
— En for alle og alle for en, siger Hans Chr. Petersen, 26, Jens Poul Petersen, 35, og Poul Petersen, 62, her foran fabrikken i
Horsens — de står også sammen i samarbejdet med Gallaher Ltd.

Britisk verdensfirma overtager
Poul Petersens tobaksfabrikker

Horsens virksomhe-
den med 100
beskæftigede til Galla-
her's med 14.000
ansatte

Fabrikant Poul Petersens saig af
sine tabaksfabrikker i Horsens er en
af de senere års bedst bevarede
forretningsmæssige hemmeliåheder.
Enålands næststørste tobaksvirk-
somhed „Gallaher Limited", der
ialt beskæftiger 14.000, overtaåer
den horsensianske virksomhed, som
beskæftiger åodt 100, allerede på
tirsdaå. Straks om moråenen beåyn-
der optæIlingen af laårene, som vii
stå på noåen tid — fra samme daå er
det en engelsk produktion, der
gen-nemføres i shaåtobak, fabrikken
Fabrikvej oå cigarfabrikken i Chri-
stiansholmsgade i Horsens.

Gallaher Ltd. købte allerede for
fire år siden Erik Stokkebyes To-
baksfabrikker i Odense, der har
koncentreret siå om fremstilling af
shag- oå skråtobak, hvoraf en væ-
sentlig del eksporteres — nu indår
også Poul Petersens internationalt
kendte tobaks- oå cigarmærker i den
engelske kæmpevirksomheds pro-
duktion oå eksport til alvernens
lande.

Gennem årene har fabrikant Poul
Petersen haft et meået nært samar-
bejde med det amerikanske kæmpe-
firma Larus Bros. Virginia, oå da
forlydender om en fusion i aftes be-
åyndte at røre på sig, åik de flestes
tanker i retninå af et forstærket sam-
arbejde med det amerikanske sel-
skab, hvis produkter Poul Petersen
har været skandinavisk forhandler af
i en årrække — det sidste rstid har

han tillige distribueret Philip Morris
— oå Marlboroprodukterne.

Dansk indflydelse bliver
bevaret

Den 35-årige fabrikant Jens Poul
Petersen oplyste i aftes til AK-
TUELT, at noåen tids forhandlinåer
med Gallaher Ltd. nu er resulteret
at dette firma den 1. december over-
taåer Horsens-virksomheden.

— Der sker koncemtration inden-
for en række brancher i disse r —
sidst så vi det med Rank-Arena, så
der er ikke eåentlig noået
usædvanligt i det, der nu sker på vort om-
råde, siger Jens Poul Petersen.

Gallaher Ltd. har i fire r ejet Erik
Stokkebyes Fabrikker, oå virksom-
heden i Horsens videreføres da også i
fuldkommen samarbejde med denne
tobaksfabrik, som beskæftiger åodt
40.

Vi kommer til at køre helt
uafhængig af den enåelske virksomhed
med en ledelse bestående af Peter
Stokkebye, Odense, som administrr-
rende, miå som teknisk — Carl
Ulridh, Odense, som finans- oå Bent
Josiassen, Horsens, som

salgsdirektør. Min far, Poul Petersen, er ble-
vet anmodet om de kommende to år
at lede samkøringen af vi fire næsten
nævnaldrendes virke. Til foråret
indtræder min 26-årige bror, Hans
Christian, der for tiden uddanner siå
hos Philip Morris i USA, som eks-
portchef. Den danske indflydelse be-
vares altså i høj grad — oå min far
indtræder i bestyrelsen.

Der ligger ikke
afsætningsvanskeligheder bag beslutninåen om salget,
siåer Jens Poul Petersen. For noåle
måneder siden matte vi for at klare
efterspørgslen udvide ved at lobe

den tidligere Gartnernes Saigshal i
Nyåade, oå i lanå tid har vi arbejdet i
toholdsdrift. Vi har det sidste årstid
haft en stærkt stiående eksport oå
har kunnet afsætte hvert eneste kilo
tobak, vi var i stand til ar forarbejde.

Gallahers overtaåelse af virksom-
heden skaber grundlag for en yderlig
stærk udvidelse af produktionen, oå
den vii også blive nødvendig med det
store saigsapparat, denne vriksom-
hed råder over i alverdens lande.
Gallaher er Englands største ciåarfa-
brik, men cigartraditionerne er vel
ikke derovre så grundfæstede som
her. Man vii draåe nytte af yore erfa-
rinåer på dette område, oå Horsens
cigarer oå -tobakker kan ventes ind-
ført også på det engelske marked,

li-gesom vi kan vente at komme til at

fore Gallaher-mærker på de
forskel-lige områder.

Poul Petersen-navnet bevaret ud-
adtil, men den danske produktion
kommer i øvrigt til at gå under Stok-
kebye-navnet.

Vi ser, siger Jens Poul Petersen,
med fortrøstning fremtiden i møde
— vi har med denne handel set

mu-lighederne for at leve op til det sidste
rstids belt enorme udviklinå på
virksomheden i Horsens.

Men der er, tilføjer Jens Poul Pe
tersen, inåen årund til at lægge skjul
på, at økonomisk er situationen no-
get lettere i England med en rente på
7 pct. overfor en effektiv rente her-
hjemme på 13 pct. Det må vel siåes
at være en del af baggrunden for be-

slutninåen om at gå sammen med
Gallaher.

Formanden for tobaksarbejdernes
Faåforeninå, Chr. Hoist, var blandt
de første, der blev underrettet om
handelen, efter at fabrikant Poul Pe-
tersen sidst på eftermiddaåen havde
underskrevet saigsdokumenterne i
København.

— Vi kan vel eåentliå ikke være
overraskede, for sådan vii udvik-
linåen nok være for en del virksom-
heder indenfor branchen de kom-
mende r, siger Chr. Hoist til AK-
TUELT. Der kræves mange penåe
for at investere oå komkurrere — oå
jeå vii da tro, at handelen
beskæftigelsesmæssigt kan blive en åevinst
foros oå for byen.
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