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pi Amager...
Kommunesammenlagninger
Forslaggennemtiden
58.000.DerforsnskedeTamby
skulle
sognerid,at Sundbyeme
udskilles.
fra
Efter 126n lbrhandlinger
1883til 1895komderendelig
en
Sundbycrne
blev selvafgorelse:
staendig
fra 1895.Geldenblev
Sundhyerneudskilles
beholdtde
delt.menSundbyerne
Derblev
kommunaleejendomme.
Sundbyerne
blev i 1895udskiltaf
sogn.
le
tet
ildfort
en
husskal
i
Sundbyeme
Timby
Sundbyeme
vedKobenhavnog her var der
somskullef;l dennenyesogncudenforvoldencpladstil nyefakommunetil at overlcve.Selvvaredekuntil 1902,
brikkerog virksomheder.
Der blev stendigheden
blevindlemmet
desuden
opfsrtmangearbejderbo- hvorSundbyeme
i Kobenhavns
Kommune,da var
liger.Befolkningstallet
stegeksplosivt:i 1840var derknap4.000
befolkningstallet
30.000-i Tirnby
kun3.600!.
indbyggerci TErnbysogn,heraf
udgjordeSundbycrne58%, i
lorslag otn Kustt"up
somselv1890var indbyggertallet
knap
17.000herafudgiordeStmdbyemc
st@ndig
kommune
78 o/o. Det gavstoresocialeudgiftersomikke kunnedekkesind
I l919 knap25 ar efterSundbyeraf sognetsindt@gter.
Beskatnings- nesudskillelse
og 2 6r cfterSogrtmdlagctli dengang
pe ejendom cialdemokratiet
havdeerobret
flcrtallet
i
sogneredct
for lbrste
og lbrmue, og da hovedpartenaf
gang,onskede
indbyggeme
i Sundbyeme
vararde borgcrligepoliikke
tikerei kommuncn,at udskille
bejderekunneindta--gterne
Kastup somselvst€ndigsognekommeherfra.I 1880udgjorde
udgiftertil firttigvesenet
kommune.Man var sandsynligvis
sognets
kun
nervoslbr denstigendearbejdcr70.700og indt@gtemc
Man diskutelerlbr tiden bAde
edl@ggelser
afumler og kommunesammenlegninger.
Det er imid'
lertid ikkeel nyl/bhomen.Heller
ikkepd Amager.
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befolkning,derhavdegivetsocialdemokatietmagteni kommunen.Men mangavsombegrundelseomtent den samne som ved
Sundbyemes
udskillelse.Kastups
voksende
arbejderbefolkning
var
en okonomiskbelastning,
manonskedeat "oplandet"i sognet,det
vil sigede resterende
landsbyer
i
kommunen,
skulleslippebilligere
i skat. Dd fo$lagetblev forelagt
amtsradet
blevdetforkastet,og
detblev defor aldrigfort ud i livet,
Titrnby underKobenhavn??
Somdetliemgir af et afde folgendeindleg fra RichardJacobsen,onskedeSogneridetengangi
1930'erne
at kommeind under
KobenhavnsKommune.Sandsynligvis var Arsagen
enokonomisk
trengt kommunekasse.
Kobenhavnsagdedaogsenej 1ak!Sa
hellerikkedetteblevtil noget.
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En Leclsager udbedes!
rr48l Jtrltf.1tlTll
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rittighehtegning fra dengangTArhWog
Cladsarcville ind iwmen hosKobenhnn. Konnunerne stdrydnygt og beder
on adgong.Men Kobenh..'vnsiser:
Nej I et for smt ot *omme lnd olene;
me, kot ltd hM der med,skal I nok
sliwe ind

Forslag i 1940'e/ne
I 1939nedsatte
Indenrigsministeriet en kommission,
derskullese
pa denkommunalestrukturi hovedstadsofuedet.
Man mente,at
denvoldsommebefolkningsmessigeudviklinghavdegiortdet
nodvendigt
at @ndrede over 100
ir gamlekommunegrenser,
der
byggedepa denlangteldre inddeIing i kirkesogne.
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Somderstdri cn bclaenknirg
lia
kommissioncn:
" ,lrhejdetet slcgatsd sl@rkti
oufdng( i kommuneme)og er
gennen udb1gni ng uqfIot'gitiningenbleretsi indrikletog teknisk
krrcyende,
ul dellon reEelheslagleggeren ttcscntligdel af'
sognerddslbnrundens
tid og el
sligendeunlul uj landelssog ekommuner,fbr tiden over r/oaf
dem,hdr ansetdet nod|endigt al
antugelonnettncdhjelpsombi-

