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Malennester H. Christensen
Fredag den 26. september kom meddelelsen om, at malermester H. Christensen, Slagelse, var afgået ved døden 75 år
gammel. Det var en smertelig overraskelse for hans mange
venner, så sent som den 6. september havde han deltaget i
Historisk Samfunds årsmøde på Førslevgaard.
Han var født i Ringsted, men voksede op i Tybjerg. Efter
udstået læretid i Haslev videreuddannede han sig, bl. a. på
en malerskole i Mi.inchen, inden han nedsatte sig som malermester i Viby ved Roskilde. Siden flyttede han til Slagelse,
hvor han fik sin livsgerning og oparbejdede en blomstrende
forretning. Christensen havde ry for at være en meget dygtig
fagmand.
I sine ledige stunder dyrkede han sine historiske interesser.
Hans kærlighed til fortiden gik helt tilbage til barndommen
i Tybjerg. Hans lærer, der var far til nationalbankdirektør
Svend Nielsen, var en fremragende pædagog, der fik stor
betydning for sine elever.
Malermester Christensen var uhyre vidende og meget belæst. Hans interesser strakte sig fra arkæologien til den nyere
tids historie. Han var et ualmindeligt levende menneske, der
forstod at delagtiggøre andre i sin store viden om ældre tider.
Han kendte sin by og sin egn som få, og det var altid en
oplevelse at høre ham fortælle om sine opdagelser og fund.
151

Sorø Amt 1965

R. 11 e 11

11

eke

Da Lokalhistorisk Arkiv for Slagelse og Omegn skulle
oprettes, var han en af igangsætterne og derpå et meget aktivt
medlem af arkivudvalget.
Et synligt bevis på hans store historiske viden var hans
medlemsskab af Oldskriftselskabet.
Han var desuden igennem årene meget aktiv i Historisk
Samfund for Sorø Amt, de sidste 3 år som medlem af bestyrelsen, hvor han var værdsat på grund af sin kyndighed
og sin venlige og hjælpsomme færd.
I Historisk Samfund mindes vi hans indsats med stor taknemmelighed.
R. Henneke.
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