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Tilrrby Kronil"e" 3. J"l
Vi har verel sd heldige al .fa faL
gende sp@hdende beretning om
ogfoto afdet forste.fiernsyn i Ka-
slrup! Del slg)nder vi os hermed
at brin&e ridere.
Ditle| F, Valbjonfo eller:

Min datter Ulla har lant mig et ek-
scmplar af nr. I af "fortellingcr
fra 1950'emc", og opfordret mig
til at give mit skiftlige bidrag i
Ibrm af mine oplevelser bl.a. med
hensyn til Radio og Fjemsyn i
denne tidsperiode.
Min kontakt til radio stammer helt
tilbage til min skoletid, hvor jeg
begyndte at arbejde med bygning
af radiomodlagere omkring 1925
og bl.a. fik kontakt med kortbol-
geamatorer.
Det blev afgorendc for min frem-
tid, og efter en soldatertid ved Ra-
diokompagniet hk jeg i 1935 an-
settelse indenfor Radioingenior-
tjenesten som assistenl pa Radio-
stalionen i llerstedvester.
I 1938 sogte DDL en radiomand,
m og jeg fik jobbet der varede til
14 dagc elter 9. april )940, hvor
DDL indskrenl(ede sin tekniske
stab.

f)ajeg var blevet gift i 1939, met-
te jeg hufligst muligt soge n).t ar-
bejde og var si heldig, at Radioin-
geniortjenfsten var ved at indrette
den tekniske del af det nye ndio-
hus i Rosenoms Alld, og jeg fik
lov til at vrere med.
Al ting har en ende, og da den
kunne forudses besluttede jeg, en
dag hvor jeg sa et ledigt lokale i
Kastruplundsgade 20, at forsoge
mig som selvst€ndig, min kone
var heldigvis med pi idien.
Lokalet blev lejet, og tanken viste
sig at vere rigtig, for under kigen
var der stor interesse for radio,
specielt fra England, og der var
nok at lavc. Min kone hjalp i for-
rctningen, der kom personale i
form aftckniker, lorling og en da-
me som solgte gmmmofonplader.
Der skulle aflevercs en gammel
plade for at kunne kobe en ny, og
der var ralionering. Vi havde en
skoledreng, som i sin frilid korte
til Kobenhavn og hentede varer
for at ff dcm hurtig frem. I lan var
en liisk dreng der lever den dag i
dag.
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Jeg korte selv Amager tyndt for at
besoge kunder, selv ude i Dragor
fik vi kunder, og daj€g forudsa et
store behov efter krig€n, hvis al'-
slutning vi habede pe, kobte jeg
en 1938 model DKW for den fbr-
midable sum a1' 2500 k. af Lund
Nielsen, der udstillede biler i et
drivhus pi Amagerlandevej.
En dag fik jeg besog af en repre-
sentant fra Philips som havde leet
kig pi min hjomeveg, og vi ene-
des om at Philips investerede i en
meget flot reklamegavl, en dejlig
let pakledt pige som sad pA en
menestrale.
Den vakte glegdc i nogle kredse
og forargelse i andre, og en dag
stod der en meget vred mand i
min butik og spurgte, hvem dcr
havde givet Philips lov til at male
denne dame.
Jeg mAtte jo tilste a1 det var mig,
og atjeg mente, at jeg ogsi havde
lejet gavlen.
Han prEsenterede sig se som en
af 4 hindverkere der ejede ejen-
donmen, og de havde ikke givet
deres tilladelse.
Det matte jeg jo give manden ret
i. Mens vi talte sammen robedc
han, at de agtede at saelge ejen-
dommen, da de var blevet ret sa
uenige. Indenfor en uge enedes vi
om en fomuftig pris pi 70.000 kr.
Min far og min svigerfar havde