TrangeTider

Sd manqevt unsut ilo

nhr Kanrllne

lor Fixleeriet Amaserbesrod
i 1948fbruden

t-tuiaheLlstegnins
lrd dtis. ILP. Sore^.r
Mt ovlborgntcst., i Kibenltuvn. lhutl<
rar horqneslel i lh1gilt1ltcn, 3 dfdel"tg

and.fbr/ornanden."

denKobenhavnskc
del medSundbycmcdesuden
al' Dragor,St.
Maglebl.og Tirnbl kommuner.
Bolgemcgik i ircne lbrud for bcrcd<ningens
udgivelsehojt pi
gik i
Amager.for ct al li)rslagene
kortetraekIol Amagcrsvedkonrmendeud pi a1li)rcnedelre
kommunerTftrnb!.St.Maglcb-v
og Dragor.
L)enYarrcpr@scnlcret
i kommissionenaf folkctingsmand
og forsogncrldsformand
i
. hcnva:rende
'lirnby,
N-P.Nielscnog kommunalbeslyrelsesmedlcnl
i Dragor.
HolgerGreiscn.
'lankcn
om eenAmagerkommunc la ljernt lbr borgmcstrcne
i
Dragorog St. MaglebyKommuncf.de liygtededominansaf sto-
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rebror Tdmby.
I 1942skrev Dragor Kommunalbestyrelseblandt andetl-olgende
til kommissionen:
" En sdtlan sammenslutning ril i
realileten hetyde,at beboernei
Dragql misterretten til at bestemmeorer deresegneanliggender, thi da indbyggertallet i
e sAdansamletkommunevil blive 17.000vil tlen indJlydelsesom
Dragor medsine 2140 indhyggere ken udoite i kommu ehs stytelse blire meget ringe. (TAmby
Kommunehavdeda ca. 13.800
indbyggere)
For Dragors BeJblkning, der merc end mangeandreJoler sig
knyttet til deres by, idel den sta/ste deI af indbyggerne gennem
lere sl.egtled, hal ,zret hjemmeharendeher, ril dettefolessom
aldeles uretfzrdigt. Id steder i
landet er interessen.fbrfodebyen
og de s styre itd stor som her.
Nogen tvingende grund til den
pdtenkte forandring kahfol
Dragors vedkommendeikke pdviByen har sin administrtitio , oko
nomi og alle ovige forhold i den
bedsteorden...
hliw til
Skullesammenslutningen

|irkelighed er det desverresandsynligt,at byen',,i1
sy kenedtil
at bliw et.lbrsomtyderdistrikt,
og det er sikkett at alle skatter,
og natnlig ejendomsskafterfie
ril
"
stige belydeligt.
St.Maglebyhavdesammemeningom dd'nnesag.
SognerAdslormanden
i T6mby,
Rich.Jacobsen
var ligeledes
imoden sammenslutning.
I Ian
udtaltelblgendel
"Det ville wereganskeminimale
fordele, Tirnby kanneopni. Vi

I

I

SosneI Alsfom and Ri ch arul Jac o bsenpA fl *ontat pA rndhuseti Kdstup RichaftlJacobsen ledede kon
nilnenta 1913 lil sin dod i 1958
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er interessercti efi oko omiskudI ign i ng i ndenfor SIor kohenhaw,
men ikke i en sammenslutning
pd
Amager.Der er ogsiJbrskel pii
.folk i de tre kommuner.Selvom
Tdrnby er en geografiskwl afsluttet kommuneog ahid er lri'edesved at v@reen ko mune.for
sig selv, har den et langt mete ka
benhuvnskpru:g end Dragor og
St. Mdgleby, der ejer deres serpreg. Det er ikke os i Tdrnby, der
onskeren sammenslutningdet er
'vistslel inge her pA Amager."
Dette forslag blev da ogsalaget af
bordet.
Ind under KohenhavnsKommu
ne?
I stedetarbejdedeman sAhen
imod at indlemmebl.a Amagerkommunemei Kobenlavn.
Defte forslag foretrakDragor og
St. Magleby fremlbr at komme
ind under Timby kommune.
Med genneml'orelsen
af forslaget
mente llertallet i kommissionenat
der :
".til blive skabt balancei Howd
stodens.forhold og serlig i dens
bolig og byggefbrhold ved at der
gires staden denfomt'dne pldds
til byggeri...
Omegnskommuner ne ..slut Ier^

