
Korn og foderstof er
en charmerende branche

- siger prokurist Henry Nielsen, Havnemøllen, der 
paa fredag fylder 60 aar

En agtet og respekteret Horsens-
borger,prokurist H e n r y N i e 
l-s e n, Havnemøllen, fylder paa 
dag 60 aar. Prokurist Nielsen, der 
stammer fra Hornslet, tog eksamen 
fra Den jyske Handelshøjskole i 
Aarhus i 1928 og ansattes derefter i 
firmaet A/S Chr. M. Elgaard (Ka-
rensmølle) i Hørning, løvrigt paa et 
tidspunkt, hvor direktør Orla Niel-
sen var rejsende. Der opstod et 
varmt venskab mellem de to mænd, 
og det har holdt sig usvækket gen-
nem de 40 aar.

I 1931 brændte virksomheden, og 
Karensmølle blev udskilt som selv-
stændigt aktieselskab med domi-
cil I Aarhus, idet man overtog 
Kornkompagniets nordhavnspakhus. 
Henry Nielsen flyttede med over i 
det nye firma som bogholder, mens 
Orla Nielsen ansattes som proku-
rist. Virksomheden blev drevet op 
til et betydeligt omfang. Mens Orla 
Nielsen rejste til Horsens I 1936, 
fortsatte Henry Nielsen i firmaet til 
1947. Han gik i kompagniskab med 
sin svigerfar om et ejendomsmæg-
ler- og revisionskontor i Løgstør, og i 
denne periode var Henry Nielsen 
kommunalrevisor valgt af Venstre.

hed, siger Henry Nielsen, at 
korn-og foderstofbranchen I 
øjeblikket er i støbeskeen. Mange 
landbrug bliver nedlagt, og generelt 
er omsætningen vigende. Fordelen 
ved at være ansat i et middelstort, 
men velkonsolideret firma er, at 
man har en chance for at kunne 
overleve de vanskeligheder, vore 
egentlige kunder — landbruget — 
lever under.
Den høje rente og landbrugets me-
get betydelige løse gæld er efter 
min vurdering et af samfundets 
store problemer. Forhaabentlig kan 
der efter valget føres en mere aktiv 
politik, saa de nødvendige reformer 
kan gennemføres. Man maa foreta-
ge reduktioner paa udgiftssiden. 
Jeg tænker her især paa ejendoms-
skatterne og renten, problemer, 
som skal skunne løses. Og saa maa 
vi naa frem til en forhøjelse af ind-
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tægterne ved hjælp af en nok saa 
aktiv handelspolitik, slutter proku-
rist Nielsen.

Fredagens 60-aarige har gennem 
mange aar været medlem af Hor-
sens Venstreforening, og alle, der 
kender ham, sætter pris paa ham 
for hans reelle og sympatiske være-
maade. P. N.

,,Man skal være vaagen"
De to venner holdt forbindelsen 

med hinanden vedlige, og 1 1952 blev 
Henry Nielsen hentet til Havnemøl-
len i Horsens. — Jeg længtes ærlig 
talt tilbage til korn- og foderstof-
branchen, som er en meget char-
merende branche, siger Henry Niel-
sen. Der sker noget hele tiden, og 
det er store tal, der regnes med. 
Noget kan ske kl. 11, og kl. 15 kan 
det hele være lige modsat. Det giver 
spænding, og man skal være vaa-
gen. Jeg var glad for at faa tilbudt 
stillingen som prokurist i Havne-
møllen, og jeg befinder mig vældig 
godt i Horsens.

I den stilling, prokurist Nielsen 
indtager, tegner han firmaet paa 
samme vilkaar og med samme for-
pligtende virkning som direktøren. 
Siden han kom til Horsens, har 
Havnemøllen faaet fire dattersel-
skaber, hvis økonomi Henry Niel-
sen i høj grad ogsaa beskæftiger 
sig med. Med de krav, det offentli-
ge liv og forskellige organisationer 
har stillet til Orla Nielsens arbejds-
kraft, er han taknemlig for, at han 
hos sig har haft en mand, han har 
kunnet arbejde paa lige fod med.
— Det er næppe nogen hemmelig-
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