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Kommunesammenlagninger pi Amager...
Forslag gennem tiden

Man diskuteler lbr tiden bAde
edl@ggelser afumler og kommu-

nesammenlegninger. Det er imid'
lertid ikke el nyl /bhomen. Heller
ikke pd Amager.

Sundhyerne udskilles

Sundbyerne blev i 1895 udskilt af
Timby sogn. Sundbyeme le tet
ved Kobenhavn og her var der
udenfor voldenc plads til nye fa-
brikker og virksomheder. Der blev
desuden opfsrt mange arbejderbo-
liger. Befolkningstallet steg eks-
plosivt: i 1840 var der knap 4.000
indbyggerc i TErnby sogn, heraf
udgjorde Sundbycrne 58% , i
1890 var indbyggertallet knap
17.000 heraf udgiorde Stmdbyemc
78 o/o . Det gav store sociale ud-
gifter som ikke kunne dekkes ind
af sognets indt@gter. Beskatnings-
grtmdlagct li dengang pe ejendom
og lbrmue, og da hovedparten af
indbyggeme i Sundbyeme var ar-
bejdere kunne indta--gterne ikke
komme herfra. I 1880 udgjorde
sognets udgifter til firttigvesenet
70.700 og indt@gtemc kun

58.000. Derfor snskede Tamby
sognerid, at Sundbyeme skulle
udskilles.
Efter 12 6n lbrhandlinger fra
1883 ti l  1895 kom der endelig en
afgorelse: Sundbycrne blev selv-
staendig fra 1895. Gelden blev
delt. men Sundbyerne beholdt de
kommunale ejendomme. Der blev
ildfort en husskal i Sundbyeme
som skulle f;l denne nye sognc-
kommune til at overlcve. Selv-
stendigheden varede kun til 1902,
hvor Sundbyeme blev indlemmet
i Kobenhavns Kommune, da var
befolkningstallet 30.000- i Tirnby
kun 3.600!.

lorslag otn Kustt"up som selv-
st@ndig kommune

I l919 knap 25 ar efter Sundbyer-
nes udskillelse og 2 6r cfter So-
cialdemokratiet havde erobret
flcrtallet i sogneredct for lbrste
gang, onskede de borgcrlige poli-
tikere i kommuncn, at udskille
Kastup som selvst€ndig sogne-
kommune. Man var sandsynligvis
nervos lbr den stigende arbejdcr-
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befolkning, der havde givet so-
cialdemokatiet magten i kommu-
nen. Men man gav som begrun-
delse omtent den samne som ved
Sundbyemes udskillelse. Kastups
voksende arbejderbefolkning var
en okonomisk belastning, man on-
skede at "oplandet" i sognet, det
vil sige de resterende landsbyer i
kommunen, skulle slippe billigere
i skat. Dd fo$lagetblev forelagt
amtsradet blev det forkastet, og
det blev defor aldrig fort ud i li-
vet,

Titrnby under Kobenhavn? ?

Som det liemgir af et afde fol-
gende indleg fra Richard Jacob-
sen, onskede Sogneridet engang i
1930'erne at komme ind under
Kobenhavns Kommune. Sandsyn-
ligvis var Arsagen en okonomisk
trengt kommunekasse. Koben-
havn sagde da ogse nej 1ak! Sa
heller ikke dette blev til noget.

En Leclsager udbedes!
rr48l Jtrltf.1tlTll

_ l:30lbut\iiiiA\4Nil

T.11:llsi.":
-tr-:""r*-- .,.-. .- :, ;",":,,

rittighehtegning fra dengang TArhW og
Cladsarc ville ind iwmen hos Koben-
hnn. Konnunerne stdr ydnygt og beder
on adgong. Men Kobenh..'vn siser:
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 1939 nedsatte Indenrigsministe-
riet en kommission, der skulle se
pa den kommunale struktur i ho-
vedstadsofuedet. Man mente, at
den voldsomme befolkningsmes-
sige udvikling havde giort det
nodvendigt at @ndre de over 100
ir gamle kommunegrenser, der
byggede pa den langt eldre indde-
Iing i kirkesogne.
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Som der stdr i cn bclaenknirg lia
kommissioncn:
" ,lrhejdet et slcgat sd sl@rkt i
oufdng( i kommuneme) og er
ge nnen udb1 gn i ng uqf I ot'gitinin-
gen bleret si indriklet og teknisk
krrcyende, ul del lon reEel he-
slaglegger en ttcscntlig del af'
sognerddslbnrundens tid og el
sligende unlul uj landels sog e-
kommuner, fbr tiden over r/o af
dem, hdr anset det nod|endigt al
antuge lonnet tncdhjelp som bi-

TrangeTider lor Fixleeriet Amaser besrod i 1948 fbruden

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

and.fbr /ornanden."

