
Forlader Arenas ledelse-
nu gælder det ungdommen

Fabrikant Ove Hede Nielsen har trukket sig tilbage, men fortsætter
i bestyrelsen for Rank-Arena og andre Hede Nielsen-virksomheder

Der er i dag sket en skelsiet-
tende begivenhed indenfor den
horsensianske industriverden.
Fabrikant Ove Hede Ni

el- har trukket sig tilbage
som direktør for „Arena". —
Samtidig er Niels Hede Nielsen
blevet udnævnt til administre-
rende direktør for den ny
Rank-Arena virksomhed i Hor-
sens, mens direktør Leif Hede
Nielsen bliver salgsdirektør
med ligestillede beføjelser. —
Ændringerne er en konsekvens
af de nye ejerforhold, der er
skabt efter den voldsomme
brand pa radio- og fjernsyns-
fabrikken pinselørdag.

Fabrikant Ove Hede Nielsen er
den dynamiske kraft bag skabelsen
af den radio- og fjernsynsfabrik,
som blev kendt over hele verden.
Som ganske ung eksperimenterede
han med radio, og det er i første
række hans fortjeneste, at virksom-
heden nåede et så højt stade. Han
var radiofan som nogen, og han
omgav sig med tekniske medarbej-
dere, som var i stand til at udbygge
arbejdet inden for branchen,
Arena blev et verdensnavn. Kun
den katastrofale brand slog en bre-
che i denne eksplosive udvikling.

Eksplosiv udvikling
— Det var i 1932, jeg så småt

begyndte at beskæftige mig med
radiobranchen, siger Ove Hede Niel-
sen. Dengang var jeg cykelrejsen-
de, og jeg begyndte at tage højt-

talere med rundt. Den første
aftaler var radioforhandler Ejnar Ras-
mussens Centralimport i Hospitals-
gade. Det var radioer, vi købte, men
så begyndte vi selv at producere.
Den første, der fremstillede radioer
for os, var Lyshøj i Smedegade, se-
nere kom „Radiodoktoren", som nu
har forretning i Smedegade, til.

Vi startede med batterimodtage-
re, senere blev det til lysnet, og
transportable radioer fulgte efter.
Det udviklede sig videre til fjern-
syn, som startede med sort/hvid og
gik over til farve. Vi har haft man-
ge år, hvor vi solgte for 15 millio-
ner, så efterhånden blev det til ikke
små beløb. Vi satsede helt natur-
ligt i første række på Danmark,
men senere kom eksporten til, og i
denne videreudvikling har yore
unge mennesker i firmaet betydet
meget. Indtil branden lå vor eks-
port på ca. 50 procent af produk-
tionen.

Tre brandfrie sektorer
Da den voldsomme brand, som

odelagde Arena, var overstået,
matte vi naturligvis, fortsætter Ove
Hede Nielsen, gore yore overvejel-
ser. Skulle vi bygge op eller lade
were? Det medforte, at vi fik en
uopfordret henvendelse fra Rank-
koncernen i England, som gerne
ville kobe. Efter mange forhandlin-
ger blev vi enige om et samarbej
de, og i alt væsentligt skal den ny
fabrik bygges op pa det gamle fun-
dament, dog således, at fabrikken
indrettes i tre brandfrie sektorer,
så katastrofer som den pinselørdag
undgås.

Det er klart, at jeg har haft me-
gen glade af Arena, og det bety-
der, at bade min bror, fabrikant
Eigil Hede Nielsen, og jeg fortsæt-
ter i Rank-Arenas bestyrelse. Ka-
pitalen bliver dog overvejende en-

gelsk. Jeg mener, at den ny udvik-
ling vil blive til gavn for yore med-
arbejdere i Horsens, hvor vi auto-
matisk kommer i kontakt med tu-
sinder forhandlere over hele verden
og ikke mindst i England. Jeg er
overbevist om, at det bliver til gla-
de for os alle.

Ranks overtagelse
Den første nyproduktion er skabt

i den gamle fabrik, og det bliver',
radioapparater, men fra næste som-
mer, når den ny fabrik formentlig
star færdig, vil vi komme op på en
produktion af radioapparater i hid-
til ukendt tal. Når jeg trækker mig
tilbage som direktør, vii jeg gerne
tilføje, at jeg fortsætter i Hede
Nielsen A/S's andre virksomheder,
så jeg bliver ikke arbejdsløs.

Vi må imidlertid se i øjnene, at
hvis vi skal op i det helt store, er
det ikke muligt at skaffe kapital
hertil hjemme. Det er klart, at det
er med vemod, jeg forlader ledelsen.
Men det er rart, at jeg fortsætter
i bestyrelsen. Jeg kan yderligere
nævne, at Rank overtager Arena
Acustic i Hamborg, som har været
den helt store succes, samt Arenas
virksomheder i Hamborg.

genopbygge vor danske forretning,
således at Arena-navnet ikke bliver
glemt. Rank-Arena er forløbig ind-
stillet på, at vi mest skal fremstille
de radioer, som organisationen sal-
ger over hole verden. Hvorledes det
vil gå med TV, må vi overlade til
det ny firma at afgøre, men vi ved,
at man er meget interesseret i yore
medarbejdere og vort design.
Næsten hver uge kommer der folk med
jet fra England hertil.

— Og Dem selv ?
— Mit livsmod og mit helbred

har aldrig været bedre, end det er
i dag. En gammel, engelsk radio-
mand har engang sagt, at radio-
branchen forlader man kun ved død
eller fallit. Det passer altså ikke i
dette slutter Ove Hede
Nielsen, som mere end nogen anden
har skabt Arena-virksomheden.

P. N.

Venter uhyreomsætning

Jeg vil gerne tilfoje, at radio-
og fjernsynsbranchen har givet
mig mange glæder, og jeg vil
savne den mere direkte kontakt.
Jeg formoder, at vi vil få et vidt
udstrakt samarbejde med Rank,
også fordi vi i den gamle fabrik
vil blive underleverandorer for
virksomheden, som vi er med
Volvo i Sverige. Jeg vil onske,
at det fremover vil et lige så
godt for Rank-Arena, som jeg
onsker det, og jeg er sikker pa,
at det vii udvikle sig til en for-
retning, som efter danske for-
hold indebærer en uhyre

omsætning.
Det er også mit håb, at vi kan
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