
»Storm« på det
ny butikscenter
lige fra starten
Sort af mennesker i Biledgaard Centret umiddelbart efter indvielsen

Tekst: Bent Jensen

Foto: Povl Klavsen

Der var »storm “ på Bi-
ledgaard Centret, umid-
delbart efter, at borgme-
ster Henning Jensen i går
kl. 12 havde klippet snoret
over og erklæret det ny bu-
tikscenter til 25 mill. kr.
for officielt åbnet.

Så snart dørene var slået
op, stormede et mylder af
hundredvis af mennesker i
bedste udsalgsstil ind, og

tur på Horsens' første rullen-
de trapper.

Mødre med barnevogne og
små børn på armen samt æl-
dre mennesker fortrød måske,
at de havde valgt at besøge
livstil-centret netop på åb-
ningsdagen.

Der var trængsel og alarm.
Der blev skubbet og maset, og
unger faldt og hylede. Tilsyne-
ladende var der hverken
brækkede arme eller ben, lige-
som de rullende trapper klare-
de det massive pres fra de for-
ventningsfulde center-gæster.

Mange havde i længere tid
stået og ventet tålmodigt uden
for i kulden, inden de kunne
lukkes ind i det glitrende lyk-

Når man så Biledgaard
Centret både inde og ude fra
for få dage siden, er det utro-
ligt, at håndværkere og perso-
nale nåede at blive færdige til
tiden.

Dog var elevatoren endnu
ikke startklar, men hvad skal
man også med en sådan, når
man nu har rullende trapper.

Det julepyntede center
fremtrådte lyst, lækkert og
indbydende. Specialbutikker-
ne, spisestederne m.v. havde
virkelig kræset for publikum
med et væld af lokkende til-
bud.

Tænker på midtbyen
Købmand Finn Biledgaard.

nen Svend Tang står bag bu-
tikscentret, virkede synligt
lettet, da han holdt sin lille
åbningstale.

Han kunne - med planerne
for et storcenter ved Lund i
tankerne - ikke dy sig for at
aflevere denne lille finte til
borgmester Henning Jensen:

- Vi er meget glade for, at
borgmesteren også tænker på
midtbyen!

Flot og modigt
Henning Jensen glædede

sig på byrådets vegne over Bi-
ledgaard Centret, som han
fandt vil kunne give kunderne
mange spændende og sjove
indkøbsoplevelser.

- Det er flot af jer at rejse et
sådant center til 25 mill. kr.
Det kræver mod og omtanke.
Det blev ikke ved snakken -
der skete også noget.

Klæ'r Søndergade
- Projektet klæ'r Sønderga-

de, og jeg håber, at publikum
vil ta' godt imod centret og
forstå at honorere det gode
initiativ.

- Biledgaard Centret vil
uden tvivl blive til glæde for
hele Horsens, sagde Henning
Jensen.

Handelsby nr. 1
Borgmesteren udtrykte til

slut håbet om, at Horsens må
blive amtets handelsby nr. 1.
Det var det store publikum
enig med ham i.

Og så blev det ny butikscen-
ter ellers taget i brug, så det
gungrede.

De mangeårige kompagnoner inden for herreekvipering, købmændene Svend Tang (t. v.) og Finn
Biledgaard, er ophavsmænd til Biledgaard Centret, der er designet af århusianeren Poul Lynge.
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