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EN NY HISTORIE 
Nøragersminde Antenneforening

Radio og TV æraen har budt på mange nyskabelser, entusiaster og banebry-
dere. I dette Glemmer Du skal vi kigge på en forening med lokal pionerånd, 
der brød tv-monopolet i Danmark. Nøragersminde Antenneforening gik 
foran for at give beboerne i foreningens område deres selvvalgte radio- og 
tv-kanaler. 
Der var røre omkring udbuddet af kanaler i Danmark, og i efteråret 1988 
mistede DR sin eneret og TV2 beg yndte at sende. Nøragersminde Anten-
neforening – forkortet NAF – var med til at ændre landskabet med anten-
neskoven i parcelhuskvarteret.
Historien er fortalt ud fra den første formands erindring om foreningsarbej-
det, og de arkivalier som arkivet har modtaget angående antenneforeningen.

Før kabel-tv havde samtlige parcelhuse en antenne monteret og eventuelt 
et fællesantenneanlæg, som man kunne tilslutte sig. På Kongelundsvej 344 
lå der i 2013 et hus med antenner, nu er der bygget nyt og antennen er væk. 
Billedet blev taget i januar 2013. Fotograf: Helle Stokkilde
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B9100
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EN SKOV AF
PARABOLER
Det ulmede i nogle seerkredse 
i Danmark – der var ønske 
om mere medbestemmelse 
over, hvilke kanaler der var at 
se på tv’et. 

Den første formand, Torsten 
Vester, skriver følgende om 
optakten til antenneforenin-
gen i sin erindring:
”I 1986 begyndte man at tale 
om, at nu skulle vi se TV fra 
paraboler. Hustagene skulle 
altså fyldes med paraboler. 
Ikke særlig kønt!

Som medlem af bestyrelsen 
i grundejerforeningen Nør-
agersminde, iværksatte jeg en 
del undersøgelser, der godt-
gjorde, at der var basis for at 
etablere et antenneanlæg.
Da der er tvunget medlems-
pligt i grundejerforeningen, 
kan en sådan grundejerfor-
ening ikke etablere og drive 
et antenneanlæg. Så der skulle 
etableres en ny forening.”

Den nye forening fik nav-
net Nøragersminde Anten-
neforening – forkortet NAF 
– og blev den stiftet den 19. 

Nicolin Video og PlayTime Video på Kongelundsvej 305-307 fra dengang, 
hvor der blev lånt VHS-bånd med film til en hyggelig fredag aften. Foto-
graferet i 1997 af Helge Hansen.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B111 - beskåret
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januar 1988. En måned efter 
blev der afholdt møde for de 
grundejerforeninger, der kun-
ne have interesserede med-
lemmer. Det var Digevang, 
Fasangården, Nøragersmin-
de, Pilely og Strandgårdens 
grund ejerforeninger. Med det 
opland kunne potentielt 1.200 
hustande indmelde sig. Senere 
fik haveforeningerne Uganda 
og Æblehaven også mulighe-
den for at slutte sig til, da de 
selv ejede deres egne grunde.

Målet for foreningen var lave 
en god fælles tv-ordning, som 
holdt de grimme paraboler 

og antenner væk fra området, 
samtidigt med brugerne på de-
mokratisk vis bestemte, hvilke 
kanaler der skulle være. An-
tenneforeningen skulle sikre 
alsidighed i programmerne og 
være med i udviklingen.

Allerede fra starten var der 
god kontakt til pressen – 
både i form af aviserne Ama-
gerbladet og KT-Posten og i 
form af lydbølger ved Radio 
Amager. Antenneforeningen 
meldte sig ind i Radio Ama-
ger, som så til gengæld ville 
oplæse meddelelser i radioen 
for foreningen.