Sd manqe vt unsut ilo nhr Kanrllne

den Kobenhavnskc del med Sund-
bycmc desuden al' Dragor, St.
Maglebl. og Tirnbl kommuner.
Bolgemc gik i ircne lbrud for bc-
rcd<ningens udgivelse hojt pi
Amager. for ct al li)rslagene gik i
korte traek Iol Amagcrs vedkonr-
mende ud pi a1 li)rcne de lre
kommuner Tftrnb!. St. Maglcb-v
og Dragor.
L)en Yar rcpr@scnlcret i kommis-
sionen af folkctingsmand og for-

. hcnva:rende sogncrldsformand i
' l irnby, N-P. Nielscn og kommu-
nalbeslyrelsesmedlcnl i Dragor.
Holger Greiscn.' lankcn 

om een Amager kommu-
nc la ljernt lbr borgmcstrcne i
Dragor og St. Magleby Kommu-
ncf. de liygtede dominans af sto-
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rebror Tdmby.

I 1942 skrev Dragor Kommunal-
bestyrelse blandt andet l-olgende
til kommissionen:

" En sdtlan sammenslutning ril i
realileten hetyde, at beboerne i
Dragql mister retten til at be-
stemme orer deres egne anlig-
gender, thi da indbyggertallet i
e sAdan samlet kommune vil bli-
ve 17.000 vil tlen indJlydelse som
Dragor med sine 2140 indhygge-
re ken udoite i kommu ehs stytel-
se blire meget ringe. (TAmby
Kommune havde da ca. 13.800
indbyggere)
For Dragors BeJblkning, der me-
rc end mange andre Joler sig
knyttet til deres by, idel den sta/-
ste de I af indbyggerne ge nnem

lere sl.egtled, hal ,zret hjemme-
harende her, ril dettefoles som
aldeles uretfzrdigt. Id steder i
landet er interessen.fbr fodebyen
og de s styre itd stor som her.
Nogen tvingende grund til den
pdtenkte forandring kah fol
Dragors vedkommende ikke pdvi-

Byen har sin administrtitio , oko
nomi og alle ovige forhold i den
bedste orden...
Skulle sammenslutningen hliw til

|irkelighed er det desverre sand-
synligt, at byen',,i1 sy kenedtil
at bliw et.lbrsomt yderdistrikt,
og det er sikkett at alle skatter,
og natnlig ejendomsskafterfie ril
stige belydeligt. "

St. Magleby havde samme me-
ning om dd'nne sag.

SognerAdslormanden i T6mby,
Rich. Jacobsen var ligeledes
imod en sammenslutning. I Ian
udtalte lblgendel
"Det ville were ganske minimale

fordele, Tirnby kanne opni. Vi

I

I

S osne I Alsfom an d Ri c h arul Jac o b-
sen pA fl *ontat pA rndhuset i Kd-
stup RichaftlJacobsen ledede kon
nilnenta 1913 lil sin dod i 1958
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er interesserct i efi oko omiskud-
I i gn i n g i nde nfor S I or ko h e n haw,
men ikke i en sammenslutning pd
Amager. Der er ogsiJbrskel pii

.folk i de tre kommuner. Selvom
Tdrnby er en geografiskwl af-
sluttet kommune og ahid er lri'e-
des ved at v@re en ko mune.for
sig selv, har den et langt mete ka
benhuvnsk pru:g end Dragor og
St. Mdgleby, der ejer deres ser-
preg. Det er ikke os i Tdrnby, der
onsker en sammenslutning det er
'vist slel inge her pA Amager. "
Dette forslag blev da ogsa laget af
bordet.

Ind under Kohenhavns Kommu
ne?

