


FRA SOGNERADSFORSTANDER TIL BORGMESTER

Sa er det atter tid for vals tiI korffnunalbesty-
relsen i  Tarnby, og kormunens skoleborn holder
fr i  for at sive plads t i i  de voksnes aktivl teter
i stefirneboksene. Pa bllledet arbejder stemnetel-
lere pa hojtryk efter et valg i  /0- erne.
(KT-Postens arkiv).

Folqende er et l i l le histor isk t i lbasebl ik pa
tidl iqere t iders komunale administrat ion i
Tarnby.



SOGNEFORSTANDERSKABIT

Sogneforstanderskabsd i st r i kterne blev indfort i
l84l os skul le ledes af soqnefor s tande r skabe t .
Distr iktet skul le besta af de kirkesogne, der
horte under et pastorat, hvis disse kirkes0gne
havde fel les fatt igvasen. t inder sogneforstander-
skabernes styrelse henlaqdes i  1841 foruden
fatt igvasenet ogsa skolevasenet os delvls veJ-
vasenet.
Sogneforstanderskabet bestod af sogneprasten og
ejerne af mindst 32 tonder hartkorn, dvs. typisk
besiddere af hovedsarde. Hverken husmand el ler
arbejdere havde valqret.
Valgreglerne andredes i  f855, saledes at det
automatiske medlemsskab for ejere af 37 tonder
hartkorn bortfaldt.  Liqeledes ophavedes sogne-
prastens privi lesier. Husmand og landarbejdere
fik valgret, doq stadiq ikke t jenestekarle.
Gerdmandene havde stadig f lertal let,  idet den
hojstbeskattede femtedel udpegede 6n mere end
halvdelen af medle nerne af sogneforstanderska-
bet. Drsse valqreqler var i  kraft indti l  1908,
hvor den privi legerede valgret ophavedes.
Valgretten tilkom nu bade mand og kvinder over 25
ar, der ikke skyldte i  skat, os som ikke havde
nodtaget fatt iqunderstottelse, uden at denne
enten var t i lbagebetalt  el ler eftergivet.



SOGNERADET

I 1867 andredes betegnelsen sogneradsf0rstander-
skabet t i i  sognerad. Sogneradets forhandlinqer
blev ledet af en sogneredsformand, som blev valgt
for et ar ad gangen. Sosneradets ressourcebehov
dakkedes ved skatter liqnet pa ejendom samt pa
indtagt 0g formue, 0g ved udskrivning af sogne
konmunalt pl igtarbejde.

Pa bi l ledet fotograferet af Carl Flensburg ses
sogneradet pa Kastrupiund efter et mode.
Fra venstre I l l ikkel Jacobsen (Kastrupqard) ,
ukendt, Svend Hansen (0stergard), Peter Tonnesen
(Skotteqarden), P.J.Petersen 0g l lar ius }Jesth
(beqqe fra Kastrup).



Sogneradet i Tarnby overtog i 1907 den qamle
Kastrup SkoIe t i I  Radhus. Bysningen i
Kastruplundqade fungerede son radhus indtil 1960,
hvor det nye radhus pa Amaser Landevej blev
indviet. Det gamle radhus huser i  das en
ungdomsklub.

Et aidre bi l lede af radhuset i  Kastruplundsade,
hvor pladsen foran huset endnu ikke er anlagt.
09sa bibl ioteket f ik i  1907 lokaler i  bygningen,
og blev der indti l  1936, hvor det f lyttede t i l
Tarnbyvej .



SUNDBYFRNE UDSKILLFS

Tarnby sognekoflnune havde i februar 1890 et
befolkningstal pa knap 17.000. Heraf udgjorde
Sundbyerne hovedparten, nemiig over 13.000. Den
okonomiske sltuation var katastrofal.  Igennem de
foresaende 25 ar var befo]kninsstal let i  Sundby-
erne eksploderet p.9.a. t i lgang af mange
arbejdere, der f lyttede ind i  de nyopforte
bol iskareer.

Skatteevnen var ikke vokset i takt med befolk-
ninsstal let,  da storstedelen af t i l f lytterne var
ubemidlede. Korununens samlede udsifter var fra
18/0-1890 steset fra 55.000 -115.000 kr. arl ist.
Sosneradet forsogte at fa indfort en husskat, sa
der kunne kofime penge i den slunkne konmunekasse,
men det lykkedes ikke.

,



sognets deling syntes at vare den eneste udvej pa
de okonomiske problemer. I ndenr issmi n i ster iet
havde allerede i 1883 afsivet en betanknins
herom, men forst fra l . januar 1895 fandt del ingen
sted. Sundbyerne blev en selvstandig komune
indti l  l . januar 1902, hvorefter de blev underlast
Kobenhavns Koflmune.

Pa billedet fra Bymuseet ses bomhus og bomstang
pa Anaserbrogade set mod Christianshavn. Bomen
blev nedlast i marts 1915.
Bomhuset la, hvor den nuvdrende Prags Boulevard
I igger .



BOR6MESTER O6 KOI'IIVIUNALBESTYRELSE

Tarnby koflmune var blandt de 11 konrnuner i hoved-
stadsomradet, der den l .oktober 1952 f ik admini-
strationen andret fra landkonmunale til kobstad-
kormunale forhold. Arsagen hertil var den rivende
udvikling, kffrnunen havde gennemgaet. Alene siden
1945 var koflnunens indbysgertal blevet fordoblet.
Admin istrat ionsandr i  ngen medforte bl .a.,  at det
hidt ige sognered f ik navnet konmunal bestyre I se,
09 at sosneradsformanden f ik t i tel  af borgmester.

Den forste borgmester var i Tarnby gartner
Richard Jacobsen, dernast korn J. Elkar-Hansen, oq
dernast Torkild Feldvoss, som har varet
borgnester i Tarnby siden 1970.

J0rgen Elkar-Hansen
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Richard Jacobsen og



TORKILD FELDVOSS

Borgmester Torki ld Feldv0ss genopsti l ler ikke t i l
borgmesterposten og dermed er en hel epoke i
Tarnbys konmunaladmin i strat ion til ende.

Torki ld Feldvoss blev fodt i  Ars l t .december
1920, som son af skoledirektor Johs.FeIdvoss og
Alfr ida Feldvoss. Famil ien kom t i l  Tarnby i  19t0,
da faderen blev ansat som overlarer ved Kastrup
Sko Ie .

Torki ld Feldvoss blev cand. p01it.  i  1950 oq
safme er ansat i f.lagistratens 1.afd., K0benhavns
Komune. Han blev medlem af Tarnby kormunalbe-
styrelse i  1958, oS sarme ar udnevnt t i l  vice-
borgmester. Torki ld Feldvoss f ik borgmesterpos-
ten i  1970, 0s har bestr idt posten l ise t i l
han i  ar har valst at stoppe sin pol i t iske
karriere.
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