t€4":i;*
-

Nr. 4 - April 2004
Tirnb,vKommune I-okallistoiiskSanling

Foddeiuu$rrlion:

Radiofot etningen i Kastl upIundgade.

I tunne udgaveaf "Glemner du" er der hentetinspirationfa:
Beretningfra Dirlev F. Vatbjom
DagensNyhederden 18.1.1957
Torkild Feldvoss'erindrinseri LokalhistoriskSamling

ISSN1397-5412
cl€mmer du er udgivet afiTemby Konmune - Lokalhistodsk Samlins
Skev€t og redigeretaf: Inger KjEr Jansen
Layout: Vicky Bonde

Tilrrby Kronil"e" 3. J"l
Vi har verel sd heldige al .fa faL
gende sp@hdende
beretningom
ogfoto afdet forste.fiernsyn i Kaslrup! Del slg)ndervi os hermed
at brin&eridere.
Ditle| F, Valbjonfo eller:

f)ajeg var blevetgift i 1939,mette jeg hufligstmuligt sogen).t arbejdeog var si heldig,at Radioingeniortjenfstenvar ved at indrette
dentekniskedel af det nye ndiohus i RosenomsAlld, og jeg fik
lov til at vreremed.
Min datterUlla har lantmig et ek- Al ting har en ende,og da den
jeg, en
scmplaraf nr. I af "fortellingcr kunneforudsesbesluttede
jeg
fra 1950'emc",og opfordretmig
hvor
dag
sa et ledigt lokalei
til at give mit skiftlige bidrag i
Kastruplundsgade
20, at forsoge
Ibrm af mine oplevelserbl.a.med mig som selvst€ndig,min kone
hensyntil Radio og Fjemsyn i
var heldigvismedpi idien.
dennetidsperiode.
Lokaletblev lejet,og tankenviste
Min kontakttil radiostammerhelt sig at vere rigtig,for underkigen
tilbagetil min skoletid,hvor jeg
var der stor interessefor radio,
begyndteat arbejdemed bygning specieltfra England,og der var
af radiomodlagere
omkring 1925 nok at lavc.Min kone hjalp i forog bl.a. fik kontaktmed kortbol- rctningen,der kom personalei
geamatorer.
form aftckniker,lorling og endaDet blev afgorendcfor min frem- me somsolgtegmmmofonplader.
tid, og efteren soldatertidvedRa- Der skulle aflevercsen gammel
diokompagniet
hk jeg i 1935an- pladefor at kunnekobeen ny, og
settelse indenfor Radioingenior- der var ralionering.Vi havdeen
tjenestensom assistenlpa Radio- skoledreng,
som i sin frilid korte
stalioneni llerstedvester.
til Kobenhavnog hentedevarer
I 1938sogteDDL en radiomand, for at ff dcm hurtigfrem.I lan var
m og jeg fik jobbet der varedetil
en liisk drengder leverden dagi
14 dagcelter 9. april )940, hvor dag.
DDL indskrenl(edesin tekniske
stab.
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JegkorteselvAmagertyndt for at
aldriggivetmereendomking 18besogekunder,selv ude i Dragor 20.000,si de ansaos for temmelig letsindige.
fik vi kunder,og daj€g forudsaet
i Dragor
store behovefter krig€n,hvis al'- Behovetfor radioservice
jeg
jeg
pe,
slutningvi habede kobte
tog lil, og en dag hvor
talte
med RobefiHansen,fbresloghan
en 1938modelDKW for denfbrmidablesum a1'2500k. af Lund mig at averterei DragorNy4.Da
Nielsen,der udstilledebiler i et jeg undenogtebladetsoplag,viste
i
drivhuspi Amagerlandevej.
det sig at Cervar 835 husstande
En dag fik jeg besogaf en repre- Dragor.Byener vokseten del sisentantfra Philipssomhavdeleet den.
kig pi min hjomeveg,og vi ene- Jeghuskeren dagjeg, pr. cykel,
desom at Philipsinvesterede
i en var kommet til Dragor. Da jeg
megetflot reklamegavl,
en dejlig skullehjemmitte jeg scndede ralet pakledt pige som sad pA en dioer,jeg ikke selv kunnetmnsportere,medAmagerbanen
til Kamenestrale.
Den vakte glegdci nogle kredse strup.Det var en afde storedage.
og forargelsei andre,og en dag N6, alting,selvkrige,fir cn ende,
og en dag kunne jeg hente
stod der en meget vred mand i
min butik og spurgte,hvem dcr DKW'en,som havdev@retopbehavdegivet Philipslov til at male varetudei Soborg,hosmin onkel
og rigge den til med hojtalere.
dennedame.
jo
JegmAtte tilste a1det var mig, Min forstekunde var Frihedsbeog atjeg mente,at jeg ogsi havde vcgelsen, den n@ste Tarnby
Kommune,som festedelbr de
lejetgavlen.
Han prEsenterede
sig se som en gamle,nu hedderdet eldre, ude i
af 4 hindverkereder ejedeejen- den dgtig gamle Kongelundskro
donmen, og de havdeikke givet som desverresenerenedbrandte,
derestilladelse.
og aldriger genopibrt.
Vi ville gemeudviddevore lokaDet mattejeg jo give mandenret
i. Mens vi talte sammenrobedc ler, og det lykkedesda dencyklehan, at de agtedeat saelgeejen- smedsomvar lejerdode.
dommen,da de var blevet ret sa Min svigerfarudfsrte alenehele
ombygningen,og vore lokaler
uenige.Indenforen ugeenedesvi
blev3 gangesastore.
om en fomuftig prispi 70.000kr.
Min far og min svigerfarhavde En skonnedag stod pludseligen
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repr@sentantfor ITKIN bamevognei vor storelokalerog foreslog os, at suppleremed Bamevogne.Jegtaltemedmin koneog
vores grammofondarnefru Jsm
Hansen,- og jeg havdeblot at accept€re-EftefiAnden fik vi 3 andremerker i vogneog babyliftm.
m., og det vistesig, at ga udm&rket sammenmed den ovrige forretning.
Dog var der en gang,vi var vedat
kommei folkemunde.En tidligere musikdirigentSvend ErikserL
der havde overtagetKastruplund,
stoden dagi vor fonetningog beklagedesig over,at der ikke kom
med gesteri restautilstr@kkelig
mtlonen.
Jeg foreslog ham at lave The
Dansantfor de unge og lave nogle konkurrencer.Jeg ville geme
stille nogle praemieri form af
grammofonplader.Svend Eriksen
gik med pi id6en, som blev en
- siLdan
da...
succes,
For en sksnnedag stod en af de
gamle Kastrupperei vor butik og
si mcrkelig ud. Da jeg spurgte
ham hvad der var los, sagdehan:
"Valbjorn, de taler om digl",
"Hvad er nu det?" spurgtejeg
nysgenig."Jo, de synesdu er ved
at vEre for smart. Forst inviterer
du de ungetil bal i Kastuplund,
og senereselger du bamevogne

