FRASOGNERADSFORSTANDER
TIL BORGMESTER

Sa er det atter tid for vals tiI korffnunalbestyrelsen i Tarnby,og kormunens
skolebornholder
plads
fri for at sive
tii de voksnes
aktivlteter
i stefirneboksene.
Pa bllledet arbejder stemnetelpa
lere
hojtryk efter et valg i /0- erne.
(KT-Postens
arkiv).
Folqendeer et lille historisk tilbaseblik pa
tidliqere tiders komunale administration i
Tarnby.

SOGNEFORSTANDERSKABIT

Sogneforstanderskabsd
i st r i kterne blev indfort i
l84l os skulle ledes af soqnefor
stande
r skabe
t.
Distriktet skulle besta af de kirkesogne,der
horte underet pastorat, hvis disse kirkes0gne
havdefelles fattigvasen.tindersogneforstanderskabernesstyrelse henlaqdesi 1841 foruden
fattigvasenetogsa skolevasenet
os delvls veJvasenet.
Sogneforstanderskabet
bestod af sogneprasten
og
ejerneaf mindst32 tonderhartkorn,dvs. typisk
Hverkenhusmand
besiddereaf hovedsarde.
eller
arbejderehavdevalqret.
Valgreglerneandredesi f855, saledesat det
automatiskemedlemsskab
for ejere af 37 tonder
hartkornbortfaldt. Liqeledesophavedes
sogneprastensprivilesier. Husmand
og landarbejdere
fik valgret, doq stadiq ikke tjenestekarle.
Gerdmandene
havdestadig flertallet, idet den
hojstbeskattedefemtedel udpegede6n mere end
halvdelenaf medlenerneaf sogneforstanderskabet. Drssevalqreqlervar i kraft indtil 1908,
hvor den privilegerede valgret ophavedes.
Valgrettentilkom nu bademandog kvinderover 25
ar, der ikke skyldte i skat, os somikke havde
nodtaget fattiqunderstottelse,uden at denne
entenvar tilbagebetalteller eftergivet.

SOGNERADET
I 1867andredes
betegnelsen
sogneradsf0rstanderskabet tii sognerad.Sogneradets
forhandlinqer
blev ledet af en sogneredsformand,
somblev valgt
for et ar ad gangen.Sosneradets
ressourcebehov
dakkedes
ved skatter liqnet pa ejendomsamt pa
indtagt0g formue,0g ved udskrivningaf sogne
pl igtarbejde.
konmunalt
Pa billedet fotograferetaf Carl Flensburgses
pa Kastrupiund
sogneradet
efter et mode.
Fra venstre
I llikkel Jacobsen(Kastrupqard)
,
(0stergard),Peter Tonnesen
ukendt,SvendHansen
(Skotteqarden),
P.J.Petersen0g llarius }Jesth
(beqqe
fra Kastrup).

Sogneradeti Tarnby overtog i 1907 den qamle
Kastrup SkoIe tiI
Radhus. Bysningen i
Kastruplundqade
fungeredeson radhusindtil 1960,
hvor det nye radhus pa AmaserLandevejblev
indviet. Det gamle radhus huser i das en
ungdomsklub.

Et aidre billede af radhuseti Kastruplundsade,
hvorpladsenforan husetendnuikke er anlagt.
09sabiblioteket fik i 1907lokaler i bygningen,
og blev der indtil 1936,hvor det flyttede til
Tarnbyvej
.

SUNDBYFRNE
UDSKILLFS
Tarnby sognekoflnune
havde i februar 1890 et
befolkningstalpa knap 17.000. Heraf udgjorde
Sundbyerne
hovedparten,
nemiigover 13.000.Den
okonomiske
sltuation var katastrofal. Igennem
de
foresaende
25 ar var befo]kninsstalleti Sundbyerne eksploderet p.9.a. tilgang af mange
arbejdere, der flyttede ind i de nyopforte
boliskareer.

Skatteevnen
var ikke vokset i takt medbefolkninsstallet, da storstedelen
af tilflytterne var
ubemidlede.Korununens
samledeudsifter var fra
18/0-1890
steset fra 55.000-115.000kr. arlist.
Sosneradet
forsogteat fa indfort en husskat,sa
pengei denslunknekonmunekasse,
der kunnekofime
mendet lykkedesikke.

,

sognetsdeling syntesat vare denenesteudvej pa
de okonomiskeproblemer. I ndenrissmini steriet
havde allerede i 1883 afsivet en betanknins
herom,menforst fra l.januar 1895fandt delingen
sted. Sundbyerne
blev en selvstandig komune
indtil l.januar 1902,hvorefterde blev underlast
Kobenhavns
Koflmune.

Pa billedet fra Bymuseet
og bomstang
ses bomhus
pa Anaserbrogade
set modChristianshavn.Bomen
blev nedlast i marts1915.
Bomhuset
la, hvor den nuvdrende
Prags Boulevard
I igger.

BOR6MESTER
O6KOI'IIVIUNALBESTYRELSE
Tarnbykoflmune
var blandt de 11 konrnuner
i hovedstadsomradet,
der denl.oktober1952fik administrationenandret fra landkonmunale
til kobstadkormunale
forhold. Arsagenhertil var den rivende
udvikling, kffrnunen
havdegennemgaet.
Alenesiden
1945var koflnunens
indbysgertalblevet fordoblet.
Admin
istrat ionsandr
i ngenmedfortebl .a., at det
hidtige sognered
fik navnetkonmunal
bestyre
I se,
fik titel af borgmester.
09 at sosneradsformanden
Den forste borgmestervar i Tarnby gartner
dernastkornJ. Elkar-Hansen,
RichardJacobsen,
oq
dernast Torkild Feldvoss, som har varet
borgnesteri Tarnbysiden 1970.

RichardJacobsenog J0rgenElkar-Hansen
7

TORKILD
FELDVOSS
genopstillerikke til
Borgmester
Torkild Feldv0ss
borgmesterposten
og dermeder en hel epoke i
Tarnbyskonmunaladmin
i strat ion til ende.
Torkild Feldvossblev fodt i Ars lt.december
1920,somson af skoledirektorJohs.FeIdvoss
og
Alfrida Feldvoss.Familienkomtil Tarnbyi 19t0,
da faderenblev ansat somoverlarer ved Kastrup
SkoIe .
Torkild Feldvossblev cand. p01it. i 1950 oq
safmeer ansat i f.lagistratens
1.afd., K0benhavns
Komune. Hanblev medlem
af Tarnbykormunalbestyrelse i 1958,oS sarmear udnevnttil viceborgmester.
Torkild Feldvossfik borgmesterposten i 1970, 0s har bestridt posten lise til
han i ar har valst at stoppe sin politiske
karriere.
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