n

Foreninger- 6. del
Nr. Il september2001
TAmby Konmune - LokalhistoriskSamling

I I o l d l i a K x s h u pB o l d k l u h .c a . l 9 2 l
loto: Ed!()r \loller

I tleric udrdn .f Gtunt,.t lt .r li lrntet ir\t,ildtio\ ft(
K a s l r u r I n ) l d k l L l bl 9 l 3 - l . l . n r a j - 1 9 5 8l 9
. sli
K a s n r p n o l d k h r b5 0 n r s i u b i l : t u ml 9 l 3 - 1 9 1 1 31. 9 8 3
I i i n ] b y l l o l ( l k l u bl 9 l 5 - 2 l r f r i l l ' 1 8 5 .1 1 ) 3 5

ISSN r97-5412
G l e n r r n edf u c ' u d g n e r r l l l . r D b y K o n r n n r u e L o k a l h r s r . r l r kS a r l l ' r g
Skr.\ct .g r.digereL
a l l | l g c rK r ? e r . h n i . n
laloul:\'icl\ Borde

FedbeldKlobben
I slutningenaf 1800-tallet
fik fodgennembrud
i Danboldspilletsit
mark. Det var en engelskspofisgren, der i mods.Etning
til f.eks
glannastikken,fik tag i bybefolkningen.
I 1870'emeblev der dannetden
enefodboldklubefterden andeni
Kobenhavnofte pe 20-30 medlemmer.Men dissek benhavnske
klubbergik lige si hurtigti oplosningigen.
Forst da KobenhavnsBoldklub
blev danneti 1876kom den nye
sporlsgren
i Dannarkind i organiserederarnmer.Og de blev yderligere udbyggetmed stiffelsenaf
DanskBoldspilUnioni 1889.
Fodboldspilletblev megetpopulelt og har gennemtiden tiltrukket mangeudsvendespillereog et
stol1publikum.
I vores kommunekom der filrst
gangi lbdboldenefter1900.
Thorvald Jensenhar fortalt om
forhistorientil KastrupBoldklub.
Hansberetninglindesi boldklubbens25 irs jubileeumsskrift.
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De gav bolden op
Allerede 1-or1933 (hvor Funkis,
sen€re Kastrup Boldklub, blev
stiftet) blev der spillet lbdbold i
Kastrup. Hvorledes dette foregik
forteller Thorvald Jensenfolgende:
Jeg husker ddrligt menjeg var vel
l0 fu, altsd i 1905kon fodboldbacillen til Kastrup.
En fadbold havde vi ilclce, nen
kasseret vaEvegarn i masseris,
som vi nystede sammen- Banen
vat pladsen,h*r nu det nye glasverk ligger, der rar til at begynde
ned en groJi tvtcrs over, men den
fyldte vi til.
Det |ar Stefan, Niels Peter
(flelmersen) og sd mig, der i)ar i
spiclsen .for alle de barJbdede
boldspillere. SteJitn stak af med
kassen engang, det kostede ham
en rouJitld, sd tar den klaret.
En dag sd i i avisen, at en Jbdbold rar til salg i Ravttsborggade
./br 3,50 kt. Vi skillingede sammen, og 3 glade drenge gik indJbr
al kobe bolden. Det var en knapbold (to knapper pd siden). Ili
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punpede den op i e trappegang
og sd spillede vi hele wjen hjen.
Se ere blev i jaget bort fra glasr.et ke6 gtuld og sogte sA ud,
hvor Pat*as fl1tligger.
En stor tjonrchek bag det ene ndl
blet, efterhdnden for hdrd kost for
bl.eren, sd vi tndlle igen lJ,lil vereganrct. Nu stoppede \,i det i1d i
ski del og sd gik det los igen.

Den .forste lykkelige son fk./bdboldstovler var "Maler-Car1", det
var et par fotte hvide fied dannebrogs;flag pd hrysteu. ,o,"r-ror,
var honisk venstrebenet,hvorfor
den hojrc stovle gik pi skili melDa pastor Rordam kom lil Kaslrup tfak han os en overga g ind
i KFUM og |i/ik et godt hold.....