/zanot

SpecialbyggetTvLabinetfre sIilet af
snedkernesterLouv.

til dem". Det havdejeg bestemt
ikke overvejet,men SvendEriksenogjeg lod festenlbrtsette.
Senereemigreredehan til Spani
en, og sidstjegmodtehamvar pi
Teneriffe,hvor han gik og kedede
danskeavisig medat distribuere
sertil hotelleme.
Det sidstehan sagdetil mig ved
vor afrejsefra Teneriffevar: "Jeg
fir sgu' okuller hemede!" Han
fl).ttedesenerehjem og bosatte
sig pi Samso.Ja, skebnensveje
er uransagelige.
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DaIternsynel
lomfl Kasfiu!.

"Farbror", som blandcde "Dcn

I begyndelsen
af 1955bcgyndtc godc Jord", som han puttede i
DanmarksRadio proveudsendel- poser og solgte inde pa toNel i
sermed ljemsynlia en svagsen- Kobenhavn.
der, hvis antennevar anbragtpa I ovligt var han den forstc i Katagetaf Radiohuscti Rosenoms strup som havde et badekarmed
vamt vau1d,sA han var godl
Alld.
Der var pi det tjdspunktikke no- kcndt i Kastrup som velhavende.
gen af radiofabrikkernesom Det samffe gjaldt Peter Jorgen
men der boede oppe i Kastruphus,
fremstilledeTV-modtagere,
Philips solgteet byggesirt,som som nu er revel ned i ibrbindelse
interesscrcdc,issr radioamato med etableringenaf KunsthuseiPeter Joigen ville geme have at
rer,selvkururesirmle.
hvad ct frcmsyn kostede.
pi
vidc
En af mine kolleger
Amagerbrogade
havdckobt ct byggc- Jcg kunne ikke tienke mig, at han
ville kobe, ogjcg havdc travlt, sA
sir1,og indehoshamsdjeg lemjcg
slyngcdc r:t taLud. "Omkring
syn1brf'orstegang.LIanblcv dog
hurtigkeda1det,da derkun blev 3000 kr. hvis man kan ft f'at i
sendtet provebillcdcog sommc- et!"tideren film otrrskolcskibctDan- Mandag morgenvar PeterJorgen
og hundenforste kunde.I{an lagmarkom eftermiddagen.
Der blev talt og skrevetom, at dc 3000 kr. pi disken: "Jeg vil
man ville pAbegynde
et program gernehave det ljernsyn".
pa en lime hver torsdagaften. Pengencblcv puttct i kassen,og
Det md havc va:reti forbindelse jeg fik travlt med at kontaktemin
med dcn store radioudstilling kollega, som heldigvis stadig
sornieg omsom der relereres1il i "Kroni- havde byggesaettet,
gicnde erhvervede.
ken".
En sondagmorgen,hvorjeg stod Pi baggrund af billcdcr i ct cnudenforvor foretning og var vcd gelskblad fik.ieg snedkermester
at klargoreDKW hojtalervognen, Louv til at lave et skab, som
kom cn lille mandmed en lille ljernsynetblev monterel i, og der
hundhentil mig og sesporgende blev etablereten stor antennepa
Kastruphus.
ud.
Jegkendtehamgodl, del var Pe- I lang tid liemover sad jeg torster Jorgen,somvar i familic mcd dag aften oppe hos Peter Jorgen
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og konlrolleredelcrns)net, han
var nemlig lidt af en pillinger.sri