Skelgårdsskolens interiør som det så ud i 1980. Skolens aula blev brugt til den 
første generalforsamling for Nøragersminde Antenneforening i 1988.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B9096



6

NØ
RA

GE
RS

M
IN

DE
 A

NT
EN

NE
FO

RE
NI

NG
BENARBEJDE
Den første stiftende gene-
ralforsamling var ikke nok. 
Bestyrelsen arbejdede for, at 
foreningen blev succesfuld. 
Torsten Vester husker tydeligt: 
”Der skulle etableres kon-
trakter med medlemmerne. 
Så hele bestyrelsen var ude 
at stemme dørklokker for at 
hverve medlemmer.”
Fra den 1. marts 1988 til den 
15. april samme år var der 
indmeldt over 300 medlem-
mer i NAF, der skulle sikre et 
godt fællesantenneanlæg for 
de interesserede. Kontingen-
tet var på kr. 75,00 til at drive 
foreningen. Prisen på at få an-
tennen med de mange kanaler 
var en helt anden snak – der 
var et engangsbeløb på etab-
lering, en pris på selve anlæg-
get, foruden de løbende ud-
gifter til Copydan, udbyderen, 
afgifter etc. For at forpligte 
sig til de omkostninger skulle 
medlemmerne underskrive 
den egentlige kontrakt.

Den 8. juni 1988 afholder 
Nøragersminde Antennefor-
ening en ekstraordinær gene-
ralforsamling på Skelgårdssko-
len. Resultatet af bestyrelsens 
salgsarbejde var ”eksplosivt”, 

som der står i beretningen til 
den omtalte generalforsam-
ling. Interessen for at få flere 
kanaler og mere medbestem-
melse i udvalget var enorm på 
Vestamager – ligesom i resten 
af Danmark.  Efterfølgende 
blev der løbende tilsluttet flere 
nye brugere til antennefor-
eningen fra grundejerforenin-
gerne, som hørte til oplandet. 
I august 1988 var der 445 be-
talende medlemmer.

Efter den anden generalfor-
samlingen skulle bestyrelsen 
fortsat bruge tid på at forhand-
le, projektere, skaffe tilladelser 
fra myndigheder og selskaber 
samt meget mere – inden det 
faktiske gravearbejde kunne 
begynde og kanalerne kunne 
vises på fjernsynet. 

I oktober 1988 var der 300 af 
medlemmerne, der tillige hav-
de underskrevet Nøragers-
minde Antenneforenings 
kontrakt, og dermed indstil-
let sig på at betale de omtrent 
5.000 kr. for antenneanlægget 
– ikke kun de 25 kr. for med-
lemsskabet af foreningen. Det 
var mange, men ikke nok til at 
kunne starte med gravearbej-
det det år. 
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MANGE TALENTER
Der var rigtigt mange forskel-
lige talenter i brug i bestyrel-
sen. Hver bidrog med noget, 
som til sammen gav gode 
løsninger på praktiske, orga-
nisatoriske, designmæssige og 
mange andre problemer. Der 
var blandt andet allerede fra 
start et meget sigende logo 

for antenneforeningen. Lige-
som der den 25. januar 1988 
forelå et forslag til en forret-
ningsorden på ikke mindre 
end 17 punkter, som kun mi-
nimalt blev ændret inden før-
ste vedtagelse. Alle i bestyrel-
sen skulle i øvrigt også sælge 
sagen, så tilslutningen kunne 
blive stor nok.

Reklamer fra den lokale telefonbog Mostrup Vejviseren 1991 om antenner 
og paraboler.  Der var mange, der ønskede at se flere kanaler, og det skabte 
et marked.
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På det tidspunkt talte for-
eningen kun 20 medlemmer, 
men allerede i starten af april 
var der 150 medlemmer, og i 
slutningen af maj var forenin-
gen oppe på 425 medlemmer. 
Det kan ses af formandens 
beretning til generalforsam-
lingen i 1989.

Torsten Vester sætter ord på 
den fagre nye verden:
”Der var mange begreber, 
mange nye ord og en under-
lig lov om, at Tv-kanaler ikke 
måtte overskride en kommu-

negrænse, medmindre man 
anvendte KTAS’s hybridnet. 
Et nyt liv for den bestyrelse, 
der blev valgt, begyndte.
Der var aftenmøder med 
smørrebrød hos leverandører-
ne. Når vi kom hjem, skrev vi 
referater, som lå i bestyrelsens 
postkasser næste morgen. Vi 
var hos KTAS, hos Stofa og 
hos en entreprenør ved Køge, 
samt hos enkelte lokale udby-
dere, der så en mulighed i den 
nye verden.”
Kontrakten med Stofa blev 
underskrevet den 29. novem-

