet i 1915.Bestlrelsenbestodi 1918af bl.
a. Ingenisr H. Alsse og
stationsforstander
Kure.

1880'eme blev der dannetdels
en egentlig partiforening og dels
den fsrste lokalforening Kobenhavns Arbejder- og V@lgetforening. I l9l0 havdepartietlokalbestrelser i de fleste byer pA
Amagerbl.a. i Kastrup,Tsmmerup og Tamby.
I 1915 blev Det Kohsen'ative
Folkepartistiftet ved samlingaf
flere politiske gnrpper som en

Hoirc
PartretHojre blev etableret i Folketingeti arene 18'75-76af de medlemmerderikke sluttede
sigtil Venstre,det.vll sige tidligerenationalliberale, godsejereog losg€engere,
I begyndelsen af
,D, r."..
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Lh.,

Fotsi.lenpd
jubileunsskrill
fta AmaserKU t944
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bredere viderefsrelse af partiet
Hojre.
Amagerlands Konservative U gdomsfurening blet, stiftet i 1909. I
bestlaelseni 1910 var blandt andet lerer Skelby f1aKastrup.
I et festskrift i anledningaf Ungdomsforeningem35 6rsjubileum
skrev CharlesRasmussenog Poul
Hoe Larsen folgende om blandt
andetde politiske msder:
De 6. april 1909 alholdtes et
made pti Kastruplund ned det
forntil at f,i dannet en kc,nservativ ung.lomsforening pd lmager.
Pii det mode D/ev Amager Konservative Ungdomsfotenlt9 stiJiet
med forretningsforer
Valdemar
Anderse , Kastntp, somformand.

man regnede med, at ballet beg,)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 gode .foredragsholdere og i teressante etnner, der ogsd dengang
var pd dagsordenen.

SoGialdemolratiet
Stiftelsesaret fot Socialdemokralr€t regnes nomalt for at v€re
1871,det ir da en danskafdeling
af den intcmationalearbejderforening blev dannet.Men forst i
1878 blev Socialdemokratisk
Forbund etableret.Det var nu en
rcn politisk foreningog ikke som
tidligereogseen faglig organisation.

ArbejdsJbrmetl var den gang politiske foredrag med bal bagefter
samt diskussionsnbder med Soclaldemokrateme,og denne form
holdt sig fahisk de forste tyw dr
af foren i ngens ek istens.

Socialdemokratiet i Kast.up,
Tirnby blev danaeti 1890 efter
initiativ fra den socialdemokatiskeforeningi Sundby.

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

GlasmagerKaj Olsen, der blev
socialdemokratsom 15-drig i
1918,har skevet folgendeom et
livligt vrelgerrmode
i Dragsr og
St.Maglebyi 1920'erne.

Eu'4"' 14 q. 6 - /ziillal zaal

Socialdenokratieti T'irnbt Konnunelejret 50 'drsjubileun, 1940.
Rogesterekke ta venstrc: Jens Andersen,Alfred Larcea, walrher Thonsen, Carl
Haack, Kobnand Gtinstad, CatlJensen os He
Ca sen.
"ins
N.P. Nielsen,S.M.
Forreste rckk ?, Ane Weneryaard, tidlisrc sosneftdslomatd
Mahe4 dawrende sosner'Adsfoman.lRichad Jacobsenos snedkrJe6en.

Forudfor folke- eller landstingsvalg blev der aJholdt velgermoder i deforskellige landsbyerher
pd Amager. Alle partier var repr@senteretved deres kandidater. Disse moder skaffedefyldte
huse-iser i Kastrup, hvor vi var
sA mange.Det kneb derimod lidt
i Dragor og St. Magleby, hvor
social demokraterne var temmeIig
fd. Det var derfor en uskrevenregel, dt ri fra Kastrup modteftem
4z@1/.a.6

red moderne her, - vi horer jo
under sanme valgkreds. Dette
vortfremmqdebets.l sd meget,at
fi n.estenaltid rtk dirigenten efter rort forslag.
Et s,idant vzlgermode i Dragor
lar for os fra glasv@rketsamtidig en dejlig aftehtur, idet i
spadseredesamlet ad Strahdvejen derud. Vi gjorde gerne et lille
ophold i engenefor at drikke en
pilsxer ellet to, og sdfortsatte
- le'.lidt ml

tgen.
Det var just ikke ned smil, vi bley
nlodtagel aJ venttre- og kotlservativelblkene, men socialdemolTtlteme bod os altid sd hjertelig vel-