I stedet arbejdede man sA hen
imod at indlemme bl.a Amager-
kommuneme i Kobenlavn.
Defte forslag foretrak Dragor og
St. Magleby fremlbr at komme
ind under Timby kommune.
Med genneml'orelsen af forslaget
mente llertallet i kommissionen at
der :
".til blive skabt balance i Howd
stodens.forhold og serlig i dens
bolig og byggefbrhold ved at der
gires staden denfomt'dne pldds
til byggeri...
Ome gns ko m mu ne r ne .. s lut I e r^

sammen i et.lbrbund, der kan bli-
ve en j evnbyrdig./br handlings
partner.. Helhede s interesser
legges i htenderne pd et fellesor
gan llovedstadsrddet ht,ori om-
egns kommltnerne o g Frederi ks-
berg hat lige sd m1nge rcpr.esek-
tanter som Kobenharn.
Ideen om 6t Hovedstadsred blev
lbrst til virkelighed i 1974. Det
skulle lbrestA regionalplanleeg-
ning, kollektiv lokaltralik og
ovcrordnet sygehusplanlagning.
Men redet fik kun en levetid pri l6
ar_
Onsket om at indlemme bl.a.
Amagerkommuneme var stort fra
Kobenhavns side, man ville
blandt andet forhindre - i mods@t-
ning til tidligere - at Amager blev
udbygget yderligere afhensyn til
den ogcde trafikbelaslning Man
havde svaelt ved at skaffe mcre
driklevand, og man var bekymret
1'or kloakeringen, da Amager lig-
ger sd lar.t. Timbys davaerende
sogneradslbmand Richard Jacob-
sen var imod indlcmmelse, da det
ville stoppe udviklingen i Timby
Komrnune. Men han kevede, at
hvis man skulle indlemmes, skulle
Tamby kommune straks have
samme piligning af skatter som i
Kobenhavn, og at linie 2 og 5
skulle fores til Lojtegirdsvej og
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Kastrup skole !!
Desuden udtalte han:
E gang i ryNerke bad \)i- ligesom
Gla^are i ovrigl- om dl katnme
ind under Kobenhavn. Det var
netop i den lcitiske tid, men den-
gang svarede man- Bliv hvor I er
og gen jer godt. Men nu vil vi ik-
ke, og det Jbrsl oEfrenmest lbrdi
vi ikke trcl pA, at.le store cen-
tralisalion af slyret vilfore noget
godt med sig. Het i kommunek er
det nu sdledes a\ at enhver kah
komme ind og lole med mig,.f.elt:.
hvis han har lyst, oE vi kan drolie
den enkeltes problemel, ogsd for-
di vi ikke er slorre, end man no-
genlunde kan lolge med i begiven-
hedernes udvikling. h sAdant for-
hold trorjeg borgeme s@llel pris
pd. Ved en indlemmelse yille den
enke lte fuldsr@ndig forsrinde i
fuPmpemyldefe,. Del tille udviHe
en bureaukralisme, som ingen
kunne tere tje med."

Hans partikammerat og forgenger
i embedet, N.P. Nielsen, der sad i
konmissioflen, var ikke enig med
ham. Det var ham, der i 1930'erne
var gaet ind for at indlemme Tirn-
by i Kobeniavn og den ide fash
holdt han. Pe et stort msde pe
Lojtehus i 1946 om indlemmelsen
udtalte han blandt andet folgende:

Pd tale$tolenOed hodet pa L,jtehus ral
ossd Pa.stor Strunse fra Tarnby Kirke.
Han gik snsk ind fu at Tarnby Konnu-
ne blev last under Kobenhavn os derned
vile T,trnby isen Lunne blive fotenet me.l
Sundbyerne. Han mente, at de horte na-

