
70 aar 

Bernhard Kristiansen
En endt og afholdt borger, fhv. 

bankbogholder Bernhard Kr i-
s tianse n, Bjerrevej 58 A, fylder 
paa tirsdag den 20. september 70 
aar.

Bernhard Kristiansen er født i 
Elling, hvor hans forældre havde en 
gaard. Han tog realeksamen fra 
Horsens Mellem- og Realskole, og 
en halv time efter translokationen 
stillede han i Horsens Bank for at 
paabegynde sin uddannelse som 
bankmand. Derfra kom han et par 
aar senere til Andelsbanken, hvor 
han efter korte perioder i Grenaa, 
Herning og Esbjerg igen havnede i 
Horsens. Da Andelsbanken lukkede i 
1925, var Kristiansen med til at 
stifte Landbobanken, og her fej-
rede han sidste aar 40 aars jubi-
læum.

Frimærker og oldsager har været 
fødselarens store interesser. Han 
var medstifter af Horsens Filate-
list Klub, en aarrække formand og 
kasserer.. Endvidere er han med-
indehaver af De Blaa Omnibusser i 
Holte, kasserer for Dagnæs-Bække-
lund Varmeværk og formand for 
Venstrevælgerforeningen i Tyrsted-
Uth. Han var ved sidste kommu-
nevalg opstillet til amtsraadet.

I sit smukke hjem paa Bjerre-
vej har Kristiansen en anseelig sam-
ling af oldsager, hvoraf flere er te-
stamenteret Nationalmuseet. Han 
harværetmed tilflere udgravninger 
med Nationalmuseet og om-
gaaes oldsager med stor interesse.

Bernhard Kristiansen blev pen-
sioneret fra Landbobanken den 31. 
maj I aar, men han har aldrig haft 
saa travlt som nu. Han er frisk og 
livlig, og hans væsen modsiger ab-
solut tallet 70. Af væsentligste 
gøremaal nu for fødselaren er en 
Stor udstykning i Torsparken samt 
en del byggeri, der holder Kristian-
sen i vigør. Siden sine unge dage 
har Kristiansen rejst meget. I som-
mer var han en tur i England, hvor 
fruen er født, og til næste aar 
planlægger han allerede saa smagt 
en rejse til Ægypten. Mange ven-
ner vil vide at huske ham paa den 
runde dag — tirsdag.
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