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TÅRNBY BLADET
Set gennem 25 år
I starten af 1993 blev der taget initiativ til at starte en bladforening i Tårnby. 
Ideen var, at foreningerne skulle have deres eget blad, hvor foreningsnyheder, 
begivenheder og meddelelser kunne bringes. Det lykkedes – og i år har Tårnby 
Bladet 25 års jubilæum, som formidler af fritid og kultur i kommunen. Der-
udover var der læsebreve, artikler og andet, der hører til en avis. Ønsket var 
groet frem efter lokalavisen KT-Posten blev nedlagt kort forinden. 

En avis er født.
Tegnet af Benny Bang Jensen. © Tårnby Bladet og Benny Bang Jensen.

OPSTART
I januar 1993 blev bladforenin-
gen for Tårnby Bladet stiftet, 
og allerede i september var der 
et blad på gaden. Meningen var 
at det skulle være forenings-
livets mulighed for at få deres 

informationer ud til en bredere 
del af borgerne i Tårnby Kom-
mune. De enkelte foreningers 
egne blade var udelukkende til 
medlemmerne, men et samlet 
foreningsblad kunne ramme 
ikke-medlemmer. 
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Paraplyorganisationerne KTIS 
og KTUR – senere kaldet 
TFR – stod bag ideen. 

Dengang var medlemskabet 
på bare 25 kr. for enkeltperso-
ner og 100 kr. for foreninger. 
Derudover kunne man abon-
nere på avisen, hvis man kom 
fra den forkerte side af kom-
munegrænsen. For et lille be-
løb på 75 kr. lovede Tårnby 
Bladet i deres første blad, at 
københavnerne kunne købe 
en hel årgang.

Her vises et først prøvetryk af Tårnby Bladet ved et redaktionsmøde i 1993. 
Lis Thinggaard præsenterede trykket som hat og som avis. Derefter sidder 
fra venstre Torben Jørgensen, ubekendt og Mia Engstrøm.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B7769

SÅ I GANG
Allerede efter generalforsam-
lingen kunne bestyrelsen gå 
i gang med at forberede det 
første blad. Der skulle blandt 
andet ansøges om midler hos 
Tårnby Kommune til nødven-
dige indkøb, og bagefter fore-
tages indkøb af computere, 
printer, scanner og software. 
Helt nødvendige ting for at få 
en avis i gang. Derefter skulle 
der selvfølgelig planlægges et 
egentligt indhold med nogle fa-
ste rubrikker og afprøves layout 
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En af sammenslutninger bag oprettelse af Tårnby Bladet var KTURs 
– altså Kastrup-Tårnby Ungdomsråd. De holdt 25 års jubilæum den 18. 
januar 1991. Som det ses, var der ikke mange unge med. Foreningen tog 
navneforandring til Tårnby Forenings Råd engang mellem 1993-1994.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B6765

Blandt andet markedsførte 
biblioteket, skytteforeningen 
og SiD – det nuværende 3F 
– sig med forskellige arrange-
menter og bekendtgørelser. 
Faktisk har arkivet også fået 
spalteplads. Det dengang næ-
sten nystartede lokalhistoriske 
blad, Glemmer Du, beskriver, 
hvordan fotografier og skrift-
ligt materiale kan forvandles 
fra noget opbevaret i en skuffe 
til læselige historier i det lokal-
historiske blad. 

af det første nummer. Foruden 
skulle forudsætninger på plads, 
så mere end et blad kom på 
gaden. En redaktion skulle 
vælges, og der skulle ansættes 
en annoncesælger. Alt sam-
men blev afprøvet i et prøve-
numre, inden det første rigtige 
nummer sendes på gaden.

DET FØRSTE BLAD
Det er tydeligt, at de mange 
indmeldte foreninger gjorde 
god brug af Tårnby Bladet. 
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Der var mange af Tårnbys foreninger, der meldt sig ind i den 
nye bladforening. Den 12. september 1993 var der i det første 
blad oplistet følgende foreninger bag bladet. Allerede i tredje 
nummer blev yderligere 29 foreninger nævnt som medlemmer 
af Tårnby Bladforening.