aldrig givet mere end omking 18-
20.000, si de ansa os for temme-
lig letsindige.
Behovet for radioservice i Dragor
tog lil, og en dag hvor jeg talte
med Robefi Hansen, fbreslog han
mig at avertere i Dragor Ny4. Da
jeg undenogte bladets oplag, viste
det sig at Cer var 835 husstande i
Dragor. Byen er vokset en del si-
den.
Jeg husker en dag jeg, pr. cykel,
var kommet til Dragor. Da jeg
skulle hjem mitte jeg scnde de ra-
dioer, jeg ikke selv kunne tmns-
portere, med Amagerbanen til Ka-
strup. Det var en afde store dage.
N6, alting, selv krige, fir cn ende,
og en dag kunne jeg hente
DKW'en, som havde v@ret opbe-
varet ude i Soborg, hos min onkel
og rigge den til med hojtalere.
Min forste kunde var Frihedsbe-
vcgelsen, den n@ste Tarnby
Kommune, som festede lbr de
gamle, nu hedder det eldre, ude i
den dgtig gamle Kongelundskro
som desverre senere nedbrandte,
og aldrig er genopibrt.
Vi ville geme udvidde vore loka-
ler, og det lykkedes da den cykle-
smed som var lejer dode.
Min svigerfar udfsrte alene hele
ombygningen, og vore lokaler
blev 3 gange sa store.
En skonne dag stod pludselig en
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repr@sentant for ITKIN bame-
vogne i vor store lokaler og fore-
slog os, at supplere med Bame-
vogne. Jeg talte med min kone og
vores grammofondarne fru Jsm
Hansen, - og jeg havde blot at ac-
cept€re- EftefiAnden fik vi 3 an-
dre merker i vogne og babylift m.
m., og det viste sig, at ga udm&r-
ket sammen med den ovrige for-
retning.
Dog var der en gang, vi var ved at
komme i folkemunde. En tidlige-
re musikdirigent Svend ErikserL
der havde overtaget Kastruplund,
stod en dag i vor fonetning og be-
klagede sig over, at der ikke kom
tilstr@kkelig med gester i restau-
mtlonen.
Jeg foreslog ham at lave The
Dansant for de unge og lave nog-
le konkurrencer. Jeg ville geme
stille nogle praemier i form af
grammofonplader. Svend Eriksen
gik med pi id6en, som blev en
succes, - siLdan da...
For en sksnne dag stod en af de
gamle Kastruppere i vor butik og
si mcrkelig ud. Da jeg spurgte
ham hvad der var los, sagde han:
"Valbjorn, de taler om digl",
"Hvad er nu det?" spurgte jeg
nysgenig. "Jo, de synes du er ved
at vEre for smart. Forst inviterer
du de unge til bal i Kastuplund,
og senere selger du bamevogne

Specialbygget TvLabinet fre sIilet af
snedkernester Louv.

til dem". Det havde jeg bestemt
ikke overvejet, men Svend Erik-
sen ogjeg lod festen lbrtsette.
Senere emigrerede han til Spani
en, og sidstjeg modte ham var pi
Teneriffe, hvor han gik og kedede
sig med at distribuere danske avi-
ser til hotelleme.
Det sidste han sagde til mig ved
vor afrejse fra Teneriffe var: "Jeg
fir sgu' okuller hemede!" Han
fl).ttede senere hjem og bosatte
sig pi Samso. Ja, skebnens veje
er uransagelige.
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Da Iternsynel lom fl Kasfiu!.
I begyndelsen af 1955 bcgyndtc
Danmarks Radio proveudsendel-
ser med ljemsyn lia en svag sen-
der, hvis antenne var anbragt pa
taget af Radiohusct i Rosenoms
Alld.
Der var pi det tjdspunkt ikke no-
gen af radiofabrikkerne som
fremstillede TV-modtagere, men
Philips solgte et byggesirt, som
interesscrcdc, issr radioamato
rer, selv kurure sirmle.
En af mine kolleger pi Ama-
gerbrogade havdc kobt ct byggc-
sir1, og inde hos ham sd jeg lem-
syn 1br f'orste gang. LIan blcv dog
hurtig ked a1 det, da der kun blev
sendt et provebillcdc og sommc-
tider en film otrr skolcskibct Dan-
mark om eftermiddagen.
Der blev talt og skrevet om, at
man ville pAbegynde et program
pa en lime hver torsdag aften.
Det md havc va:ret i forbindelse
med dcn store radioudsti l l ing
som der relereres 1il i "Kroni-
ken".
En sondag morgen, hvor jeg stod
udenfor vor foretning og var vcd
at klargore DKW hojtalervognen,
kom cn l i l le mand med en li l le
hund hen til mig og se sporgende
ud.
Jeg kendte ham godl, del var Pe-
ter Jorgen, som var i familic mcd