"Del er ikke Kobe hatns mening,
at mantil bygge pd de landbrugs-
arealeL der ligger i Tommerup,
Ullerup eller St. Magleby. Med
heksyn til hovedfolslaqel siger
Rich. Jdcobsen al vi ingen indfly-
clelse Jhr. Dette er ikke rigligt, idet
der for de kommende I dr v@lges
l6 repr@senlanter for de indlem-
mede omrdder, og en afdisse bli-
,er sa valgt lil rddmand og har
fuld indJlydelse i borgerreprcesen-
tationen.
Der vil blive sorget for tjenesle-
mendene, og den kommunale ad-
mihislratioh vi I vedblivende linde
stedfra kommunerne pd Amager;
der er endog tenkt pd at Jlytte an-
dre grene afadministrationen ud i
yder d is tr i kl e t he. D e spol gs hd I
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der for mig er de vigtigsle er de
okonomiske belastninger, der vil
komme nar ti|lytningen i de kom-
mende dr tager til... Vi har ikke
all fbr mange sbre skalleydere. ..
Jeg ser ingeh ahden udvej, at det
md vere en oplaqtfordelfor he-
ftlkningen her at knmtfie ind u -
der Kohenhavn."

Blandt borgeme onskede man af-
stemning, men den ville kun bli-
ve vejledende lbr kommissionen
og rigsdagen. Man nAede heller
aldrig si langt, for da kommissio-
nens betenkning kom til debat i
rigsdagen faldt det ikke i god
jord. I erkendelse herafmette in-
denrigsministeren Jens Smgrum
opgive forslaget, og han pegede
pe en ny lssning med fierre ind-
lemmelser under Kobenhavn eller
en ny form for fellesskab mellem
I Iovedstadcns mange kommuner.
Men det fik lange udsigter.

Da belblkningstallet vedblev at
stige i Temby, fik kommunen
sammen med l0 andre kommuner
sakaldt Gentolte- status i 1952.
Det betod, at administrationen
blev rndret fra landkommunal til
kobstadskommunal forhold. ller-
med forsvandt sognerddsbeteg-

nelsen til fordel for kommunalbe-
s!.relse, og sogneridsformanden
skulle nu tituleres borgmester.

Fsrst i 1970 kom der en kommu-
nalrefom, hvor amtemes og
kommunemes antal blev reduce-
ret ved sammenl@gninger, fra ca.
1000 komftuner til 275 kommu-
ner og fra 25 amtskommuner til
14. I denne anledning blev Dra-
gar og St. Magleby Kommuner
slaet sammen dog forst geldende
fral9'74.

Nu er der som bekendt tanker om
yderligere reduceringer i kommu-
nemes antal og eventuel nedleg-
gelse af amteme. En sped start
kom der med lokale folkeafstem-
ninger om een kommune pi Lan-
geland. Her sagde man nej, mens
man pd Bornholm lbr nylig er
blevet enige om at nojes med een
konunune pe {ren. IIvad vil bor-
gere og politikere pe Amager i
dag sige til sammenlegninger pi
vores g???
Diskussioneme vil i s6 fald nok
blive lige sA manglbldige som for
60 6r siden, og miske vil nogle af
argumenteme vere de snnlme.
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FOREDRAG

LOKALIIISTORIE OG
INTERNET
lted Inger {jtzr Jansen og Car-
sten Bo Vilhelmsen

Onsdag den 4. september kl.
14.00 og igen kl. 19.00 inviterer
Tdmby Lokalhistoriske Sarnling
til en introduktion i arkivets nye
\emmeside. Arrangementerne af-
holdes pi Timby Hovedbibliotek,
Kamillevej 10.

Intemettet rummer et veld af mu-
ligheder og udfordringer for lokal-
historikeren. Hvor finderjeg det,
jeg soger, og hvordan kanjeg for-
midle min viden til andre?
Lokalhistorisk Samling har lavet
en ny hjemmeside, og vi vil i den
anledning give vores bud pa inter-
nettet som hjaelpemiddel for infor-
mationssogning. Foredraget vil in-
deholde en grundig presenlation
afhjemmesiden, dens indhold og
de tanker, der ligger bag.

Se hjemmesiden pA http/uryl
bibliotek.taarnby.dVlks/
hiemmeside/lokiistarkiv.htn

Gratis billetter til 6n afde to into-
duktioner kan afhentes pi Timby
Hovedbibliotek fta onsdag den
28. august.
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Udsnit afbilleder lia hjemmesiden
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup

Ttf.32 46 05 45

Abningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger pA

I xu.trupga"o..urnting* l Plyssen
Amager Strandvej 350:

"Midt pi Amager" og
"Kastrup Glas"

Abent Tirsdag til sondag
14.00- 17.00

Onsdag tillige
14.00-20.00

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lordag og sondag
13.00-16.00


