
Fra konfektion
til bankvæsen

Horsens-borger har taget det store spring
og er blevet ansat i Landmandsbanken

Når man air i banklære i en
alder af 52 år, har det naturlig-
vis sin forklaring. Gennem 35

år  var købmand E. Nøhr Jensen
beskæftiget indenfor handelen,
og de sidste mange år har han
drevet konfektionsforretning på

hjørnet  af Graven og Sønderga-
de. I dag er kjoleforretningen
væk. Den har veget pladsen for
Landmandsbankens nye afde-
ling, men Nøhr Jensen er stadig
at finde i lokalerne, nu som
bankkasserer.

Under de forhandlinger, der
fortes om bankens overtagelse
af ejendommen, berørtes mulig-
heden for, at den hidtidige  for-
retningsmand kunne fa ansæt-
telse i banken. Det enedes man
om, og så gik Nøhr Jensen i
here i Landmandsbankens afde-
ling i Vejle. — Selvfølgelig er
det et kæmpespring at tage, si-
ger Nøhr Jensen, men bade min
kone og jeg er meget glade for
den nye epoke, vi nu træder
ind

Jeg liar god grund til at
fremhæve den menneskelige
forståelse, jeg har mødt n ban-
ken, og jeg har glædet mig til
at komme i gang i afdelingen
Horsens. Dertil kommer, at jeg
har fået en chef og nogle kolle-

Kasserer  E. Nøhr.  Jensen,

ger, som jeg synes vældig  godt
om. Jeg er helt overbevist om,
at Landmandsbankens afdeling
i Horsens er i gode hænder.

— Hvordan var det så at gå i
banklære.

— Som sagt var det et stort
spring, men økonomi har altid
Interesseret  mig stærkt. Jeg vil
se det som min opgave at virke
til gavn for Horsens by og dens
omegn. Jeg føler mig ikke spor
beklemt ved, at jeg er gået  ind
i noget helt nyt. Fra den første
dag har det været en glæde og
fornøjelse, selvom det er noget
andet end at sælge kjoler og
frakker.

Bank og konfektion er vidt
forskellig, men hovedformålet
er det samme, nemlig at skabe
god kontakt udadtil, og et tæt
tillids- og tilhørsforhold er
begge tilfælde uundværligt. En-
delig vil jeg da gerne sige, at
jeg er glad for at kunne blive i
Horsens. Fra første færd var
min kone og jeg begejstret for
befolkningen og for den skønne
natur, der er ved Horsens. Den
første dag, vi var her, gik vi en
tur gennem Bygholm Park og
følte os straks hjemme.

Landmandsbankens afdeling
Horsens er ikke fjernstyret,
selvom der naturligvis er visse
generelle retningslinier at følge.
Det har i høj grad været med-
virkende til, at jeg traf min

be-slutning.
P. N.
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