"Farbror", som blandcde "Dcn
godc Jord", som han puttede i
poser og solgte inde pa toNel i
Kobenhavn.
I ovligt var han den forstc i Ka-
strup som havde et badekar med
vamt vau1d, sA han var godl
kcndt i Kastrup som velhavende.
Det samffe gjaldt Peter Jorgen
der boede oppe i Kastruphus,
som nu er revel ned i ibrbindelse
med etableringen af Kunsthusei-
Peter Joigen ville geme have at
vidc hvad ct frcmsyn kostede.
Jcg kunne ikke tienke mig, at han
ville kobe, ogjcg havdc travlt, sA
jcg slyngcdc r:t taL ud. "Omkring
3000 kr. hvis man kan ft f'at i
et!"-
Mandag morgen var Peter Jorgen
og hunden forste kunde. I{an lag-
dc 3000 kr. pi disken: "Jeg vi l
gerne have det ljernsyn".
Pengenc blcv puttct i kassen, og
jeg fik travlt med at kontakte min
kollega, som heldigvis stadig
havde byggesaettet, sorn ieg om-
gicnde erhvervede.
Pi baggrund af billcdcr i ct cn-
gelsk blad f ik. ieg snedkermester
Louv til at lave et skab, som
ljernsynet blev monterel i, og der
blev etableret en stor antenne pa
Kastruphus.
I lang tid liemover sad jeg tors-
dag aften oppe hos Peter Jorgen
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og konlrol lerede lcrns)net, han
var nemlig l idt af en pi l l inger. sri
det skullc geme justcfcs ind- og
imellem.
Desuden sad cn st<rt dcl af alle
hans vcnncr og si med. og da dcr
virkcl ig kom l jemsln i  handclcn.
kobte tlcrc fjernsyn al rnig.
Senere solgte jeg Pctor . lorgen el
1lo1 B&0 

'1 
V som han blev meget

glad lbr. l l i l lcdet vi lr  . io nogel
storrc cnd dcl liJrste p,l l3 tom-
mer. - cl lor var det l7 lomnler?
Lindcr I Jngamsudsenclclseme sti l-
lcdc vi J l  V'er i  vore udsti l l ings-
vindLrer-. og lblk stod i l lcre rsk,
ker udenlbr. hnkcltc modte op
med lrappcstiger. - .k). dct var da-
ge . .  I
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IINGARNSHIfiI,PH{
I 1919 blet Ungarn udrdbt til /bl-
kerepublik under ledelse af 'den

tutga,jke Stalin". Rakosi. Syt' ltr
senere i oktoher 1956 gjorde det
ungarske folk opror mod styret,
det blerr sl lel af Sorjetunioncn.
Mcn opstanden blerr hrulah slAel
ned af so|ietiske tropper. 2000
ungarer hler dr&b! og 20A.A00
flygtede til Vesten, heraf 1A00 lil
Danmark.
Et1 af fanlilierne kom t l.amby
Ko1nnn1e. Familien har stadig ef-
lct komnere i kotnmunen.
Err utis sktev folgende on fanili-
cn Nr)\,otnis ankornst lilTdrnby:

Dage s Nyheder
Frcdag, d. 18.1.1957
uem ron gare l en unEanl( lam,
[e.
Familie paa 7 fl)-ttet ind i luldt
udslyret lcjiighed, hvori alt er bc-
talt af Taarnby-Kastrup kommunc
og den lokale handeisstandsforc-
ning.
En ungarsk familic paa syv med-
lemmer fl]'ttede i gaar ind i et
hjem. som den forhaabentlig kom-
mer til at opfatte som et virkeligt
hjcm. Bctingelserne skulle verc
godc dcrfor en modeme lejlighed
med to slore veerelser, to kamrc.
ka)kken toilct og badeverelse en-

tri og stor kelder, centmlvarmc
og masser af lys og frisk luft. Og
saa er huslcjen for de forste to
maaneder bctalt ligesom indskud-
det paa 1200 kr. er betalt. Samti-
dig er lejligheden moblcrct og for-
synet med alt husgeraad, gardiner,
l inned, o.s.v.

