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Han gi'r Horsens et løft
Købmand Finn Biled-

gåard (50) har som igang-
sætter og inspirator bag det 
ny Biledgaard Centret på 
Søndergade- givet Horsens 
et løft. Det er en hjertesag 
for ham, og selv om projek-
tet undervejs er beskåret og 
ikke helt er blevet det, han

. havde tænkt sig fra starten, 
er det i hvert fald ikke et .
luftkastel. Det står der!

Det ville heller ikke ligne 
Finn Biledgaard at gå i gang 
med noget, som ikke havde

 

større chance for at blive 
. virkelighed. Han er en jord-
bunden type, der ikke »ske-
jer ud« med store ord og 
armbevægelser.

Biledgaard er skuffet 
over lokalpolitikernes hold-
ning til planerne om et Hor-
sens Storcenter ved Lund. 
Han mener, at der er givet 
løfte om, at Horsens midtby 
skal være kraftcentret for 
den videre handelsmæssige 
udvikling i kommunen, og 
det vil i givet fald blive slået i 
stykker af Lund-projektet.

Storcenter-snakken har 
rokket ved hans holdning til 
Sendergades fremtidige sta-
tus. Der er sat spørgsmåls-
tegn ved hans hidtidige fa-
ste overbevisning om det 
fortrinlige i at gøre byens 
hovedstrøg til gågade. Han 
er ikke mere helt så sikker 
på, at det vil være formåls-
tjenligt at holde Søndergade 
fri for kørende trafik.

Finn Biledgaard er ven-
delbo og i besiddelse af en 
god portion stædighed. Han 
lader sig ikke slå ud af kurs 
trods mange bryderier.

Hans far var en hårdt ar-
bejdende mand inden for fo-
derstoffer og tømmer, og i 
en tidlig alder fik Finn et 
godt kendskab til handel og 
godeg gamle købmandsdy-
der. Han handlede med fri-
mærker, cykler og senere 
knallerter og kørte med

Finn Biledgaard.

DAGENS PORTRÆT 
lastbilen ud med foderstof-
fer til landmændene.
Det var i Bindslev og Sin-

dal, han voksede op og gik i 
skole. Det blev til en mel-
lemskoleeksamen, og sene-
re i livet har Finn Biled-
gaard fortrudt, at han ikke 
uddannede sig noget mere 
og fik en større teoretisk vi-
den som ballast. »Jeg er ik-
ke for klog, siger han.
Det blev tøjbranchen, der 

blev hans halve eller nær-
mest hele liv. Finn kom i 
lære inden for herreekvipe-
ring, og han husker tyde-
ligt, at han som lærling 
hver anden søndag skulle 
sørge for, at markisen blev 
rullet op eller ned alt efter, 
om det var regnvejr eller 
solskin. Og handelsskolen 
skulle passes tre aftener om 
ugen - efter en i øvrigt lang 
arbejdsdag.
Efter læretid, ophold på 

dekoratørskole i Køben-
havn og job i Herning blev 
Finn i begyndelsen af 60'er-
ne ansat hos herreekvipe-
ringshandler Svend Tang i 
Hobro. Det samarbejde ud

viklede sig til et godt og 
mangeårigt kompagniskab.
Finn Biledgaard og Svend 

Tang står i dag bag US Bi-
ledgaard Centret, og sam-
men driver de herretøj-for-
retninger i Horsens, Vejle, 
Fredericia og Randers med 
en samlet firsomsætning 
tæt på 100 mill. kr. og om-
kring 100 ansatte.
Biledgaard elsker at 

handle, Kunderne står hans 
hjerte nær, og efter 23 år i 
Horsens er han kommet til 
at holde utroligt meget af 
byen, som han og familien 
trives fint i.
Han er horsensianer med 

stort H, bor privat på Dag-
næs Boulevard og har i hu-
struen Ingrid (Søs) en uvur-
derlig hjælp og støtte.
En driftig forretningsmand 

som Biledgaard, der bl.a. 
har foretaget flere ind-
købsture i Østen, har ikke 
megen fritid, men ind i mel-
lem tager han sig tid til at gå 
på opdagelse i naturen og 
fiske. Han kan også godt li' 
at gå i haven - hvis han vel 
at mærke kan slippe for ha-
vearbejdet!
Sønnen Kim (25) er efter 

sin bankuddannelse gået 
ind i faderens virksomhed 
på den administrative side. 
Han styrer de mange tal via 
edb. Datteren Tine (20) har 
efter sin studentereksamen i 
sommer påbegyndt en 
kontoruddannelse samme 
sted.
Sammen med deres mor 

forsøger de efter bedste ev-
ne at holde styr på farmand 
- det er ingenlunde nogen 
let opgave.
»I kan lige så godt indlægge 

mig, hvis centret ikke bliver 
færdigt til tiden«, har Finn 
Biledgaard sagt.
Han befinder sig fortsat i 

oprejst stilling med fuld fart 
på, og den position opgiver 
han næppe frivilligt. (BJe-.)
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