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HorseNs: Victor Kristensen 
var modstander af al profes-
sionel sport. Han mente, at 
alle idrætsfolk burde være 
amatører.

Han boede i Horsens hele 
sit liv.

- Jeg har haft et rigt liv og 
ville gerne gøre det hele om, 
sagde han i vort sidste inter-
view med ham i forbindelse 
med hans 90-års fødselsdag.

- Jeg har været heldig og 
har aldrig været syg, men jeg 
løber ikke 100 meter på 11 se-
kunder længere, sagde han.

Han var åndsfrisk til det 
sidste og klarede sig selv i sin 
bolig på Flintebakken.

Man mødte altid en frisk 
bemærkning fra Victor Kri-
stensen.

Han brugte sine sidste år 
på at skrive sine erindringer 
til børn og børnebørn samt 
til byarkivet.

Victor Kristensen var bare 
seks år, da hans far døde.

Hans sportsinteresse star-
tede med brydning i 1938. 
Han begyndte også at spille 
fodbold i HFS i et par gamle 
dæksko.

Han tabte sine første 33 
kampe som bryder, men 
havde det fint i Hermod og 
drømte ikke om at holde op.

Jysk mester seks gange
Pludselig kom sejrene. Det 
startede i Silkeborg, hvor 
han vandt sin første pokal, 
og i 1945 vandt han det før-
ste af sine seks jyske senior-
mesterskaber.

Han vandt først i mellem-
vægt, senere i letsværvægt, 
men han haft mange kampe 
i sværvægt, fordi Hermod ik-
ke havde nogen af de tunge 
drenge.

Victor Kristensen var i fi-
nalen 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 hovedfalds-
greb ved JM i 1945.

Dansk mester blev han al-
drig. De bedste placeringer 
var to andenpladser i 1945 
og 1953, men han var en af 
frontkæmperne på Hermods 
stærke brydemandskab, der 
fyldte Heimdal til randen til 
hjemmestævnerne, og Her-
mod nåede også at vinde det 
jyske holdmesterskab.

Han nåede en enkelt 
landskamp mod Norge i den 
norske by Halden.

I 1952 var Victor Kristen-
sen med til at løbe med den 
olympiske ild i Horsens på 
vejen mod OL i Helsingfors.

40-års jubilæum i Horsens 
kommune
Allerede som 18-årig blev 
Victor Kristensen kasserer i 
brydeklubben Hermod, og 
han nåede 12 år som for-
mand fra 1954 til 1966, og 

han var formand for Sports-
sammenslutningen i Hor-
sens fra 1962 til 1971.

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 Bor-
gerskolen i Skolegade.

Blev hædret af DIF
Victor Kristensen var med 
til at starte idrætsarkivet på 
Gasvej og stoppede først i 
2011 efter mange år som le-
der af idrætsklenodierne.

Han fik Horsens Folke-
blads lederpris i 1961 og fik 
DIF's "Du gør en forskel-pris" 
i 2010.

Han var tillidsmand i FOA i 
10 år og revisor i Haveselska-
bet Strandlyst i 30 år.

Victor Kristensen nåede 
at holde guldbryllup med 
sin kone, Gurli, der også var 
fra Horsens. Hun døde for 14 
år siden.

Han efterlader børnene 
Ole og Hanne, fire børne-
børn og syv oldebørn. 

Idrættens tidligere førstemand 
i Horsens er død
Victor Kristensen, Flintebakken, Horsens, blev 94 år. I 1952 var han med til at løbe med den olympiske ild i Horsens 
på vejen mod OL i Helsingfors, og han var formand for Sportssammenslutningen i Horsens fra 1962 til 1971.

Victor kristensen.  
arkivfoto

På familiens vegne skriver 
Tommy Bøgehøj følgende 
mindeord over tidligere 
slagtermester og borgmester 
Curt Nielsen, der døde  
4. maj:

 �Gadbjerg:  Curt Nielsen 
var en usædvanlig engageret 
lokal samfundsborger som 
med stor viden, empati og 
sympati skabte en stor fag-
lig og politisk karriere.

Curt, som han oftest blev 
kaldt, var et samlende men-
neske, der formåede at ska-
be bro mellem mennesker 
og meninger og få alle til at 
føle sig godt behandlet og i 
godt selskab.

Født ind i en slagterfami-
lie i Strib i 1929 var den fag-
lige vej valgt, og i 36 år, fra 
1953 til 1989, drev han sam-
men med hustruen Else 
slagterforretning i Gadbjerg.

Foreningsarbejdet blev 
hurtigt en stor interesse,  
og han var formand for  
Vejle & Omegns Slagter- 
mesterforening i over 20 
år, fra 1966 til 1987, ligesom 
han var næstformand for 
Danske Slagtermestre fra 
1971 til 1986.

Som tilflytter til Gadbjerg 

i 1953 engagerede Curt sig 
hurtigt i lokalsamfundet, og 
han har været formand for 
mange lokale foreninger i 
årenes løb, ligesom det lo-
kalpolitiske kom til at fylde 
meget i hans liv.

Til trods for at han var et 
meget politisk menneske, 
mente han ikke, at partipo-
litik hørte hjemme i kom-
munalpolitik, og han blev 
en af fadderne bag borger-
listerne og blev også lands-
formand herfor.

Hans politiske karrie-
re opstillet på borgerliste 
strakte sig over 40 år med 
valg til det daværende Gad-
bjerg Sogneråd i 1962, valg 
til Give Byråd i 1970, hvor 
han blev viceborgmester i 
1974 og var borgmester i 20 
år fra 1978 til 1997. 

Herefter han blev valgt til 
Vejle Amtsråd, hvor han sad 
fra 1998 til 2002 på sin egen 
personlige enmandsliste.

Opbakningen fra lokalbe-
folkningen i Gadbjerg Sogn 
og Give Kommune var i alle 
årene stor og loyal og blev 
af Curt modtaget med stor 
ydmyghed og forståelse for 
at arbejde for lokale mær-
kesager.

Også i den sene alder fast-
holdt han interessen for 
det politiske arbejde og var 
blandt andet kredsformand 
for Ældresagen med mere.

Igennem alle årene op-
byggede Curt og Else en stor 
venneskare via hyggesam-
menkomster i sangklub, cy-
kelklub, kortklub, søndags-
klub, tænketank, rejseklub, 
teaterklub, bowlingklub og 
så videre. 

Det vidner om det udad-
vendte, åbne, nysgerrige og 
positive væsen, han var gen-
nem alle årene.

Curt døde 4. maj - 12 dage 
før sin 90-års fødselsdag - ef-
ter en forværring af den Par-
kinson-sygdom, som fulgte 
ham de senere år i livet. 

Han efterlader sig hustru-
en gennem 65 år Else Niel-
sen, to børn og svigerbørn, 
fem børnebørn og fem ol-
debørn, af hvem han vil bli-
ve savnet og husket for det 
samlende familiemenneske, 
han også var gennem alle 
årene.

Æret være hans minde.

MINDeorD 

Curt Nielsen, borgmester i daværende give kommune i 1978-1997, blev 89 år

Curt nielsen døde 4. maj - 12 dage før sin 90-års fødselsdag - efter en forværring af den 
Parkinson-sygdom, som fulgte ham de senere år i livet. arkivfoto


