
Max Christensen

Indtil for ikke længe siden kun-
ne Max Christensen deltage i 
bankens bestyrelsesmø der, men 
navnlig det sidste halve aass tid 
har det knebet lidt med 
helbredet. Det er ikke underligt. 
For halvfems aar er en høj alder. 
En markant horsensiansk 
personlighed er Max Christensen. 
Han kan se tilbage paa et langt og 
virksomt liv. En ny generation 
fører nu hans livsværk videre.
Paa fødselsdagen og nogle dage 

derefter er Max Christensen 
bortrejst. Han har frabedt sig 
opmærksomhed paa sin 
fødselsdag, som han fejrer i 
stilhed. Det vil dog ikke 
forhindre, at mange vil tænke 
venligt paa den halvfemsaarige, 
som gennem et langt liv har betydet 
meget for sin by og egn.
Det gælder ogsaa Horsens Folke-

blad. I mange aar var Max 
Christensen medlem af Horsens 
Folkeblads bestyrelse, hvor han 
repræsenterede Emil Bojsens 
aktiepost, som han gennem sit 
ægteskab med redaktør Emil 
Bojsens, datter, fru Karen Max 
Christensen, er indehaver af. (N. 
Chr. C.)Det er en hoj alder, fhv. bank-

d i r e k t ø r  M a x  C h r i s t e n s e n  
naar mandag den 12. juni. Han bli-
ver 90 aar. Hans karakteristiske 
skikkelse hører med baade til det 
gamle og det nye Horsens. Han er 
nemlig horsensianer med H. Han 
er udgaaet fra et haandværkerhjern 
her i byen, og han har levet hele 
sit liv i Horsens. Han har været i 
Horsens Bank siden starten 1 1896, 
har været kasserer siden 1905 og 
administrerende direktør fra 1938-
1960. Nu er Max Christensen kom-
mitteret i banken.

Det er ikke for meget sagt, at 
Horsens Bank er Max Christensens 
livsværk. Fra en beskeden 
begyndelse har han set banken 
vokse aar for aar til den nu er een 
af provinsens store og ansete 
bankforetagender. Det var en stor 
dag, da Max Christensen som 
direktør indviede den nye flotte 
bankbygning paa Søndergade, da 
man bogstaveligt talt fra at være i 
lejede lokaler fik foden under eget 
bord. Max Christensens person og 
navn var i den grad forbundet med 
Horsens Bank, at det Ikke var uden 
grund, at den i mange aar hed 
Max'es bank. Vi tror, han nød det.

Faa mennesker her i byen har et 
saa kolossalt lokalkendskab som 
Max Christensen. Det gælder baa-
de byen og oplandet. Det kom ban-
ken til gode, bidrog til fremgang og 
succes. Det glædede ogsaa Max 
Christensen, at mange af hans lær-
linge nu sidder i fremtrædende stil-
linger indenfor bankverdenen.
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