sammeni et.lbrbund,der kan blive enj evnbyrdig./br handlings
partner.. Helhede s interesser
legges i htendernepd etfellesor
gan llovedstadsrddet ht,ori omegnskommltnerneog Frederi ksberg hat lige sd m1ngercpr.esektanter som Kobenharn.
Ideenom 6t Hovedstadsredblev
lbrst til virkelighed i 1974.Det
skulle lbrestAregionalplanleegning, kollektiv lokaltralik og
ovcrordnetsygehusplanlagning.
Men redetfik kun en levetid pri l6
ar_
Onsketom at indlemmebl.a.
Amagerkommunemevar stort fra
Kobenhavnsside,man ville
blandt andetforhindre- i mods@tning til tidligere - at Amager blev
udbyggetyderligereafhensyn til
den ogcdetrafikbelaslning Man
havde svaeltved at skaffe mcre
driklevand, og man var bekymret
1'orkloakeringen,da Amager ligger sd lar.t.Timbys davaerende
sogneradslbmandRichardJacobsenvar imod indlcmmelse,da det
ville stoppeudviklingeni Timby
Komrnune.Men han kevede, at
hvis man skulle indlemmes,skulle
Tamby kommunestraks have
sammepiligning af skattersom i
Kobenhavn,og at linie 2 og 5
skulle forestil Lojtegirdsvej og
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Kastrupskole!!
Desudenudtaltehan:
E gang i ryNerkebad \)i- ligesom
Gla^are i ovrigl- om dl katnme
ind underKobenhavn.Det var
netopi den lcitiske tid, mendengang svaredeman-Bliv hvor I er
og gen jer godt. Men nu vil vi ikke, og detJbrsl oEfrenmestlbrdi
vi ikke trcl pA, at.le store centralisalion af slyret vilfore noget
godtmedsig.Het i kommunek
er
det nu sdledesa\ at enhverkah
kommeind og lole medmig,.f.elt:.
hvis han har lyst, oE vi kan drolie
den enkeltesproblemel, ogsdfordi vi ikke er slorre, end mannogenlundekanlolge medi begivenhedernesudvikling. h sAdantforhold trorjeg borgemes@llelpris
pd. Veden indlemmelseyille den
enkeltefuldsr@ndigforsrinde i
fuPmpemyldefe,.
Del tille udviHe
en bureaukralisme,som ingen
kunnetere tje med."

Pd tale$tolenOed
hodetpa L,jtehusral
ossd Pa.storStrunsefra TarnbyKirke.
Han gik snsk indfu at TarnbyKonnune blev last under Kobenhavnos derned
vile T,trnbyisen Lunneblivefotenet me.l
Sundbyerne.Han mente,at de horte na-

"Del er ikke Kobe hatns mening,
at mantil byggepd de landbrugsarealeL der ligger i Tommerup,
Ullerup eller St.Magleby.Med
heksyntil hovedfolslaqelsiger
Rich.Jdcobsenal vi ingen indflyclelseJhr. Dette er ikkerigligt, idet
derfor de kommendeI dr v@lges
l6 repr@senlanter
for de indlemmedeomrdder,og en afdisse bli,er sa valgt lil rddmandog har
Hanspartikammeratog forgenger fuld indJlydelsei borgerreprceseni embedet,
N.P.Nielsen,der sadi
tationen.
konmissioflen,var ikke enigmed
Der vil blive sorgetfor tjenesleham.Det var ham,deri 1930'erne mendene,og denkommunaleadvar gaetind for at indlemmeTirnmihislratioh viI vedblivendelinde
pd Amager;
by i Kobeniavn og denide fash
stedfra kommunerne
holdt han.Peet stortmsdepe
der er endogtenkt pd atJlytte anLojtehusi 1946om indlemmelsen dre greneafadministrationenud i
udtaltehanblandtandetfolgende: yderdistr ikl et he. D e spolgshd I
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derfor mig er de vigtigsleer de
okonomiskebelastninger,der vil
kommenar ti|lytningen i de kommendedr tagertil... Vi har ikke
all fbr mangesbre skalleydere.
..
Jeg ser ingeh ahdenudvej,at det
md vere en oplaqtfordelfor heftlkningen her at knmtfieind u der Kohenhavn."
Blandtborgemeonskedemanafstemning,mendenville kun blive vejledende
lbr kommissionen
og rigsdagen.
MannAedeheller
aldrigsi langt,for da kommissionensbetenkningkom til debati
rigsdagen
faldtdetikke i god
jord. I erkendelse
herafmetteindenrigsministeren
JensSmgrum
opgiveforslaget,og hanpegede
pe en ny lssningmedfierreindlemmelserunderKobenhavn
eller
en ny form for fellesskabmellem
I Iovedstadcns
mangekommuner.
Men detfik langeudsigter.

