Murermester J. P. Hansen død

En af byens mest fremtrædende borgere
og
en
af
Horsens
dygtigste
haandværksmestre, murermester J. P.
Hansen er efter lang tids sygdom død
paa sygehuset i Vejle. Murermester
J. P. Hansen maatte gennemgaa et
langt sygeleje, men det var saa smaat
begyndt at gaa fremad med helbredet
igen. Pludselig kom der et alvorligt
tilbagefald, og det kostede J. P. Hansen livet.
J. P. Hansen var af den gode, solide
haandværkertype. Han elskede sit
haandværk, og naar han lagde navn
til et byggeri, kunne man være sikker paa, at det var præget af kvalitet
og skønhed. Det var noget aldeles afgørende for ham, at de bygninger, han
var med til at rejse, var af en saadan
karakter, at man ikke kunne pege
fingre af noget. Gennem aarene har
han paa den smukkeste maade sat sit
præg paa Horsens. Talrige er de bygninger, han har været med til at skabe,
og hans død vil føles som et dybt savn.
J. P. Hansen brugte aldrig store ord.
Han havde sin egen stilfærdige, men
ogsaa bestemte maade at sige tingene
paa, og han skabte som faa respekt
om sit navn og det arbejde, han udførte. Han var et fint menneske, som
man altid følte sig i godt selskab med.
Han stred en haard kamp mod sygdommen. Det passede ham ikke at lig- ge
stille. Dertil havde hele hans tilværelse været for stærkt præget af
levende og energisk indsats.
J. P. Hansen var indfødt horsens-

ianer. Han far var murermester, og
det var kun naturligt, at J. P. fulgte i
hans fodspor. Hans første store arbejde var broen over aaen ved Eksportstaldene, og da hans generation
begyndte at præge Horsens' bybillede,
var J. P. Hansen i første række. Han
var saaledes med i saneringen af Borgergade og Kattesund. Gennem aarene
drev han en meget omfattende entreprenørforretning, hvor han havde sine
to brødre som meget dygtige medarbejdere.
Indenfor sit fag var J. P. Hansen
højt værdsat, og gennem en aarrække
sad han som formand for Horsens Murermesterforening. I sine yngre dage
var J. P. Hansen en kendt .sportsudøver. Malerkunsten havde i ham en
stor beundrer, og i hans samling i det
smukke hjem i Kattesund, hvor megen
medfølelse nu samler sig om hans hustru, findes der mange dejlige malerier.
J. P. Hansen blev 65 aar gammel.

