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Kahlenberg
takker nej
til Superligaen
FODBOLD: Midtbanespilleren Thomas Kahlenberg,
der tidligere var en fast del
af Morten Olsens landsholdstrup, leder efter en
ny klub, efter at aftalen i
Wolfsburg ikke blev forlænget, da sidste sæson sluttede.
Den 30-årige tidligere
Brøndby-spiller afviser et
comeback til Superligaen,
hvor han ellers er blevet sat
i forbindelse med Randers
FC.
- Jeg har på intet tidspunkt
været i en dialog med Randers. Det kan jeg meget,
meget hurtigt afkræfte, siger Thomas Kahlenberg til
bold.dk.
- Planen er ikke at vende
hjem til Danmark nu. Jeg
kunne godt tænke mig at
slutte af i Danmark, men jeg
føler, jeg har mange gode år i
mig endnu på et højt niveau.
- Jeg vil gerne spille videre
i udlandet. Den dag, jeg skal
tilbage Danmark, skal det
være for at slutte af, og det er
ikke aktuelt på nuværende
tidspunkt, siger han.
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Den glemte dansker
i Bayern München
FODBOLD: Bayern
München ryddede
bordet for titler i
2013 og har i årenes
løb haft flere store
danske navne - men
også en spiller, der
ikke er med på de
officielle lister.
Holbæk-topscoreren Torben Hansen
fik ingen Bundesliga-kampe i sit halve
år sammen med
Beckenbauer,
Müller og Hoeness
i 1974.

Af søm
Stemmen kommer fra oven,
og den genkender man let,
selvom det er mange år siden, man sidst har hørt den.
- Kom bare op, råber Torben Hansen fra førstesalen
over tømmerhandlen på Hovedgaden i Stenlille, og samtidig kommer han journali-

sten og fotografen i møde på
trappen. Knaldrød trøje og
jeans på en varm junidag.
Stemmen, jo ... men det
kniber lidt mere med at genkende ham på udseendet, for
den store, krøllede manke
er afløst af grå og spredte
hovedhår. Men det er altså også fi re årtier siden, at
Torben »Tarter« Hansen
spurtede af sted på danske
fodboldstadions og lavede
masser af mål for Holbæk.
Gavtyvesmilet, glimtet i
øjnet og den hurtige replik
er stadig de samme, selvom
årene har har givet topscoreren både op- og nedture.
Sådan er livet.
Han og fru Jette bor sammen med det yngste af parret tre børn - Sidsel, der er
sygeplejerske i Holbæk - på
220 kvadratmeter i Stenlille.
I 35 år har Torben Hansen
været lærer på Stenmagle
Skole, og til oktober går han
på pension, når han fylder 62
år.
Fodbold bliver det ikke til
så meget af mere. Højrebenet gør knuder, og golf er nu
favoritsporten. Men golf er
ikke emnet. Vi er kommet til
Stenlille for at spole fodbold-

Williams fejrer
600 Formel 1løb
FORMEL 1: Ved det britiske Formel 1-grand prix
på Silverstone-banen fejrer
Williams en flot bedrift - sit
grand prix nummer 600,
selvom milepælen faktisk
først bliver en realitet 7. juli
ved det tyske grand prix.
Men fejringen kommer
altså en uge for tidligt, fordi
den passer bedre på hjemmebanen i Silverstone.
- For et uafhængigt hold
som Williams er det at nå
600 løb i det ypperste af det,
som motorsporten kan byde
på, en enestående bedrift, siger holdejer Frank Williams
ifølge AFP.
Det var netop ved det britiske grand prix, at holdet i
1979 vandt sit første grand
prix-løb, og holdets sejr
nummer 100 blev ligeledes
sikret på hjemmebanen i
1997.
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Jeg var især imponeret over angriberen
Gerd Müller. Han var
simpelthen fantastisk.
Egentlig ikke noget særligt god fodboldspiller men hvis han fik bolden
i feltet, knaldede han
den ind, både til træning
og i kampene. Jeg har
aldrig set noget
lignende.
Torben Hansen

fi lmen tilbage. Og især for at
tale om Bayern München.