Amager Video Klub
Amagerlands Fjerkræavlerforening
Amagerlands Kaninavlerforening
Amagerlands Numismatiske Forening
Atlet Klubben Viking
DDS - Amager Division
DDS - Kløver Ole Wass
FDF Korsvejen
FVD Forældrenævnet
Hundeforeningen af 1970
K.T.K.G. - Kastrup Tårnby Kvindelige Gymnastikforening
Kastrup Boldklub
Kastrupgårdsamlingens Venner
Kastrup-Tårnby Rideklub
KFUK Vestamager
Kongelundens Rideklub
OK - Klubben Kastrup-Taarnby
SF-Tårnby
SiD Kastrup
Svømmeklubben Kvik
Tårnby Boldklub
Tårnby Curling Club
Tårnby Fodbold ApS
Tårnby Kommunebiblioteker
Tårnby Menighedsråd
Tårnby Skytteforening
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Tårnby Bladet bragte også 
information generelt om for-
eningslivet – alt fra hvor suc-
cesfuldt en viseaften blev af-
viklet, over Stifindernes 40 
års jubilæum, til hvor Amager 
Stuekulturforening har deres 
næste fugleudstilling.
Der var tillige afsat plads til 
sportsreportager, som Holger 
Darmer i starten var med til at 
skrive for Tårnby Bladet. Han 
havde været journalist på KT-
Posten, indtil avisen blev op-
købt og ophørte i 1991.

Tårnby Bladet bragte også 
information generelt om for-
eningslivet – alt fra hvor suc-
cesfuldt en viseaften blev af-
viklet, over Stifindernes 40 års
jubilæum, til hvor Amager 
Stuekulturforening har deres 
næste fugleudstilling.
Der var tillige afsat plads til 
sportsreportager, som Holger 
Darmer i starten var med til at 
skrive for Tårnby Bladet. Han 
havde været journalist på KT-
Posten, indtil avisen blev op-
købt og ophørte i 1991.

Terkel Spangsbo til en generalforsamling for Tårnby Bladforening. Bladet er 
organiseret med en forening i ryggen. Det hører vist til sjældenhederne 
i avishistorien. Fotograferet omkring 1995-1996.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B7780
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Det er gennem tiden blevet til 
mange små historier, bladet 
har bragt. I første nummer var 
fokus på Øresundssundbroens 
piller og de nyopståede øer til 
at holde broen på. Tårnbys 
borgere havde længe forsøgt at 
få forbindelsen lavet om til en 
tunnel – uden at vinde gehør 
blandt statens beslutnings-
tagere. Det var således poten-
tielt politisk springstof, der var 
på forsiden af det første udgave 
af Tårnby Bladet.

Før og under kulturåret i 1996 
var der også god brug for 
Tårnby Bladet. Både i forhold 
til selve programmet og hvad 
der skulle ske på Amager og 
i forhold til at holde gryden i 
kog, så øen også fik en bid af 
kulturpengene, der blev brugt 
i forbindelse med Kulturby 
’96. Det var der selvfølgelig en 
lang række andre lokale blade, 
der også bidrog til. 
Fokus er stort og småt om 
Tårnby Kommune, selvom 
der i ny og næ sniger sig ar-
tikler ind, der mere var en re-
klame end lokalt stof.

REDAKTIONEN
Terkel Spangsbo har stort set 
været ansvarshavende redak-
tør på bladet siden starten i 
1993. Derudover har orga-
niseringen af redaktionsar-
bejdet været med frivillige 
journalister, fotografer og 
layoutere, som sammen har 
skabt det færdige resultat. Der 
blev sågar lavet vedtægter for 
de aktive medarbejdere på 
Tårnby Bladet. 
Redaktionen gav også adgang 
om aftenen to gange om ugen, 
hvis medlemmer af bladfor-
eningen ville på besøg eller 

Kulturåret ’96 kørte stærkt med 
mange initiativer. Et af dem var at 
Amagerbanen kørte til endestatio-
nen i Kastrup, hvor de besøgende 
kunne tage på Udstillingscentret 
Plyssen. En af de få frivilligt drevet 
kulturfænomener fra kulturåret, der 
viste sig at holde helt til i dag.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, 
B7802
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hvis en forening ønskede at få 
et arrangement annonceret. Så 
var der journalister og redak-
tører at tale med. 

Da Tårnby Skole blev nedlagt 
i 1986, blev den først brugt til 
voksenundervisning. Senere 
fik mange foreninger deres lo-
kale på skolen – også Tårnby 
Bladet fik til huse på Eng-
landsvej 290.

Mia Engstrøm var en af de journa-
lister, som gik i kast med det frivil-
lige arbejde på Tårnby Bladet. 
En lokal, der gerne ville skrive om 
det lokale og gerne også om det 
lokalhistoriske. Foto ca. 1995.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, 
B7795

SKRIBENTERNE
Terkel Spangsbo har uden 
tvivl samlet set skrevet mest i 
bladet, da han har været den 
ansvarshavende redaktør i 
længst tid. Ulf Bjørton skrev 
mange af Tårnby Bladets ar-
tiklerne i starten. Derudover 
har der været mange andre fa-
ste fritidsjournalister tilknyt-
tet. De var frivillige på det 
borgerdrevne blad – på et tids-
punkt, hvor det frivillige slet 
ikke var moderne i den slags 
sammenhænge.

