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Thorvald fra Bryggergirden

Mary Johalsen har fortalt det folgende om sin ven, Thorvald
Jensens barndom i BryggergArden.
Thorvald Jensen blev fodt i Kastrup i 1896. Hans far arbejdede
som flrboder pa Kakverket hans mor, der var svensk af fodsel
v€evede derhjernme. Familien boede i Bryggergirden i lejligheden
nede over den sidste port ud mod havnen.

Mary Joharsen fort?eller:

Det vctr ikl.,e en ret stor lejlighed, nen d.engang havde folk jo
heller ikke sd store lejligheder, og her blev alle bornene fodt.
Thomalds far fyrede orre pd Kalkverket. Han havde 16
fyrehuller. Han trak en trillebor op til hullerne, og sd fyrede han
med kal i de stor firehuller, hvor flammerne slog op. Det md have
v@ret grusomL Efterhdnden som bgrnene bley store , de var sek:
soskende, mdtte de oJie hjelpe faderen med at kole trillebsren op,
og med at fyre. Det tar fra tidlig morgen kl. seks til aften H. seks.
Det var en lang arbejdsdag, men faderen yar enflittig mand.
Dengaqg yar der tit lidt smalhans hos smdfolk. Men Thorvalds far
rqr en dygtig swtte. Han stoede et pd hdndfulde korn ud i
gdrden, og ndr der kom godt med solsorte, grdspurve og stere,
skod han midt ned i hele flok:ken. Bornene for ned og pillede alle
de dode fugle op, og var der ikke nok i forste omgang, sa gentog
faderen nummeret engang til. Thonald yar selv en lcnag med en
slangebosse, sa han ramte ogsd mange gaspxtrve. Ndr fuglene
vdr hentet op i kokkenet, Jlaede hans moder dem og gjorde dem i
stand. Derefier blet de stegt i en stor gryde, og der blev en herlig
slE. Sdfk de en tyk skive brod, som de dyppede i denne slE. Disse
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kransfugle yar rigtig mad for bornene, og de elskede nitr de Jik
dem.
N&r faderen ha e fdet sin aftensnad, gik han ned i "TLttten".
Enten i krohaven eller ogsit i den lille sk@nkeslLre, der tar. Nirr
denne ql var drukket, kom han op igen Sadan sluttede en lang og
slidsom arbejdsdag Jor Thot-valds far
Thot'vald lsb tit bycerinder for folk. Bryggerens havde heste
sfiende i en hestestald pd Salncerkst ej, og hver dag nttr Thorvald
kom fra skole, hentede han en hest der. Han rar jo ikke ret stor, sa
han ktmne neslen ilrke komme op pi de store heste. Men sit havde
han en stor kasse, som han stillede wd siden df hesten. PA den
mdde kunne han kravle op.
NAr han kom aver pd den anden side afSalncerksvej, omkring ved
totiden om eftermiddagen, havde den gamle Jabrikant Flensburg
soyet til m[ddag. Nitr fabril.anten harte 'l'hot'vald, rdbte han
gerne : " Hej j oc key, s kal det rere en toare e l ler e n fe more i dag ".
Nu aJhang det lidt af, hvilken hest Thot'vald havde. Var det een,
der kunne lsbe li.dt, sd sagde han: "Femrzre". Var det derimod en
gammel hest, der luntede afsted, sagde han: "Toore". Sd tog den
gamle Flensbtcg sin stak og gar hesten et lille rap i rLtmpen, og
si kib den med Thorvald ned til Bryggergdrden. Der blev hesten
spandt for i en hesteomgang, som man har)de i gammel tid. Der
red Tholnad sA rundt pd hesten og trak \)and op i en stor tonde,
der forsynede hele Bryggergdrden ued \)and. Han skulle blive
red, til tonden tar heltfuld, helst til denflod lidt over.
Thot'vald begyndte sin skalegang i en skole, der lA Ved Diget,
hvar skolestuen 1)ar indtettet i et gammelt hus. Lcererinden hed

