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Brian Nielsen plages af slidgigt i
knæene og flyttede til Solkysten
på grund af varmen.

Super-Brian på Solkysten
Den tidligere sværvægtsbokser har startet ”Brian Nielsen Golf” og stortrives i varmen i Calahonda

Af Peter Fredberg

S

uper-Brian Nielsen er faldet godt til på
den andalusiske solkyst.
I Calahonda godt en halv snes kilometer fra den fashionable ferieby Marbella bor den
folkekære eks-champ sammen med kæresten
Jeanette Buchard i et drømmehus, de byggede
i 2003.
Det lille, internationale samfund er populært
blandt skandinaver, og Brian Nielsen stortrives i
det attraktive kystmiljø.
”Jeg elsker klimaet og den afslappede
mentalitet hernede. Folk er meget venlige og
hjælpsomme og tempoet et gear lavere end i
Danmark,” siger han.
Brian og Jeanette flyttede til Costa del
Sol-området allerede i 2001, mens han stadig
boksede.
”Min far var meget plaget af gigt og døde
i 2000. Jeg så, hvordan han led. Det fik mig til
at tænke. Jeg har selv slidgigt i knæene og kan
mærke, at kroppen har det bedst i varmen. Da
Jeanette også elsker varmen, var det en nem
beslutning,” siger han og tilføjer:
”Savner vi familien i Danmark, er der ikke
mere end tre timers flyvning. Og vi har tit be-

søg.” Brian Nielsen, 43, boksede og klovnede
sig ind i alle rødhvide hjerter med OL-bronzen i
Barcelona 1992 og debuterede som professionel en måned senere i Parken.
Han vandt VM-titlen i det lille og lidet anerkendte forbund IBO i 1996 i sin prof-kamp nr. 24
og forsvarede den året efter i Brøndby-Hallen
mod den legendariske amerikanske eks-verdensmester Larry Holmes, der tidligere havde
besejret Muhammad Ali.
Kampen, han huskes bedst for, var opgøret i Parken 13. oktober 2001 mod ”verdens
ondeste mand”, Mike Tyson. 22.000 tilskuere
så en modig, men reelt chanceløs Brian Nielsen
opgive mellem sjette og syvende omgang med
en flænge over venstre øje.
Efter dén kamp boksede han yderligere to
kampe, inden det gigtplagede knæ tvang ham
til at opgive boksesporten i sommeren 2003.
Karrieren med bar overkrop gav 64 sejre i 66
kampe. Imponerende af en mand, som i starten
af sin amatørtid i Korsør var så overvægtig og
teknisk umulig, at han blev nægtet kampe, fordi
træneren mente, det ville være dårlig reklame
for klubben. Om Brian Nielsen og Jeanette
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bliver boende på Solkysten eller vender hjem
til de køligere danske strande en dag er ikke et
aktuelt tema.
”Jeg er jo dansker, og vi har også et hus i
Danmark, men jeg har svært ved at forestille
mig, at vi flytter fra Spanien. Vi elsker tilværelsen
hernede,” siger han.
Er boksningen historie, har han kastet sig
over en ny passion, golf. Han har spillet i fem år
og har et handicap på 18.
”Jeg spiller et par gange om ugen og nyder
det. I en radius på fem kilometer fra Calahonda
er der ti baner, og jeg har spillet på dem alle,”
siger han.
Fysisk holder han sig i form i sin private træningskælder, hvor han knokler med vægtene og
fitnessmaskinerne tre gange om ugen.
For nylig startede han Brian Nielsen Golf
(www.briannielsengolf.dk), som skræddersyr
golfrejser på Costa del Sol.
”Vi samarbejder med golfbaner og hoteller
og hjælper med at arrangere green fees, undervisning, hotel, lejlighed og bil,” fortæller han.

