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Fødselsdag

Dagens portræt

75

90 år som horsensianer
Idrættens tidligere
førstemand runder
et skarpt hjørne
Af Tommy Poulsen
tp@hsfo.dk

Victor Kristensen har boet
i Horsens i hele sit liv.
29. oktober er det 90 år
siden, han kom til verden.
I dag kan han se tilbage
på et rigt liv, og han er ikke
i tvivl.
- Jeg ville gøre det hele
om.
Hvorfor er det lykkedes
at blive 90 år?
- Jeg har været heldig og
har aldrig været syg, men
jeg løber ikke 100 meter
på 11 sekunder længere,
siger han.
Victor Kristensen er
taknemmelig. Han er stadig
åndsfrisk og rask og rørig,
og han klarer trapperne
på bopælen i Flintebakken
ved hjælp af et par stokke.
Han bor på 1. sal uden
elevator og klarer sig selv.
- Jeg kan ikke tage
gelænderet ned, for der er
ikke noget gelænder,
siger han.
For kort tid siden faldt
han og kom galt af sted med
lårbenet, men i det samme
kom sønnen Ole Kristensen
forbi og fik sin far på højkant. Et bevis på, at han
har ret, når han siger,
han har været heldig.

Har skrevet erindringer
Victor Kristensen har
oplevet en masse, og han
har allerede skrevet sine
erindringer, som er
kopieret i 13 eksemplarer
til børn og børnebørn
- samt byarkivet. Det er
imponerende læsning.
Hans far havde et hårdt
liv. Han tømte lokumsspande for kommunen
og måtte arbejde hårdt fra
en ung alder, fordi han

”Jeg blev fældet
på et ulovligt greb,
en stragulering,
men kamplederen
greb ikke ind.
Jeg lå bevidstløs
på madrassen,
og da vi kom hjem,
besluttede jeg,
at det skulle
være slut.”
Victor Kristensen

Victor Kristensen var idrættens førstemand i Horsens i ni år. 

mistede sin far som seksårig.
Victor mistede først sin
far i en moden alder, da han
var blevet gift med Gurli.

Seks JM-titler

Det er sporten, der har
gjort Victor Kristensen
til en kendt skikkelse
i Horsens.
Han startede som bryder
i 1938.
Omtrent samtidig forsøgte han sig med fodbold,
men familien havde ikke
råd til fodboldstøvler, og da
HfS-træneren så hans sko,
kunne han ikke være med
til fodbold. Han måtte nøjes
med gadefodbold sammen
med den senere landsholdsmålmand Kaj Jørgensen.
Det gik bedre i et par
gamle dæksko, når han
kom til brydning.
- Jeg tabte mine første
33 kampe i brydning, men
jeg trivedes godt i Hermod
og kunne ikke drømme om
at holde op, siger han.
Pludselig kom sejrene.
Det startede i Silkeborg,
hvor han vandt sin første
pokal, og i 1945 vandt han
det første af sine seks jyske
seniormesterskaber. Han
vandt først i mellemvægt,
senere i letsværvægt, men
han haft mange kampe
i sværvægt, fordi Hermod
ikke havde nogen af de
tunge drenge.
Victor Kristensen var
i finalen ved JM 11 gange
og vandt i 1945, 1949, 1953,
1954, 1955 og 1959.
Det var en stor sensation,
da Victor Kristensen slog
storfavoritten Fritz Rohde
fra Randers på et hovedfaldsgreb ved JM i 1945.
Dansk mester blev han
aldrig. De bedste
placeringer var to anden-

pladser i 1945 og 1953, men
han var en af frontkæmperne på Hermods
stærke brydemandskab, der
fyldte Heimdal til randen til
hjemmestævnerne, og
Hermod nåede også at
vinde det jyske holdmesterskab.
Victor Kristensen husker
sin sidste kamp.
- Jeg blev fældet på et
ulovligt greb, en
strangulering, men kamplederen greb ikke ind. Jeg lå
bevidstløs på madrassen,
og da vi kom hjem,
besluttede jeg, at det skulle
være slut, husker Victor
Kristensen,
Han nåede en enkelt
landskamp mod Norge
i den norske by Halden.
I 1952 var Victor
Kristensen med til at løbe
med den olympiske ild
i Horsens på vejen mod OL
i Helsingfors.

Formand i SfHO

Allerede som 18-årig blev
Victor Kristensen kasserer
i brydeklubben Hermod,
og han nåede 12 år som
formand fra 1954 til 1966,
og han var formand for
Sportssammenslutningen
i Horsens fra 1962 til 1971.
Han var amatøridrættens
forkæmper og har altid
været en stor modstander
af, at sportsfolk skulle have
penge for at dyrke sport.
Hans kone Gurli viste
ham en opgørelse over,
hvor mange møder han
havde været med til, så han
havde det fint med at bruge
mere tid på familien.
Civilt startede han som
mælkedreng på Sønderbro
Mejeri. Senere fik han plads
hos en købmand og blev
slibedrenge hos Hede
Nielsen. Her arbejdede han
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sammen med danmarksmesteren i cykling,
Christian Pedersen, der var
metalsliber.
Victor Kristensen nåede
at fejre 40 års jubilæum ved
Horsens Kommune, først
17 år som skraldemand og
chauffør, dernæst 23 år som
skolebetjent og pedel på
Borgerskolen i Skolegade.
Han havde det fint med
eleverne.
- De var frække på en frisk
måde, husker han.

