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OSCAR MØLLER

En af byens kendte og ansete 
forretningsmænd, købmand Oscar M 
ø 11 e r, fylder søndag den 4, februar 
70 aar.

I snart 42 aar har Oscar Møller 
drevet den kendte trikotageforret-
ning paa Søndergade og fra en be-
skeden begyndelse ført den frem til 
det nuværende betydelige format. 
En saadan præstation fordrer godt 
købmandsskab og gode evner af sin 
mand, og Oscar Møller er da ogsaa i 
besiddelse af de egenskaber, der 
kendetegner den gode købmand. 
Han er forretningsmand med liv og 
sjæl, har energi og fremsynethed 
og har forstand paa at handle. Men 
først og fremmest har han altid 
indset betydningen af et godt til-
lidsforhold mellem forretningen og 
kundekredsen ag af. en god kunde

betjening. Han har stedse lagt vægt 
paa og har indprentet sit personale, 
at det er til for kundernes skyld. 
Forudsætningen for en fremragen-
de kundebetjening er det naturlig-
vis, at der hersker en god aand
firmaet, men ogsaa paa dette punkt 
har seniorchefen sørget for, at der 
intet manglede. Han forener en 
gammeldags patriarkalsk indstil-
ling med den moderne forretnings-
mands sans for effektivitet, og han 
har i de mange aar lagt vægt paa, 
at de unge, der ansattes i hans for-
retning, fik en grundig og omfat-
tende uddannelse. Udadtil har dette 
skabt det nævnte gode tillidsfor-
hold til kunderne, mens det indadtil 
har bevirket et fint sammenhold 
blandt personalet. Flere af de an-
satte har været ansat hos Oscar 
Møller i mange aar, og selv de, der 
er rejst til andre græsgange, vender 
regelmæssigt tilbage til Horsens —
nemlig én gang hvert femte aar, 
naar den personaleklub, der i sin 
tid blev dannet, kalder til møde og 
festlig sammenkomst i Horsens.

Købmand Oscar Møller stammer 
fra Kolding, men forlængst er han 
blevet en inkarneret horsensianer. 
Som ung mand kom han til Horsens 
efter at have arbejdet som dekora-
tør bl. a. i Hamburg og Kiel. Han 
fik ansættelse hos Andreas Hansen 
og derefter hos M. J. Mouritsen, 
hvis trikotageforretning paa Søn

dergade han efter nogen tid overtog, 
Dengang var det en mindre og at 
udseende yderst beskeden butik, 
men Oscar Møller, der havde heldet 
med sig fra starten, evnede ret 
snart at udvide og ombygge, og 
hermed har han fortsat praktisk ta-
get siden. Vel en halv snes gange 
er der blevet ombygget, udvidet og 
moderniseret, og forlængst er den 
store forretning gaaet ind i hor-
sensianernes bevidsthed som en 
virksomhed og en facade, der er 
med til at præge byens ansigt mod 
strøget.
I de senere aar har Oscar Møller 

lagt en stor del af det daglige 
arbejde over paa sønnen, prokurist 
Bjarne Møller, men helt givet 
tøjlerne fra sig har han endnu 
ikke. Sagen er den, at han si

mpelthen ikke kan undvære livet 
og atmosfæren i foretningen. Han 
ønsker fortsat at følge med i det 
hele.

Udadtil er købmana Oscar Møller 
respekteret, ikke alene af kunderne, 
men ogsaa i høj grad af sine standos_ 
fæller, der i tidens løb har givet 
ham adskill:ge tillidshverv. Han har 
saaledes været næstformand i Dan-
marks Garn- og Trikotagehandler-
forening.
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