
- Jeg har lært ogsaa
at regne med 1-ører    siger 
tømrermester Chr. Nielsen, som blev sit fags førstemand og som i 
morgen fylder 75aar

Tømrermester Chr. Nielsen.

Tømrermester Chr. Nielsen er 
født i Valby, han kom i lære i 
Boulstrup ved Odder, men lavede 
sit svendestykke I Horsens. Det 
var i 1911. Der er sket meget si-
den. I moryen fylder den frem-
trædende Horsens-borger 75 aar, 
og han kan se tilbage paa et 
jævnt og muntert,virksomt liv 
paa jord. Chr. Nielsen har aldrig 
ladet græsset gro under sine 
fødder. Fra barnsben stod hans 
hu til tømrerfaget, saa da hans 
mor spurgte, hvad han ville være, 
kom svaret prompte: — Tømrer.

Da han var udlært, rejste han til 
Norge for at bygge barakker til de 
mennesker, som skulle opføre store 
kraftstationer. — Det var for at 
tjene penge, saa jeg kunne læse til 
konstruktør hjemme, fortæller Chr.

Nielsen. Efter min eksamen i 1928 
arbejdede jeg forskellige steder, 
hvorefter jeg 1 1928 etablerede den 
tømrerforretning, som jeg afhænde-
de for otte aar siden. Allerede i 
1921 var jeg begyndt at undervise 
paa Teknisk Skole, og jeg var læ-
rer her i 32 aar.

I arbejdsgiverforenin- 
gens hovedbestyrelse

— Organisationsarbejdet kom til 
at betyde meget for Dem?
— Det kan ikke bestrides. Efter 

at jeg havde siddet i Horsens by-
raad i to perioder, anmodede jeg 
om at udtræde, fordi jeg var blevet 
valgt til formand for 
Centralforeningen af 
Tømrermestre i Danmark, hvor 
jeg afløste en anden horsensianer, 
S. Sørensen. — Det medførte, at 
jeg blev medlem af Dansk 
Arbejdsgiverforenings hoved-
bestyrelse og forretningsudvalg, 
samtidig med at jeg kom i bestyrel-
se og forretningsudvalg for Haand-
værksraadet.

Og mens vi er ved bestyrelsespo-
ster, kan jeg nævne, at jeg er næst-
formand i Teknisk Skole, næstfor-
mand for Grundejerforeningen, i 
bestyrelsen for Haandværkerfor-
eningen, og saa er jeg formand for 
bestyrelsen for Horsens Privatbank. 
Jeg traadte tilbage som centralfor-
eningsformand, da jeg fyldte 70 aar 
— Nu er jeg brandforsikrings-vur-
deringsmand, og det giver mig fuldt 
op at gøre.

Træ et vidunderligt
materiale

— Savner De ikke Deres fag?
— Jo, det rykker i mig engang 

imellem. Jeg har haft en god til-
værelse, og heldet har været med 
mig. Indenfor tømrerfaget er der 
jo høj beskæftigelse i dag, men 
strukturen er ændret. Alle de gam-
le konstruktioner er forsvundet. —
Nye materialer er taget i anven-
delse. Det nar været en nødvendig 
udvikling.

Og der har vel aldrig d byg-
geriet været brugt saa meget 
træ som i dag. Træ er et vid-
underligt materiale, som man 
aldrig kan undvære. Det er et 
let bearbeideligt og interessant

materiale, som jeg holder me-
get af. Jeg kan ogsaa sige, at 
det gammeldags reelle tømrer-
arbejdet ikke længere er til-
strækkeligt indenfor vort fag, 
hvor snedkerarbejdet er kom-
met stærkt med.

— Hvad betød undervisningen 
pat). Teknisk Skole for Dem?

— Det var uhyre interessant, og 
jeg kan ikke se nogen forskel paa 
ungdommen fra den ene generation 
til den anden. De, der vil lade sig 
uddanne, gør det jo af fri vilje. Jeg 
kan godt 11' de unge, for de ved, 
at tiden kræver ansvarsbevidsthed, 
hvis man vil frem. Jeg har den glæ-
de ofte rundt om i landet at møde 
unge, jeg har haft paa skolen, og 
man kan kun være glad for, at de 
har haft udbytte af deres uddan-
nelse.

Mange problemer
— Om mit organisationsarbejde 

vil jeg gerne tilføje, at der inden-
for centralforeningen var nok at se 
til. Naar man har saa mange lo-
kalforeninger under sig, maa det 
give mange problemer at arbejde 
med. Vi skal forhandle, ret- og vej-
lede og beskæftige os med overens-
komster. Hvis man ikke har gode 
medarbejdere, kan det knibe at kla-
re problemerne, men i den henseen-
de var jeg heldig. I byraadet sad 
jeg bl. a. i kasse- og regnskabsud-
valget, lønudvalget og byplanudval-
get. Det var interessant, men ogsaa. 
tidkrævende.

— Hvad har tilværelsen lært 
Dem, Chr. Nielsen?

— Blandt meget andet har den 
lært mig ogsaa at regne med 1-ører. 
Det er ingen skade til, slutter den 
raske 75-aarige Chr. Nielsen, som 
utvivlsomt vil blive genstand for 
megen opmærksomhed paa fødsels-
dagen, er Ridder af Dannebrogsor-
denen og har modtaget Haand-
værksraadets fortjentsmedalje i 
guld.P. N.
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