Antenneforeningen dækkede ud til Ugandavej, men i virkeligheden blev 
det kun de veje, hvor der fra starten var gravet kabler ned. Vendepladsen 
for busserne overfor Lille Kongelund var på et tidspunkt også i spil om et 
muligt sted for hovedanlægget. Fotograferet i 1995.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B2235 - beskåret
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ber 1988. De kunne tilbyde 
en løsning, hvor det ikke var 
bestyrelsen eller det enkelte 
medlem, som dækkede for et 
eventuelt underskud. Dvs. der 
var ingen der hæftede solida-
risk. Nu skulle de interesse-
rede også skrive under på en 
kontrakt med udbyderen. Må-
let var at komme op på 40 % 
af de 1.344 mulige grundejere 
i foreningens opland, inden 
man gik i gang med gravarbej-
det. Det mål blev nået.

ET OMSTRIDT STED
Fra bestyrelsens side var det 
fra starten meningen, at an-
tenneanlægget skulle place-
res på Nøragersmindecentret, 
men Tårnby Kommune kunne 
ikke anbefale at placere maste-
anlægget dér. Det ville måske 
heller ikke passe ind i omgivel-
serne til den gamle gård. 

Mange andre mulige steder 
var på tale. Deriblandt holde-
pladsen for busserne ved Lille 
Kongelund, men også forskel-
lige parcelhuse og pumpesta-
tionen. I stedet kom hoved-
stationens anlæg til at stå ved 
købmand Jacobsen på Konge-
lundsvej 479, hvor Aldi nu hol-

der til. Måske fik købmanden 
også lidt ud af det, da antenne-
foreningen flere gange havde 
en stand hos købmanden, hvor 
de agiterede fra. Blandt andet 
var der en sendevogn fra Stofa, 
hvor der kunne ses de mange 
kanaler. Det har nok betydet 
lidt flere kunder i butikken.
Der er ikke længere spor efter 
Nøragersminde Antennefor-
enings anlæg på lokaliteten.

Den tidligere formand for an-
tenneforeningen, Torsten Ve-
ster, fortæller videre:
”Den 5. april 1989 kunne vi 
skrive ud, at nu var aftalen om 
hovedstationen også på plads, 
og vi måtte bede medlemmer, 
der havde underskrevet en kon-
trakt, bekræfte deres kontrakt, 
og det skulle helst ske inden 
udgangen af april. Vi forvente-
de at forsyne de første medlem-
mer ca. den 1. maj 1989.”

Indtil 1996, hvor Aldi overtog 
købmand Jacobsens forret-
ning, forblev antenneanlægget 
på samme sted. Aldi ønskede 
at ændre tagkonstruktionen 
fra fladt til en med tagrejs-
ning, og derfor måtte anten-
nerne på taget flyttes til et 
areal bag supermarkedet.
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”Denne flytning af antenner 
samt opførsel af en ny mast 
til paraboler og antenner vil 
koste en del penge, og vil give 
en kontingentforhøjelse […] 
Kontingentforhøjelsen bliver 
formentlig i størrelsesorde-
nen af kr. 1,90 pr. måned pr. 
tilsluttet. Vi mener dog, det 
er den rigtige løsning at have 
antenneanlægget placeret på 
en erhvervsgrund, hvor Stofa’s 
reparatører og nattevagter frit 
kan komme ind uden proble-
mer og hurtigt få repareret 

anlægget”. Som formanden 
beretter ved generalforsamlin-
gen i 1996.
Der er stadigvæk fladt tag på 
Aldi på Kongelundsvej.

GRAVEARBEJDET
Enhver grundejers frygt er, 
når der skal graves i vejen og 
endnu værre når der skal gra-
ves ind i indkørslen og helt 
hen til huset.
”Inden gravearbejdet blev 
området, der skulle graves i, 

Nøragersmindecentret på Nøragersmindevej 86-90 blev overtaget af 
Tårnby Kommune i 1971 og åbnede som aktivitetscenter i 1973, hvor blandt 
andet foreninger kunne afholde deres møder – også NAF. Det var tænkt 
som et muligt sted for hovedanlæggets placering.
Nøragersminde var tidligere en af de store gårde på Vestamager. Fotografe-
ret 1973-1975. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B9097 - beskåret
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videofilmet. Både under og 
efter opgravningen var der en 
del, der klagede. Disse klager 
kunne stort set tilbagevises på 
grund af vore optagelser.” Det 
var bestyrelsens smarte strate-
gi, som Torsten Vester skildrer.