Deta e{orste hold t Kashltp Boldklubs ( Funkis)h istotie- 1933- Bagest.|rurcnst,?:
1. rckke: Eigil Henrik'en, Peter Thorit$,.|e'ts Pete,sen, Kol Fe6le\', Eibet Jensen,
Kai Dahtquist.
2. rckke: Eisil Olsen, Ewld Morte sen, FrithjofHansen.
3. rckke: Enst Tonne:en, Peter Bastian lttt sen, Ka Erik Samueken.
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Senere rykkede vi ned pd Spidslodden og med bl.a. Oscar Jakobsen i spidsen da nedes Kastntp
Boldklub for fotste ga g omkring
t9t3-1915.
Neste skridt var boldklubben Sotang. Richard Hansen var JbrVi dystede med Dragor og pd
Klovermarken mod Frem, Amager kammeraterne, og Sylvia.
Pd lejren (artellerikasernens
grund) spillede vi mod 1908,

lljalfe og Fix.
I1924-25 sygnedeSovang lidt
hen og Elof Olsen satte sig i
spidsenJbr fornyet Jbrsog pA, at
JAJan i boldspillet i Kastne.
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Det resulterede i stiftelsen aJ Kastrup Boldklub .for a de gang i
mit hjem pd Alderdomsvej (den
7.9.1925i .fblge Richard Jensen.
Samtidig overgik boldklubben Sowng til Kastrup Boldklub).
Elof blev som initiativtager formand og jeg son tak for gest/iiheden nestformand. Oscar Starup bIev spi IleudvaIgsformand.
Klubben startede med kampe mod
1925 og Fir pd Kl4rermarken og
ned en dejlig tur til Roskilde,
hvor Sostjernen var modstandeI,ore mest fremtratdende spillere
var Waldhausen, Katlegat, Peter
Gongehovdbtg, No kke-ni kke-nak,
Lilleb ror og Brillekresj an.
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I:i hlev i 1926 tiltnelc* KBU ag
deltog ned llere hold itlLIil 1929
hrltit 1927 lag jeg iatnmen ned
tnil ko e ud nrcd holdette,og jeg

I l93l var aktivitetctnei boldklLLbbcnved at sygnc hen og en
ildsjcl lbr ungdomsal.bcjdeti
Kastrup,Richard Jensen,blev tilknlttct KastrupBoldklub.
Men arbeicletgik i std, da en nY
boldklr,rb"Funkis" si dagcnslys i
Kastrupdcn 13.naj 1933.

Flcre al spilleme og best)Tclsesmedlcmmernelra dcn gamleklub
ovcrgikdog tildcn nle klub
Dcn nye klub havde dog ikkc de
bedstebetingelser.
Klubbcns fonnand fra 1945-l94lJ
Carl Westcrgardfodiellcr, at banen rnan spilledc Pi ved Salf
vierksvej61ev kaldt for Ccrnenvar den
torkencn. Om sommcrer1
tor og hird som cn landvej og i
sciledcden lbr
regnvcjrsperioder
nlclig.
I l94l fik klubben navnctomn-
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TAmbyRoldklubssadb Hubhusvetrarealerpd Gennas Alld.

hjemme,pd Notdmarksvej i KastrupFontde for dette msde, ktn det
forl@lles, qt det var nogle unge
menneskcrpd. VegasAlld og omegn, a fort af fomilien Brouer,
der samledesomfodboldspilletpd
et areal veddengamleLufhavn.
En lille klub (BoldklubenSojienho) fra den qndenside qf gt@nsen til Ksbenhaw med.bl.a. Jens
Jensen,SofusJenset og Erik Nielsen i spidse , spilledefodbold pd
Yi surtedeen levedygtig
dbnepladser omkfi g det det nu
er Sundbyvester
Plads.
fodboldklub
Som bekendt daterer Tdmby Del blev spillet nogle tenskabsBoldHubsstan sig tilbage til den kzmpemellemde to mandskaber,
21. april 1935,hwr det stiftende p'i en lille bane .ted Kors'tejen
msde blev aJholdt i Ungdoms- skole.

