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Om kommunegrænserne
KRONIK: Mens det kommunale tilhørsforhold på Sydamager er til debat i
medierne, kan det være interessant at se
på forholdene i historisk perspektiv.
Christian den 4. grundlagde i 1618 en
ny by på nordspidsen af Amager, som
primært skulle virke som et forsvarsværk for København. Den nye by fik
navnet Christianshavn, og den fungerede
som selvstændig købstad til 1674, hvor
den blev indlemmet i København.
Foran Christianshavns Vold på Amager var der et bredt såkaldt demarkationsæn på cirka 1,5 km, hvor der ikke
måtte bygges og plantes træer, idet der
skulle være frit skudfelt fra Christianshavns Vold mod en eventuel indtrængende fjende.
Det var i øvrigt på dette område, at
Københavns Kommune anlagde de store
renovationsgruber, hvor Københavns natrenovation blev kørt ud, og som i folkemunde gav Amager navnet »lorteøen«. En betegnelse, som i dag er gjort
grundigt til skamme.
Resten af Amager bestod af nogle små
bysamfund omkring landsbyerne Sundbyøster, Sundbyvester, Tårnby, Kastrup,
Maglebylille, Tømmerup, Viberup, Ullerup, Store Magleby og Dragør.
Dragør havde sit eget kommunale
selvstyre i byen, mens det omliggende
land på Sydamager var underlagt det
kommunale selvstyre i »Hollænderbyen«, som Store Magleby også kaldtes.
Resten af Amagers landsbyer var under styre fra Tårnby Sognekommune.

SUNDBY UDSKILLES I 1895
Mod slutningen af 1800-tallet skete der
en kraftig byudvikling i Sundbyøster og
Sundbyvester, der snart blev smeltet
sammen til et større byområde Sundbyerne. De mange nye indbyggere i Sundbyerne skabte økonomiske problemer for
Tårnby Kommune på grund af især sociale og skolemæssige omkostninger, idet
sådanne udgifter i stort omfang skulle finansieres af jordskatterne fra det øvrige
Tårnby, hvor de store landområder fandtes.

CLAUS EHLERS.

Problemerne blev løst ved, at Sundby
blev udskilt som selvstændig kommune i
1895 med eget rådhus nær Sundby
Kirke.
Selvstændigheden varede dog kort, og
allerede den 1. januar 1902 blev Sundby
Kommune indlemmet i Københavns
Kommune.
Det er interessant at vide, at alle bygninger i Sundby før 1895 således er opført af eller under opsyn af Tårnby Kommune. Det gælder blandt andet bygninger som det nuværende Amager Hospital
(Sundby Hospital), som blev opført af
Tårnby Kommune i 1894, Sundby Kirke
fra 1870, fabrikskomplekset Jacob Holm
& Sønner (nuværende AmagerCenter) fra
1858 og Røde Kro Teater fra 1878.
Tårnby Sognekommune, Store Magleby Sognekommune og Dragør Sognekommune alle under Sokkelund Herred
indgik i 1902 i Københavns Amts sognerådsforening. (Københavns Amt er for
nylig blevet nedlagt, da amtet indgik i
den nye hovedstadsregion.)
De tre kommuner på Amager blev ledet af et valgt sogneråd med sognerådsformanden som den øverste valgte leder.
Den 1. oktober 1952 ændrede sognerådsformandens titel til borgmester.
STORE MAGLEBY OG DRAGØR
SAMMENLÆGGES I 1974
Den kommunale opdeling på Amager bestod herefter til kommunalreformen i

1974, hvor de to kommuner Dragør og
Store Magleby blev slået sammen. Det er
interessant at vide, at indtil de sidste forhandlinger var det på tale, at også Tårnby
skulle indgå i kommunesammenlægningen.
I dag, 35 år efter sammenlægningen af
de to kommuner Dragør og Store Magleby, kan det på mange måder siges, at
de to samfund fortsat lever hver deres
selvstændige liv, som de gjorde det før
kommunesammenlægningen.
I gamle dage var samlingspunkterne
på Amager først og fremmest de små
landsbysamfund og deres tilhørsforhold
til de lokale kirker. Senere er blandt andet skoledistrikter og tilknytning til fritids- og ungdomsaktiviteter blevet betydningsfulde omdrejningspunkter i de
lokale samfund. Også foreningsliv og
grundejerforeninger har på forskellig vis
bidraget til at samle og skille borgerne i
grupper.
Derimod er kommunegrænser, amtsgrænser, regionale grænser og grænser
for politi, retsvæsen og andre administrative grænser mindre betydningsfulde
for borgerne i samfundet.
Skræmmekampagner
De enkelte kommuner er ansvarlige for
den fælles økonomi via midler fra skatteopkrævning, og her påhviler der lokalpolitikerne et stort ansvar.
Det er vigtigt, at de politisk valgte personer er sig dette ansvar bevidst, og gør
en helhjertet indsats for bedst muligt at
tjene alle kommunens borgere. Og dette
gøres ikke ved at lave skræmmekampagner og sætte skel mellem befolkningsgrupper, som der desværre synes at være
tradition for i den sydligste kommune på
Amager.
For dybest set er der nok på mange
måder mere der samler end skiller befolkningen i de to kommuner på Sydamager!
Det bør borgerne i stille stunder gøre
sig tanker om - både af egen interesse og
af interesse for fremtiden!
Claus Ehlers, Søvang, 2791 Dragør
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Tillykke, Bella
MULTIARENA: Det er et scoop og dygtigt fodarbejde, der
gør Amager til hjemstedet for en af Skandinaviens største
multiarenaer. Den nye store arena med plads til 50.000 tilskuere kommer til at ligge ved Bella Center. I skarpt konkurrence med en række superliga-klubber har Bella Center sejret og får dette oplevelses-mekka. Amager kan nu matche
byer som Stockholms Globen og Londons Dome.
Amagerkanerne vil opleve, at Amager med den nye multi-

arena vil kunne byde på store internationale arrangementer i
verdensklasse. Derudover vil der komme en masse gæster til
København og til Amager, som vil lægge en masse penge i
vores by og give en masse arbejdspladser. Og jo flere penge,
som udenlanske gæster lægger her i vores by, jo mindre behøver vi lokale jo selv at betale for at drive vores by.
Jakob Næsager, BR-suppleant, Konservative,
Højdevej 57, 2300 København S.

Med ørreder og fasaner som naboer!







Nyopførte rækkehuse i Dragør
1 og 1½ plan fra 81 kvm til 136 kvm
Priser fra kr. 2.440.000,00
til kr. 3.789.000,00
Smukke naturomgivelser
Kun 12 km fra
Rådhuspladsen