Ira llyglnlrueler fl eden lel gned.
Det skulle vaere muligt for den
ungarske familic at glemme begi-
venhedeme for godt 10 maaneder
siden og for at falde 1il ro tned en
nogcnlunde sikker lrerntid i ud-
srgt-
Familicn er den 42-aarige Janos
Novotni, hans 37-aarige hustru Ja-
nosnc og Egteparrets fam bom,
dcn ls-aarige Terezia, dcn 13-
aarige Janos, den l0-aarigc Lajos,
dcn 5-aarige Laszlo og den 3-
aarige lmrc.
Indti l igaar boede familicn sam-
men med en slaegt, der ialt beslaar
af 29 mcnnesker, i De frie bornc-
havcrs koloni i Kulhuse i llorns-
herred. Resten af siaegtcn vil til
IJSA, men Janos Novotni havde -
inden han fik tilbud om lejlighe-
den - truffet beslutning om at ville
blive i Danmark. Det var slaerkt
medvirkcnde til, at det netop blev
ham og hans familie, der blev de -
man kan vist godt sige - heldigc.
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Borgmerlerel lll{ ldeel en $0ndag
nor8en.
Initiativet til at hjaelpe den ungar-
ske f'amilie er taget af Taarnby-
Kastrup Kommune sarnmen med
den lokale handelsstandsforening.
Det var en tanke, der slog ned i
borgmester Richard Jacobsen en
sgndag morgen, at det egentlig
var en opgave for kommunen at
yde sin hjelp til en ungarsk lami-
lie med en lejlighed. Et hjem er
starten og det l'undamentale, naar
man ska bygge en liemtid op.
Lejligheden fandt man i det soci-
ale boligbyggeri paa Sirglesvej.
Moblerne kobte man for 4.000 kr.
og lod dem installere i lejlighe-
den. I landelsstandsforeningen
supplerede op med linned, gardi-
ner, kokkentoj osv. - og kommu-
nen betalte indskud paa 1200 kr.
samt to maaneders husleje, indtil
man kan regne med, at Janos No-
votni er faldet saa meget til paa
sit arbejde, at han selv kan klarc
huslejen.

fiDolde I0l st$
En ikke ringe del af den hjelp,
der er ydet familien, er nemlig
den at der ogsaa er skaffct arbej-
qe.

Janos Novotni er skomager, mcn
hart har ogsaa provet andrc ting,
og i hvert tilfelde mener han med

lethed at kunne bestride det arbej-
de, han har faaet tilbudl al'SAS.
Her skal han vaere arbejdsmand.
Familien var en smulc beklemt
vcd situationen i gaar eftermid-
dags ved indfl)tningen, der bi-
vaanedes af representanter fra
kommunalbestyrelsen og et hav
af pressefotografer og ljernsyns-
fblk. Mens blitzlampeme lyste og
projektoreme flammede, gik fam-
Iien rundt og tog den monterede
lejlighed i ojensyn. Intet var
glemt, om det saa var spisekam-
meret, var det ikke glemt. Melk,
eg, mel, gryn og cn saftig okse-
steg skulle vere familicn Novot-
nis forstc maaltid i det nye hjem.

lrt 140 l{ommuner vllle gno del
mnme.
Det ville ikke vere nogen daarlig
idd, om andre kommuner lillgle
Taarnby-Kastrups eksempel.
Halvdelen af de 1000 ungarskc
flygtninge i Danmark har beslut-
tet sig til at ville blive i landet.
Der er ca. 1400 kommuner her-
hjemme, og om blot en tiendedcl
af dem ville tage sig af en un-
garsk familie, som Taamby-
Kastrup har gjort det, ville man
v@re naaet et storl skridt mod un-
garerncs tilpasning i det danske
samfuDdl
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Iambys "Palle lrum"
Med ikke den samme socidle bdg-
grund som Palle Fron, men med
samme uddannelse og politiske
ideologi jik TArnby Kommunes
borgmester gennem 24 fu en poli-
lisk katiere i sathfie drti.
Torkild Feldtoss, blev .fadt den
13.I2.1920 i, lrs, hror faderen,

.lohannes Feldwss rat l@reL
Torkild Feldvoss forteller fol-
gende om sin fitr.

forst og sidst var han Socialde-
mokat og arbcjdede sammen med
folk som sognefoged Laurits Fre-
deriksen, glarmester Quist, Valde-
mar Sorensen, smedemester Mad-
sen, Simon Jensen, Maren Jenscn
og mange andre ( i Ars) - han blev
ogsa medlem af sogncredet.
Jeg husker engang, jeg oplevede
min fars lille stue lyldt med slag-
ledarbejdere ivrigt gestikuleren-
de - optrek til strejke pe slagteri-
et, - det gjorde stort indtryk pa
mig, og her fik jeg for fsrste gang
fars forklaring om arbeidskamp,
fagforeningssporgsmAl og politi-
ske problemer.

