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RAdhusliv i Bo-no

BAdhuset for 70 Ar slden
Karl Pedersen, fodt i 1919 iKa-

strup, sklev i 1983 efter sin pensi-
oncnng som kommunens seketa-
riatschef sine erindringer: Lille-
bror fra Saltverksvej - barndom
og ungdom i Kastrup. Heri beskri-
vcr han pA en meget humoristisk
mAde livct bag rAdhusets mure.
Meget er forandret gennem de 70
4., der er gAet siden Karl "peter'.
kom i laere pi det gamle rAdhus i
Kastruplundgade. Mens andrc
ting er genkendelige.

Valg af lereplads
At ga i realen betragtedejcg som

en afaluttende ting. I de sma dis-
kussioner foran Olsens Slikbutik
holdt jeg pa, at alle burde ga i
skole til I6 ar. At ga ud af7. klas-
se som var slutklasse for folke-
skolen, syntes jeg, var utilstrEk-
kcligt. Selv var jeg ikke ramt af
skoletr@thed, men rcalen matte
viere nok. Dct blev den for de fle-
ste i klassen, kun fri gik videre i
gymnaslel, men nogle tog springet
allerede fra 4. mellem, og det var,
hvad systemet byggede pd. At le-

se videre var der altsa pe intet
tidspunkt tale om for mit vedkom-
mende.

Jeg gledede mig til at komme
ud af skolen og Ia arbejde, et
handvrcrk skulle det v€re. Mangc
gange havde jeg i tankeme set
mig komme hjem fra arbejdet, ar-
bejdskledt, pi cykel, og s6 klede
om. Og tjcne penge.

Jeg ville vere typograf. Jeg lag-
de billet ind, og jeg cyklede rundt
til kobenhavnske boglrykkerier.
Venlige folk snakkede jeg med,
venlige afslag, intet at gore, tider-
ne...- Det var nedsliende.

Min mor havde flere gange talt
om, atjeg kunne prove at soge ind
pa radhuset, min soster Ella havde
arbejdet der siden 1926. Jeg ville
ikke. Pen- og blakhusarbejder,
llipproletar- og sa endda ga ind til
"den evige hvile". Nej! Men sik-
kerheden blev undergravet. Til
sidst skrev jeg en ansogning til
sogneradet.

Rfdhusets peronale
Der blev antaget 5 eievcr det at

1935. Tidligere var der vist kun
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Hauscn samt Axel Damkier og fra
Kastrup Skole Etlie l-ind. I)csu-
den John Palm Niclscn, der iret
for var begyndt i ct kullinna.

Jeg var til mode hos kommune-
sekrctirr Frode l{asmussen og
SognerAdsformand Ilich. Jacob-
sen, lidligere garlner og arbejds-
mand, dcr i 1933 havde aflost N.
P. Niclsen, ibrhenvercndc typo-
gral, ogsd folketingsrnand. Begge
var socialdemokrater og N. P. Ni-
clscn blev i  1917 kornmuncns for-
ste socialdemokratiskc sognereds-
lbrmand. Min starldalo var noglc
dage ind i jLrl i .

Der var 3 i irs elevtid. Ion 65, -
75. - 85 kr. pr. mined.

Der var ansat 37-38 mcnnesker
pi radhusct i Kastruplundgade 16.
Dcr boede omkring 12.000 mcn-
nesker i kommunen. De llcstc an-
sattc var kommunalt eller tcknisk
uddannet, nrcn iblandl var 10-12
ckstramedhjielpere, folk dcr for
nyl ig ien l idl mcrc modcn alder
var antagct via l lK. I  lobet al nog-
lc Ar fik llerc al'dem en rncrc fast
ansiEtlelse.

Jeg bcgyndtc i ligningskontoret,
hvor tuldmagtig Kaj Holboll Nicl-
sen var chcl, svar platfod0t med

Bibliotekat pa det gaule t adhxs i Kustruplwllgade
I skftlnLctt nnr biblio!cku /"na Ildnse" og nqnden ncl r)'gs! til et l llnws!ilt Hol-
boll Nitl\ch f/a /ddh|tcl
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l0-minutter-i-2-ben, tykke brille-
glas, ruesten skaldet, 39 ir og me-
get flinl(. Han var son af N. P.
Nielsen. Vi var 7 i afilelingen, der
la til hojrc for hoveddnren mod
gaden.

Over for pi den anden side af
gangen li socialkontoret, hvor
fuldm@gtig Laur. Jorgensen rege-
rede, og hvor ogs6 Aksel Theisen
(senere skatteinspektor gennem
mange er) var.

