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BRÆDSTRUP - I udkanten af 
Brædstrup ligger der en virk-
somhed, der har vokset sig til 
en af de største af sin slags i 
Norden. Det er NSH NORDIC 
A/S - tidligere kendt som No-
rup-Silvahegn. 

På virksomhedens enorme 
lager ligger rulle efter rulle 
med trådhegn i mange varian-
ter, og en flåde af små gaffel-
trucks suser frem og tilbage 
for at få varerne leveret til ti-
den. 

Netop det med hurtig og 
sikker levering har været en af 
årsagerne til, at det er gået så 
godt for NSH. Bestiller en 
mand i Sverige et hegn fra 
Brædstrup, så kan han have 
det i løbet af to-tre dage.

Frokost på den runde dag
NSH fylder 25 år i år. Virk-

somheden blev startet i 1988 
af ægteparret Preben og Chri-
stel Norup, og de to arbejder 
stadig på virksomheden. 

- I dag vil man nok have 
kaldt os iværksættere, men vi 
startede, inden det ord var 
opfundet, lyder det lunt fra 
Preben Norup.

Virksomhedens jubilæum 
fejres ikke med en stor recep-
tion, men derimod med en 
god frokost for medarbejder-
ne den 5. april.

- NSH har i alt dygtige 35 
medarbejdere, heraf to i Sve-
rige og en i Finland, oplyser 
Preben Norup.

Nye produkter
Vækst har der været hele 

tiden, og for otte år siden kom 
Morten Gisselmann til. De før-
ste tre år var han indkøbs-
chef, og de sidste fem år har 
han været direktør. Han står i 
spidsen for den daglige drift, 
og han er netop kommet hjem 
fra en forretningsrejse i Kina, 
hvor en stor del af NSH’s me-
talhegn bliver produceret.

- Vi er på udkik efter nye 
produkter, og næste sæson 
kommer der en hel del nyhe-
der på sortimentet - blandt 
andet opbevaringstelte og 
nye typer hegn, fortæller 
Morten Gisselmann.

- Vi har det største og bre-
deste sortiment af hegn i Nor-
den, og vi sælger jo også lege-
redskaber og elektroniske 
vejrstationer, understreger 
Gisselmann.

De digitale vejrstationer af 
mærket Ventus har fået følge 
af blandt andet elektroniske 
parkeringsskiver og trådløse 
energimålere. Det er varer, 
der også sælger godt i vinterti-
den. På den måde er der gang 
i omsætningen året rundt. 

Bliver i Brædstrup
- De næste 25 år skulle vi 

gerne vokse mere. Vi har af-
delinger i Sverige og Finland, 

men hovedkvarteret bliver 
liggende her i Brædstrup, si-
ger Preben Norup.

Han er tilfreds med virk-
somhedens faciliteter på Vir-
kefeltet 4. Her råder NSH over 
næsten 8000 kvadratmeter 
lager, og for nylig blev lageret 
renoveret og moderniseret, 
så varerne i dag scannes ind 
elektronisk. Det er med til at 
gøre arbejdsgangen meget 
hurtig og effektiv. 

Placeringen tæt på hoved-
vejen er også en faktor, der 
har stor betydning for logi-
stikken.

Legetårne og vildthegn
NSH er en grossistvirksom-

hed, der leverer sine varer til 
blandt andet byggemarkeder. 

Der er NSH-produkter over-
alt. I tusindvis af danske par-
celhushaver står der legetår-
ne af mærket Jungle Gym, og 
de kommer fra NSH. 

De fleste har sikkert også 
set et NSH-hegn. Virksomhe-
den sælger nemlig ikke blot 
trådhegn til landbrug og ha-
ver, men også sikkerhedshegn 
og de høje vildthegn, der er 
sat op langs mange motorvejs-
strækninger.

25 år med hegn...  
og meget mere

Christel og Preben Norup startede NSH for 25 år siden. Dengang hed virksomheden dog ikke NSH NORDIC, men Norup Fåregrej, og den havde 
oprindeligt til huse i en beskeden gårdbutik. I baggrunden ses Morten Gisselmann, der blev direktør for fem år siden. Foto: Morten Marboe 

Det store lager er fyldt med mange typer hegn. Her er det tråd-
hegn i forskellige afskygninger. Foto: Morten Marboe




