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Det skortede ikke på advarsler, da Finn Biledgaard i1967 besluttede sig til at købe forretning i Horsens

Herreekviperingshandler Finn Biledgaard foran Biledgaard Centret til 25 mill. kr. på 
Søndergade. Den 1. april fejrer han 25 års jubilæum som selvstændig forretningsdrivende i 
Horsens, og det kan nok give anledning til lidt eftertanke og tilbageblik for en travl mand, der 
også har butikker i Vejle og Fredericia.
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På onsdag den 1. april 
har han klædt Horsens og 
opland i 25 år, og ved siden 
af er der i årenes løb også 
blevet tid til at etablere og 
drive forretninger i Vejle og 
Fredericia. Finn Biled-
gaard hedder han og er bl.
a. kendt som herreekvi-
peringshandleren bag Bi-
ledgaard Centret i hjertet 
af Horsens. Han kalder sig 
helst købmand, men bliver 
ikke . fornærmet, hvis no-
gen betegner ham som 
»kludekræmmer“.

I dag er foderstof- og tøm-
merhandler-sønnen fra Vend-
syssel 52 år. Da han fyldte 50, 
lovede han sin familie og sig 
selv at geare ned. Men så skul-
le butikscentret på Sønderga-
de og Løvenørnsgade op at 
stå. Tidsfristen for åbningen 
den 1. december 1990 skulle 
holdes, og så var der stress, 
jag og rastløshed på igen.

Så skulle centret indvies, og 
kunderne skulle ',lokkes« ind. 
Og nu er der 25 års jubilæet 
som selvstændig forretnings-
mand i Horsens - det skal også 
lige overstås...

Den travle forretnings-
mand har svært ved at geare 
ned. Der har været fuld fart 
på gennem samtlige 25 år. Det 
skal gå stærkt, og Biledgaard 
var da også manden, der skaf-
fede de første - og hidtil eneste - 
rullende trapper til byen. Det 
skal bare rulle hele tiden.
Vil koble mere fra

- Mine ambitioner er op-
fyldt, og jeg ved godt, at jeg 
skal tage den mere med ro. Jeg 
bestræber mig på at koble fra, 
uddelegere flere opgaver til 
mine dygtige medarbejdere og 
informere dem bedre, så jeg 
ikke behøver at være overalt, 
siger Finn Biledgaard.

- Over for mine børn og min 
kone har jeg dårlig samvittig-
hed. Jeg har nok ikke været 
den far og ægtemand, jeg bur-
de være. Ved ikke at følge mi-
ne børns opvækst så tæt, er 
jeg uden tvivl gået glip af man-
ge gode oplevelser, indrøm-
mer han.

Han kan godt filosofere lidt 
over, når en af hans mandlige 
medarbejdere anmoder om tre 
måneders barselsorlov. Men 
forstå den travle chef ret - in-
derst inde ved han godt, at det 
er en udmærket, familievenlig 
ordning.

Tilgivelsen
Finn Biledgaards familie 

har vel også tilgivet ham. 
Hans kone Ingrid (Søs), som 
gennem tiderne har hjulpet 
ham med købmandskabet, er 
fortsat hans støtte i trængs-
lerne, men kan også ',holde 
ham nede på jorden•.

Og børnene, Kim og Tine, 
der nu er unge mennesker, er 
ikke mere skræmte, end at de 
begge arbejder i Biledgaard-
administrationen på Sønder-
gade - tæt på deres far. Det er 
dog ikke ensbetydende med,
at de giver ham ret i ét og alt - 
absolut ikke.