Terkel Spangsbo, til højre, interviewer 
til Tårnby Bladet.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B7797
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TERKEL SPANGSBO
Her kan du læse den ansvarshaven-
de redaktørs oplevelser af, hvordan 
man kan starte et lokalblad. Læs 
en del af Tårnby Bladets historie 
gengivet af Terkel Spangsbo. 

Hvad skulle man gøre i 1992-
1993, hvis man ville i kontakt 
med hele Tårnbys befolkning 
på én gang. Et antal lokalavi-
ser var i de år opkøbt at store-
bror Amager Bladet og deref-
ter lukket. Det var dog stadig 
en mulighed for foreninger at 
få en lille notits med i Amager 
Bladet, men kun én gang.
Hvis så ovenikøbet budska-
bet var, at man ville starte en 
forening, som blandt andet 
skulle skrive, layoute, omdele 
en ny lokalavis med frivillig 
arbejdskraft til de fleste opga-
ver, var det en dødfødt idé at 
tro, Amager Bladet var klar til 
at formidle budskabet. Men så 
var der foreningernes paraply-
organisation KTUR med det 
brede kontaktnet.
Samme år havde Poul Feldvoss 
”familiesammenført” KTUR 
med den tilsvarende organisa-
tion for idrætsklubberne, Ka-
strup Tårnby Idræts Sammen-
slutning, KTIS, til det som blev 
Foreningernes Fælleskontor. 

KTUR havde levet i et hjørne 
i foreningscentret i den gamle 
cigarfabrik på Løjtegårdsvej 
157 sammen med Tårnby Tea-
ter og oprindelig mange andre 
foreninger. KTIS havde et skri-
vebord og et skab i et omklæd-
ningsrum i Amagerhallen.
Med sammenføringen – ikke 
sammenlægning – fulgte kon-
tor og mødefaciliteter på før-
ste sal i villaen til den nedlagte 
Tårnby Skole på Englandsvej 
og Sneserevej. 
I resten af komplekset flyt-
tede Tårnby Teater ind.
På første sal på Fælleskontoret 
blev tankerne om en lokalavis, 
produceret af frivillige, født.
1993 var året, hvor der udgik et 
budskab fra foreningernes to 
paraplyorganisationer, KTUR 
og KTIS, til alle medlems-
foreninger, at de aktive med-
lemmer burde melde sig til 
endnu et samarbejdsprojekt, 
som kom til at hedde Tårnby 
Bladforening.
I foreningen ville man blive un-
dervist i det spritnye fænomen, 
Desktop Publishing, lære at 
skrive og kommunikere af fag-
folk og professionelle journali-
ster og redaktionssekretærer.
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MANGE MELDTE SIG
Mere end 100 personer og for-
eninger meldte sig ind i Tårn-
by Bladforening og næsten 
40 personer meldte sig som 
aktive i selve bladproduktio-
nen. Hvorfor de gjorde havde 
mange årsager. Én ville stoppe 
byggeriet af Øresundsbroen, 
én ville stoppe den kommen-
de motorvej, én ville kvinde-
sags kæmpe og andre havde 
specifikke politiske mål, da 
de meldte sig til at skrive for 

Tårnby Bladet. Flere meldte sig 
på den tekniske side, det var jo 
noget ganske nyt med Desktop 
Publishing inden for begrebet 
elektronisk databehandling, 
edb. Tænk at kunne lave hele 
forarbejdet til en tryksag på 
en computer 385 med en 17” 
tv-skærm og så endda en hel 
avis! Andre meldte sig, fordi 
de kendte nogen af de andre, 
som meldte sig og synes, at det 
ville være sjovt at være med i 
arbejdet.

En del medarbejdere har været gennem Tårnby Bladet – både de få 
ansatte og de mange frivillige. Her sidder Astrid Berg – senere Colten. 
Fotograferet omkring 1996.
Foto: Tårnby Bladet
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Jørgen Jørgensen ved 10 års jubilæet. 
På skiltet bag ham står: Alt på plads, 
giver plads til alt.
Foto: Tårnby Bladet

Rigtig mange var i forvejen for-
eningsmennesker og engageret 
i samarbejdet mellem forenin-
ger i KTUR eller KTIS. Senere 
på året skiftede KTUR navn til 
Tårnby Forenings Råd, TFR.