Der JAldt mange sjove replikker
wd sddanne lejligheder. Jeg husker f.eks. en af de indfodte dragorbeboere, der brugte en mor,
som sammenligningmed den daverende venstreregering, idet han
pd sit rigtige dragormdl sammenlignede regeringen med "en stuer
sort sb) og po denne sky stdr der
en mand og blceserpd en trompit men plodslig skiller slqyen sig adog pladask - der ligger manden!".
En af Venstresfolketingsmend, 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 koens 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 nokDiE"
Dirigentetl havde svcert ved at Ji
ro i salen igen.for her rejste samtlige s'ocialdemokrdter sig og sang
"Flyv hojt vor sang pd sterke vinger". Og nodet sluttede.

IAn[ySosns
l(omnuna
leForening
Undervejs i den lokaie politiske
kamp er der ofte blevet etableret
tvelpolitiske eller upolitiske lister
ogseher i Tdmby Kommune.
Tdrnby Sogns Kommunale Forenhtg aJ 1908 blev dannet blandt
andet for at have et forurn, der
kunne organisere agitationen op
til sogneredsvalget
i 1909.
Foreningenonskedeat tage kampen op med den socialdemokratiske llengang i kommunen. Foreningens formlil var "at virke til
Fremme for Kommunale Interesser i Taarnby med Udelukkelseaf
politiske Hens)n"

Eleeee, ,144. 6 - i4nllA. 2@l

Handelsgafiner
Oluf Krisknsen
p,i lalerctolen.Ca. I955

Oluf Kristensen'Ny Kasfupgerd" fortaeller om, hvordan han kom ind i
denlokal€politik og om sit arbejde i Timby sognerAdopstillet af
Temby Sogneskommunde forening:
Omfuing 1921 var jeg eh aften til
generalforsamling i Lodsejerlaugeti Kastrup.
Da modet var forbi iste det sig,
at ogsd den kommunale Y@lger
q..".ot44a.6

forening havde madesamrnested
og kun venledepd, at kunnekaple
lodsejernetil deresmode,idet bestylelsen i velgerforeningen, der
samtidig vat medlemmeraf forenihgeh Reiraiter,,en forening a/
lidligerc sognefidsmedlemrfier,
var modt. Det var en orerlaskelsesahion, hvor hele den gamle
bestyrelse i velgerforeningen
nedlagdederes mendater og udpegede nogle af os yngre til ot
oreftage hvervene.Jeg blev yalgl
Iilfomahd.
- 1*tlVtttWt

Som formand forsogte jeg ude
storre held at sette lidl liv i welgerforeningen ved at alholde
nogle selskabelige samfte komster og lignende. Kun forud for
de kommende valg var der videre
interessefo r forenin gen.
Da sognerddsvalgehe i 1925
nermede sig, rtk vi lavel opstillingsliste for de borgerlige partier- Selv onskedejeg ikke at blive
valgt og manipulerede, synlesjeg
seb, sA diplomatisk, at jeg forst
l,am til al shi som nr. 7 pd en liste, hvoraf der ikke var meget
h'ib om atfd valgtfere end 3.
Sognerddet bestod af 6 soeialdemokrater 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 franskmenrlene siger: L'apetite vient
en mangeahl (appetitten kommer
mensmdk sptser).
Der var i arbejdet i sognerddet
megel inleressant og sikkert bdde
udviklende og berigende.

Formanden for sogneridet var
folketingsmanden N.P. Nielsen,
med hvemjeg gennemdreneJik
et aldelesudm@rketsamarbejde.
Vedet af defolste nsder var en
sag til behandlingog vedtagelse,
Jeg nente mdskeat skulle benytte
lejlighedentil lidt talefor oJkntlig t@ppe,men N.P. Nielsensagde stille og roligt: " at mAskekan
der were noget i det Kristensen
fremforer, mendet burde i s,ifakl
werefremkommet i udvalget, nu
er detfor sent."
Det var en bel.Ering,men jeg erfarede ogsd gang pd gang i vorl
12-drige samarbejde,at ndr som
helst der fra borgerlig sidefremkam noget af verdi, s,i blev det
alrtd tugel til folge, selvom det
betod @ndring eller enddafuldstcendigforatldfing af del af modpartenforesldede.
Efter denfsrste periode i sogherddet blev jeg ordforer for den
borgetlige gruppe i sognerddet,
medlemaf kasse-og regnskabsudvalgetog deJlesteaf de andre
betydekdeudwlg.
Uanset vor fotskellige politiske
opfattelseog stilling var N.P. Ni-

