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BL mindes Gert Nielsen: Boligboss og mælkebøtte
Nuværende og tidligere ledelsesskikkelser i Danmarks Almene Boligforening har
sammen forfattet et mindeord om forhenværende direktør Gert Nielsen, der i
weekenden gik bort i en alder af 70 år.
Gert er død. For utroligt mange mennesker er budskabet svært at fatte. For Gert
Nielsen har altid været der. I utroligt mange år var han en realitet, en institution, en
klippe, en kæmpe, en urkraft, en støtte, en modstander, en fighter og en ven. Og
pludselig er han væk, manden som i årtier viede sit liv til almene beboeres ve og vel og
politiske interesser.
Mest kendt og synlig var han i de år, hvor han lagde sine kræfter i BL – Danmarks
Almene Boliger, tidligere kendt som Boligselskabernes Landsforening. Her var han i 35
år, de 24 som direktør.
Gert Nielsen holdt ikke så meget af, at der var stor fokus på ham som privatperson. Han
ville hellere have, at der var fokus på hans resultater. I BL hang der således i mange år
en avisartikel, hvor han selv var portrætteret. Overskriften var ”De svages barske
boligboss”, og præcis sådan så Gert Nielsen også sig selv. Han kunne tale længe og
varmt om, hvordan han var ”mønsterbryder”, selv om han ikke selv ville anvende dét
ord. Men sandt var det.
Han voksede op i en arbejderfamilie i Valby. Kursen var sat imod en tilværelse som
maskinarbejder, men Gert Nielsens kvikke hoved sendte ham i stedet på Frederiksberg
Gymnasium, hvor han blev student. Senere blev han cand. polit. fra Københavns
Universitet. I Socialdemokratiet fandt han meningsfæller og venner, som han holdt fast i
hele livet. Poul Nyrup Rasmussen sang for, da Gert Nielsen i år fyldte 70 år, og Mogens
Lykketoft sendte videohilsen på vej mod New York. Sammen med arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen havde de to S-koryfæer fritidskollektiv med Gert Nielsen på øen
Endelave.

Men skønt alderen passede til det, blev Gert Nielsen aldrig en del af det, der senere
blev kaldt ”ungdomsoprøret”. Med afsæt i arbejderbaggrunden i Valby valgte Gert
Nielsen at gå mere praktisk politisk til værks, og han glemte aldrig dén baggrund,
hverken i det politiske arbejde – han var formand for socialdemokraterne i Albertslund
ved sin død – eller i arbejdet for almene boliger og almene beboere.
Afsenderne på denne nekrolog har arbejdet tæt sammen med Gert Nielsen i BL i
mange år. Vi ved, hvordan Gert har sat dybe fodaftryk i den danske boligpolitik. Han har
gjort det igennem længere tid end ministre og politikere både lokale og nationale. Han
har gjort det i længere tid end embedsmænd. Og længere tid end de fleste ansatte og
ledere i branchen. Og han har i alle årene været drevet af en ægte og oprigtig vision om
at skabe mere lighed, mere retfærdighed og bedre vilkår for omkring en million almene
beboere. Og han har gjort det med kraft, intensitet og kompromisløshed.
Gert Nielsen var ikke til omsvøb og sødsuppe. Han var direkte og kontant. Men også
besjælet af stor humor, som ofte virkede forsonende, når Gert afleverede sin
uforbeholdne mening om stort og småt. Og Gert bevarede skarpheden og humoren til
det sidste. Fredag formiddag gav han telefonisk en status til en tidligere medarbejder i
BL ovenpå en operation på Hvidovre Hospital. Han indledte samtalen: ”Ukrudt forgår
ikke så let!”
Hvis Gert Nielsen skulle sammenlignes med en ukrudtsplante, så skulle det nok være
en ukuelig mælkebøtte, der gang på gang gennemborer asfalten med en blanding af
betagende yndefuldhed og robust stædighed. Få timer efter den kække udmelding
kunne mælkebøtten imidlertid ikke længere. Natten til lørdag sov Gert Nielsen stille ind.
Den barske boligboss havde ét blødt punkt. Børnebørnene. Derfor går vores tanker ikke
mindst til dem og til sønnen Asger.
Han vil være savnet. Af mange.
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Gert Nielsen er død
Formand for Sociademokraterne i Albertslund, tidligere formand for Boligselskabernes
Landsforening, Gert Nielsen døde natten til lørdag.
Af Jørgen Brieghel
Gert Nielsen døde natten til lørdag efter et kort sygdomsforløb.
I den anledning skriver borgmester Steen Christiansen:
Det er med stor sorg, at jeg har modtaget meddelelsen, at partforeningens formand,
Gert Nielsen, er død natten til lørdag efter kort tids sygdom.
Det er et ufatteligt stort tab for Socialdemokratiet og for os, der kendte og arbejdede tæt
sammen med Gert Nielsen i hans tid som formand. Gert Nielsens betydning for
Albertslund var stor. Politisk som kommunalbestyrelsesmedlem i 1970'erne og
efterfølgende som direktør Boligselskabernes Landsforening i en lang årrække, hvor
Gert Nielsen med sin enorme viden og brændende engagement kæmpede for den

