
E. Hede Nielsen død
En af Horsens' store indu-

strimænd, fabrikant Eigil He-
de Nielsen, Næsset, er død ef-
ter kort tids sygdom. Han blev 
86 år.

Der har altid været to ting, 
der kendetegnede Eigil Hede 
Nielsen, nemlig hans ubestri-
delige dygtighed og hans men-
neskelige egenskaber, og på 
trods af alderen kom han dag-
ligt i virksomheden, som han 
fulgte med levende interesse. 
Han skabte respekt i vide 
kredse og også blandt de man
ge ansatte i det firma; hvor 
han lagde så stor en del af sin 
arbejdskraft.

Det var ikke bare ord, når 
han sagde, at man altid skal 
gøre sit bedste, og samtidig 
var det hans opfattelse, at 
man aldrig skal tage kontoret 
med hjem. Forstået på den 
måde, at nok skal man passe 
de opgaver, man som virksom-
hedsleder har påtaget sig. 
Man skal også værne om sit 
privatliv, og det gjorde Eigil 
Hede Nielsen på den smukke-
ste måde. Han lærte virksom-
heden med dens mange gøre-
mål at kende helt fra grunden, 
og han var med til at tage initi-
ativer, som styrkede det store 
Horsens-firmas anseelse både 
herhjemme og i udlandet.

Eigil Hede Nielsen blev en-
gang spurgt, om det ikke kan 
være vanskeligt at arbejde i 
sin fars firma. Svaret var ka-
rakteristisk for ham og hans 
indstilling til livet: - Det af-
hænger ganske af den opdra-
gelse, man har fået af sine for-
ældre og sit hjem, og den ud-
dannelse, man har hentet sig i 
sin fars forretning og andre 
steder. Man skal lære det, der 
skal til, for at få tingene til at 
glide. Man må tage opgaverne, 
som de kommer, og gøre sit 
bedste. Og så skal man huske, 
at man ikke kan overkomme 
alt. En god medarbejderstab 
er uvurderlig, og jeg må må-
ske prale af, at vore folk er 
vældig dygtige. -

Eigil Hede Nielsen blev eks-
ponent for den store udvik-
ling, der skete gennem årene 
frem til i dag, hvor virksomhe-
den står endog meget stærkt. 
For ham var det helt afgøren-
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de altid at følge med, og det 
gav ham, som han engang sag-
de, interessante og lærerige 
år. Der var aldrig nogen tvivl 
hos ham om, at hovedsædet 
skulle forblive i Horsens, en 
by, han satte meget højt. Men 
samtidig havde han øje for de 
muligheder, der lå i at ekspan-
dere også andre steder, noget, 
som har været med til at øge 
Hede Nielsens anseelse.
Det var et særkende hos Ei-

gil Hede Nielsen, at hensynet 
til medmennesket betød så 
meget for ham. At hans far 
lærte ham meget, har han al-
drig lagt skjul på. Han lærte 
ham nemlig både glæde og 
lykken ved arbejdet og værdi-
en af redelighed og ordholden-
hed. Eigil Hede Nielsen fandt, 
at det var helt nødvendige be-
greber. hvis man skal virke i 
en stor forretning. Han gik og-
så stærkt ind for gennem fon-
de at yde en økonomisk 
håndsrækning til forskellige 
formål bl. a. det humanitært-
videnskabelige, men også til 
det kulturelle og til sporten. 
Eigil Hede Nielsen levede et 
rigt liv og i tæt samhørighed 
med det samfund, der omgav 
ham. Hans død betyder et 
stort tab, ikke mindst for hans 
kone Ingeborg, datteren Besa 
og sønnen Niels Hede Nielsen, 
der er fulgt i sin fars fodspor.
Ved sin død var Eigil Hede 

Nielsen bestyrelsesformand i 
Hede Nielsen A/S, Hede Niel-
sen Investment NS og Famili-
en Hede Nielsens Fond. (P.N.)
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