På den måde blev der afslut-
tet mange sager og problemer, 
før de rigtig kom i gang. Var 
der en hæk, som grundejeren 
mente var gået ud på grund 
af nedgravningen af kablerne, 
så fandtes der dokumentation 
om hækken allerede var vis-
sen, inden det første spadestik 
var taget.

De første veje, der fik lagt kab-
ler, havde en tilslutning på 40 
% af vejens grundejer med en 
underskrevet kontrakt. Ikke 
mærkeligt var det blandt andet 
på formandens vej, hvor salgs-
arbejdet af sagen var særligt 
intensivt, at de første kabel-tv 
i Nøragersminde Antennefor-
ening blev lagt. 
Torsten Vester husker stolt 
datoen: ” Jeg fik som en af de 
første installeret mit kabel TV 
mandag den 26. juni 1989 mel-
lem kl. 8 og kl. 12. Så var vi i 
gang, og en ny og spændende 
tilværelse med et univers, som 
ingen kendte, var startet.”

Skelgårdskirkens møderum har været brugt til enkelte møder for antennefor-
eningen. Kirken blev indviet i 1989. Fotograferet i 1997 af Helge Hansen.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B127 - beskåret
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DET VIDERE  
ARBEJDE
Fra at Nøragersminde Anten-
neforening var i en opstarts-
fase, så skulle de nu overgå 
til en driftsfase. Det skete ved 
den ordinære generalforsam-
ling onsdag den 16. maj 1990 i 
den nybyggede Skelgårdskirke. 
Nu blev foreningens formål at 
drive et anlæg til kabel-tv. 

På den generalforsamling kun-
ne det fortælles, at alle veje med 
40 % tilslutning i grundejer-
foreningerne Pilely, Strand-
gården og Nøragersminde fik 
tv-signal inden sommerferien 
1989. Efter en ekstra indsats 
fra formanden og den tilsyns-
førende for sælge tilslutnin-
gen, fik Liberiavej, Natalvej og 
Johannesburgs Allé etableret 
kabel-tv inden jul. Den eneste 
vej med 40 % tilslutning, der 
ikke fik adgang, var Senegal 
Allé. Det blev forsøgt at skaffe 
flere interesserede, men stræk-
ningen fra antenneanlægget til 
Senegal Allé var for lang, og 
der var ikke nok på vejene om-
kring, som ønskede kabel-tv.

Formanden opfordrede derfor 
på generalforsamlingen alle 
brugere af anlægget til at tale 

med naboer, bagboer og gen-
boer samt alle andre i området 
til at tale og helst anbefale det 
fælles antenneanlæg. 
”Den bedste anbefaling er al-
tid brugere af anlægget. Vi er 
mange. Vi er bare ikke nok. Så 
derfor skal vi hjælpes ad med 
at får flere med.”

EGEN KANAL
På generalforsamlingen i 1993 
blev det vedtaget, at Nør-
agersminde Antenneforening 
skulle starte deres egen tv-ka-
nal – en servicekanal for om-
rådet. Der blev afsat 10.000 
kr. på budgettet til indkøb af 
udstyr til formålet. 
Næste års beretning fra gene-
ralforsamlingen kunne med-
dele, at der kun var brugt 4.000 
kr. til software. Der blev ned-
sat et udvalg, der skulle arbejde 
med servicekanalen. Det før-
ste, udvalget gjorde, var at søge 
om en sendetilladelse. Beret-
ningen afslører: ”Vi søgte den 
22. oktober 1993, og fik tilla-
delsen den 1. april 1994!” Der 
blev eksperimenteret med tek-
nikken og indholdet, men fra 
starten af blev det klart, at der 
manglede materiale til kanalen, 
så gode ideer blev efterlyst.
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Kanalen kaldes Info Kanalen 
og bruges blandet andet til at 
dele oplysninger om priser og 
placering på nye kanaler på 
NAFs anlæg. Det bliver for-
søgt at have et internt marked 
med køb og salg af medlem-
mernes ting. Desværre var 
der ingen, der sendte noget til 
denne tv-markedsplads. Ved 
generalforsamlingen i 1995 
ønskede formanden under be-
retningen en tilkendegivelse 
af, om salen ønskede, at kana-
len skulle fortsætte. Der var 
flertal for det ved den ufor-
melle håndsoprækning.