almene sektor med det klare mål, at alle havde ret til en ordentlig bolig, som var til at
betale.
Gert Nielsen var i lang årrække centralt placerede i den socialdemokratiske
arbejderbevægelse og arbejdede tæt sammen med tidligere statsminister Poul Nyrup
Rasmussen og tidligere finansminister og nuværende folketingsmedlem Mogens
Lykketoft
Gert Nielsen var til det sidste dybt engagerede i Socialdemokratiets politik både lokalt
og nationalt. Altid med stærke og gennemtænkte synspunkter og holdninger, der holdt
skarpt på et Socialdemokrati, der kæmper for socialt retfærdigt samfund.
Gert Nielsens død er er ufatteligt menneskeligt tab for os.
Vores tanker går til Gerts søn og familie.
Æret været Gert Nielsens minde.
Med venlig hilsen
Steen Christiansen
En mand, der vidste hvor han kom fra
Mindeord - af Mogens Lykketoft
Gert Nielsen, Albertslund, døde natten til lørdag 21.november, 70 år. Gert var i de
sidste år plaget af dårlig ryg, men energisk og handlekraftig som altid. Hans pludselige
død er et smerteligt tab for hans søn Asger og børnebørnene Emilia og William – og for
alle os, der nød godt af hans venskab.
Gert var en af en mine ældste og bedste venner. Vi har delt masser af glæder og sorger
i mere end fem årtier. Vi gik i parallelklasse i gymnasiet, vi studerede sammen til
cand.polit. på Universitetet, vi sad sammen i bestyrelsen for den socialdemokratiske
studenterforening Frit Forum i 60'erne, og vi kom til i de seneste 45 år at holde
sommerferie sammen på vores ferieø, Endelave.
Som borger i Albertslund har jeg oplevet ham som den dynamiske formand for
kommunalbestyrelsens tekniske udvalg i 70'erne. Han overbeviste en række af sine
nærmeste venner – deriblandt min familie - om at flytte med ham til Galgebakken, da
det blev bygget i 1973-74. Og han blev trofast boende deroppe til sin død.
Gert var en utrættelig forkæmper for ordentlige boligforhold for alle i vores samfund - og
for social retfærdighed i det hele taget. Han satte sine stærke aftryk på dansk
boligpolitik gennem mere end to årtier som direktør for Boligselskabernes
Landsforening. Han var retlinet som få. Selv om han sad på toppen af mere end
300.000 boliger har han aldrig så meget som antydningsvis hjulpet nogen som helst til
en bolig uden om reglerne.
Murerens søn fra Valby var livet igennem urokkelig socialdemokrat. Han var en de
bedste rådgivere for Poul Nyrup og mig, da vi sad i regering, fordi han altid var
hensynsløst ærlig og kritisk. Som pensionist vendte han tilbage som politisk aktivist og
formand for den lokale socialdemokratiske vælgerforening – og var min valgkampchef i
Albertslund ved folketingsvalget i juni.

Gert var solidt forankret og kreativ på samme tid. Hans næsten sidste ord fra
sygesengen var, at hans parti skulle tage sig sammen og huske sine grundholdninger.
Bag den bryske facon var Gert et uerstatteligt varmt og trofast menneske. Vi er mange,
der vil savne ham utroligt meget: Verden bliver aldrig helt den samme uden Gert i den.
Mogens Lykketoft
President of the General Assembly
United Nations
En ægte albertslunder til det sidste
Mindeord af John Reynolds, SF
fhv. viceborgmester i Albertslund
Vi er mange, der er rigtig, rigtig kede af at Gert er død. Gert var et kæmpestort politisk
menneske - en ægte socialdemokrat i ordets bedste og oprindelige betydning. Man
kunne være enig og uenig med ham, men man kom altid videre i godt humør.
Gerts betydning for dansk politik - selvfølgelig især boligpolitik, men også i bredere
social forstand, kan ikke vurderes højt nok.
Ligeledes var han en ægte Albertslunder til det sidste og her har han også gjort en
fantastisk forskel.
Jeg sender en kærlig hilsen til Gerts familie og alle de gode socialdemokrater og andre
mennesker i Albertslund og resten af Danmark, der kommer til at savne dette gode
menneske, denne retlinede og ægte ildsjæl. Æret være Gerts minde.
John Reynolds
fhv. viceborgmester i Albertslund Kommune (F)