det skullc gemejustcfcs ind- og
imellem.
Desuden sad cn st<rt dcl af alle
hansvcnncrog si med.og da dcr
virkclig kom ljemsln i handclcn.
kobte tlcrc fjernsynal rnig.
Seneresolgtejeg Pctor.lorgenel
'1
1lo1B&0 V som han blev meget
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ot'erntkr riltrne Ho

glad lbr. llillcdet vilr .io nogel
storrc cnd dcl liJrste p,l l3 tommer.- cllor var det l7 lomnler?
LindcrI Jngamsudsenclclseme
stillcdc vi J l V'er i vore udstillingsvindLrer-.
og lblk stod illcre rsk,
ker udenlbr. hnkcltc modte op
med lrappcstiger.- .k). dct var dag e .I.
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tri og stor kelder, centmlvarmc
og masseraf lys og frisk luft. Og
I 1919blet Ungarnudrdbttil /bl'den saa er huslcjenfor de forste to
kerepublik under ledelse af
maaneder
bctaltligesomindskudtutga,jkeStalin". Rakosi.Syt'ltr
paa
det
1200kr. er betalt.Samtisenerei oktoher1956gjorde det
dig er lejlighedenmoblcrctog forungarskefolk opror mod styret,
gardiner,
synetmedalt husgeraad,
det blerrsl lel af Sorjetunioncn.
linned,o.s.v.
Mcn opstandenblerrhrulah slAel
ned af so|ietisketropper. 2000
Irallyglnlrueler
fl eden
lel gned.
ungarer hler dr&b! og 20A.A00
Det skulle vaeremuligt for den
flygtedetil Vesten,heraf 1A00lil
ungarskefamilic at glemmebegiDanmark.
venhedeme
for godt 10 maaneder
Et1 af fanlilierne kom t l.amby
sidenog for at falde1il ro tneden
Ko1nnn1e.
Familienhar stadigefnogcnlundesikker lrerntid i udlct komnerei kotnmunen.
srgtErr utis sktevfolgendeon faniliFamilicn er den 42-aarigeJanos
cn Nr)\,otnis
ankornst
lilTdrnby:
hustruJaNovotni,hans37-aarige
fam bom,
nosncog Egteparrets
dcn ls-aarige Terezia,dcn 13Dage s Nyheder
Frcdag, d. 18.1.1957
aarigeJanos,den l0-aarigcLajos,
gare
lam, dcn 5-aarigeLaszlo og den 3uemron l enunEanl(
aarigelmrc.
[e.
Indtil igaar boedefamilicnsamFamilie paa 7 fl)-ttet ind i luldt
der ialt beslaar
udslyretlcjiighed,hvori alt er bc- menmeden slaegt,
29
mcnnesker,
i
De frie borncaf
talt af Taarnby-Kastrup
kommunc
og den lokale handeisstandsforc- havcrskoloni i Kulhusei llornsherred.Restenaf siaegtcnvil til
ning.
En ungarskfamilic paa syv med- IJSA,menJanosNovotnihavdeinden han fik tilbud om lejlighelemmer fl]'ttede i gaar ind i et
kom- den- truffetbeslutningom at ville
hjem.somdenforhaabentlig
mer til at opfattesom et virkeligt blive i Danmark.Det var slaerkt
medvirkcnde
til, at det netopblev
hjcm. Bctingelserneskulle verc
godcdcrfor en modemelejlighed hamog hansfamilie,der blevde med to slore veerelser,
to kamrc. mankanvist godtsige- heldigc.
ka)kkentoilct og badeverelseen-
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Borgmerlerel
lll{ ldeelen$0ndag lethedat kunnebestridedetarbej-

