Horsens Folkeblad

ONSDAG 1. DECEMBER 1993

Knud Nissen står ved roret på en
af Horsens' mest ekspansive virksomheder, Nissens Kølerfabrik A/S, men
han har stor tillid til sine medarbejdere og udddelegerer hellere end gerne opgaverog ansvar til dem.

.

Nissen samler ikke støv
Fabrikant Knud
Nissen runder på
søndag 60 år
Tekst: Bent Jensen
Foto: Martin Ravn
HORSENS - Støvet får
ikke Iov at sætte sig
her. Tingene skal kunne komme hurtigt igennem. Jeg holder af action. En flad organisation og fleksibilitet er
nøgleord for succes.

Siger manden bag den store
og ekspansive Horsens-virksomhed, Nissens Kølerfabrik
A/S, fabrikant og administrerende direktør Knud Nissen,
der på søndag, den 5. december, runder de 60 år.
Han begyndte sin karriere
som blikkenslager-lærling efter at have gået i den stråtækte skole i Dagnæs.

Femdoblet
I dag står han som et skoleeksempel på den værdifulde
iværksætter og i spidsen for
det, der - ikke mindst i en julemåned - kan betegnes som
Nissens eventyr.
Virksomheden er nemlig
Danmarks største producent
af auto- og industrikølere,
varmeapparater m.v. og en af

de førende i Europa inden for
branchen.
Medens mange inden for erhvervslivet har skruet ned for
blusset - eller det, der er endnu værre - har Nissens Kølerfabrik i løbet af de sidste 10 år
femdoblet sin omsætning,
som nu på årsbasis er stærkt
på vej til at nå den kvarte milliard kroner.
Fabrikken, der fremstiller
ca. 2000 kølere om dagen, har
,bl.a. sikret job til mange, som
ellers var kastet ud i arbejdsløshed.
Siden 1987 er medarbejderstaben vokset støt og er fra
dengang udvidet fra 240 til
455 i dag.
Eksport-andelen er på ikke
mindre end 85 pct. Og for at
sikre den nære kontakt til de
udenlandske markeder har
Horsens-virksomheden i en
række europæiske lande oprettet ni datterselskaber med i
alt omkring 50 ansatte.

Tillid til de ansatte

Knud Nissen ejer aktiekapitalen i fællesskab med sønnen, Alan Nissen, der er produktionsdirektør i selskabet.
Chefen har stor tillid til sine
medarbejdere og uddelegerer
hellere end gerne opgaver og
ansvar.
Til gengæld ønsker Knud
Nissen at have fingeren på
pulsen og bevare det store
overblik, og han vil også gerne
følge med i, hvad der sker i
krogene - hvor altså ikke meget støv får lov at samle sig.
- Jeg er meget tilfreds med

min trofaste medarbejderstab, hvoraf over halvdelen er
funktionærer.
- Det er særdeles dygtige
folk. Mange er »bidt« af at være her og opnår jubilæum efter mange års ansættelse.
- Medarbejderne bærer i høj
grad deres andel af succesen,
og de ved, at min dør altid står
åben for dem, siger den snart
60-årige Knud Nissen.

Grundlagt i 1921
Nissens Kølerfabrik blev
grundlagt i 1921, skabt på resterne af den daværende Rud
Kramper-virksomhed i Horsens, der bl.a. fremstillede den
berømte Gideon-bil og i øvrigt
kran- og brandbiler.
Her var Knuds bedstefar,
Julius Nissen, ansat som automobil-blikkenslager.
Han lånte 400 kr. i Horsens
Bank og købte nogle af de
gamle maskiner.
Det blev starten på Nissens
Kølerfabrik, der i 1927 blev
overtaget af sønnen Oluf Nissen og havde til huse på Sønderbrogade.
Efter krigen kom der for alvor gang i køler-virksomheden. I 1959 indgik Knud Nissen i virksomheden, og det
blev til 10 års frugtbart samarbejde mellem far og søn.
Oluf Nissen døde i 1969, og i
1972 blev Nissens Kølerfabrik
omdannet til et aktieselskab.

Det er gået stærkt

Siden er udviklingen gået
stærkt. Undervejs er Horsens

Kølerfabrik og Odense Autokøler blevet opkøbt.
I 1989 tildeltes virksomheden Andelsbankens Erhvervspris, ligesom fabrikken netop
er kvalitetsstemplet ved at blive ISO 9001-certificeret.
Hovedvirksomheden har siden 1976 ligget på Ormhøjgårdvej, hvor den i øvrigt i
1991 overtog lokalerne efter
den daværende Brugsen.
På Lokesallé ligger fabrikken for aluminiumskølere, ligesom et stort centrallager er
ved at blive opført her.
Maskinparken er blevet mere og mere avanceret. Virksomheden befinder sig på et
fornemt højteknologisk niveau med egen projekt-, udviklings-, værktøjs- og reparationsafdeling. Topkvalitet og
leveringssikkerhed prioriteres højt.

Ikke en sovepude
- Vi har også et tæt samar-

bejde med og et godt forhold
til vore kunder og leverandører samt til Horsens kommune.
- Det er i det hele taget vigtigt, at vi har et stort sortiment af kølere, er fleksible og
service-minded og har et nært
forhold til hinanden.
- Ellers kunne vi slet ikke
overleve. Ikke noget med tunge kommandoveje - vi skal
hurtigt kunne omstille os.
- Det at lave kølere er ikke
nogen sovepude. Konkurrencen inden for branchen i Europa er tilspidset. Vi må hele
tiden rationalisere og udvikle

os for at kunne klare konkurrencen - ikke mindst fra de
lande, der leverer billige varer.
Også Knud Nissens kone,
Grete, har været meget engageret i udviklingen af Nissens
Kølerfabrik og har ikke
mindst været med til at skabe
gode forbindelser til kunder i
udlandet. Hun driver i dag Cafe Lille Søkiær i Juelsminde.

Privatlivet
Ægteparret har fire børn.
Den ældste, Alan, er klar til at
føre køler-virksomheden videre i fjerde generation.
Den anden søn, Jørn, er uddannet værktøjsmager og er
indehaver af Horsens-virksomheden Logo-form, medens
døtrene Lena og Carina er
henholdvis molekylær mikrobiolog og designer.
I sin fritid nyder Knud Nissen at spille golf og tennis, og
han elsker at stå på ski.
Familiens sommerhus på
Bjørnsknude spiller også en
central rolle, ligesom Nissen
sejler en del kapsejlads med
sine sønner. Desuden er han
aktiv i Round Tables 41-klub.
Den runde dag fejres under
private former.

