
Guldsmed Niels Lind overdrager nu hele virksomheden til sin
datter og svigersøn og far status som ”konsulent«, og vil stadig
komme i vrkstedet.

Hans Erik Jensen er oprindelig udlært tømrer og har i adskillige
år arbejdet som tømrersvend, men har aldrig fortrudt, at han
skiftede håndværk.

Horsens-firma med
stolte traditioner
Guldsmed Lind fejrer 125 års jubilæum og lader fern te generation overtage firmaet
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Guldsmed Lind pa
Søndergade er en forretning
med stolte

håndværksmæssige og
familiemæssige traditioner. Fern gene-
rationer af Jensen'er og
Lind'er har gjort

håndværket ære og er blevet
kendt for deres fornemme
arbejde langt udenfor Hor-
sens.

Traditionerne er så stærke,
at guldsmed Niels Lind på et
tidspunkt havde sat året 1990
som det sidste i forretningens
historie. Da han tog den be-
slutning, så det ikke ud til, at
en femte generation ville over-
tage forretningen - og sælges
skulle den ikke. Navnet og det
faglige skulle ikke overdrages
til andre.

Men torsdag den 30. april
har forretningen Guldsmed
Lind 125 års jubilæum. Sam-
tid finder der generationsskif-
te sted, idet Niels Linds dat-
ter, Kirsten Lind Jensen og
hendes mand, Hans Erik Jen-
sen, overtager anden halvpart
af guldsmedefirmaet og kom-
mer til at stâ som eneejere.

- Ikke tålmodig nok
Kirsten Lind Jensen er ikke

udlrt i guldsmedefaget, men
som klinikassistent.

- Jeg tror ikke, jeg havde
tâl-modighed til det smapilleri,
som det er at være guldsmed.
Men jeg er vokset op i nær til-
knytning til forretningen og
guldsmedefaget, og jeg kan Ti-
de den stemning og and, der er
her, siger Kirsten Lind Jen-
sen.
- Fra 11-års alderen hjalp jeg

til i forretningen i min fritid,
og da jeg besluttede mig for at
gå ind i firmaet i 1983 var det
bestemt ikke forth jeg følte
mig presset til at fore familie-
foretagenet videre. I øvrigt
var min oldemor - Louise Lind
- heller ikke udlært guldsmed.
Alligevel indtrådte hun i ledel-
sen, da hendes far - forretnin-
gens grundlægger, Rasmus
Jensen - havde 50 års

jubilæum.
Kirsten Lind Jensen har

gennem Guldsmedefagets
Fællesråd taget en rkke fag-
lige kurser, og i dag star hun
for indkøb, regnskab og perso-
naleledelse, mens Hans Erik
Jensen tager sig af guldsme-
deværkstedet, hvor der udo-
ver Niels Lind er to lærlinge.

Tømrer blev
guldsmed

Hans Erik Jensen er lige-
som sin kone kommet ind i fir-
maet fra et andet fag. Han
startede til gengæld med guld-
smedeuddannelsen fra bun-
den og fik som 34-årig svende-
brev - i øvrigt med

bedømmel-sen "veludført arbejde".
- Jeg er udlrt tømrer og

havde arbejdet som svend i ot-
te år, da min svigerfar

"lokkede" med en lreplads. Jeg fik
tre måneders orlov fra mit ar-
bejde hos Hede Nielsen og
startede med et kursus i Ko-
benhavn. Selv om der var
enorm forskel på tømrerfaget
og guldsmedefaget, og selv om
jeg savnede meget at vre ude

i den friske luft, sa blev jeg dog
hurtigt klar over, at faget var
noget for mig. I dag er jeg lyk-
kelig for, at jeg er blevet guld-
smed.

- Der har ikke været ”pro-
blemer« i at have min sviger-
far som læremester. Tværti-
mod er det gået fint, og jeg har
Iært meget her på værkstedet.
Bl.a. at emalliere, som er et al
firmaets specialer. Det bruger
vi, når vi laver borgmesterkæ-
der, laugskder og ting til fri-
murerordenen.