frk. Bygum, og hun skulle hate alle de smd nye. Thot'vald tar ikke
rigtig opm&tksom den forste dag, der rar jo sA meget nyt at kigge
pd. Derfor endte denne forste skctledag ned, at han skulle sidde
efter. Der var et par andre born, der ogsd skulle sidde over Sd da
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frk. Bygum gik, bley en mand ved ncr,tn hiulmand Svendsen sat til
qt passe pd de smd. Det forgik i et r@relse ovenpd, og Stendsen
sad nedenunder. Da Thonald havde siddet lidt, sA han sit snit til
at liste ned ad nappen. Han md dog ikke haye set sig for.
Nedenfor trappen stod der en spand med yand, som bornene
kunne drikke af med en ose, og denne spandfaldt Thowald over.
Det gqv et stort rabalder, sd hjulmand Svendsen, som havde taget
sig en lur, t&gnede. Men drengen yal let til bens, sd han lob hjem,
sa st@lkt han kunne.
Med begtndelsen af skolegangen, startede ogsd andle pligter.
Thonalds mocler arbejdede pd Sondermarl<sgdrden, og det skulle
drengen gd ud og hj@lpe hende. Om vinteren sad moderen inde i
et rum og bladede kil og ordnede lqdbeder og porre. Senere gik
hun til fods, hjem for at lave middagsmad. Thowald fortrzller, at
moderen aldrig sad ned. Bornene fk maden seneret pA
tallerknerne ,sovs og kortoller var der altid nok af, kadet tar
derimod lationerct, hver fk sd oE sd mege4 og man skulle sidde
stille ved bordet. De led aldrig nogen nod. Om eftermiddagen
lavede moderen en kafellaske til faderen. Det yar en
sodavandsJlaske med patent prop. I kafen heldte hun et glas rom.
Denne Jlaske skulle Thonald gd oyer med kl. j. Hvis Jlasken var
fyldt helt op, tog Thonald en tdr af den pd vejen oyer tilfaderen.
Nede i havnecafeen hnne man kabe lidt af hver: Bolcher, surbrod
med fedt og mange andre ting. I et hus ovre i Bryggergdrden vat
alle disse gode ting opnagasinere4 ogsd snaps, rom, sukker og
andre herligheder. I dette baghus yat der en karl fra en af de
gode Kastrupsl@gter yed navn Alben Olsen. Nogle af de store
drenge gik sommetider over til ham og sagde, at de skulle have et
stykke suk:ker med lidt rom pd. Drengene var ikke aLtid lige flinke
ved ham, trods det at han tit gdy dem nedsker og andre
eodbidder.
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.\'ede i Kastrup luvde T homaLd to l)enner. Den ene hecl \-iels
Peter l-lelruersen, han blev senere Thonalds svoger. Den anden
v1r Tlorvalds J(etrct,. Disse tt.e drenge holdt s.nlnen i ,lkt og
lyndt. De besluttede engtmg, at de vtlle starte enfadboLtlkltLb.

:t "-!ra.____ 44-.::.;:..: 
':.t,

Kastrup Boldklub blev stiftet i 1931. Nlen allerede i 1908
pastor Rebild en boldklub med sanmc navn indenlbr
fegi. En af spil leme her var en ovcrgang fhorvald Jcnsen.
llcr er cn andon udgave af boldklubben tia ca. 1923.
trlenede bl.a. disse drcnge.

Thorvald
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Igennem lang tid sparede de sammen, og til sidst havde de 3,65
It.. Sd tog de ind til byen og kabte en fodbold, en af disse bolde
med blcere indeni. Denne blere skulle pustes op, og Thorvald
fortalte, at da de havde ksbt bolden, satte de sig pA en bappesten
og Jorsogte at puste og puste. Indehayeren aJ butikken kom dem
dag til hj@lp, og fodbolden bler pumpet op og snoret rigtigt.
Drengene tar lykkelige ovet deres nyerhvervelse og sparkede
fodbold hele tejen hjem.
F@tteren, som hed Stefan, sA nak lidt uheldig ud. Han var
rodharet og skelojet og var pd en mdde en otLtsider. Han boede
has sin tante. De tre uadskillelige drenge blet nu enige om, at de
skulle betale lidt til denne boldklub, om det yar toore eller
Jemore, l."an jeg ikke ri.gtig huske. Det tar ogsit andre drenge der
kom til, nede fla glasmagerne, og de sparkede sd. lodbold nede
ved stranden og nede ved BryggergArden, somt red Spidslodden.
Bolden havnede af og til i tjorneh@kken, og den punkterede
massevis afgange, sd. den til sidst ikke kunne lappes mere.
Pit lossepladsen blet der smidt garnrester ud fra 1)ceNerierne. Det
rar silkercstet fra diyantcepper og bordtcepper. Alle disse rester
samlede drengene sammen og puttede ind i bolden Men det havde
sine ulemper, for ndr den bler gtig rdd, blet den ligesii tung som
et ondt Ar. Bsrnene gik barbenede dengang, og spillede ogstt
fodbold barbenede, sd deres tteer var ofte tykk og opsvulmede af
at spa*e til clen tunge bold. Fodderne blev ogsd godt sorte, sd
Thot'vald mdtte alti.d taske fodder, inden han gik op, for hans
moder tolererede ikke, at han kom sd snayset hjem.
Thonald hat'de en kammera1 der tar sd heldig at fa et par
fodboldstovler (malet Carl). Kammeraten rar renstrefodsskytte, sA
clerJbr shftedes de andre drenge til d hne fodboldstovlen til
hojre ben. Det tar de begejstlede for, de tar jo ikke vant til sdfine
ting som et par Jbdboldsts|ler. Thonald har ogsa foltalt mig, at
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han engang fk et pdr stovler, der
var med lidt hojere hcel, men den
bruge dem til at sparke med.

