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Aktiv og produktiv
samt udadvendt

Lykke Hansen med sit 55 år gamle næringsbrev.
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HORSENS - For 55 år 
siden fik Harry Lykke 
Hansen næringsbrev 
som selvstændig tøm-
rermester i Horsens. I 
1978 afhændede han 
sin virksomhed, og på 
lørdag den 4. marts fyl-
der han 80 år, en dag 
der fejres sammen med 
familie og venner.

- Fire snese, ja, der har 
sandelig været mange fød-
selsdage, siger Lykke Han-
sen med et lille suk.

Men så bliver blikket 
igen klart, og han beder en 
gå med op på 1. sal i villaen 
Mølletoften 32.

Her slår han ud med ar-
mene og siger: »Nå, hvad 
siger du så? Er det ikke 
den skønneste udsigt over 
Horsens, man kan tænke 
sig».

Har præget byen
Sandt nok, og så er der jo 

ydermere det morsomme 
og vel også tilfredsstillende 
for Lykke Hansen, at han 
gennem sin lange aktive 
tilværelse har været med 
til at præge denne by, hvor 
han har været tømrerme-
ster for mange hundrede 
boliger.

Tal på dem, har han ik-
ke, men når han begynder 
at remse op, får man et 
ganske godt indtryk af, at 
han i hvert fald ikke har 
siddet med hænderne i 
skødet.

Det falder godt i tråd 
med noget, han engang 
sagde: »Indtil man bliver 
75 år, skal man være aktiv, 
produktiv og udadvendt«.

Disse tre begreber kan 
man godt sætte som over-
skrift på historien om Har-
ry Lykke Hansen.

Øre tæve

Det næringsbrev, davæ-
rende politimester Ri-
chard Krause udstedte til 
ham, har han stadig - som 
et gulnet dokument.

Horsens-mesteren blev 
kendt for sit solide arbejde 
og dermed også for sine 
dygtige svende. Derfor 
blev han sat på byggeopga-
ver over det ganske land.

Som regel var det en god 
forretning, men det blev 
også til en gevaldig øretæ-
ve, da han skulle bygge 45 
villaer for et boligselskab i 
Vedbæk.

Inden byggeriet var fær-
digt, erklærede boligfore-
ningen sig fallit. Tilbage 
med gæld og halvfærdige 
huse stod håndværksme-
strene, men de klarede sig.

Store byggerier
Der er smil i øjet på Lyk-

ke Hansen, når han for-
tæller om de mange store 
byggerier, han har været 
med til ikke mindst i Hor-

sens, f. eks. Søndervæn-
get, Odinsgården, Dana-
parken, Vestre Kattesund 
og Palæet på Torvet.

Også sjove episoder. 
Som da han blev ringet op 
af en statsadvokat i 
Odense, der spurgte, om 
Lykke kunne påtage sig at 
flytte to skolepavilloner 
fra Statsskolen i Horsens 
til Statsseminariet i 
Tønder.

- OK, sagde Lykke.
- Jamen, sagde odensea-

nerne, det skal være ret 
omgående, faktisk i Hor-
sens-rektorens ferie, for 
han vil ikke af med pavillo-
nerne, selv om undervis-
ningsministeren har be-
stemt det. Så kom Lykke 
og hans hold ud af røret. 
Pavillonerne står stadig i 
Tønder og bruges i dag 
som børnehave. Hvad rek-
tor i Horsens sagde om de 
forsvundne pavilloner, for-
lyder der intet om.

Maskinerne
- Selvfølgelig findes der 

også dygtige håndværkere 
i dag, men desværre er det 
også blevet sådan, at ma-
skiner kan lave næsten alt. 
Et godt håndværk er no-
get, man skal holde af, og 
ingen har taget skade af at 
lave et stykke arbejde helt 
fra bunden - og været glad 
for det bagefter. Og så er 
det da helt givet, at der og-
så har været opgaver, det 
var meget spændende at 
have med at gøre.

Derfor kan jeg med god 
samvittighed sige, at jeg 
har haft en god tilværelse. 
Jeg er født op i den friske

luft. Far havde en gård ved 
Snaptun og så helst, at jeg 
blev ved landbruget. Men 
jeg gik mine egne veje og 
var 15 år, da jeg fik en læ-
replads.

Far skulle underskrive 
kontrakten, da jeg altså ik-
ke var fyldt de 18. Det gjor-
de han, selv om han ikke 
var særlig begejstret. Efter 
arbejdstid måtte jeg så 
cykle hver aften til teknisk 
skole.

Virksomt liv
Harry Lykke Hansen 

har bevaret sit gode hu-
mør. Han passer sit hus og 
har også sit sommerhus i 
Sønderby, der dog mest 
bruges af børnene.

Han er lidt generet af 
ledgigt, men ellers fejler 
han intet. Han er glad for 
sit logearbejde og kan i øv-
rigt se tilbage på et travlt 
og virksomt liv.

Han var formand for 
Horsens Tømrermester 
forening i 16 år, sad lige så 
længe i Arbejdsgiverfore-
ningens bestyrelse og har 
også været med i Hånd-
værkerforeningens besty-
relse.

Han har gennem årene 
udført et stort arbejde som 
vurderingsmand. Det var 
han, til han blev 76 år. Bå-
de som håndværksmester 
og som menneske har Lyk-
ke Hansen altid haft et 
godt ry på sig. Det er langt-
fra slidt op endnu.
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