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Købmand Emil Madsen død

Købmand Emil Madsen er død 
paa Kommunehospitalet I 
Horsens søndag formiddag i 
en alder af 73 aar.

Meddelelsen om købmand Emil

Madsens død kommer ikke overra-

skende. For halvandet aars tid si-

den gennemgik han en farlig ope-

ration, og siden da har den engang 

saa stærke og initiativrige Horsens-

købmands helbred været vaklende.

For godt en uges tid siden blev han 
paany indlagt paa Horsens Kom-
munehospital, og her døde han søn-
dag formiddag stille og roligt.

Købmand Emil Madsen var sam-
men med sin broder, Theodor Mad-
sen, indehaver af em af byens be-
tydeligste virksomheder, K. Mad-
sens garn- og trikotageforretning. 
Denne forretning blev grundlagt 
1878 af faderen, og den har til huse 
i den smukke bygning paa Sønder-
gade. Ved faderens død overtog de 
to brødre virksomheden, der i dag 
er et familieforetagende, hvor tredie 
generation er rykket ind i ledende 
stillinger.

Emil Madsen fik sin første uddan-
nelse i Viborg og uddannede sig der-
efter videre i Tyskland og England. 
Da han i 1912 indtraadte i firmaets 
ledelse, var han velrustet til den 
gerning, han gik ind til. Udadtil 
kunne han udfolde megen charme, 
og han var i besiddelse af 
betydelige forhandlingsevner. Det 
var derfor kun naturligt, at hans 
arbejdskraft ogsaa blev taget i- 
brug af kolleger, der i aarenes løb 
gav ham mange tillidshverv. Allerede 
i 1915 blev Emil Madsen medlem 
af Horsens Tekstilhandlerforenings 
bestyrelse. Han var i 27 aar 
foreningens kasserer, og i 12 aar var 
han næst

formand. Samtidig udførte han et 
stort og paaskønnelsesværdigt ar-
bejde i Danmarks Garn- og Triko-
tagehandlerforening, hvor han ind-
valgtes i bestyrelsen i 1928. Fra 1937 
til 1942 var han foreningens 
farmand, og det var saaledes i 
krigs-og kriseaarene med deres 
vanskeligheder og restriktioner, 
han stod I spidsen for denne 
forening.

Trikotagehandlernes forening i 
Danmark hædrede i 1950 Emil 
Madsen ved at udnævne ham til 
æresmedlem. Han havde desuden 
andre lokale tillidsposter. I to 
perioder var han medlem af 
Horsens byraad, valgt af de 
konservative. Han var formand for 
Horsens Sparekasse, medlem af 
Frimurerlogen, hvor han havde en 
høj stilling. Han var med i arbejdet 
for børneasylet, i bestyrelsen for 
Borgerlig Stiftelse, hvor han efter 
konsul Fogh-Nielsens død blev 
formand. Gennem flere aar har han 
været formand i bestyrelsen for A/S 
Horsens Mineralvandsfabrikker, 
næstformand i luftværnsforeningen, 
ligesom han I de yngre aar viste stor 
interesse for sporten.

Først og fremmest var Emil 
Madsen dog en dygtig købmand og 
tekstilfabrikant. Han gik levende 
op i den forretning, han havde 
arvet, og sammen med sin broder 
bidrog han til forretningens 
udvikling til en landskendt 
virksomhed. Ikke mindst i 
krigsaarene og efterkrigsaarene, 
hvor vanskelighederne var store for 
tekstilbranchen, var der brug for 
dygtighed og initiativ, og disse 
egenskaber besad Emil Madsen i 
rigt maal.

Købmand Emil Madsen nød stor 
anseelse ikke alene blandt sine kol-
leger, men ogsaa i den by, hvis gode 
borger han var. Han var jovial og 
vennesæl, og han -havde et hjælp-
somt sind, hvilket fandt udtryk 1 

hans deltagelse i det filantropiske 
arbejde. I de senere aar, hvor kræf-
terne var aftagende, maatte Emil 
Madsen opgive størsteparten af det 
arbejde, der vendte udad. Han kun-
ne nu helt og fuldt være den hjem-
mets mand, som han ogsaa var i saa 
rigt maal.

Meddelelsen om Emil Madsens død 
vil blive modtaget med vemod I 
mange kredse, og deltagende 
tanker vil gaa til hjemmet paa 
Søndergade.

Emil Madsen blev for nogle aar 
siden ridder af Dannebrog.
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