Fanilien fyttede til Titrnby Kon-
ntune i 1930, hvor .kthannes Feld-
loss forst blev orerl@rer, det der
sNurer lil skolein,\peklor, wd Kd-

slr1.ry skole og siden hen skoledi-
rektor. Johdnnes Feldross starte-
de en ny stor AoF-.tfdeling og var
_forlsat polilisk inleresseret og en-
gageret. Han slod bl.a. fbr social-
de m o kr at i e t s v a I gm d I er i a I e
Torkild Feldvoss./brlsalte sin sko-
legang, kom i gtmnasiet, bler stu-
dent og beg)ndle ul studere stals-
videnskab pd uniretsilelel. Hah
blev fzrdig son cand. polit. og
blev ansat son okonon i Koben-
havns Kommune,
Hans politiske interesse rar fort-
sdt rettet mod socialdenolcratiet. I
partiets r)algavis .fia 1916 Jbrtalte
han, hvorfor han stemte socialde-
fiokratisk:

Fordi jeg ved, at Socialdemokati-
et i mere end 50 ar har veret driv-
kmllen i det skonomiske og soci-
ale fremshidt, og lbrdi jeg ved, at
cn samling om Socialdemokatiet
er enestc mulighed for en kon-
struktiv politik til gavn for det
jevne folk og ungdommens ftem-
lid. I stat og i kommune kr&ver vi
unge en dristig og fremsynet poli-
1ik, men vi onsker ikke hasardere-
de kommunistiske eksperimenter.
Jeg tror, at den storste del af den
danske ungdom vil vende sig mod
de anonyme spektakelmagere og
diktaturlystne provokatorer og
samle sig til v@rn om dansk de-
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Mode pA,idhutct i Kastrtplwdga.{e ca. 1959.
Boryneiq Elrj&r Hanten, Konnunuldit cktor Thorkild N ielsen og L t iccbatA,tc
s tet Toll<il d Feld|ass.

mokrati. For fremskridt, demo-
krali og socialisme - derfor stem-
mer ungdommen socialdemokra-
I ISK,

I 1950 blev I'orkild Feldvoss Jbr
.litrste gang opstillet som kandi-
dut .fbr socialdemokratiet i 

'l'/trn-

hy Konnune ped kommunevul-
gel, men hle| ikke |algt, del sam-
me skele i 19i1. Men i l9i8 kom
han ind i kommunalbestyrelsen
med 9l personlige stemmer, del
svarcde til en 1. plads. Boryne-
ster l?icharel ,Jacobsen dode
uvenlet korl eJier talget, sit L vi-
ceborgmester J. ElkjcetHansen
hlev horgmesler. Elkjers post

som 1. vicehorgmesler bley over-
druget den ny,'olgte Torkild I.'eld-
vos.r, cler ellers var det yngste og
eneste nye medlem aJ kommunul-
bestyrelsen. I 1970 IrdLIc [,lkiu.r-
Ilunsen tilbage og Titrkild l-eld-
voss kunne s@tte sig i horgme-
,tlelslolen. En plads hah hcstreLl i
2l att.

Satak tt

aU {aAal gztae ,ttodl4ta

,,,t4r,tdt4/4ta, o? l4/4r44lie,
S?'ezaa lna, latzw,
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse. si henvend dis til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup

Trr.32 46 05 45

rvww.bibliotek.taarnblrdk
Klik pA Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mange
slestsforskerlinks.

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

Kastrupgirdssamlingen

"gfttdt p,i g$mager"
&

''KASIIRIUIP @ILAS''

Abent Tirsdag til sondag
14.00-17.00

Onsdag tillige
14.00-20.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillin ger

Abent Lordag og sondag
13.00-16.00