Alle bøjer sig for Bayern

En hel fodboldverden bøjer sig for mægtige Bayern
München i beundring. Navne som Robben, Schweinsteiger og Lahm har ryddet
bordet for alle titler i Tyskland og Europa i 2013, og
klubben er en milliardforretning.
I denne uge har spanieren
Pep Guardiola overtaget
trænerjobbet fra succesrige Jupp Heynckes. Engang
hed træneren i klubben Udo
Lattek, og navne som Müller, Beckenbauer og Hoeness var stjernerne med tre
Europa Cup-titler i træk i
1970’erne.
Der var også en dansk højreback ved navn Johnny
Hansen på spil i de år. Og i
et halvt år i 1974 var der endnu en Hansen i den sydtyske
storklub. Men han blev »den
glemte dansker« i Bayern
München. Torben Hansen
fra Holbæk.
Ikke en eneste Bundesliga-kamp blev det til for Holbæk-topscoreren, der var
købt som investeringsobjekt, og man kunne tro, at
næsten-pensionisten i dag
ville sidde med en bitter
Bayern-smag i munden, når
han tænker tilbage.
Men sådan er det slet ikke.

Gerd Müllers bare røv

Hovedspillet var aldrig hans store styrke, men i haven kan »Tarter«
godt give et nummer.
Foto: Mie Neel

Da vi næsten har snakket
fodbold i halvanden time lyder det med den slagfærdighed, mange stadig husker
Torben Hansen for:
- Jamen, det er underligt,
for selvom jeg ikke kom til
at spille, har det aldrig ærgret mig, at jeg tog derned.
Det var en stor oplevelse - og
sjovt at fortælle om bagefter.

For hvem har ellers set Gerd
Müllers bare røv efter træning stort set dag i et halvt
år? Det er ikke mange ...
Så bliver der grinet på første sal i Stenlille, og vores
vært fortsætter med at fortælle om det store badekar,
spillerne slappede af i efter
trænings-passene.
- Det var jo store navne, og
de tjente kassen. De største
af dem blev verdensmestre
senere samme år på hjemmebane, men der var ikke
noget hovskisnovski over
dem, og jeg og de andre reserver blev altid behandlet
pænt.
Det er en skrøne, at bondeknolden fra Skamstrup
blev sat til at bære tasken for
Kaiser Franz i Bayern - men
det er rigtigt, at han og de
andre reserver kom til træning i noget billigere køretøjer end stjernerne.
- Jeg købte en næsten ny,
lyseblå folkevogn, men selvom Hoeness kom i Porsche
og nogle andre i sportsvogne fra Mercedes blev vi ikke
drillet med vores biler.

En kringlet historie

Torben Hansen var topscorer i Holbæk med 24 mål i
2. division i 1973 og fik også
debut på A-landsholdet. Det
blev bemærket rundt omkring. Men hvordan blev
kontakten til Bayern München egentlig skabt?
Hans egen historie begynder sådan:
- Det var lidt kringlet. Jeg
blev kontaktet af en mellemmand ved navn Sigfried
Matlok. Han var journalist
på en avis i Sønderjylland og
blev chefredaktør - og er det
vist stadig. Han ringede og
spurgte, om jeg var interesseret i at komme til tysk fodbold. Jeg sagde ja, og det var
Nürnberg i den næstbedste
række, der skulle bruge en
angriber hurtigt.
Det var i september, og
Nürnberg havde accepteret
105.000 D-mark i overgangssum, men ville have Holbæk-topscoreren her og nu.
- Vi blev enige en tirsdag,
og de skulle møde 1860 München om lørdagen, men det
kunne vi ikke overskue. Jette og jeg havde fået Thomas,
som kun var cirka et år.
HB&I syntes heller ikke, at
det var en god idé, for vi var
tophold i 2. division. Så det
blev ikke til noget.
Det kan stadig ærgre Torben Hansen. Var tilbuddet
fra Nürnberg kommet senere, havde han slået til - og
var formentlig kommet på
holdet som fast mand.