&ing til IQstrup Boldklub og i
1947blw et nyt ar €g ved Kastrupvejindviet.
I 1975debuterede
KastlupBoldklub i dendavarendel. division,
menheri 2001spillerklubbens
l.
hold i Ksbenhavnerserien.
En andenboldHubi Kommunen
er T6mbyBoldklub.I dermeHubs
50 lrs jubileumsskriftfra 1985
fortaller Erik Nielsenblandt andetfslgende:
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I'lere a/ RolclkluhbenSalienhois
netllennrer deltog i det stiJietxte
nade, dcrt 21. ap l 1935,og af
'l
"Arbejtlernes|drtcts Klub atn
b," og "BolrtklubbenSoJienhoj",
opstod sd de nye foclboldklttb:
Arbejdemes ldrttts Kltrb Tdrnby
(AlK Tdrnbl,),ag.\ 1lti.ligbler sa
de arulre to kltLbberttltlost.

Opfigetse i DAI
ivlatl \ogle stt(lks optagelse i DtlI
Qwaza

li ep holl tld ran.h en

'

(Dansk Arbejder ldrtttslbrbund),
ag blev optagetden l. trki 1935.
Son yslartet klub under DA|,
hdrde ma ogle stanLlardrcdtegter samt netllensboger og konlinr, hviIket Iettede stuttgennncerke
v(itt.\keIigh e.lert1e bet! cteIig.
So den.fi.t-ste
formaud i klubben
ivlikkelsen.
valgt
Sigli
ed
bler
am ensattet.fbdboldSporgsmitLet
rut
naget
al det fotsle, der
toj
meldte sig. Man fa & .rt'etntil en
khbdngt ned bld hluse ned hvid
8 ' &lka't/a 20al

krave og hvide opslag pd ermerne samt sorte bukser.
Der blev organiseret en betalingsordfiing fted sportsmagasinet Stadrotl, og det fungerede tilfredsstillende og de bldblusede
tdnbyspillere rykkede nu ud pd
fodboldbanerne.

God fitslutning
Sh'aksf'a starte kom der mange
ye medlehheL bddesenioresog
Der blev spillet.flereprivatkampe
i sommerens
lob, og det bot h@rjuniorhold
nes, at el
deltog i et
stevne pd Klovermarkensflyveplads, hvor de opndedeenfornem
placeing og denxedhentededen
forsle pr@miehjem til klubben.
Det var et drplom, der selufolgelig blev hojtideligt indrammet.
Klubbenshurtige vcekstgav ogsd
organisatoriskeproblemer og del
medforte, at nestformandenAlf
Kudsen blev valgt som ny fornand den11.septenber1935.
Idretsarbejdet kostedejo ogsd
pengeog klubbensforstefest blev
afholdt sammen med Kaslrup
Svommeklub
nytdrsaften1935pd
Nl Kro pa AmagerLandevej.
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Hjemmebanepd
Korsvejen
AIK Tdrnbys tilholdssted og trehingsbane var bag Korsvejen
skole (der hvor Tdmby Rddhus
nu ligger).
Her trenede vi pti en bane, der
var Jor ltlle som olmrnaelrg.lotlboldbane. Et vidnesbyrd om de
snevreforholdJik vi en dag, hvor
ITarry Nielsen
a,ffyrede et
"Pauliskud", der rog hojt over
mdl og op over hegnet, ud pd
Amager La de\)ej, her kom kuglen i vejenfor en bil, der jik forruden bdelagt.
Det blev til politiarmeldelse og
ers tatningsh'av fl'a bi | | isten.
Halte gik rundt /br at klare denne eLstra ordikPre udgifi.
Omkkedningen foregik i begydelsen ved hegnet langs banen.
Senere lykketles det, vedJbthandling med skolebetjente , at fd lov
til at klede om i skolens .fyrkelder. Det var i del tnindsle indendors og med liclt vanne j'a cenlralfyret. 0g sA Nar der sorme ogsd en hdndvask (ned koldt vand)
hvor vi kunne vaske det v@rcle
snavs aJ efter lftpningen.
Folgen af disse mindte gode forhold betod, at klubben de 5 dr
ndtte sptlle alle hunerings- og
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Lokal.)pgorme en Tdmbyos Kastntp Lilleput 3 hokl