L@ngere liemme over for hinan-
den boede kommuneseket@ren
og sognerddsformanden. Dere{ler
l'ulgte "det storc kontor" med 2
skranker p6 langs igennem ioka-
let.

Pi hojre side lA skatteopk@v-
ningen, hvor liu Svendsen her-
skede med store sving pa gulvet
som en danscr. IIun hode til Pin-
semissionen, korte bil, og cn dag
tog hun endda rullcskojteme i
brug hele vejcn fra "Ostergaard"
pa hjomet af Tommcrupvej. Min
ssster var i afdelingcn sammen
med Mary Nielsen, Rosa Pehrs-
son og Else Petersen. Min sgster
skrev skatter af p6 de supemo-
deme plankartotekkoft. Sa var dcr
pantef-oged Peter Olsen, svigerfar
1il Frode Olsen, svigerfar til Fro-
de Rasmussen, stor, tyk og ven-
lig, meget stillc, fodt i 1868, ten-k
at have arbejdet sammen med ar-

gang 1868, forelobig spender vi
tilsamrnen over I 15 er.

Over for passede Else Andersen
fra Maglebylille kassen som en
drage, dengang skulle kassereren
desuden arbejde ved sit bord.
D5rlig arbejdsstilling, skaev skul-
der fik hun.

Georg Nielsen fra Skovmarken
var kommunebogholder med et
par assistenter i den sidste del af
lokalet, han forte og rugede over
en kempemessig foliant, kom-
munens hovedbog, ja, det var sa-
gen, men en gang blev den da af-
skaffet. I bogholderiet var ogse
Sv. Iversen og Kaj Molck Ras-
mussen (Raste-Kaj). Plankartote-
ket med hele kommuneregnskabet
blev dengang revideret af to fol-
kevalgte revisorer, de kom om af-
tcncn og sled i det. Jeg husker
derfra fuldmegtig Helmer Bo-
stlup fra lufthavnen, postassistent
Rcgnar Petersen, julespareopkre-
ver Otto Andersen og Cigarme-
ster Jess Andersen med flere.

Georg Nielsen var rar, men nAr
det arbejdsmessige gik ham p6,
sad han stille og bandede laenge
mere eller mindre hojlydt over sin
hovedbog og de personer, der var
skyld i hans fortredeligheder. SA
rejste han sig og gik hen pudsede
brilleme i gardinet og lortsalle sin
enetale.
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Pa l sal havde ingeniorkonto-
ret til huse, den penentlige H. J.
Knudsen var kommuneingenig-
ren i gront jegertoj og vikleres,
blod hat og lorgnetter, ja der var
stil over ham. Sesonaendringerne
bestod i snorestovler om vinteren
og $rahat om sommeren. Sigurd
Schouenborg var afdelingsinge-
nior, brysk og utilnarmelig, der
var flere lose ingeniorer, bl.a.
Borge Nielsen og "Olav Hun-
ger". Ogsi Olaf Kofod kom tid-
ligt til.

I bygningsafdelingen var det
den n?esten elskelige arkitekt
Carl Brix, der var bygningsin-
spektor.

Kontorl€dere i de tekniske af-
delinger var tvillingeme, "min
ssster og jeg", Else Kaubeck og
Edith Jensen fra villabyen.

Pe samme etage i et lokale for-
an msdesalen sad nogle af eks-
tramedhj aelpeme, bl.a. Heinrich
Olsert og Knud D. Friis. PA den
anden side af msdesalen sad fru
Damkier, bred og sver i sort kit-
tel, og lyftede til vore telefon-
samtaler pa det lille snoreomstil-
lingsbord med 20 ledninger, tele-
fon Kastrup nr. 25.

SognerAdsmpder
I madesalen holder sogneridet

mode en gang om meneden som
regel, ll medlemmer, der fra
veggene uafladeligt blev overv6-
get af de tidligere sognerAdsfot-
mend, alle malet af maleren
Hans Brygge.

Ogsi lfgningskommissionen
holdt sine msder i modesalen og
havde en stor tid med "torskegil-
dei' gennem et par maneder i det
tidlig forar.

At vaere sognerAdsmedlem var
pa den tid mindre belastende i
llere retninger end i dag, 1il gen-
geld blev der heller ikke ydet ve-
derlag af nogen art. Forllejning
ved moder kendtes ikke. Dog
havde man "skolesyn" en gang
om eret, en tresttende heldagsud-
flugt til alle kommunale bygnin-
ger, og sa var der festmiddag der-
efier.