Telefonen ringede igen

Men telefonen ringede igen i

december. Nu var det Hamburg, der var tale om.
- Det var sgu lidt forvirrende, for så skulle vi lige
pludselig til München i stedet, og jeg fløj derned med en
østrigsk agent, der hed Max
Merkel. Jeg kunne blive lejet ud til Duisburg, men de
skulle lige se mig an, og jeg
trænede med nogle gange.
Men jeg var i elendig form,
for vi havde festet igennem
efter oprykningen i Holbæk,
og jeg gjorde ikke noget godt
indtryk.
Torben Hansen var endnu
engang på vej hjem, men så
var der pludselig telefon fra
Bayern Münchens klubhus,
og storklubbens danske højreback, Johnny Hansen, var
i røret.
- Han mente, at jeg skulle
blive og få en kontrakt - så
i stedet fløj jeg til München
om aftenen og skrev næste
formiddag under på en kontrakt. Egentlig for to og et
halvt år, men med et halvt
års prøvetid, fortæller Torben Hansen.
Han blev købt ubeset, tiltrådte den 1. januar 1974 og
havde kæresten og sønnen
med til Sydtyskland.
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Rå som
bøftatar
FODBOLD: Selv efter 40 år
husker fodboldinteresserede i Holbæk og omegn stadig
»Tarter«, alias Torben Hansen. En lynhurtig forward,
der lavede masser af mål.
Hvordan fik han tilnavnet?
- Jeg var ikke så meget for
nærkampe og tacklinger,
men engang i en kamp for
Knabstrup, måske allerede
som ynglingespiller, røg jeg
åbenbart ind i en tackling.
Den blev kaldt »rå som bøftatar«. Det blev til »Tarter«,
og det er jeg blevet kaldt siden, lyder hovedpersonens
egen forklaring.
Han fik kun én A-landskamp, mod Norge, og blev
ikke benyttet, da han senere
var udtaget til landstræner
Rudi Strittichs afskedskamp mod Skotland på
Hampden Park.
Danmark vandt med 1-0
over Norge, og Hans Ewald
Hansen fra B1901 scorede
sejrsmålet på hovedstød.
- Men det var mig, der holdt
i nordmanden ved et indlæg,
så han ikke kunne hoppe så
højt. Så kom Hans Ewald
springende og knaldede den
ind, fortæller Torben Hansen om landskampen, hvor
Danmark havde fem debutanter i startopstillingen og
syv i truppen.

Torben Hansen har fået en
fotostat, der har hængt i HB&I’s
klubhus. Den har nu plads
på bagsiden af huset i Stenille
og viser Holbæk-topscoreren,
der scorer et af sine tre mål
mod Silkeborg i 1973.
Holbæk vandt med 8-3.
Foto: Mie Neel

FAKTA
Navn: Torben Hansen
Født: 27. oktober 1951 i Skamstrup.
Seniorkarriere:
1969-1973: Knabstrup
1973-1973: Holbæk
1974-1974: Bayern M.
1974-1979: Holbæk
Topscorer i sjællandsserien for Knabstrup med 21 mål.
I alt 124 kampe for Holbæk og 66 mål .
Landshold:
1 A-landskamp i 1973 mod Norge.
5 U-landskampe i perioden 1973-1976.
DM-sølv i 1975 med Holbæk og en tabt pokalfinale
samme år.
 Har været træner i serieklubberne Dianalund, Tuse Næs,
Skuldelev, Stenlille og Kr. Eskilstrup.















- Det var ren og skær forretning. Jeg skulle nok
enten lejes ud eller sælges
videre. Bayern havde 25-30
professionelle spillere, og
jeg kom jo aldrig i nærheden
af at spille en rigtig kamp
for dem.

11 mål i 11 sommerkampe

Men da den vesttyske sæson

var slut, kom Torben Hansen og de andre reserver
med på en turné med opvisningskampe. Han spillede
11 sommerkampe og scorede 11 mål.
- Vores store navne var i
træningslejr op til VM, og
så fik vi andre chancen. Jeg
var kommet i form og kunne
løbe stærkt og lave mål. Jeg

spillede nogle gode kampe,
og præsidenten, der vist hed
Schwan, ville have mig til at
blive.
- Hvorfor valgte du så at
stoppe og tage hjem?
- Jette og jeg var blevet gift,
og hun ville gerne hjem. Jeg
syntes også, at der var lidt
kedeligt. Vi sad og kukkelurede i en lejlighed og så
masser af fjernsyn. Jeg havde altid spillet fodbold, fordi
jeg syntes, at det var sjovt og der var så langt hjem, at
man ikke bare tog en smuttur til Danmark.
Torben Hansen så ikke de
to andre danskere i klubben,
Johnny Hansen og Viggo
Jensen, privat, men han fik
et godt forhold til svenskeren Conny Torstensson, der
kom fra Åtvidaberg.

har aldrig set noget lignende, lyder det imponeret fra
Torben Hansen næsten 40
år efter.
Paul Breitner var lidt spe-

ciel, mens Franz Beckenbauer efter Holbæk-topscorerens mening var meget
sympatisk.