nelsentil fordelfor kommunalbes!.relse,og sogneridsformanden
skullenu tituleresborgmester.
Fsrsti 1970kom derenkommunalrefom,hvor amtemes
og
kommunemes
antalblevreduceret vedsammenl@gninger,
fra ca.
1000komftunertil 275kommunerog fra 25 amtskommuner
til
14.I denneanledningblevDragar og St.MaglebyKommuner
slaetsammendogforstgeldende
fral9'74.

Nu er der sombekendttankerom
yderligerereduceringer
i kommunemesantalog eventuelnedleggelseaf amteme.En sped start
kom dermedlokalefolkeafstemningerom eenkommunepi Langeland.Hersagdemannej,mens
manpd Bornholmlbr nylig er
blevetenigeom at nojesmedeen
konununepe {ren.IIvad vil borgereog politikerepe Amageri
dagsigetil sammenlegninger
pi
g???
Da belblkningstallet
vedblevat
vores
stigei Temby,fik kommunen
Diskussioneme
vil i s6faldnok
sammenmed l0 andrekommuner blive lige sAmanglbldige
somfor
sakaldtGentolte-statusi 1952.
60 6r siden,og miskevil nogleaf
Det betod,at administrationen
argumenteme
vere de snnlme.
blev rndret fra landkommunal
til
kobstadskommunal
forhold.llermedforsvandtsognerddsbeteg-
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FOREDRAG
LOKALIIISTORIE OG
INTERNET

Gratisbillettertil 6n afde to intoduktionerkan afhentespi Timby
Hovedbibliotek
fta onsdagden
28. august.

lted Inger {jtzr Jansenog CarstenBo Vilhelmsen

kl.
Onsdagden4. september
14.00og igenkl. 19.00inviterer
TdmbyLokalhistoriske
Sarnling
til en introduktion i arkivetsnye
af\emmeside.Arrangementerne
holdespi Timby Hovedbibliotek,
Kamillevej10.
Intemettetrummeret veld af mulighederog udfordringer
for lokalhistorikeren.
Hvor finderjegdet,
jeg soger,og hvordankanjegformidlemin videntil andre?
LokalhistoriskSamlinghar lavet
en ny hjemmeside,
og vi vil i den
anledninggive voresbud pa internettetsomhjaelpemiddelfor inforvil inmationssogning.
Foredraget
deholdeen grundigpresenlation
densindholdog
afhjemmesiden,
de tanker,der ligger bag.
SehjemmesidenpAhttp/uryl
bibliotek.taarnby.dVlks/
hiemmeside/lokiistarkiv.htn
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Udsnitafbillederlia hjemmesiden
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Hvisdu harbilleder,oplysninger
ellerandetaf lokalhistoriskinteresse,
si henvenddig til:
Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770Kastrup
Ttf.32 46 05 45
Abningstider:
Mandag 16.00- 20.00
Tirsdag 12.00- 16.00
Fredag 12.00- 15.00

pA
Lokalhistorisk
Samlinghardesuden
udstillinger

I xu.trupga"o..urnting*
l
"Midt pi Amager"og
"Kastrup Glas"

Plyssen
AmagerStrandvej350:

Permanente
og
skiftendeudstillinger

AbentTirsdagtil sondag

14.0017.00
Onsdagtillige
14.00-20.00

AbentLordagog sondag
13.00-16.00