FØDT I DISKUSSIONER
Det er ingen hemmelighed, at 
de blandede mål, som de man-
ge deltagere havde med deres 
medvirken, gav problemer.
Der var sunde diskussioner, 
der var diskussioner båret af 

uvidenhed og holdninger og 
der var rene jalousiårsager. 
Det var den slags uenigheder, 
som fra tid til anden opstår i 
foreningssammenhænge. 
I Tårnby Bladets babytid var 
der kun ganske få personer 
med professionel viden om 
journalistik og layout, hvilket 
ikke altid var argumentet for 
en given løsning. Der var vit-
terlig ønsker om at opfinde 
den dybe tallerken i flere ud-
gaver. Den 15. september 1993 
kom så førsteudgaven med 
sensationen, et foto af den før-
ste jordbunke, der skød op i 
Øresund som begyndelsen til 
Peberholm.
Herefter gik det op og ned. 
Aviserne fik mere indhold, 
ændrede format og skriftty-
per. Mange aktive faldt fra dels 
af personlige grunde: ”Skal vi 
nu lave et ny blad? Vi er jo lige 
færdige med et!” Andre blev 
trætte af diskussionerne og 
andre igen fordi engagemen-
tet mindede om arbejdsplads 
nummer to.
Tårnby Bladet overlevede, 
men kun få har været med fra 
starten. I dag er der omkring 
25 personer, som sørger for, 
at der stadig udkommer et 
Tårnby Bladet en gang om 
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måneden. Så mange skal der 
til, når alt skal gøres af frivilli-
ge. Vi har mottoet: at produce-
re en avis er som at bygge den 
kinesiske mur – i legoklodser.

/Terkel Spangsbo

TRYKKERIET
Der er sket tekniske frem-
skridt i de 25 år, bladet er ble-
vet trykt. Der er blandt andet 
kommet farvefoto. I starten 
var det kun ensfarvede rubrik-
ker i annoncerne, der fik en 
farve, eller baggrunden blev 

farvelagt bag et fritlagt motiv. 
Dengang var det dyrt at trykke 
i farver. Teknikken er blevet 
væsentlig bedre, og i dag kan 
Tårnby Bladet bruge firefarve 
fotos.
Allerede den 20. oktober 1996 
kom Tårnby Bladet på nettet, 
hvor noget af bladet blev lagt 
ud, så det kunne læses, når op-
laget var opbrugt. 
Det kan man stadigvæk på 
https://taarnbybib.dk, selvom 
ikke alle numre ligger online. 
De kan til gengæld læses på 
Tårnby Kommunes Stads- og 
Lokalarkiv.

 

Elizabeth Stein, redaktionssekretær, arbejder ved layoutbordet på et num-
mer af Tårnby Bladet.
Foto: Allan Meyer - Tårnby Bladet
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Tårnby Bladet fik i 2017 omvisning hos PT Sats- og Avistryk i Ørslev ved 
Vordingborg, hvor bladet får sin tryksværte.
Foto: Tårnby Bladet

TÅRNBY KOMMUNE 
INFORMERER
Fra tredje nummer af Tårnby 
Bladet har kommunen annon-
ceret under denne overskrift. 
Det har været både officielle 
meddelelser og beskrivelse af 
diverse arrangementer på kom-
munens forskellige institutioner. 

Har du en historie fra din tid 
på Tårnby Bladet, så send den 
endelig til Tårnby Stads- og 
Lokalarkiv.
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På studietur med alle bladets medarbejdere på besøg hos FK Distribution. 
Reklamer og tilbudsaviser bliver fordelt og pakket i maskinen.
Foto: Tårnby Bladet

Et nyt nummer bliver til.
Foto: Tårnby Bladet
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TÅRNBY STADS- OG LOKALARKIV
Du kan henvende dig til arkivet i bibliotekets 
åbningstid.  Se åbningstiderne for biblioteket 
på www.taarnbybib.dk 

En del materiale kan du finde i TÅRNBY-
RUMMET på Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10

De lokalhistoriske fotografier fra Tårnby 
kan du se på www.arkiv.dk

Du kan se de lokalhistoriske udstillinger

MIDT PÅ AMAGER og KASTRUP GLAS 
på Kastrupgårdsamlingen, Kastrupvej 399
Se åbningstider på 
www.kastrupgaardsamlingen.dk

PERMANENTE og 
SKIFTENDE UDSTILLINGER 
på Plyssen, Amager Strandvej 350
Se åbningstider på www.plyssen.dk

Vil du være med til at skrive Tårnbys historie?
Har du et favoritfoto fra Tårnbys naturområde eller har du en historie om hvordan 
du nyder og bruger vandet, stranden og de grønne områder på Vestamager? 
Send det gerne til lokalarkivet, vi er meget interesserede i din fortælling.
Du kan også fortælle, hvad du ved om de billeder, der er i dette Glemmer Du. 
Skriv til arkivet på bibliotek@taarnby.dk og fortæl din egen historie.

Der er noget, der skyder op i Øresund. 
Det blev senere navngivet Peberholmen ved en konkurrence. Navnet var 
klart en parallel til Saltholm. Billedet var på forsiden af det første nummer 
af Tårnby Bladet for 25 år siden. 
Et nyt skud på avis-stammen så dagens lys.
Foto: Tårnby Bladet