Læs videre på næste side

Müller fantastisk bomber

- Jeg var lige så hurtig som
Uli Hoeness, men jeg var
især imponeret over angriberen Gerd Müller. Han
var simpelthen fantastisk.
Egentlig ikke noget særligt
god fodboldspiller, men hvis
han fik bolden i feltet, knaldede han den ind, både til
træning og i kampene. Jeg

Nogle af spillerne fra det gamle hold optrådte for nylig på havnen i Holbæk. Fra venstre er det holdleder
Stig Jarlfeldt og træner Bosse Håkansson - og derefter spillerne Henning Brøchmann, Benno Larsen, Torben Hansen, Per Tofte, Niels Tune, Allan Hansen og Bjarne Johansen.
Foto: Mads Munkholm
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Fortsat fra forrige side
- Der var selvfølgelig et
hierarki, men alle var fl inke. Og rundt omkring var
der jo respekt, når man
sagde, at man var prof i Bayern München. Det kan godt
være, at de på grund af efternavnet forvekslede mig
med Johnny Hansen, men
pyt med det, lyder det med et
grin.
Det ærgrer dog Torben
Hansen, at der aldrig blev
taget et foto af ham i klubdragten.
- Det var ikke nemt at komme på et hold, hvor seks af
spillerne samme år blev verdensmestre. Alligevel var
det på mange måder en god
tid, og jeg fortryder ikke det
halve år. Heller ikke, at jeg
udnyttede klausulen i min
kontrakt og tog hjem, hvor

jeg begyndte på seminariet
og spillede for Holbæk igen.
Siger Torben Hansen, finder tobakken frem og begynder at stoppe piben.
Han har røget i mange
år, og historien går, at Holbæk-lederen Frode Svenningsen gav topscoreren en
pakke Cecil for hver gang,
han havde scoret. Det blev
til mange pakker.
- Han skylder mig stadig et
par stykker, men dem må jeg
jo få deroppe, smiler Torben
Hansen og kigger op mod
den blå himmel.
Vi er gået ned i haven for at
tage billeder og runder også
det med pengene.
Hvor meget og hvordan i
forbindelse med skiftet til
Bayern, vil Torben Hansen
stadig helst holde for sig
selv. Men rig blev han ikke
af opholdet.
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Angriberen blev skadet efter hjemkomsten, men kom
i gang igen og scorede stadig
mål for Holbæk. En prøvetræning i Werder Bremen,
hvor Per Røntved spillede,
og interesse fra engelske
Blackburn, hvor Preben
Arentoft spillede i nogle sæsoner, var nogle af de andre
muligheder i de år.
Men »Tarter« blev hjemme, og da han stoppede på
divisionsniveau og blev spillende træner i serieklubber,
var det mere af nød end af
lyst, afslører han. En skolelærer tjente ikke fyrsteligt.

Nørderne husker Hansen

I dag har han ingen forbindelse til Bayern München.
- Jeg ser dem spille i fjernsynet, men i international
fodbold har jeg altid holdt
mest med Liverpool, griner

Torben Hansen og rejser sig.
I kommodeskuffen finder
han et brev fra en tysker
ved navn Peter Plum. Han
har vedlagt en frankeret
svarkuvert og kopier af et
gammelt billede af Torben
Hansen, taget under prøvetræningen i Duisburg.
Skolelæreren ryster på hovedet.
- Det kom forleden, og han
vil have mig til at signere de
her billeder og sende det retur. De er skøre, de tyskere,
men for nørderne er en samling åbenbart ikke komplet
uden et billede med autograf
af alle spillere, der har været i klubben.
Så helt glemt er Torben
Hansen aus Dänemark altså
ikke nede i mægtige Bayern
München.
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Torben Hansen tilbragte et halvt år sammen med de store navne
i Bayern. Beckenbauer, Müller, Maier, Breitner, Hoeness, Roth og
Schwarzenbeck.