Advaret mod Horsens
- Det skortede ikke på ad-

varsler i 1967, da jeg som 27-
årig så en avisannonce og be-
sluttede mig til at overtage 
Poul østergaards tøjforret-
ning, Søndergade 29 i Hor-
sens (over for det gamle råd-
hus). «Hvad vil du dog i Hor

sans? - det er dødens pølse», 
blev der sagt, fortæller Finn 
Biledgaard.
På det tidspunkt var han 

førstemand hos herreekvipe-
ringshandler Svend Tang i 
Hobro. Tang og han købte 
sammen Horsens-butikken, 
og de to har i en lang årrække 
haft et nært og godt 
samarbejde.
- I Horsens blev jeg pænt 

modtaget, også af mine kolle-
ger. Men der var bestemt også 
en afstandtagen blandt •stor-
købmændene«, der ikke just 
bød mig på kaffe og cognac. ',
Hvad havde sådan en landbo, 
der var kommet ind med fire-
toget, at gøre i Horsens?».

Biledgaards indtog i Hor-
sens blev bestemt ikke nogen 
døgnflue. Han bed sig fast i 
byen. Efterhånden kom han 
til at holde uendelig meget af 
Horsens, som han til hver en 
tid gerne vil være med til at 
give et løft.
Han glæder sig i dag over, at 

lokalpolitikerne har besluttet 
at gøre midtbyen til et han-
delsmæssigt kraftcenter og 
håber, at forretningsfolkene 
vil være vågne og forstå at ud-
nytte mulighederne.

Købmandsdyderne
Finn Biledgaard hylder de

gode, gamle og sunde køb-
mandsdyder om, at der skal 
flere penge i kassen, end der 
gives ud.

- Det er hurtigere at tabe en 
million end at tjene den. Vi 
skal tjene penge, og det gør vi 
da også, forsikrer han.

- Det er hårdt arbejde, og 
der er sure dage. Men heldig-
vis er det stadig sådan, at hver 
aften, når jeg går i seng, glæ-
der jeg mig til at komme på 
arbejde næste morgen, siger 
Biledgaard.
Omsætter for 60 mill.

Foruden »Biledgaaard',
(' 'Tøjeksper ten• ) ,  «New 
York•, »Center Sport• og 
«Oliver« i Biledgaard Centret 
i Horsens driver han to forret-
ninger i Vejle og en i Frederi-
cia.

Årsomsætningen for butik-
kerne i de tre byer er på godt 
60 mill. kr., og der er omkring 
75 medarbejdere.

Finn Biledgaard drev tidli-
gere disse butikker i et inter-
essentskab sammen med 
Svend Tang. Nu har han dem 
selv som personligt drevne 
forretninger, mens Tang og 
Biledgaard i fællesskab står 
bag det ejendoms-I/S, der ud-
lejer lokaler til bl.a. butikker-
ne i Biledgaard Centret.
Købstryghed

- Min ide var og er fortsat at 
give kunderne værdi for pen-
gene. Ikke blot værdi i form af 
et godt tilbud, men også i form 
af kvalitet, stort udvalg og no-
get for enhver smag - samt 
forhåbentlig også en god køb-
soplevelse.

- Samtidig har vi et glad per-
sonale til at give en faglig kor-
rekt og god service til vore 
kunder, der er utroligt kvali-
tets- og prisbevidste. Trovær-
dighed og købstryghed er be-
greber, som er utroligt vigtige, 
understreger Finn Biled-
gaard.

Kvinder bag alt
Biledgaards branche er her-

re- og drengetøj - eller som 
han udtrykker det: »Tøj til 
mandfolk i alle aldre».

I øvrigt er mange drenge og 
mænd usikre og mere eller 
mindre hjælpeløse, når de skal 
købe nyt tøj. Ofte er moderen, 
søsteren, konen eller kære-
sten med på indkøbsturen.

Selv om det er ',mandetøj«, 
Biledgaards ekspedienter sæl-
ger, er det i høj grad kvinder/ 
piger, de handler med!

Jubilæet markeres
I anledning af de 25 år åb-

ner Biledgaard på torsdag «et 
forrygende jubilæumssalg• 
med en stribe gode tilbud, der 
strækker sig over april og maj.

Også de ansatte skal nyde 
gavn af begivenheden. Næste 
lørdag samles medarbejderne 
til stor jubilæumsfest på Ho-
tel Bygholm Park.
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