Arena-fabrikken i
Horsens genopstår
Den endelige beslutning ventes truffet om kort tid, og der bliver formentlig
tale om en storre virksomhed end den nedbrændte
Pinselørdag brændte Arenafabrikken i Horsens, og en
virksomhed, som havde rødder
ud til et halvt hundrede lande,
forsvandt i røg og flammer.
Det første spørgsmål, der
meldte sig, var: Skal Arena
genopstå, eller vil man fremover nøjes med et handelsselskab for radio og TV m. m.?
Hede Nielsen-koncernen har

for været ude for ødelæggende storbrande. I alle tilfæIde
har fabrikkerne rejst sig som,
fugl Fønix igen. Familien Hede
Nielsen og dens mange medarbejdere lader sig ikke så let
slå ud.
Derfor var man næsten helt overbevist om, at Arena ville genopstå og så hurtigt som muligt for at ikke
navnet Arena skulle forsvinde ud af
det marked, som det har kostet sved
og penge at få oparbejdet. Så sent

som i torsdags drøftede ledelsen sagen, og det synes nu helt sikkert, at
Arena genopbygges, ikke blot i sin
oprindelige størrelse, men i større
omfang. Den endelige beslutning vil
snart blive truffet som et udtryk for
den optimisme, som stadig eksisterer - trods alt.
I øjeblikket er man i fuld gang
med at få ryddet tomten. Alene det
er et stort arbejde. Hvornår nybyggeriet kan komme i gang, og under
hvilken form, det skal ske, kan ikke
siges noget konkret om i øjeblikket.
Men det er klart, at der i planlægningen vil indgå nøje overvejelser
om, på hvilken made man kan sikre fabrikken mod en ny brandkatastrofe. I det afgørende øjeblik viste
det sig jo nemlig, at det ikke var
tilstrækkeligt med røgdetektorer.

I gang i den gamle
fabrik
Noget meget væsentligt for Arenas fortsættelse er, at udviklingsafdelingen er uberørt af branden, og
at man i denne afdeling, hvor fremragende teknikere har sæde, har arbejdet på langt sigt, således at man,
når fabrikken kører igen, kan sende
nyheder på markedet, som vil være
,med til at genskabe navnet Arena.
Over for Horsens Folkeblad oplyses,
at man ikke vil vente med at genoptage produktionen, til den nye fabrik er en realitet.
I den gamle fabrik, dvs. i bygningen ved Fabrikvej, hvor radio- og TV-produktionen tidligere er foregået, vil man forsoge
at komme i gang med visse Hi-Fi
anlæg og de dertil horende hojttalere og pladespillere. Det er
nemlig varer, som ikke er så komplicerede at fremstille. Man tror
pa, at denne produktion vil komme i gang i begyndelsen af september. Det er en understregning
af, hvor stor betydning man
tillægger det at opretholde Arenanavnet.
Som bekendt har Hede Nielsen indledt et nært samarbejde med den
store japanske koncern Hitachi. De
varer, man havde liggende herfra,
blev også ødelagt ved branden, men
samtidig var nye varer på vej fra
Japan, og det er tænkeligt at samarbejdet vil blive udvidet. Det er
rodatgnævse,åilvæ
båndspillerne hørende lydbånd ligger
Kobenhavn og således fortsat kan
leveres.

Næppe farve-TV
revolution
Noget af det sidste Arena kan komme igang med igen, er formentlig
farvefjernsynet. Der vil næppe på
dette område kunne ventes revolutionerende ændringer i de første
mange år - fabrikant Ove Hede Nielsen mener 20-25 år - fordi man har
bygget de nødvendige sendestationer
op. Det vine kræve milliardbeløb at
ændre dette, og det vil de fleste Iande formentlig vige tilbage for. Derimod håber Ove Hede Nielsen, at der
kommer et program 2 for TV inden
mange år, ligesom han er af den
opfattelse, at reklamen også vii
komme ind i billedet.
Foreløbigt gælder det for Arena
at komme igang igen, og det vil
vække almindelig glade at here, at
man beslutter sig til at genskabe fabrikationen og foretage en udvidelse
som er i tråd med udviklingen og de
krav, der stilles hertil i konkurrencen. Hede Nielsen-familien er af den
opfattelse, at det forpligter at have
med industri at gore, forpligter overfor den by, man bor og de mennesker, som beskæftiges.
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