pokalkampem.Jl.pd udebane.I de
Jleste tifulde pd FcelledenPd
Oslerbro.- Hande var der omklednirrg i det, man kaldte Felledklubhuset,og derfra kunneder
vterelang vej ud til bane4 eller 7,
eller h'ror kampennu skulle 4f ikles.
Det horer ogsd medtil billedet, at
holdet msdtes sondog morgen,
med vorescykler ogfodboldtoi Pd
styrct, hrore-fterman i samlel trop
trampedei pedalerneud til defor'
skelligebanet.
qN,M

TAnbv Stadian3 naj 1980

I 1944 overgik AIK TimbY fta
DAI (Dansk Arbejder ldretsforBolbund)til KBU (Kobenhavns
med
dette
spil Union). Samtidig
endrede klubben navn til TembY
Boldklub.

T irnby Stadion
Under besettelseni 1943 blev
der anlagtet stadionog en folkeparkvedGl. Kirkevej,detvi i dag
kendersom TArnbYStadion.Arbejdetblev sati gangat statenog
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kommunen som et sikaldt nodhjclpsalbejde,hervedkom ca. 50
mand i arbejde.
Timby Boldklub havde dengang,
som naevntovenfor! clendigel_orhold pi Korsvejens skole, hvor
22 svedige og snavsedespillere
cflcr karnpenehavdeen hindvask
til deling i ksldcrcn pA skolen.
Mcn sclvomstadionvar klar i Iobct af koft tid, var dcr et sto
problem. Tyskerne i lul'lhavnen
havdc dcrcsradioanleg

fikationsrekkctil Danmarksseiien,
En af klubbenstidligcrc spillcrc
cr Jan Heintze,der sta(edcsom
7-irig i klubben,og han er i dag
anforerfor detdanskelandshold.
Mcd AmagerBoldklub af 1970
fik oSsaVestamager
sin firdboldklub. Klubben har bancr ved
Ugandavej.

hcr.
Det lyJdte godt med
IlanSc Iadlomaster og
divcrse bygninget dcr
nclop var piaceret pA
firclboldbancrne.
PA selve stadionkunne
man dog treneJ men
ikkc spille kampesom

stadigmattcforegapa
Korsvejensskole.
Elicr krigen fik boldklubben dog glaedeaf
de garnlc tyskerbarakkcr.
I disse kunne Tirnbyspillene langt om
liengc blivc bausetrene
cflcr kampene.
Tirrnby Boldkiubs L
hold spilleri dag kvali-
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Kastrup 2. diyisianthol.l 1982.
Mithtel Paulsenscorcrmod Helstusor til 2-0.

Hvis du har billeder,oplysningerellerandet
sAhenvenddig til:
af lokalhistoriskinteresse,
LokalhistoriskSamling
Kamillevej 10
2770Kastrup

Trf.32460s45
Abningstider:
Mandag16.00- 20.00
Tirsdag 12.00- 16.00
Fredag 12.00- 15.00

LokalhistoriskSamlinghardesuden
udstillingerp5:

r^trupgaiasu-riog"n I
"Midt pi Amager'rog
rrKastrupGlas"
AbentTirsdagog sondag
1 4 . 0 01-7 . 0 0
Onsdag
tillige
19.00-21.00

Pty.."n
AmagerStrandvej350:

Permanente
og
skiftendeudstillinger
AbentLordagog sondag

13.00-16.00

