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Direktør E. Hytten død
Direktør Ejnar Hytten, Teglgaards-

vej 4, er i Aftes død 68 Aar gammel. 
Direktør Hytten blev syg under et 
Ophold i København for et Aarstid 
siden og maatte gaa til Sengs. Efter 
nogle Dages Sengeleje rejste han 
hjem til Horsens, men han var endnu 
langtfra rask. Efter at have været 
sløj  nogenTidsøgtehan Læge, og 
det viste sig da, at han havde gaaet 
rundt med en alvorlig Lungebetæn-
delse, der efterhaanden udviklede 
sig til Lungehindebetændelse. Den 
sidste Tid forværrede Sygdommen 
sig, indtil Døden indtraf i Aftes.

Direktør Hytten var født i Næstved 
og blev cand. polyt. i 1903. Straks 
efter Eksamen fik han Ansættelse 
paa A/S Telegrafonen i København 
og blev Leder af Virksomheden et 
Aarstid senere. I 1909 blev han ansat 
paa Emil Møllers Telefonfabriker i 
Horsens, den samme Virksomhed der i 
Dag arbejder under Navnet Kr. Kirks 
Telefonfabriker.

Afdøde var fra 1929-33 Medlem 
af Horsens Byraad, valgt af de Kon-
servative, og har i Aarenes Løb va-
retaget en lang Række Tillidsposter. 
han var i en Aarrække sin Branches__ 
Repræsentant i Arbejdsgiverforenin-
gen, ligesom han i tre Aar indtil for 
et Aar siden var Formand for Hor-
sens Handelsstandsforening. Han har 
desuden været Formand for Han-
delsskolens Bestyrelse og Medlem af 
Horsens Erhvervsraad. Ved sin Død 
var Direktør Hytten Medlem af Be-
styrelsen for Kr. Kirks Telefonfabri-
ker, Medlem af Bestyrelsen for Sam-
menslutningen indenfor Jern- og Me-
talindustrien i København og For-
mand for A/S Møller & Jochumsen. 
Direktør Hytten bevarede til de sid-
ste Aar en levende Interesse for Sejl-
sporten og var i flere Aar Formand 
for Horsens Sejlklub og Repræsen-
tant for Kgl. dansk Yachtklub.

Afdøde efterlader sig Hustru og 3 
Børn, to Døtre og en Søn, der alle 
bor i København.

I Morges samledes Arbejdere og 
Funktionærer paa Kirks Telefonfa-
briker til en kort Mindesammen-
komst, hvor Ingeniør Thøgersen 
fremhævede Afdøde som den dygtige 
Leder af Virksomheden. Han kunde 
forekomme haard, men lærte man 
ham nærmere at kende, opdagede 
man, at der indenfor den haarde Skal 
bankede et varmt Hjerte. Maskinar-
bejder Villy Schneider udtalte sig i 
Tilslutning hertil. Virksomhedens 
Arbejdere og Funktionærer minde-
des i Dag Direktøren ved at holde fri.
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