Fodboldmindene ligger i papkassen
FODBOLD: Torben Hansen blev kaldt for »årets
sensation« i dansk fodbold for 40 år siden. Han
har store mængder avisudklip og billeder i en
papkasse hjemme i Stenlille - og en dag bliver de
måske sat i system.
Af søm
Der ligger stof til fodboldnostalgisk snak i dagevis i en papkasse i
Stenlille.
De store mængder avisudklip
og billeder er Torben »Tarter«
Hansens minder fra en karriere,
der bragte ham fra seriefodbold
i Knabstrup til først 2. division
i Holbæk og derefter den bedste

danske række og en pokalfinale i
Idrætsparken. Plus landsholdet.
»Årets sensation i dansk fodbold«
kaldte Aktuelt-journalisten Peter
Rasmussen mandag den 7. maj 1973
Torben Hansen. Det står i et kun
let gulnet udriv fra avisen Aktuelt,
der beretter om Holbæks udesejr
på 3-1 over Silkeborg i 2. division.
1900 tilskuere så den lille, krøllede Torben Hansen udnytte sit ko-

Der er nok at tage fat på for Torben Hansen, når alle de gamle udklip og billeder skal
sorteres.
Foto: Mie Neel

lossalt hurtige antrit og score alle
tre Holbæk-mål.
Det ene var på hovedstød, og Hansen nåede med målene op på otte
kasser foreløbig i sæsonen. Han
var indtil da holdets eneste målscorer - for holbækkerne brændte
straffespark fi re gange den søndag
i Silkeborg ...
De tre første gange blev der dømt
omspark, fordi fordi målmanden
havde rørt sig for tidligt , og Jan
Jarlfeldt skød over målet på det
fjerde forsøg.
»Er Holbæk klar med en ny
landsholdsspiller?«
Sådan lød Aktuelts overskrift til
en anden artikel på samme side,
hvor træner Bosse Håkansson
indrømmede at have fisket Knabstrup-spilleren, der trods skader
havde lavet 11 mål.Vi dykker i papkassen igen og kommer op med et
udklip fra B.T. dagen efter, den 8.
maj.
Overskrift: »Der står kvinder
bag alt - også da Torben skiftede
fra Knabstrup til Holbæk«.
Journalist John Bjørklund dementerer, at det var Bosse, der fik
Torben Hansen til Holbæk.
- Sandheden er en anden. Jeg
mødte en sød pige fra Holbæk, og
vi flyttede sammen. Så det var naturligt at spille for Holbæk i stedet
for at rejse frem og tilbage mellem
Knastrup og Holbæk, fortæller
han i interviewet.
Pigen bliver der ikke sat navn på
i artiklen, men det var altså Jette,
som Torben blev gift med året efter
- og det har de været siden.
Torben Hansen bliver kaldt en
»guldfugl« i artiklen. Han var udtaget til ungdomslandsholdet og
spillede samme aften, den 8. maj,
mod
Vesttyskland i Randers.
Danmark tabte, og fi re af Torben
Hansens fem u-landskampe gav
nederlag. Morten Olsen var med i
et par af dem.
I Bjørklunds artikel fortæller
Torben Hansen, at hans far kun
har set ham spille én gang og var
meget kritisk overfor sønnens
præstation. Til gengæld var mor
ofte blandt tliskuerne.
Svagheden er hovedspillet, fortæller Holbæk-angriberen.

Sådan så han ud dengang i 1970’erne, da Torben Hansen var skiftet fra Knabstrup
til Holbæk.
- Jeg er skide bange for at gå i luften. Jeg har engang brækket næsen, fortæller kontoreleven hos politiet i Holbæk, der er fotograferet
på trapperne på polititistation.
Arbejdet var ikke så fængslende,
og året efter begyndte han på læreruddannelsen på Holbæk Seminarium.
Næste dyk i papkassen bringer
gamle pressefotos frem i lyset.
Det var dengang, der var mange
tilskuere til fodbold i Holbæk kan
man se.
- Jeg må se, om jeg kan få sat system i det her en dag. Måske skulle

jeg starte til vinter. Så må vi se,om
der er nogle, der gider kigge på det,
smiler Torben.
Vi graver lidt længere ned. Et par
udklip fra Holbæk Amts Venstreblad kommer op.
»Knabstrup holdt legestue« og
»Torben Hansen helt ustyrlig« begynder et par af overskrifterne.
Signaturen Lundø var manden
bag ordene.
- Han spillede jo selv i Brøndby,
da de lå nede i rækkerne. Han var
en hård hund som forsvarsspiller,
siger manden med papkassen og
alle minderne.

