
Genflemam Chris
Udfiørt af Emanuel Nielsen 1962.

Skænket til Frederikssund kommune
af wm. E. Berntsens Fond og afsløret 21. maj 1995 i

Frederikssund Hånen



Giveren
Af hommunald4rekfør Erih Moses

Difiekhr Wm. E. Bemk;en
(Foto: Helmuth Hansens
Alelier, 1967)

Direktør  Wm.  E.  Berntsen,
der døde  den  14.  september
1994, har i kraft af et gavebrev
til  Frederikssund  kommune
gjort det muligt at realisere re-
daktør Birger Kristensens ide
om  udførelse  af  en  bronze-
støbningafbustenafbokseren
Christian Kristensen.

Etfællestrækhosdetoper-
soner   er   en   aktiv   sports-
karriere på højt plan.  »Gent-
leman Chris'« indsats i bokse-
ringen og Wm. E. Berntsens

tilsvarendepåvandetvarudhdevisen,atdeterviljentil
at ville, der skaber evnen til at kunne.

Ved hjemkomsten ffa Olympiaden i  1948 i London
blev de sammen med andre aktive sportsfolk modtaget
og takket for deres fornemme præstationer.

Ideen om bustens opstilling i Frederikssund-Hållen er
mere end nærliggende. Wm. E. Berntsen var dynamoen,
da Hallen blev opfi7rt, og der er ingen tvivl om, at place-
ringen er helt i hans ånd. At det også er i overensstem-
melse med gavebrevet kan »bevises« af teksten:

Som 22ilrig deltog
Christian Kristensen
i 1948 i De OlymDi-
ske IÅge i IAndon.
Danmarks største
mednljehøst gemem
tiderne blev fiejret i
mange da7iske byer
ved hjemkomsten. I
de ghde augustdage
ses her Frederiks-
sunds 4 0lympiske
deltagere. Fotoet er
tagst ued bamegårds-

Dladsen - dengang
som nu - På Roshil-
deuej. Fra uenstre ses
William E. Bernt-
sen, der uandt bronze
i drageseflads (sam-
men med Ole Bem+
sen og Klaus Baess) .
Demæst er det se]il-
sportsf iolkene Nolly
Pefersen og Johan
Rafhje, samt Chri-
stian Kristensen , der
deltog i wellervægt.



Kmstneren
Af redaktør Birger Kristensen

Emanuel Nielsen ,
maler og billedhugger.
( Foto: Helmulh Hanse'ns
Afetier, 1960)

I  1962 fik kunstmaleren og
billedhuggeren      Emanuel
Nielsens ældste søn i Frede-
rikssund,        kunstmaleren
Niels Nielsen, bil. Den mobi-
1itet,  som  en  bil gav,  optog
Emanuel Nielsen meget. Hos
den   professionelle   welter-
vægtbokser   Christian   Kri-
stensen, der samtidig med, at
han passede sit arbejde som
bokser, var kørelærer i Fre-
derikssund, fik Emanuel Ni-
elsen sine ftrste to køretimer.

Emanuel   Nielsen   blev
født i København, hvor faderen var en høit estimeret
xylograf. Kort efter Emanuels fi}dsel flyttede familien til
Frederikssund, hvor flderen overtog sin brors stenhug-
gerforretiing.

Emanuel blev uddannet som skiltemaler i Københam
og efter svendeprøven optaget på Kunstakademiet.

I 1912, netop som Emanuel skulle vise, hvad han due-
de til som kunstmaler og billedhugger, døde hans ft`r, og
som 22-årig arvede han stenhuggerforretiiingen, der, på

det tidspunkt, var blevet en betydelig virksomhed.
Sammen med sin hustru Bessy fik Emanuel Nielsen

tre drenge -kunstmaleren Niels Nielsen, billedhuggeren
Morten Nielsen og kirkearkitekten Ole Nielsen.

-Imitbarndomshjemblevderaltidtaltomkunst.Sten-

huggeriet var det daglige brød. Som der står om Jens Vej-
mand: »Med hamren at forvandle de hårde sten til brød«.
Far var mest glad i atelieret, der lå bag stenhuggerværk-
stedet, hvor jeg malede, Morten modellerede, og far arbej-
dede med fiirverne og leret, har Niels Nielsen fortalt.