For at sætte skub i foreningens 
egen kanal med lokalt indhold, 
blev det nødvendigt at investe-
re i en pc og mere udstyr. Det 
skete ved generalforsamlingen 
i 1996.

Torsten Vester fortæller kort 
om ideen:
”På en skiferie i Østrig ople-
vede jeg som formand, at man 
anvendte en lokal kanal for 
skiområdet. En sådan blev 
også etableret i Nøragers-
minde Antenneforening. Selv 
om vi solgte cykler, udbød 
konkurrencer som halve grise 

En af de gammeldags antenner, der var på de fleste parcelhuse, før anten-
neforeningen blev stiftet, og kablerne blev lagt. Huset på Helder Allé 11 er 
bygget i 1956 og fik senere installeret kabel-tv. Fotograferet i 1997 af Helge 
Hansen. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B106
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Alkmaar Allé
Apeldorn Allé
Arnhem Allé
Bakel Allé
Diesen Allé
Doorn Allé
Dortrecht Allé
Elborg Allé
Emmerich Allé
Helder Allé
Helmond Allé
Hillegom Allé

m.m. var det i praksis kun til 
gavn for bestyrelsen, der al-
tid kunne sige: at vi havde sat 
indkaldelser, referater m.m. på 
Info kanalen. Det blev aldrig 
en medlemssucces.”

På kanalen brugte man også 
Tårnby Kommunes videofilm 
kaldet Her og nu i Kommunen. 
De blev optaget fra december 
1989 og regelmæssigt hver må-
ned – bortset fra juli – indtil 
november 1997. Indholdet var 
små bidder af stort og småt 
fra kommunen. Blandt andet 
om Plejehjemmet på Uganda-

vej, Naturcenter Vestamager, 
Tårnby Naturskole, Kastrup-
gårdsamlingens udstillinger, 
statistik om Tårnby og meget 
mere. Filmene blev brugt fra 
1996, hvor antenneforeningens 
udstyr kunne håndtere film.
Der blev bragt positive nyhe-
der. Foruden aktiviteter i Nør-
agersmindecentret og i de for-
skellige grundejerforeninger.
I 2002 opstod der tekniske 
problemer med at vise kana-
len, og den fik et nyt udseen-
de. Foruden det flyttede Info 
kanalen fra en pc, der kørte i 
døgndrift hos et bestyrelses-

Medlemmer
Medlemsskaren blev stadigvæk udvidet. Ved en kampagne i 
1995 blev der tilsluttet knapt 50 nye husstande. I 1997 var der 
kabel-tv til medlemmer på følgende veje på Vestamager:

Hilversumvej
Haag Allé
Haarlem Allé,
Johannesburg Allé
Kessel Allé
Kongelundsvej
Leiden Allé, 
Liberiavej
Limburg Allé
Malden Allé
Mortel Allé
Natalvej

Nøragersmindevej
Pretoria Allé
Rotterdam Allé
Slødam Allé
Sudanvej
Tilburg Allé
Tripolisvej
Tunisvej
Utrecht Allé
Weendam Allé 
Zaandam Allé
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medlem, til antenneanlægget 
ved Aldi.

Det var primært på de veje, 
som allerede havde nedgra-
vede kabler, at ikke-tilsluttede 
husstande kunne tilbydes ka-
bel-tv og medlemskab af Nør-
agersminde Antenneforening.

TV-KANALER 
Der var løbende diskussion 
om, hvilke kanaler antenne-
foreningen skulle tilbyde på 
anlægget. Det var en afvejning 
af kanalens pris, efterspørgslen 
i foreningen samt i nogen grad 
lødigheden af indholdet.  Det 
blev vurderet, om udsendel-
serne overhovedet var prisen 
værd. I 1989 var der udbudt 
16 kanaler, og allerede i 1996 
var foreningen oppe på 29 tv-
kanaler og 14 radiokanaler.

