
forsikringer, fordi
altid sagde goddaw

Assurandør Alfred Billund, Skjold, fylder den 
8. marts 60 aar

Assurandør  A. Billund

sket en voldsom udvikling, og i dag 
er det — som Billund selv siger det 
med et smil — næsten mere end et 
heldagsjob.
Skjolde afdeling var ret beskeden, 
da jeg kom til Horsens, fortæller 
Billund, men det er da 
heldigvis gaaet fremad, og 
porteføljen er i dag omkring tyve 
gange saa stor som den gang, I 
1943 blev jeg sideløbende med min 
virksomhed her overinspektor for 
Sønderjylland, og det er jeg stadig. 
Det betyder, at jeg engang imellem 
skal besøge vore agenturer i det 
sydlige.

Da assurandør  Al f red  B  i  l -  
und i 1934 kom til Horsens fra '
Vejen for at overtage det 
herværende agentur for 
forsikringsselskabet Skjold, 
regnede han kun med, at han 
skulle blive i byen et par aar 
eller tre. Han maa imidlertid have 
fundet Horsens fængslende, for han 
er ikke flyttet herfra endnu, og den 
8. marts fylder assurandøren 60 
aar. Mange ville sikkert gerne hilse 
paa ham den dag, men Billund har 
valgt at ryste byens støv af sine 
fødder paa fødselsdagen.
Tidligere var det saadan, at 

forsikringsselskabernes afdelinger 
rundt om i de danske provinsbyer 
nærmest var bierhverv for handels-
agenter og andet godtfolk. Men og-
saa indenfor den branche er der

E n  i n t e r e s s a n t  b r a n c h e
— Hvordan  er det at arbejde in-

denfor forsikringsbranchen?
— Uhyre interessant, fordi man 

hver dag kommer ud for nye situa-
tioner og nye mennesker. Noget af 
det, jeg finder mest interessant, er 
skadesopgørelser. Her maa man 
ofte træffe en beslutning paa stedet. 
Maa jeg ogsaa have lov til at sige, at 
tvivlstilfælde altid kommer forsik-
ringstageren til gode. Det bør 
ogsaa fremhæves, at 
forsikringsbranchen i dag er 
velestimeret.

Man kommer ofte indenfor bran-
chen ud for smaa lyspunkter. Jeg 
kom engang i en virksomhed 
gennem 24 aar, fordi jeg havde 
forsikringer med arbejderne. Jeg 
kendte direktøren udmærket, men 
havde aldrig talt forsikringer 
med ham. en dag bad han mig 
imidlertid overtage alle hans 
forsikringer, og da jeg spurgte, 
hvorfor han havde valgt mig, 
svarede han: „Fordi du altid siger 
goddaw".
Alfred Billund er ikke alene en 

dygtig fagmand, men ogsaa en 
afholdt kollega. Det har givet sig 
udslagi, at han i 15 aar var formand 
ffor Forsikringsforeningen i 
Horsens. I dag har han sæde i 
DanskArbejdes bestyrelse, hvor han 
gør en udmærket indsats. Alfred 
Billund har altid smil i øjet. Derfor 
kanfolk li' ham, og der vil sikkert 
gaamange venlige tanker til hans "
hemmelige eksil" paa fødselsdagen. 
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