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Vestres frontløbere. 

Husmændenes vilkår. 

Grundloven af 1849 på Christiansborg. 

Kvindernes stemmeret i 1915. 
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Når man hører ordet - POLITIK - koblet 

sammen med typograf, spørger du nok 

dig selv: "Var farfar kommunist" ? 

- Og NEJ - Det parti har jeg aldrig været 

medlem af eller stemt på, men... 

 

Inden jeg fortæller mere, om mine egne 

politiske holdninger, er jeg nødt til af for-

tælle lidt om de politiske partier og deres 

tilhængere i 1800 og 1900-tallet. 

 

Efter Grundloven var vedtaget i midten 

af 1800-tallet, var der ingen politiske par-

tier. 

Men lidt efter lidt begyndte folk "på tin-

ge" at gruppere sig med dem, som havde 

samme meninger og holdninger, som én 

selv. 

Højre og Det Forenede Venstre blev de 2 

første egentlige partier. Senere stiftedes 

Socialdemokratiet. 

 

Min farfar, ham den første karetmager i 

Ryslinge stemte sikkert på Højre eller 

Venstre. Min farmor fik jo først stemme-

ret i 1915. 

 

Læs: I 1915 blev kvinder tildelt stemme-

ret til Folketing og Landsting i Rigsdagen 

på lige fod med mænd. Forud var gået år-

tiers kamp for at opnå denne stemmeret, 

fra det første lovforslag blev fremsat i 

Folketinget i 1886 over opnåelsen af kom-

munal valgret i 1908 til erhvervelsen af 

den politiske stemmeret syv år senere. 

 

Min far, karetmager nummer to i Ryslin-

ge, stemte muligvis på Venstre. 

I hvert fald var han opstillet 1 gang til 

Ryslinge Sogneråd, men det var på et 

upolitisk liste. 

Til stor moro for min mor fik han kun 2 

stemmer ved valget. Spøgefuldt sagde 

hun, at det nok var hans egen stemme + 

vores fasters.  

Men da valg jo er hemmelige, ved vi ikke 

om det passer. 

 

Min mor stemte formentlig på De Radi-

kale, ligesom hendes far måske havde 

gjort. 

Det var jo et "udbryder-parti" fra Ven-

stre, som kaldte sig social-liberale. 

Socius betyder: Kammerat. 

Liber betyder: Fri. 

 

Hun sagde altid, når der var vælgermø-

der før et folketingsvalg: "Jamen, jeg 

syn's nu han er sådan en pæn mand. Jeg 

tror det var fhv. statsminister Hilmar 

Baunsgaard, hun hentydede til. Og må-

ske var det mere personen end vedkom-

mendes politiske holdninger, der afgjorde 

hendes stemme. 

 

Første gang jeg afgav min stemme var 

vist i 1966; da var jeg lige fyldt 20 år. 

 

Jeg anede ikke en skid om politik, så jeg 

stemte, som min mor, på "den pæne 

”Typografer er kommunister !” 
– men gælder det alle typografer ? 

Anti-atomkraft-demonstration  engang i 
1960’erne eller i starten af 70’erne. 
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mand", dvs. radikalt. Noget jeg senere 

har fortrudt. 

For jeg var jo nu "blevet" typograf, og de 

stemte i hvert fald ikke "borgerligt", blev 

jeg belært om. 

Så lidt efter lidt 

fik jeg indsigt i de 

forskellige parti-

ers programmer 

og deres politike-

re, og helt klart, 

dannede jeg mine 

første og egne ind-

tryk og fik egne 

holdninger. 

 

Selvfølgelig var jeg arbejder, tilhørte ar-

bejderklassen. 

Socialdemokratiet blev "mit" parti i man-

ge år fremover. 

Ikke som mange af typograferne, der 

stemte endnu mere "rødt". "De er jo bare 

nogen ballademagere", sagde man. Men 

de var nu alligevel med til "at trække i 

den rigtige retning". 

Senere, da jeg syntes Socialdemokratiet 

blev lidt for "borgerligt" stemte jeg yderli-

gere til venstre, nemlig på Aksel Larsens 

parti, Socialistisk Folkeparti. 

Siden er jeg rykket endnu en tak til ven-

stre. 

Fordi: 

Min holdning er, at jeg synes, vi al-

le bør hjælpe hinanden med at 

"køre" dette, fantastisk gode, velfun-

gerende, demokratiske samfund. 

 

Jeg siger ikke, at vi skal have lige 

løn. Jo, for lige arbejde. Men men-

nesket skal have moral sig til at 

hjælpe medmennesker uden skelen 

til rang, stilling eller indkomst. Vi 

er alle afhængige af hinanden, uan-

set nationalitet, hudfarve, økono-

misk indtjening og formåen. 

Jeg synes - helt nøgternt - at "de 

bredeste skuldre" bør støtte de sva-

geste. De veluddannede, velbjærge-

de, "wonder-kids" skal nok klare 

sig. Det skal bare ikke være på be-

kostning af de mindre stærke. 

 

Hjælp for h...... hinanden, så får vi 

alle de bedste betingelser for et godt 

liv på jorden. Det er jo så få år, vi er 

her !!! 
 

Malet portræt af Aksel Larsen 
på Folketingets talerstol. 
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En anden af Storm P’s ”fluer”: 

Alting skal rives ned ! 
Undtagen gulerødder. 

De skal rives op ! 


