
Statsminister Poul Nyrup Rasmussen på ”flerdagesbesøg”. 
Af Michael Holm Nielsen, have 160. 

Den 9. maj 1998 fik vi i Søndervang et besøg lidt ud over det sædvanlige: Statsminister Poul Nyrup Rasmussen kom med hele sin skare af politiske 

medarbejdere og hele den internationale presse på politisk visit for at tale om den snarlige afstemning om Amsterdamtraktaten. 

Pladsen summede af forventning, og der var stillet borde og stole frem, så at alle de cirka 250 fremmødte kunne få sig en sludder, en kop kaffe og en 

lille en. Foran foreningshuset sad Nis P. med sit el-klaver og spillede alle de kendte sange, så stemningen var fin, da Nyrup nåede frem. 

Formanden Amy Lauridsen bød velkommen, og efter en øl gik Nyrup på talerstolen. Ordene var mange, og han forsøgte ihærdigt at overbevise os om 

Amsterdamtraktatens fortræffeligheder. Bagefter var der fri mikrofon, og spørgelysten var stor. Emnerne omhandlede alt fra hjemmehjælp og efterløn 

til storpolitik, men trods sit ry for at være ”Poul uld i mund” svarede Nyrup godt for sig. 

Efter et par timer var tiden kommet, hvor Nyrup foran den samlede verdenspresse sang Oskar Hansens gamle arbejdersange og ”Søndervangkoret” 

sang med. Det var en dag med strålende solskin og højt til himlen, og da den officielle del af arrangementet var forbi med interviews til Danmarks 

Radio og de udenlandske medier, lykkedes det Nyrup at bane sig vej over til de grønne låger, hvor han fik slukket tørsten og sunget duet med først 

den ene, så den anden. Endelig blev det tid til at skrive autografer og til familiebilleder, og beredvilligt stillede Nyrup op og lod sig fotografere 

sammen med børn og voksne på festpladsen. 

Måske var det på grund af, at kontoret var lukket denne dag, og Nyrup derfor ikke kunne blive skrevet op på ventelisten – i hvert fald var han så 

begejstret for at have besøgt os, at han gentog successen ved et grundlovsmøde i Søndervang d. 5.6.2000. Denne gang var temaet for eller imod 

euroen, så selvfølgelig var der også lagt kul på grillen, så at de, der kunne tænke sig en ristet med brød, kunne få stillet sulten – og i dagens anledning 

var prisen 15 kr. eller 2,5 €. 

Igen var solen og stemningen med os, igen varmede Nis P. op, og igen blev der sunget, spillet, fotograferet og debatteret på en dejlig dag – men 

kontoret var stadig lukket, så heller ikke ved den lejlighed blev det muligt for Nyrup at blive skrevet op. Måske var det derfor, at hans miljøminister 

som en af sine sidste politiske gerninger fik gennemført kolonihaveloven, således at H/F Søndervang samt vore nærmeste naboer blev gjort til 

permanente foreninger. Så kan du jo bare kigge forbi ved lejlighed til en sludder og en øl, Poul Nyrup, for 

uanset Amsterdamtraktat  og grundlovsmøde– vi ligger der heldigvis endnu! 