havde !@rct hans sosters. De
blev kappet af, sd kunne han

Der soilles fodbold ved Plvdsen. Ca. 1923

Da Thorvald blev 12 dr, kom han pA glasv@rket, som
arbejdsdreng. Men Thomald var en lille rcsk dreng, og han var
tellidt hos mestrene og glasmagerne. Sd han fl l@rt noget hos de

forskellige der, inden han som l6-drig kon i lcere som glasmager.
P astor Rordam underviste de m wd konjirmationsforberede lse n.
Engang havde Thorvaldveret noget uopma uom, og sd kom han
op folan. Her stod der nogle piger, og nogle af dem stak ham i
rumpen tued dercs nipsenale, og sd sagde Thorvald: "Av for
satan." Det rar s*engt foftudt at sige sAdatl noget, og derfor
blev han sat udenfor doren. Der var koldt pd gangen, sd derfor
gik Thor-vald ud pd loktmmet med en cigaret og sad der og
pulsede. Lidt for de skulle hjem, kom presten og kaldte pd ham.
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Sd fik Thonald tratlt, han mdtte slq,lle munden for ikke at lugte
afrog.
Alle de andre born yar gdet, og Thonald mAtte ind til pr@sten.
Pastor Rordam tog ham sA i det ene ben og den ene arm og
slyngede ham frem og tilbage. Hver gang Thonalds rumpe ramte
gulret, sagde drengen : "Av for sqtan", og sa Jik han nogle /lere
ture. UdenJbl l,induet stod der nogle piger og sa pA optrinet, og
en af dem, en pige fra Tommerup, der snenlede lidt, sagde: "Det
er snyd, hr. pastar", den ene gang efter hinanden. Det syntes
Thot'vald lod sd komisk Til sidst syntes pr@sten, han hatde fdet
afxralfelse nok og sagde, at Thorvald kunne gd hjem. Han tille
selv komme og tale med hans foreldre. Det var jo ikke sd godt.
Thoryald hayde en broder i Maglebylille, ham besogte foreldrene
naturligvis engang imellem. Netop denne aften skulle hans far og
mor op og besoge denne broder, der hed Martin. Thot vaLd skulle
ikke med, han mAtte blh,e hjemme sammen med sin hund, der hed
Mitte. Hen pA aftenen horte clrengen, at pastoren kom kprende
gennem Btyggergdrden pd. cykel. Han kunne hore, det yar
prcesten, Jbr hans cykelkede layede sddan et spehakeL Sd kom
Pastor Rsrdam op ad trappen og bankede pd. Men Thomald
holdt hunden om snurlen og hriskede til den "Hold k@ft Mitte".
Sa pr@sten mAfte gd med uforrettet sag. N@ste dag sagde han til
Thorvald, at han hqvde 1).e/et hjemme hos ham uden resultat, sd
nu slalle drcngen have en seddel ned hjem. Men Thorvald yiste
ikke fotceldrene denne seddel., for han yille ikke have sin "rumpe
pd komedie". Hans moder pLejede nemlig at oldne den slags ting
med seberiset, og det kunne Eodt giye nogle striber, der ikke
gjorde sd godt. Nh, Thomald bley da godt nok konfirmeret,
Pastor Rardam havde ellers ord for at tere Jlink ted de unge.
Han yar en meget hoj mand, og hans fodder var nogle plader
uden lige. Engang hayde han taget bornene med pd en h,tr, hvor
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de skulle spille fodbold. Men Stefan, Niels Peter og Thonald
kunne ikke lade vere med at laye abekattestreser, sa det endte
med at de blet sat i "feengsel". Dettar i enjordhule, og her mAfte
de sidde til de skulle spille fodbold, medens de andre havde lobet
op lepet op moret si

Der var flere forgrengere for den nuverende Kastrup Boldklub.
Thorvald Jensen forteller bl.a. om dette i Kastrup Boldklubs 25
irs jubilreumshrfte fra 1958. Omkring 1924-25 sygnede
boldklubben Sovang hen. Her havde Thorvald Jensen ogsa veret
akliv. I stedet stiftede man for anden gang Kastrup Boldklub. Elof
Jensen blev formand, og Thorvald nastformand. Klubben blev
tilmeldt KBU og deltog med flere hold indtil 1929. Ornl<ring
bordet her s€s bl.a. Thorvald Jensen. Heinrich Olsen oe Elof
Jensen. Ca. 1925
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