
„Esperanto"-fabrikken i
Horsens Myer nu lukket

55 ansatte har Met tilbud om anscettelse i Odense, men
det er tvivlsomt, om ret mange ønsker at flytte fra byen

Således ser cigarfabrikken i Christiansholmsgade ud

55 ansatte på Poul Petersens
cigarfabrik i Christiansholmsga-
de (P. Pedersen) fik ved fyraf-
tenstid i går meddelelse om, at
virksomheden lukker. Dermed
er to arbejdspladser i Horsens
lukket rent produktionsmæssigt,
siden Erik Stokkebye A/S,
Odense, der ejes af den britiske
koncern Gallaher, i december
1970 kobte Poul Petersens To-
baksfabriker. Af de 50 arbejde-
re i Christiansholmsgade er de
ca. 40 kvinder.

Af den officielle meddelelse,
der er udsendt fra Erik Stokke-
bye, fremgår det, at der med
virkning fra 1. august vil blive
indledt et samarbejde mellem
Erik Stokkebye og cigarfabrik-
ken N. Tarring A/S i Odense.
Samarbejdet består i, atTør-
ring overtager produktionen af
de kendte cigarvarer, der hidtil
er blevet fabrikeret i Horsens.
Stokkebye vil dog fortsat selv
markedsføre de nævnte produk-
ter.

Funktionærer
ansættes i Horsens

Det oplyses, at motivet til
samarbejdet er en urentabel
drift med underskud i de sene-
re år for Stokkebyes cigarafde-
ling på den ene side samt på
den anden side en mulighed for
Tarring for at opnå en bedre
udnyttelse af firmnaers faste om-
kostninger på grund af den om-
handlede produktionsudvidelse.
Direktør Peter Stokkebye be-
klager, at det nye samarbejde
medfører nedlæggelse af en ar-
bejdsplads i Horsens. Han oply-
ser, at funktionærerne er sikret
job i Poul Petersens salgsadmi-
nistration i Horsens, som fortsat
vil have til huse pa Fabrikvej.
Direktør Nils Tarring under-
streger, at arbejderne vil blive
tilbudt ansættelse hos N. Tar-
ring A/S i Odense.

Tarring, der er et privat ak-
tieselskab, er en af landets sto-
re producenter af cigarvarer
med mere end 100 års erfaring
bag sig. I ejeblikket er der be-
skæftiget ca. 200 mennesker i
virksomheden. Erik Stokkebye
A/S har i de senere år været i
rivende udvikling indenfor
shagtobak save' herhjemme som
på eksportmarkedet. Firmaet er
i dag landets næststørste eks-
portør af shagtobak.

Trist udvikling
efter fusionen

Hvordan man end vender og
drejer sagen, har fusionen altså
medført, at først tobaksproduk-
tionen på Fabrikvej i Horsens
ophørte, og nu standser man
altså også fremstillingen af ci-
garer i Christiansholmsgade.
For tobakkens vedkommende
havde Poul Petersen så store
salgsmærker som „Virginia
Rose” og „Stanwell". Mens ci-
garfabrikken især har været
kendt for „Esperanto"-produk-
terne.

Efter hvad Horsens Fol-
keblad erfarer, vil den mo-
derne maskinpark i Horsens
blive afhændet, ligesom
bygningerne udbydes
salg. Det er klart, at stem-
ningen på fabrikken i Chri-
stiansholmsgade er meget
trykket. Det siges også at
være usandsynligt, at man-
ge af de ansatte vil flytte
til Odense. Mange af dem
har været ansat en lang
række på fabrikken. Een
har været der i 33 år, og
Eigil Riis, der sidste år blev
udnvnt til driftsleder efter
at have været fabriksmester
lang tid, har været i firmaet
1 27 år.

Det er dybt beklageligt, at
det nye arrangement medfører
nedlæggelse af endnu en ar-
bejdsplads i Horsens. For de
ansatte kom meddelelsen i gar
som en stor overraskelse. Det
tilføjes dog, at de mindre cigar-
fabrikker i dagens Danmark
har meget vanskeligt ved at
klare sig. Cigarfabrikker, der
ikke fremstiller 40-50 millioner
enheder om Året, har vanskelige
kår. På fabrikken i Christians-
holmsgade ligger produktionen
pa ca. 25 millioner enheder.
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