- En del af min viden matte
jeg i øvrigt hente på sygehu-
set, hvor min svigerfar gen-
nem længere tid var indlagt,
mens jeg var elev.

Kan næppe
holde sig væk

Den 30. april - pa 125 års
jubilumsdagen - føres guld-
smedefirmaet helt og holdent
over på femte generations
hænder. Det betyder dog ikke,
at guldsmed Niels Lind for-
svinder ud af billedet. Han vil
næppe kunne undvære at
komme i værkstedet, og femte
generation vil næppe bryde
sig om helt at skulle undvære
ham.

Niels Lind har efter
umsdagen status som konsu-
lent. Efter nsten 50 år i fa-

get kvitter man ikke fra den
ene dag til den anden, og i det
gamle familiefirma har det al-
tid vret sådan, at den "gam-

i lang tid stod bagved og
var klar med råd og dad. Niels
Linds far, Valdemar Lind,
havde sin gang i værkstedet til
sidst i 70'erne - en halv snes
efter at Niels Lind havde over-
taget forretningen.

- Jeg har indset, at jeg ikke
kan holde mig vk fra værk-
stedet, siger Niels Lind. Jeg
vil bl.a. tage samtaler med de
kunder, der skal have lavet
specielle ting - f.eks. frimure-
re - og så vil min svigersøn

udføre opgaverne. Desuden vil
jeg fortsat arbejde med at vur-
dere diamanter og ædelsten.

Eksamineret
diamantgraderer

Niels Lind har bestaet
plomeksamen i gemmologi, og
han har med en ekstra uddan-
nelse kvalificeret sig til at
kunne smykke sig med titlen
'eksamineret diamantgrade-
rer".

- I gamle dage var det almin-
deligt, at guldsmedefaget gik i
arv fra far til son, og min olde-
far, Rasmus Jensen, havde ad-
skillige guldsmedesønner
blandt lærlingene. Men han
var også en særdeles dygtig og
fremsynet mester, der kastede
sig ud i projekter, som også
indebar en økonomisk risiko.
Bl.a. lavede han et stort horn
af 3,4 kg sølv. Det blev aldrig
solgt, og det pryder nu vores
jubilæumsudstilling i forret-
ningen sammen med bl.a. den
medalje Rasmus Jensen fik på
verdensudstillingen i Chicagi i
1893.

Rasmus Jensen var for-
mentlig også den første, der
gik ind for at arbejde med
emalje i guld og sølv.

- Et af hans betydeligste ar-
bejder er en minutios gengi-
velse af Campanilen i Vene-
dig. Den kan i dag ses på Hor-
sens Museum.

Ingeniør i
afrikansk guldmine

Da Rasmus Jensen i 1917
havde 50 års jubilæum ind-
trådte hans datter, Louise
Lind, i firmaet og ti ar efter
kom hendes son, Valdemar
Aage Lind med. Han blev
eneindehaver i 1934. Valde-
mar Lind var i øvrigt også in-
genitor og arbejdede nogle
som mineingeniør i isri guld
mine i Sydafrika.

Valdemar Linds son, Niels
Lind, købte en halvdel af guld-
smedevirksomheden i 1959 og
den anden halvdel i 1969.

Om sjette generation ryk-
ker ind som guldsmed i

Søndergade må fremtiden vise.
Kirsten Lind Jensen og Hans
Erik Jensen har en datter og
en son. Om de skal forts tte
de stolte familietraditioner
bliver helt op til dem selv . De
skal i alle tilfælde ikke presses
ind i faget, understreger for-

ældrene.
I anledningen af jubilæet er

der lavet en interessant og
smuk udstilling i forretningen
omfattende en del arbejder i
såvel guld som sølv udført i
guldsmed Linds 'v ærksted
gennem 125 år Desuden er en
del gammelt

guldsmedevrktøj udstillet. (can)
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