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Det er ikke ligegyldigt, hvilke tæpper man 
køber, siger købmand Axel E. Jensen

Købmand Axel E. Jensen.

I denne uge aabner en ny forret-
ning i Horsens under navnet „Tæp- 
pe-Torvet". Derved gaar en ungd
omsdrøm i opfyldelse for køb-
mand Axel E.Jensen,deri 28aar har 
været ansat i et af byens store 
firmaer. — Jeg er 53 aar, og jeg 
var klar over, at skulle jeg have 
egen forretning, maatte det være 
nu, fortæller den populære Horsens-
borger. Jeg var betler ikke i tvivl 
om, at det skulle være tæpper, for 
det har jeg beskæftiget mig med i
35 aar, saalænge at det samtidig 
er blevet en hobby for mig.
Det er nemlig ikke ligegyldigt, 

hvilke tæpper man sælger. Det er 
ogsaa af betydning at kunne vejle-
de en kunde om, hvilket slags tæp-
pe der nu vil passe bedst i hans 
hjem. Normalt er tæpper ikke no-
get, der skiftes ud fra det ene aar 
til det andet. Som følge deraf er 
det heller ikke ligegyldigt, hvordan 
man køber ind.
Jeg ved udmærket, at tæppebran-

chen er haard, men jeg har mødt

en helt enestaaende velvilje og 
støtte, ikke mindst fra de store 
tæppefabrikker, som selv 
henvendte sig til mig, da de 
hørte, at jeg ville aabne egen 
forretning. Der var tilbud fra 
andre byer om at komme der til, 
fortsætter Axel Jensen, men det 
var helt naturligt for mig at 
aabne forretning i Horsens, hvor 
jeg har haft saa mange gode aar, 
og som jeg holder saa meget af.
Gennem aarene er jeg kommet i 
forbindelse med talrige mennesker 
fra Horsens og Horsenslandet, kun-
der som jeg har været meget glad 
for at betjene, og som jeg gerne vil 
bevare kontakten med, nu hvor jeg 
selv skal have forretning. — Den 
støtte, jeg hidtil har modtaget, har 
været overordentlig værdifuld, 
fordi det jo er et spring at skulle 
begynde for sig selv. Men jeg gaar

Ind til opgaven med stor tillid, og 
jeg kan glæde mig over, at jeg faar 
en smuk forretning paa Nørretorv.

Gammel aand
 —

moderne islæt
Min gamle chef, som nu har truk-

ket sig tilbage, har altid givet mig 
frie hænder i sin forretning, ikke 
mindst hvad indkøb af tæpper an-
gaar, og det kommer mig til gode 
nu. Det er mit ønske, at den 
gamle aand maa flytte med lig, 
og at jeg samtidig kan tilføre 
forretningen et moderne islæt, saa 
Kunderne, som jeg naturligvis vil 
betjene paa allerbedste maade, 
kan føle sig hjemme i „Tæppe-
Torvet".
— Og baade De og Deres kone 

glæder sig til at aabne dørene?
— Det kan man være helt over-

bevist om.Vi har længe forberedt 
os paa denne dag, og vi mener 
at have god grund til at se 
fremtideni møde med 
fortrøstning, slutter købmand 
Axel E. Jensen. Mange gode 
ønsker vil følge ham. Axel E. 
Jensen kom til Horsens fra Kolding, 
og han er blevet en god 
Horsensborger, en tiltalende forret-
ningsmand, som byen kun er glad 
for at beholde. P. N.
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