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Mir Latif, 
Horsens

Fabrikant Mir Latif, inde-
haveren af den store skind- og 
rulamsfabrik på Ormhøjgård-
vej, Horsens, er død. Han blev 
kun 53 år. Dermed er der sat 
punktum for et helt 
usædvanligt industrielt 
eventyr, skrevet af en mand, 
der helt fra bunden skabte 
en virksomhed, der 
opnåede internationalt ry for 
kvalitet og design.

Det var hans opfattelse, at 
skind udtrykker en personlig 
stil, et tidløst design med en 
uhøjtidelig elegance. Det var 
hans filosofi, at firmaet skulle 
lave skindting for mennesker, 
der værdsætter deres 
påklædning som en del af 
deres personlighed. Det var 
et mål, han satte sig, og det 
blev opfyldt til fulde. Samtidig 
fik man indtryk af et 
menneske, der selv var en 
stor personlighed, en

chef, der værdsatte sine med-
arbejderes loyalitet, og som til 
stadighed investerede i den 
dejlige fabrik, han lod opføre i 
1984.

Mir Latif glemte aldrig, at 
han var født i Pakistan, men 
heller aldrig at fortælle, at 
han befandt sig særdeles vel i 
Danmark, ikke mindst i Hor-
sens, hvor han havde skabt 
respekt om sin person. Hans 
vej fra Pakistan til Horsens 
gik via London, hvor han 
studerede økonomi. Her traf 
han den pige, der blev hans 
kone, og sammen slog de sig 
ned i Horsens.

For Latif var der ingen tvivl 
om, hvad beskæftigelsen 
skulle baseres på, nemlig 
skind, for det lå til hans 
familie. Han var klar over, at 
skulle han skabe sig en 
fremtid her, måtte han være 
sin egen lykkes smed. Hans 
karriere er et skoleeksempel 
på, at hvor der er

en vilje, er der også en vej. 
Han begyndte helt fra neden, 
sagde ikke nej til et stykke 
arbejde, selv om det var 
hårdt. Latif ville noget, og han 
nåede meget.
Virksomheden med at bear-

bejde skind begyndte i 1972. 
Omgivelserne var små og vel 
ikke særligt hensigtsmæssige, 
men Latif knyede aldrig. Han 
importerede skind, fik også 
hjælp fra familien i samme 
branche, og efterhånden be-
gyndte man at lægge mærke 
til navnet Latif. Han vidste, at 
det ikke var tilstrækkeligt selv 
at vide, at det, han fremstille-
de var af høj kvalitet. Andre 
skulle også være orienteret, 
og han lærte hurtigt at gøre 
navnet Latif kendt.
Det var en stor dag for ham, 

da han kunne indvi sin dejlige 
fabrik på Ormhøjgårdvej. Han 
var stolt og taknemmelig over 
det, han sammen med sin 
trofaste kone havde nået, og 
han var glad for at kunne vise 
sine børn, at det kan nytte. Da 
han modtog Landbobankens 
hæderspris for sin indsats, 
var han meget glad. Nu 
er et travlt virke brat endt, 
og der er sorg i mange hjem 
over, at Mir Latif ikke er 
mere. (P.N.)
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