
Dødsfald

Konsul P. Nielsen

I en alder af 84 aar er en kendt 
horsensborger, konsul Peter Niel-
sen, Carl Johansgade 1, afgaaet ved 
døden. Med konsul P. Nielsen er en 
fornem repræsentant for byens 
handelsstand gaaet bort. Han hørte 
til de solide købmænd, som der 
staar respekt om, en mand af den 
gamle skole maaske, men ogsaa en 
mand med et aabent blik for, hvad 
udviklingen kræver. I et halvt hun-
drede aar havde han sit virke i 
Horsens, hvor han var respekteret og 
afholdt af alle, der lærte ham at 
kende. Der Var noget nobelt over 
hans fremtoning, og hertil svarede 
fine menneskelige egenskaber.

P. Nielsen, der stammede fra 
Sønderjylland, fik en grundig han-
delsmæssig uddannelse herhjemme og 
i Tyskland. Han havde afgangs-
eksamen fra Grüners handelsaka-
demi i København, hvor han blev 
ven med den senere saa kendte 
horsenskøbmand Johan Christian-
sen. Peter Nielsen ville ud og for-
søge sig i det fremmede, og det 
blev til fem aar i London, hvor han 
drev en forretning med import af 
danske æg og dansk smør. Bl. a. 
kom han til at repræsentere Johan. 
Christiansens daværende ægforret-
ning. I 1908 vendte han tilbage til 
Danmark og indtraadte i firmaet 
Johan Christiansen som støtte for 
chefen. Ved Johan Christiansens 
død blev han leder af firmaets en ' 
gros-afdeling med korn og foderstoffer 
og slog I disse aar sit navn fast som en 
dygtig og energisk forretningsmand. I 
realiteten var han en slags 
kompagnon og »grand old mane i 
forretningen og virkede som saadan, 
indtil en gros-afdelingen blev 
nedlagt i 1951, og købmand Johan 
Lund overtog kolonialforretningen.

Gennem aarene fik P. Nielsen be-
troet en række tillidshverv. Saale-
des var han i sin tid næstformand i 
Horsens Handelsstandsforening, 
formand for Dansk Arbejdsgiver-
forenings lokalafdeling og medlem 
af foreningens repræsentantskab. 
Han sad ogsaa i ledelsen af For-
eningen af Cementimportører I 
Jylland og I bestyrelsen for Han-
delsstandens hjælpekasse, og ende-
lig var han medlem af Søretten. I 
1921 blev P. Nielsen udnævnt til 
engelske konsul I Horsens og udførte 
som saadan et stærkt paaskønret 
arbejde, der indbragte ham en 
engelsk orden.

Konsul P. Nielsen overleves af
sin hustru, som er datter af afdø-
de fabrikant K. Madsen, samt af
en datter, der er bosiddende i Kø-
benhavn.
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