
Chris christensen ligner sig selu.                Floto: Søren Hytting

Mesterbokser
på udstilling
Den   navnkundige   tidligere   EM-bokser   Chris   Chri-
stensen, Frederikssund, der stadig er kendt som »Gent-
1eman Chris«, kan i disse dage se sig selv på udstilling.
Frederikssund Kunstforening holder i anledning af sit
50-års jubilæum  en  udstilling,  som  viser  arbejder  af
byens gamle »mestre«.

Maleren og stenhuggeren Emanuel Nielsen, der var
med til at stifte Frederikssund Kunstforening, modelle-
rede i 1962 denne buste af Chris Christensen.
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50-år for
kunsten
markeres
F+ederiks sund:      På
torsdag er det 50 år si-
den,  at  F+ederikssund
Kunstforening   så   da-
gens lys. Det markeres
markant  på  flere  må-
der.
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De lokale mestre
fi7ldte Magasinet
Frederihsswnd-borgerm3 stod som sild i tønde
FTederikssund:    Når
Kunstforeningens      50
års jubilæumsreception
på Restaurant Kaløven
blev betegnet som et til-
løbesstykke,      er     det
svært at finde ord,  der
er  dækkende  for  hvad
ferniseringen    af   for-
eningens ].ubilæumsud-
stilling i Langes Maga-
sin blev.
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til den yngste blandt de nu-
1evende »mestre« Ove Køser,
den 76-årige Ove Køser, der
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leman Chris«,  der til udstil-
lingen har udlånt den buste,
som  Emanuel  Nielsen  mo-
dellerede af ham i 1962.
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holdt man en sammenkomst
og  lyttede  til  det  særdeles
velspillende lokale jazz-band
»Mainstream 7+1«.
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Arki,tekt Ol,e Ni,el,sen (t.v.), en af Emanuel Ni,el,sens tre sønner sarri,men med Ger±tle-
man qhris og formandei? fpr .Frederikssund Kunstforening Li,s Nie|sen på udstill,i,n-
gen, der præsenterer de lokale inestre.

Eoto.. Søren Hytting
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»Gentleman Chris«
bliver støbt i bronze
F+e deriks sund:      På
næste bestyrelssmøde i
F[ederikssund   Hallen,
vil   formanden   Anker
Andersen foreslå besty-
relsen, at der i hallens
foyer bliver opstillet en
bronzebuste af den tid-
ligere      europamester,
weltervægtbokseren
Chris Christensen. Bu-
sten er udført af kunst-
neren   Emanuel   Niel-
Sen.
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Det var i forbindelse med
Frederikssund     Kunstfore-
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kunstneren  Emanuel  Niel-
sen, der var en af initiativta-
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1962.   Tanken  var,   at  den
skulle  støbes  i bronze,  men
det blev den ikke.
Det er en donation fra Willi-
am   Berntsens   Kunstfond,
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Nielsen  der,   sammen  med
hallens bestyrelse, skal træf-
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har opnået størst berømmel-
se.   Det   var   også   William
Berntsen,  der  i  sin  tid  var
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