I ligningskommissionen, der
bestod af alle sogneradeh med-
lemmer, var det anderledes, men
de enkelte medlemmer var dog
ikke med til samtlige moder. Mo-
deme begyndte om eftermidda-
gen, og ved spisetid gik man over
i Lunden eller pa Skovly og spi-
ste middag, hvorefler msdet fort-
sattes pA radhuset. Se var man ik-
ke mere uoplagte end, at man
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TesninsI a SocialdcDld ukten |932.

kunne sluttc al' mcd et palti Mau-
scl. Det kunne blivc sent.

Elevtiden
Pi andcn sal i ridhuset spiste

personalet frokosl i to sme hullcr,
men da folkebibliotckct snad llyt-
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tedc t i l  Tek sk Skolc (1936), f ik
vi ogsa et ekstra spiserum. Fru Ol-
sen lavede kall-c til os, og om
sommeren lagdc hun det beskedne
service i en spanklrw og dzekkedc
i haven.

Gamle Karlcby, der passede
centralfyret, var kommel nogle rir

.funaza.a/
fiEA"A,;.
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tidligere, si Aksel 
'I'heisen 

var
blevet fritaget for a1 tende op i
keftkelovnen, et arbejde, der sene-
re nesten er blcvot hans yndlings-
hislorie. Familien Tonnesen gjor-
de rent effer os. Vi kendte allc
hinanden.

Kontorfaget herte vi fra bunden.
ElementEre ting som var et godt
grundlag. En ting som telefon-
samlaler var nesten nlt for mig
og flere andre, folk havde jo ikke
telefoner dengang som nu.

Vi passede det store adressc-
ringsanlarg hvor alle skatteydeme
havde hver sin zinkplade. som vi
pr@gede pa en hAndmaskinc. Vi
trykkede skattelister og hefier, in-
teme Korl o.s.v. og vl nummcrerc-
de side op og side ned med en
handnummerator. Og eft erhAnden
lefie vi skattelovone.

Et af elevemes sidejob var at gi
i byen for frokost. Vi gik rundt til
alle i huset og tog bestillinger pA
de sma ekstrafomodenheder, der
skulle skylle fiokosten ned eller
forsode effermiddagen. Tmditio-
ner for handverkerleerlinge blev
forsogt overfort. Aksel Nyraad, en
af ekstramedhjaelperne pi ingeni-
orkontoret, som "spiste" cigarer
hele dagen. bad mig en dag om at
ksbc 3 "Cavalleria Rusticana".
Hverken cigarcr eller musik var
dengang omrader, som jeg var in-

de i, men en vis skepsis i mig blev
bekaeffet, da den rodharede kom-
mis i brugsen bel@rle mig om, al
Cavalle a Rusticana var en opera.
Den skulle han f6 igen. Ilos gront-
handler Edvardsen over for rAdhu-
set bad jeg om at fa 3 stykker op-
tendingsbrende ila en rulle br@n-
de. Det var sadvanlig salgsvarc. I
en smuk pose fik Nyraad sine ci-
garerj og han se heldigvis tilpas
sur ud.

Min hindskrift horte mildt sagt
ikke til de flottes1e. Sogneredsfor-
manden kom en dag, snakkede
lidt, l€nede sig ind over skanken
og sagde: "Hvis De nu ksbte en
fyldepen si vil kommrmen betale
halvdelen." Jeg ville tenke over
det. Bagefter sagde de andre til
mig, atjeg skulle have varet merc
begejslret. Det var, ja, et genersst
tilbud. Jeg fik min fyldepen, Mont
Blanc, til 70 k. Men det var ogsa
for nig en udgift pi 35 kr. af mi-
nedslomen pa 65 k]. Det viste
sig, at det ikke blev en af kommu-
nens bedste investe nger. Jeg var
stadig en pen- og bllekhusarbej-
der, som har maftet troste sig
med, at det ikke er vigtigst hvor-
dan man skiver men hvad man
sknver.

Hvor stort tilbuddet var ses af, at
dajeg senere leste mere teod om
skat, udgav kontorchef Hellket en
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Sa ener a.lslbmand R ic had
Jacobs en ye.l s it s krireborul,
t957.

laerebog til 5 kr. som jeg selv
kgbte. Det holdt svefi at fA denne
udgifl refunderet.

Ni, vi gik ogsd pd kobmands-
skole i 2 ar pa Oresundsvejens
Skole. To eller tre affener om
ugen fra kl. 19-22 med hjemmeo-
gaver. Senere ogsA p vat under-
visning og kurser.