I beretningen fra 1996 forkla-
rer formanden endnu en fordel 
ved at være i det fælles anten-
neanlæg frem for at have sin 
egen parabol. 
”Samtidigt har man flyttet 
satellit – fra Astra til en skan-
dinavisk satellit. Det mærker 
man ikke, når man er tilsluttet 
et kabel-tv anlæg, men havde 

man haft en Astra parabol, 
skulle man ændre udstyr for at 
kunne se TV 3…”

Der skete meget på tv-område 
i de år. Mange kommercielle 
kanaler opstod, men forsvandt 
lige så hurtigt igen, da den 
økonomiske side ikke altid var 
på plads med nok betalende 
sponsorer og en tilstrækkelig 
reklamefinansiering.

Formanden fortæller videre om 
antenneforeningens historie: 
”Op igennem 90’erne skulle 
medlemmerne stemme om 
programmer. Resultatet af 
afstemningen blev grundigt 
diskuteret med Stofa, og nye 
priser på ændringerne blev 
fremsat på ekstraordinære ge-
neralforsamlinger. Her kunne 
vi samle op til 75-100 medlem-
mer. Der var virkelig tale om 
demokrati.
Senere blev denne løsning af-
løst af pakkeløsninger. Med-
lemmerne kunne i lighed med 
konkurrenterne vælge imel-
lem pakke 1, pakke 2 og se-
nere den helt store pakke 3.”
Det var i 2002 pakkerne be-
gyndte at dukke op i stedet for 
at tage stilling til den enkelte 
tv-kanal. Samtidigt med det 
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kunne man øjne muligheden 
for at få internet – Stofa-net, 
da Telia gravede fibernet ned 
langs med Kongelundsvej. 
Bestyrelsen koncentrerede sin 
indsats om kabel-tv, hvorimod 
internettets pris og hastighed 
var sag mellem Telia Stofa og 
den enkelte tilsluttede.

Muligheden for et hurtigt in-
ternet lokkede også nye bruge-
re til. I 2005 var der kommet 
73 nye til, så der var i alt 781 
tilsluttede i Nøragersminde 
Antenneforening.

ØKONOMIEN
”På den ordinære generalfor-
samling torsdag den 27. maj 
1999 beslutter generalforsam-
lingen at overdrage sendetil-
ladelsen til Stofa. Her var gæl-
den steget til kr. 12.159.650,96, 
og var stadig sigende. Siden 
har anlægget fået mange inve-
steringer, så vi kan leve op til 
den konkurrence der hersker 
på markedet, og fremadrettet 
hersker på markedet.”
Allerede i 1994 blev der op-
krævet 50 kr. ekstra årligt for 
hvert medlem af antennefor-

Antenneforeningens område startede ved Ugandavej – vises her med et bil-
lede af Vestamager Centret fra 1997 af Helge Hansen.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B117 - beskåret
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eningen til abonnementet, da 
tilslutningen ikke var så hur-
tigt stigende, at der blev af-
skrevet på gælden. Der kom en 
stigningen igen i 1996. I kon-
trakten mellem Nøragersmin-
de Antenneforening og Stofa 
var der indlagt begrænsninger 
på, hvor meget udgifterne for 
modtagerne af antennesignalet 
måtte stige, hvis gælden til an-
lægget ikke blev afdraget. Da 
renten var høj dengang, så røg 
gælden hurtigt til vejrs – hurti-
gere end der kunne rekrutteres 
nye medlemmer.

ENDEN PÅ EN ÆRA
Inden æraen med frit demokra-
tisk kanalvalg sluttede havde 
Nøragersminde Antennefor-
ening 25-års jubilæum i 2013.
”Den 3. maj 2013 fejrede vi 
foreningens jubilæum ved en 
reception i Nøragersminde 
Center i laden. 
Foreningen var vært for mad 
og drikkevarer, og der var for-
skellige aktiviteter. Selv om vi 
havde opstillet borde og stole i 
hele laden, den store sal, deltog 
der flere end der var plads til. 
Det var en kæmpe oplevelse at 

Selvfølgelig behøvede man ikke at være med i antenneforeningen for at se 
tv, men det skete så ikke gennem kabler, og man var nødt til selv at bruge 
tiden på at opsættte, indstille og udvælge udstyret til nedtage de ønskede 
kanaler. Fotograferet i 2020. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B9099
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være vært for så mange glade 
medlemmer af foreningen, og 
desværre måtte vi skuffe nogle, 
der ikke var plads til. En fanta-
stisk dag, når man har arbejdet 
med projektet i 25 år som for-
ening og i 30 år som projekt.” 
Det fortæller Torsten Vester – 
formand fra 1988 til 2014.