q.&so" d4 44,6 - tu"tli!r'. 4tut

elsenog mit samarbejdeaf en sd- ge, enlig 2 kohservalive og
dan art at vi blev venner,og da N.
Arbejdet kendtejeg, men det
jubiP. Nielsen blevfejret ved en
de ikke meredensammecharme.
leutfisfest i sognerddet,blev det
betrcet mig pA hele sognerddets Medarbejderne var andrc, mirl
yegne at holde festtalen for ham indllydelse og mAskemin lyst og
garen.
og at overr@kke
evne til at virke mindre.jeg ble|
dog gerne hort og jeg tor Eo, ql
jeg
.. Efter at havev@retmedlemi 12
ogtd i dennepeiode gjorde
dr af sognerddetnegtedejeg at
gavn wd mit atbejde i sognerdlade mig genopstille. Jeg skulle det.
inidlertid fi endnu en periode i
rddet, idet jeg igen var medlem
fra 1946til 1950.Da jeg udtrddte
i 1937, var nin b*temte mening
at opgi.resogherddsafiejdet,idet
N.P. Nielsender var socialdernojeg V,ntes,jeg kunne gore merc
kratisk sogneridsformandi Temn)tte andreslederby Kommuneiia 1917 til 1935
har i et afskedsinterviewfortalt
Imidlertid var forholdene, da del
folgende historie, der kan give
skulle vere valg i 1946 efter Lrih6b for selv det mindste politiske
gen megetforandrede. Kommupani.
nen yoksedesterh. Den kommunale vrzlgerforening yar aldeles
N.P. Nielsen stillede op i 1918
hensygnendeog det kohservative
som den fsrste socialdemokmtipafti ville nu selv opslille, og jeg
ske folketingskandidat i Halvblevfra flere sider indst@ndiganvrimmen-kredsen,
der 16 mellem
modetom at lade mig opstille som
Limlorden og Jammerbuglen.
en slags samlingsmerkefor borDet var i forv€jen en stark vengerlige interesserudenomde rene
strekeds,se N.P. Nielsenhavde
politiske linier. Til sidst lod jeg
mangeoddsimod sig ved et velmig overtale.
germsd€der. Han fortaller:

tlanstartGr
sonlllle

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

Jeg husker et msde, hror jeg appellerede til dekagerne om at

Et4e,."' /4 st, 6 /444i4/ e@l
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er gden!" Da reiste sig en mand
midt i den kompahe bondeforsamling og svarede: "Nei, a lN it
gden,aeherendnu!"Det ral e mafid itom turde bekende kulor midt i en.flok af nodstandere, 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........

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?
Retsfoftundetsik i 1958indfot bedrc
Iathakl pd vendnaseL Fra llercs wlsdris rcl ktmnu e- og antsfidswtget i
t958

slutte sig til Socialdemokatiet
Jeg blev la aJbrudtafe stemme
.f/a folsamlhge , det sagde:
"Det nylter et den mindstesmul'
thi her er kunjen socialist,d han
Ezw@ d4 4. 6 //44/2a 20ol
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Hvis du harbilleder,oplysningereller andetaf lokalhistoriskinteresse,
si henvenddig til:
LokalhistoriskSamling
Kamillevej10
2770Kastrup
T1f.32460545'
Abningstider:
Mandag16.00- 20.00
Tirsdag 12.00- 16.00
Fredag 12.00- 15.00

LokalhistoriskSamlinghar desudenudstillingerp6
Kastrupgirdssamlin
gen

Plyssen
AmagerStrandvej350:

ItMidt pfr Amagertrog
"Kastrup Glas"
AbentTirsdagog sondag
14.00-17.00
Onsdag
tillige
19.00-21.00

Permanente
og
skiftendeudstillinger
AbentLordagog sondag
1 3 . 0 01-6 . 0 0