nor8en.

de, hanhar faaettilbudl al'SAS.
Initiativettil at hjaelpe
denungar- Her skalhanvaerearbejdsmand.
ske f'amilieer tagetaf Taarnby- Familienvar en smulc beklemt
KastrupKommunesarnmenmed vcd situationeni gaar eftermiddenlokalehandelsstandsforening.dags ved indfl)tningen,der biDet var en tanke,der slog ned i
vaanedesaf representanterfra
borgmesterRichardJacobsenen kommunalbestyrelsen
og et hav
sgndagmorgen,at det egentlig af pressefotografer
og ljernsynsvar en opgavefor kommunenat
fblk. Mensblitzlampeme
lysteog
yde sin hjelp til en ungarsklamiprojektoreme
flammede,gik famIien rundt og tog den monterede
lie med en lejlighed.Et hjem er
startenog det l'undamentale,
naar lejlighed i ojensyn. Intet var
glemt,om det saavar spisekammanskabyggeen liemtid op.
Lejlighedenfandtman i det soci- meret,var det ikke glemt.Melk,
ale boligbyggeripaa Sirglesvej. eg, mel, gryn og cn saftigokseMoblernekobtemanfor 4.000kr.
stegskullevere familicnNovotog lod dem installerei lejlighe- nis forstcmaaltidi detnyehjem.
den. Ilandelsstandsforeningen
supplerede
op med linned,gardi- lrt 140
l{ommuner
vlllegnodel
ner, kokkentojosv. og kommu- mnme.
nen betalteindskudpaa 1200kr.
Det ville ikke vere nogendaarlig
samtto maaneders
husleje,indtil
idd, om andrekommunerlillgle
mankan regnemed,at JanosNoTaarnby-Kastrupseksempel.
votni er faldet saamegettil paa Halvdelenaf de 1000 ungarskc
sit arbejde,at han selv kan klarc flygtningei Danmarkhar besluthuslejen.
tet sig til at ville blive i landet.
Der er ca. 1400kommunerherfiDoldeI0l st$
hjemme,og om blot en tiendedcl
En ikke ringe del af den hjelp,
af dem ville tage sig af en under er ydet familien, er nemlig garsk familie, som Taambyden at der ogsaaer skaffctarbej- Kastruphar gjort det, ville man
qe.
v@renaaetet storlskridtmod unJanosNovotni er skomager,
mcn garerncstilpasningi det danske
hart har ogsaaprovetandrcting, samfuDdl
og i hverttilfelde menerhanmed
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Iambys
lrum"
"Palle