Igennem tiden havde der væ-
ret forskellige ejere af Stofa, og 
i 1997 købte Telia Stofa. Mag-
ten blev efterhånden flyttet 
væk fra antenneforeningerne 
over til kabelanlægsejerne. Da 
gælden for anlægget hele tiden 
voksede, blev sendetilladelsen 
overgivet til Telia Stofa i 1999, 
samtidigt blev saldoen ned-
skrevet til 0 kr., og gælden var 
i praksis lagt ud af Stofa.

I 2012 BLEV EJEREN 
SYD ENERGI, DA DE 
KØBTE STOFA
”I 2013 indkaldte Stofa, der 
nu var ejet af Syd Energi til 
et stort møde hvor de frem-
tidige planer blev fremlagt. 
[…] Her præsenteredes Syd 
Energi’s strategi, hvori indgik 
fremtidens antenneforenin-
ger skulle overgå til bruger-
råd. […] Man vil også sikre, 

at antenneforeningerne ikke 
blev en bremseklods for den-
ne proces. Denne nyskabelser 
for foreningerne betød, at vi 
havde mindre indflydelse end 
vi havde haft før. Dette inde-
bar naturligvis, at indholdet af 
bestyrelsesmøderne var min-
dre og bestyrelsens indflydelse 
på anlægget, indhold og drift 
skrumpede kraftigt ind.”
Sådan opsummerer formanden 
Torsten Vester den sidste tid i 
foreningen. Han gik af som 
formand på den ordinære ge-
neralforsamling i 2014. Indtil 
da var medlemskabet på 25 kr. 
til antenneforeningens besty-
relsesarbejde i samtlige 26 år.

På generalforsamlingen den 
26. maj 2015 blev det vedta-
get, at antenneanlægget gik 
fra at hedde Nøragersminde 
Antenneforening til navnet 
Stofa Vestamager.

EN REJSE
Der kunne være meget for-
skellige grunde til at få kabel-
tv. Det kunne være ønsket om 
mange flere kanaler, om uden-
landske kanaler og særlige be-
talingskanaler, men det kunne 
være en stræben efter det bed-
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ste signal eller blot fravalget af 
selv at skulle rode med sin an-
tenne. Udviklingen gik fra en 
fællesantenneforening til en 
antenneforening, der individu-
elt kunne trækkes kanaler fra.

Ingen tvivl om at Nøragers-
minde Antenneforening var 
på en jomfrurejse med et hav 
af tv-kanaler med og ny tek-
nologi, som senere kun er ble-
vet udvidet. 

Man brød med det danske mo-
nopol, men fik i stedet meget 
større mediespillere at slås med. 

Torsten Vester var i egenskab af at være formand for Nøragersminde An-
tenneforening indbudt til forskellige messer omkring kabel-tv. Her er han i 
New York i oktober 2009. Han betalte selv for turen.
Foto: Privateje - beskåret
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På en sommerdag ses Astridsvej med antenner og paraboler – her i en individuel løsning. 
Af mange andre blev det løst i en fællesantenneforening. Fotograferet i 2020.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B9101 – beskåret

Vil du være med til at skrive Tårnbys historie?
Hvis du har været i en antenneforening, kan du fortælle om dine oplevelser. Det kan også 
være du selv har måtte sørge for antenneforholdene til dit hjem. Arkivet er meget interes-
seret i din fortælling om Tårnby.

Du kan også fortælle, hvad du ved om de billeder, der er i dette Glemmer Du eller du 
kan supplere med nye fotografier. Skriv til arkivet på bibliotek@taarnby.dk og fortæl din 
egen historie. 


