I

Vor kæreste far. svigerfar,

morfar og oldefar
cykelhandler

Brik Hjort
er stille sovet ind
Vejle, den 25. januar 2010
På

familiens uegne

Heidi, Randi og Steen
Begravelsen finder sted fra Nordre Kapel
tirsdag den 2. februar kl. 11.30

\rilii-u

Hiort havde sine meningers mod
Tidligere
cykelhandler og
byrådsrnedlem
Erik Hjort er død,
86 år
AF VIBEKE

KRUSE

vikr@vejleamtsfol keblad.dk

idligere cykelkandler

og

byrådsmedlem

Erik Hiort, Gammelhan 9, Veile, er pludselig død på Veile Sygehus, 86
år. Her døde han uventet kort
efter sin indlæggelse.
Erik Hiort var født i Vefle
som den anden yngste i en søskendeflok på syv og levede
hele sit liv i byen. Hans barndomshiem var i Vedelsgade
nr. 105 lige over for nr. 46,
hvor først hans far, støbegods- og cykelhandler Carl Pe-

tersen Hiort, og siden han
selv drev

forretning. Han blev

som ung uddannet owl- og
cykellakerer hos malerme-

for sine daglige
Erik Hjort blev altid omtalt som "cykelhandleren", og han var kendt i bybilledet
ture gennem fødebYen. tr Arkivfoto
base i en lang årrække. Fami'

overtog han forretningen og
fusionerede med sin far. Her

liesammenholdet har altid
væretvarmt og tæt, og familien har nydt at reise sammen
og opholde sig i sommerhu-

var Erik Hiort en velanskrevet

set ved Bork Havn.

ster P. Madsen,

Vedelsgade

65, og efter sin mesters død

cykelhandler,

indtil han

i

1992 solgte cykelforretningen for at hellige sig det Politi-

ske arbeide i Veile BYråd.

Håndbold var Erik Hiorts
foretrukne sPort, og han var
selv aktiv på VIFs førstehold
og har som dommer dømtcirka 400 kamPe i 1. dMsion. I

Familiesammenhold

en halv snes år var han med-

Familien, cykelforretningen,
sport og politik har fYldt Erik

lem af Dansk Håndbold Forbunds udtagelseskomit6, og

Hiorts liv. I 1950 blev han gift
med Else, der ligesom sin
mand var veilenser, og de stiftede hiem tæt På cYkelforretningen i Vedelsgade. Her boede de, mens familien blev forøget med de to døtre, Randi
og Heidi, og til de i 1967 flYttede til villaen på Pedersholms
A116, som var hele familiens

det bragte mange reiser med
sig især til de østeuroPæiske
lande. Et særligt høidePunkt
for ham var, da han i1972var
med til oL i Miinchen. Han
var hædret for sin indsats for
dansk håndbold med Gunnar
Nielsens Mindepokal.

i

Det var 1978, Erik Hiort
blev valgt til Vejle Byråd for sit

parti, Socialdemokratiet. "CYkelhandleren", som han altid

blev kaldt, syntes, bYrådet
trængte til nogle små erhvervsdrivende som modvægt til de offentlige ansatte.
Det synes vælgerne også, og
han manifesterede sig som
en sand stemmesluger i Partiet.

Uanset sin

Placering,
sprængte han listen i kraft af
sit personlige stemmetal. Det
var i 1993 han blev valgt til

ristisk mand med en lun re'
plik, og han eiede en stor social bevidsthed og emPati for

sine

medmennesker.

I

1990erne brødhan med Soci-

aldemokratiet og stillede siden op for Dansk FolkeParti,
men blev ikke valgt.
I 2004 havde Erik Hiort den

sorg at miste sin ægtefælle,
Else, efter 54 års ægteskab,
og det var efter Elses død, han

har forfægtet de små er-

solgte huset på Pedersholms
A116 og flyttede i leilighed På
Gammelhavn, hvor han blev
glad for at bo. Her kunne han
dagligt læse sine tre aviser'

hvervsdrivendes sag. og i en
periode var han næstformand for teknisk udvalg'
Hiort var ikke en Partisoldat,
der bare rettede ind, men en
mand med sine meningers
mod. Han var også en humo-

fordybe sig i møntsamlingen.
Erik Hiort efterlader døtrene Randi og Heidi og svigersØnnen Steen, der alle bor i
Veile. samt seks børnebørn
og fem oldebørn.

den sidste periode som bYrådsmedlem, hvor han især

følge nyhedsstrømmen

og