Richard Jacobs€n
Sogner6dsformanden, Rich. Ja-

cobsen var en personlighed, iagr
tagende og resonnerende, steerk

og stejl, afholdt eller respekteret
al mange. Af en eller anden
grund havde han det ikke godt
med HK - eller var det med per-
sonalet, som vel dog matte anta-
ges at hirre til hans egen klasse.
Der var v&ldige HK-stridigheder
utderliden. En gang trak det end-
og op til strejke som forst blev af-
vaerget i sidste ojeblik, temmelig
uhort for kontorpersonale, og si i
den tid overhovedet. Emst Boje
lia HK talte foGgteligt om Rich.
"Andesteg".

Den gang som senere havde
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Adnihistrctionen pA fidhuset i Kasttuplundgade cd. 193A'e e.

Rich. Jacobsen, Kong Richard,
den vane at cykle rundt overalt i
kommunen, sA og registrerede,
bragte petitcsser og slone ting
frem fra sine ture. En af de peti-
tessel val for resten, da jeg et af
de forste ir en lordag lorst vigne-
dc kl. 10. Jeg blev flov, kunne
faktisk ikke lide at mode pa kon-
toret, vi skulle slutte kl. 13. I ste-
det gik jeg pe den tilsprojtede
skojtcbane ved Korsvejens Skole.
Mandag formiddag rjngcde Rich.
Jacobsen elier mig. 'Ne, Dc var
syg i lordags?" Jeg anede noget
og gik til bekendelse, si smilede

han og sluttede med, at han selv
havde luft et godt sovehjerte som
ung.

Helnrich Olsen og
kontorliv

Allerede i 1936 rejste kommune-
seketer Frode Rasmussen, der
var cn meget estimeret person, til
Lyngby-1'6rbak kommune og vi
fik i stedet Thorkild Nielsen fra
Nakskov. Et ars tid senere lrak
Frode Rasmussen H. V. Strecker
fra ligningskontoret til sig, og Ak-
sel Theisen blev afdelingsassistent
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pa ligningskontoret.
Stort set var det gamle redhus

en god arbejdsplads. Albueme
var ikke saerlig spidse, der var
endnu ikke lagt op til den store
udvikling i kommunen. Men al-
mindelige kontorintdger forekom
da, og smA interne sporgsmel
kuDne dengang som nu give an-
ledning til ballade, sorgeligt i en
almindelig betragtning, men nu
og da ogsi ganske oplivende.

B€dst til det var absolut Hein-
rich Olsen, sen af sogneredeb
naestformand C. J, Olsen. Kaede-
rygende med cigarct i mundvigen
og aske over hele tojet, passede
hrm vej- og kloakregnskab. Han
var tillige leverandor af s?erpne-
gede og uortodokse synspunkter
og udtryk, erhvervet dels under et
kort Amerikaophold, dels i sin
omgangskreds. Han lagde ikke
skjul pe, at han foretrak m€nd for
kvinder, men alle uanset kon
kunne blive udsat for giftigheder
og stor anledning til tarer, som
ogsa kom. [fterhAnden som vi
blev flere unge mennesker, 1lk
han dog modspil, og oftest havde
vi det godt med ham. Meske var
det aversion mod poesibsger, ma-
ske mod hans mange lante replik-
ker, der fik mig til at skive i hans
poesibog:

"Man skriver otd som andre
sb'ev, men er mun selv tlerey'er,

Neh, hvad man selv bedrev, for
det man ene hefer."

Heinrich Olsen var en dygtig
silhuetklipper, og da han ret tid-
ligt blev afskediget med pension
havdc han Ast stadcplads i Tivo-
li, senere pi DyrehavsbakJcen.
Han dode i 1983, 83 ar garnmet,
ensom pa et plejehjcm iomeg-
nen.

Ellers var vi nok en almindelig
flok kontorfolk - med de fortrin
og serheder, der horer hver en-
kelt til.  lsel Damkier var dog
bohemen, der afog til forargede,
han var som vist sagt for en flot
lyr, men som det senere viste sig,
var han blevet sa1 i en forkert
stol, og turde lage konsekvensen
afdet.

Ind imellem havde vi arlige
skovture og nydrsfester, der er
skrevet mange sange dertil, ogsa
jeg har bidraget. I mgdesalen
hvor nltarsf'esten blev holdt, var
jeg i nogle ir i'estarrangor og la-
vede rumdekorationcr. Et ar, hvor
indlemmelsessporgsmelet ogse
forekom. lavede jeg et 3 m hojt
Ksbenhavnen6dhustdm og e1
mindre Tembyvandtim. I temene
sang Helge Henriksen ogjeg hver
sin sang. Jeg synger ikke mere.
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Abningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Kastrupgirdssamlingen
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ADenI I lrsoag ur sonoag
14.00-17.00

Onsdag tillige
14.00-20.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lordag og sondag
13.00-16.00