slr1.ry
skoleog sidenhen skoledirektor. JohdnnesFeldross starteMed ikkedensammesocidlebdgde en ny stor AoF-.tfdeling og var
grund som Palle Fron, menmed
polilisk inleresseret
og en_forlsat
samme uddannelse og politiske
gageret.
Han
slod
bl.a.
socialfbr
ideologi jik TArnby Kommunes
demokrati ets vaIgmdI eriaIe
gennem24 fu enpoliborgmester
Torkild Feldvoss./brlsaltesin skoliskkatiere i sathfiedrti.
legang,komi gtmnasiet,bler stuTorkild Feldtoss, blev .fadt den
dentog beg)ndleul studerestals13.I2.1920
i,lrs, hror faderen,
videnskabpd uniretsilelel.Hah
.lohannes Feldwss rat l@reL
blev fzrdig son cand. polit. og
Torkild Feldvossforteller folblev ansatson okonon i Kobengendeom sinfitr.
havnsKommune,
Hanspolitiskeinteresserar fortforst og sidst var han Socialdesdt rettetmodsocialdenolcratiet.
I
mokat og arbcjdede
sammenmed partiets
r)algavis
.fia 1916Jbrtalte
folk som sognefoged
LauritsFrehan,hvorforhan stemtesocialdederiksen,glarmester
Quist,Valde- fiokratisk:
mar Sorensen,
smedemester
Madsen,SimonJensen,MarenJenscn
Fordijeg ved,at Socialdemokatiog mangeandre( i Ars) - hanblev
et i mereend50 ar harveret drivogsamedlemaf sogncredet.
kmllen i det skonomiskeog sociJeghuskerengang,jeg oplevede
alefremshidt,og lbrdi jeg ved,at
min fars lille stuelyldt med slagcn samlingom Socialdemokatiet
ledarbejdereivrigt gestikulerener enestcmulighedfor en konde - optrek til strejkepe slagteristruktiv politik til gavn for det
et, - det gjorde stort indtryk pa jevne
folk og ungdommens
ftemmig, og her fik jeg for fsrstegang
lid. I statog i kommunekr&vervi
fars forklaring om arbeidskamp,
ungeen dristigog fremsynetpolifagforeningssporgsmAl
og politi1ik,menvi onskerikke hasardereskeproblemer.
de kommunistiske
eksperimenter.
Jegtror, at den storstedel af den
Fanilien fyttede til Titrnby Kondanskeungdomvil vendesig mod
ntunei 1930,hvor.kthannes
Feldde anonymespektakelmagere
og
lossforst blev orerl@rer,det der
diktaturlystne provokatorer og
sNurerlil skolein,\peklor,
wd Kdsamlesig til v@rnom 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
stet Toll<ild Feld|ass.

mokrati. For fremskridt, demokrali og socialisme- derfor stemmer ungdommensocialdemokraIISK,

I 1950 blev I'orkild FeldvossJbr
.litrste gang opstillet som kandi'l'/trndut .fbr socialdemokratieti
hy Konnune ped kommunevulgel, men hle| ikke |algt, del samme skele i 19i1. Men i l9i8 kom
han ind i kommunalbestyrelsen
med 9l personlige stemmer,del
svarcde til en 1. plads. Borynester l?icharel ,Jacobsen dode
uvenlet korl eJiertalget, sit L viceborgmester J. ElkjcetHansen
hlev horgmesler. Elkjers post

som 1. vicehorgmeslerbley overdruget den ny,'olgte Torkild I.'eldvos.r, cler ellers var det yngste og
enestenye medlemaJ kommunulbestyrelsen.I 1970 IrdLIc [,lkiu.rIlunsen tilbage og Titrkild l-eldvoss kunne s@tte sig i horgme,tlelslolen.En plads hah hcstreLli
2l att.
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Hvis du harbilleder,oplysningerellerandetaf lokalhistorisk
interesse.
si henvenddis til:
LokalhistoriskSamling
Kamillevej 10
2770Kastrup
Trr.32 46 05 45
rvww.bibliotek.taarnblrdk
Klik pALokalhistoriskSamling
Vi har publikumsmaskinemed adgangtil intemettetog mange
slestsforskerlinks.
Abningstider:
Mandag
16.00- 20.00
Tirsdag
12.00- 16.00
Fredag
1 2 . 0 0- 1 5 . 0 0

Kastrupgirdssamlingen
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Plyssen
AmagerStrandvej350:

''KASIIRIUIP
@ILAS''

Permanenteog
skiftendeudstillinger

AbentTirsdagtil sondag
14.00-17.00
Onsdagtillige
14.00-20.00

Abent Lordag og sondag
13.00-16.00