Flere priser

Victor Kristensen var med
til at starte idrætsarkivet
på Gasvej og stoppede først
i 2011 efter mange år som
leder af idrætsklenodierne.
Han fik Horsens Folkeblads lederpris i 1961 og fik
DIF’s ”Du gør en forskelpris” i 2010.
Han var tillidsmand i FOA
i 10 år og revisor i Haveselskabet Strandlyst i 30 år.
Victor Kristensen nåede
at holde guldbryllup med
sin kone Gurli, der også var
fra Horsens. Hun døde for
10 år siden.
Han har børnene Ole
og Hanne, fire børnebørn
og syv oldebørn.
Ole Kristensen, der er
65 år, var i mange år en
fortræffelig håndboldmålmand i Horsens Freja og Sole. Han har to børn og fem
børnebørn.
Hanne, der er 59 år, er
svensk gift og bor 100 km
fra Stockholm sammen med
sine to børn og to børnebørn.
Victor Kristensen
markerer fødselsdagen
med åbent hus i selskabslokalet på Flintebakken
29. oktober fra kl. 10.

John Cleese
England
På mandag fylder manden
bag de gakkede gangarter
og den neurotiske hotelvært Basil Fawlty, den
britiske skuespiller John
Cleese, England, 75 år.
Allerede da det første
afsnit af det nyskabende
sketch-show med dets
bizarre og til tider kulsorte
humor, Monty Pythons
Flying Circus, ramte de
britiske tv-skærme i 1969,
havde John Marwood
Cleese, som hans fulde
navn lyder, godt gang i sin
karriere som komiker.
På universitetet
i Cambridge var han med
stor succes medlem af
studenterrevyen, og op
gennem 1960’erne
var han med i flere BBCproduktioner, blandt andet
det populære ”The Frost
Report”.
I oktober 1969 dukkede
de første afsnit af Monty
Pythons Flying Circus så op
i britisk tv, hvor John Cleese
spiller en af de meget få
gennemgående figurer som
nyhedsoplæseren, der
annoncerer: ”Og nu til
noget helt andet”.
Efter tre sæsoner med
Monty Python sagde John
Cleese stop. De andre fem
fortsatte en sæson mere,
men måtte indse, at det slet
ikke fungerede uden ham.
Han stod dog parat, da de
gik til filmen, og han har
kaldt ”Life of Brian” - der
i øvrigt blev forbudt i flere
lande - for et mesterværk,
som han gerne vil huskes
for.
I 1975 havde ”Fawlty
Towers” - eller ”Halløj
på Badehotellet”, som den
danske titel lyder - premiere

med John Cleese som den
neurotiske hotelvært Basil
Fawlty, og den cementerede
hans status som en legende
i komedie-genren.
Serien skrev han med sin
daværende kone Connie
Booth, der også spiller
stuepigen Polly i serien.
Fawlty Towers er et
mesterværk i sitcomgenren, hvilket blandt
andet kan ses ved, at de
blot 12 afsnit den dag i dag
nærmest kører i båndsløjfe
på tv-stationer over hele
verden.
Hans sidste store succes
var filmen ”Fisken de kaldte
Wanda”, hvor han blandt
andet spillede sammen
med sin kollega fra Pythondagene, Michael Palin.
Siden har han blandt
andet medvirket i to James
Bond-film, to Harry Potterfilm og haft et hav af gæsteroller i diverse komedieserier - herunder ”Casper
og Mandrilaftalen”.
Og hvis nogen skulle tro,
at tiden er løbet fra
Pythonernes humor - eller
at de har skam i livet - burde
10 udsolgte shows med
de fem overlevende og
aldrende medlemmer
på Londons O2-Arena i
sommer få dem til at tro
om igen.

Jernbryllup
På tirsdag kan Anna og
Erling Hansen,

Nygårdsvej 1, Torrild, fejre
jernbryllup.

Jubilæum
På mandag fejrer Ruth
Ladegård Madsen,
pædagog ved Sct. Georgs-

hjemmets Børnehave,
25-års jubilæum hos Vejle
Kommune.

Udnævnelse
Den 1. november 2014
tiltræder professor, dr.med.
Per Hove Thomsen som
ny koordinerende klinisk
lærestolsprofessor
i psykiatri på Aarhus
Universitet og Aarhus
Universitetshospital.
Per Hove Thomsen er til
dagligt tilknyttet Børne- og
Ungdomspsykiatrisk Center
som professor og overlæge.
Med sin udnævnelse som
koordinerende klinisk
lærestolsprofessor bliver
han viceinstitutleder på
Institut for Klinisk Medicin.
Til dagligt er Per Hove
Thomsen tilknyttet Børneog Ungdomspsykiatrisk

Center som
professor og
overlæge. Han
bliver med sin
udnævnelse
viceinstitutleder på Institut for Klinisk
Medicin.
Per Hove Thomsen skal,
som koordinerende klinisk
professor, repræsentere
såvel voksen som børneog ungdomspsykiatrien
i samarbejde mellem
de psykiatriske afdelinger
og professorer på Aarhus
Universitets Hospital
og Institut for Klinisk
Medicin.