Et kørekort fik Emanuel Nielsen aldrig. Han var en
mester til at hugge i sten, modellere og male, men efter to
køretimer, måtte Christian Kristensen konstatere, at han
var blottet for talent som bilist.

Derfor blev der, mellem Emanuel Nielsen og Chri-
stian Kristensen indgået den aftale, at Emanuel skulle mo
dellere en buste af Christian, mod at Christian - når Ema-
nuel ved særlige lejligheder ønskede at føre sig ffem som
bilist - 1agde skolevogn til og lod ham sidde bag rattet.

Emanuel Nielsen modellerede busten i sommeren
1962 og afleverede den til Christian Kristensen med Øn-
sket om, at den en dag måtte blive støbt i bronze.

Det ønske blev, takket være Wm. E. Berntsens Fond,
indffiet af Frederikssund Kommune 33 år senere.

Den21.majl995-påchristianKristensens69årsfød-
selsdag - blev bronzebusten »Gentieman Chris« afsløret
i Frederikssund Hallen.

Emanuel Nielsen ved busten af sin kørelærer.  (Ftio: Frederikssund Fotosewice 1962)



Bokseren
Af reda:kfør Børge Mumk Jensen
Sent er bedre end aldrig! Det er med glæde, jeg skriver
nogle linier om Christian Kristensen i anledning af, at
manendeligvilhædredenafbyenssportsmænd,derhar
gjort Frederikssund mest berømt - bokseren som både
den nordsjællandske købstad og jeg skylder den største
tak.

For mit vedkommende for det meget gode stof, han
gennemsinlangekarrierehargivetmig,ogdetvenskab,
der derved blev skabt. 0g som holdt både i medgang og
modgang. Ganske vist har det langt overvejende været
ros og begejsting i de kilometerlange spalter, jeg i åre-
nes løb har skrevet i B.T. om Chris for hans tekniske kun-
nen, hans mod, sejrsvilje og den sportsånd, han altid vi-
ste, og som fortient gav ham tilnavnet Gentleman Chris.

Menindimellemmåttejeghave»kniven«ffem.Værst
da jeg mod slutningen af hans karriere, efter han havde
fået en hård medfart i ringen, i en god mening skrev: Nu
må det være slut, Chris.

Selv tog Gentlemanden det pænt, men ff u Ellen rin-
gede mig op og først tordnede mod min artikel, men si-
den talte så intenst til mig, at jeg havde tårer i øjnene, da
hun lagde røret på.

Hvadvarderatgøre?Jo-jeglavedenæstedagenlæ-
serafstemningiB.T.omhanskullestopi)e,somjeghavde
foreslået,  eller  fortsætte.  Det  blev  et  stort Ja  til  at
fortsætte,  og  den  populære  bokser  fik  endnu  nogle
kampe, inden han som 39-årig sagde farvel til ringen.

Chris sagde aldrig nej til at møde selv de skrappeste,
bl.a. den sorte verdensmester Emile Griffitii og den dob-
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belte  olympiske  guldvinder  laszlo  Papp fi.a  Ungarn.
Denne tog Europa-titlen ffa Chris i Forum på ikke helt
korrekt vis, så der blev en revanchekamp i Wien. Her
boksede Chris sit livs kamp  og ville til det måbende
Østrigske publikums forbløffelse sensationelt have besej-
ret storflvoritten, hvis ikke en øjenskade havde stoppet
danskeren midt i kampen. Christians indsats var noget af
det bedste, jeg har set i de tusinder af storkampe, jeg har
overværet verden over.

Gentieman Chris havde det uheld, at han var fi.emme
i en stille og meget dårlig betalt tid i professionel boks-
ning. Han forsøgte også i tre perioder lykken i sammen-
1agt 2 1/2 år i USA, men hans
elegance og boksekunst stod
sig ikke mod de hårde drenge
derowe.

Så trods 49 professionelle
kampe  oftest  mod  topnavne,
blev der ikke guld til helten ffa
Frederikssund, men alle vi, der
husker hans store præstatio-
ner i ringen, vil altid mindes
ham  som  en  af  dansk  boks-
nings gyldne drenge. Tillykke     Bø€e M#%Å!/e%e#.
med    den    fortjente    hæder,      87Tsspor*reÆÆ£Ør
Chris.                                                     1943-1982

Tak tn  Den Danske Bank, Frederikssund og Tømremester Chris ltistensen, ApS,
der har bekostet trykningen af denne brochure.
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