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Kaj Nielsen, 
Randers

Kaj Nielsen, tidligere rektor 
for Horsens tekniske Skole, er 
helt uventet død, 62 år.

Den 1. august - d.v.s. i søn-
dags - fratrådte Kaj Nielsen 
officielt som leder af teknisk 
skole. I mandags døde han af 
et hjertetilfælde.

Netop for at få tid til et ak-
tivt tredje liv havde Kaj Niel-
sen valgt at lade sig pensione-
re allerede som 62-årig. I et 
afskedsinterview i Horsens 
Folkeblad for et par måneder 
siden fortalte han begejstret 
og med masser af liv i øjnene 
om sine planer. Han og hu-
struen Bitten Krogh havde 
omhyggeligt synkroniseret 
deres afgang fra arbejdsmar-
kedet. Nu skulle der være 
masser af tid til fælles interes-
ser: Golf, tegning, rejser...

På den baggrund er det for-
ståeligt, at der i mindeordene 
fra Horsens tekniske Skole ta-
les om, at skæbnen har ramt 
Kaj Nielsen og hans familie 
»uretfærdigt hårdt«.

Kaj Nielsen var oprindelig 
uddannet som tømrer, men 
han læste videre til først byg-
ningskonstruktør og siden 
bygningsingeniør.

I skolesammenhæng blev 
Randers og Horsens Kaj Niel-
sens to byer.

Sit første undervisningsjob 
fik han i 1964 som timelærer 
for bygningskonstruktørerne 
på Randers tekniske skole, og 
et halvt års tid efter blev han 
ansat på fuld tid som leder af 
afdelingen.

I starten af 1970'erne blev 
han inspektør for murer-, 
tømrer-, snedker-, maler- og 
byggetekniker-uddannelser-
ne, og fra 1975 ledede han den 
nyoprettede efg-uddannelse 
på servicefagsområdet.

Samtidig kom han i en slags 
rektorlære: Han blev sekre-
tær for det regionale samar-
bejde, som de tekniske skoler i 
den nordlige halvdel af Jyl-
land indledte. Her fulgte han 
skoleledernes diskussioner 
om deres arbejde, og det var 
med til at give ham baggrun-
den for i 1976 at søge stillin-
gen som rektor - eller forstan-
der, som det dengang hed - på 
Horsens tekniske Skole.

Mødet mellem Horsens-
skolen og Kaj Nielsen blev 
særdeles positivt. Han havde 
ideerne og vitaliteten til at 
gennemføre den markante 
udvidelse af aktiviteterne, 
som har præget årene fra 1976 
til i dag. Og det gælder den 
almindelige hverdag på skolen 
såvel som de mange interna-
tionale aktiviteter, der har 
gjort Horsens tekniske Skole 
kendt på tværs af mange lan-
degrænser.

Kaj Nielsen nød at være 
igangsætteren, omend det på 
et tidspunkt gik så stærkt, at 
selv han måtte standse op og 
tage bestik. Skolemæssigt 
skete det for nogle år siden, da 
man begyndte at gøre status 
og sortere i de mange aktivite-
ter. Privat kom advarslen 
midt i 1980'erne i form af en 
blodprop, som sendte Kaj 
Nielsen midlertidigt i gulvet.

Den oplevelse var klart 
medvirkende til beslutningen 
om at gå på pension, mens der 
endnu var plads til det tredje 
liv. Men desuden spillede det 
ind, at Horsens tekniske Skole - 
som andre skoler landet over - 
løb ind i nogle skrappe krav 
om økonomisk tilbageholden-
hed, og det huede ikke Kaj 
Nielsen. Det var tydeligt, at 
han ikke havde det nær så 
godt med at skulle sige »Stop« i 
stedet for »Kør«.

Allerede for et års tid siden 
spillede Kaj Nielsen derfor 
klart ud over for teknisk sko-
les bestyrelse: Han ville træk-
ke sig tilbage med udgangen 
af skoleåret 1992/93. Bestyrel-
sen beklagede, men forstod 
også beslutningen. I foråret 
blev prorektor Svend Trøst 
udpeget til ny rektor - et valg, 
som Kaj Nielsen helt klart bil-
ligede.

Han selv og hustruen købte 
en andelsbolig i Randers, som 
skulle være udgangspunkt for 
de mange aktiviteter, der 
skulle være plads til i det tred-
je liv - som for Kaj Nielsens 
vedkommende altså kun kom 
til at vare de par måneder, der

er gået, siden hans afskedsre-
ception i begyndelsen af juni.

Ud over sin hustru Bitten 
Krogh - de to nåede at være 
gift i 38 år - efterlader Kaj 
Nielsen tre børn: Pernille, 
Morten og Mads. (ch-r)

MINDEORD
Ved tidl. rektor Kaj Niel-

sens død har vi modtaget disse 
mindeord fra rektor Svend 
Trøst, Horsens tekniske Sko-
le:

Den 2. august afgik Hor-
sens tekniske Skoles tidligere 
rektor, Kaj Nielsen, ved dø-
den, 62 år.

Meddelelsen kom som et 
chok for os alle, fordi Kaj Niel-
sen netop var startet på sin 
pensionisttilværelse. i Ran-
ders.

Der var lagt mange planer 
for det kommende pensionist-
liv, men skæbnen ville noget 
andet.

Kaj Nielsens mange talenter 
skulle bruges i det tredje liv, 
som han selv udtrykte det.

Gennem 17 år ledede Kaj 
Nielsen Horsens tekniske 
Skole på en måde, der aftvang 
respekt, ikke kun på skolen, 
men i hele skoleverdenen, 
hvor han var en flittigt benyt-
tet foredragsholder.

Under Kaj Nielsens rektor-
periode ekspanderede Hor-
sens tekniske Skoles aktivite-
ter til det dobbelte, ligesom 
skolen internationalt kom 
helt i front.

Vi, der stod ham nær som 
kolleger, føler, at skæbnen 
har ramt uretfærdigt hårdt.

Kaj Nielsen er ikke mere i--
blandt os, og vore tanker og 
medfølelse går til Bitten, Per-
nille, Morten og Mads.
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