
Der var gravøl-stemning blandt de lokale Ceres-medarbejdere,
da de sidste kasser bajere for tre måneder siden forlod trans-
port båndet i det tidligere så aktive, men nu dødsdømte og men-
nesketomme bryghus på Nørretorv i Horsens.

Produktionsanlægget forsøges solgt til et østland. (Arkivfoto: Povl Klavsen).

Ceres søger
en køber
Hverken
bygninger eller
grund er solgt

HORSENS - Bryggeri-
gruppen A/S, der ejer
bl.a. Ceres Bryggerier-
ne, har forgæves
for-søgt at komme af med
sit produktionsanlæg i
det nu nedlagte Ceres-
bryghus i Horsens.

Bryggerigruppen ma - som
så mange andre af tidens
mange udbydere af udstyr og
fast ejendom - konstatere, at
det er overordentlig svært at
komme af med tingene. Det er
købers marked.

- Vores tekniske direktør,
Erik Sodemann, gør sig de
ihærdigste anstrengelser for
at fa solgt produktionsappara-
tet i Horsens. Det hoer ikke
til blandt de mest moderne og
rationelle, men vil muligvis
kunne afsættes til et østland.

Det siger økonomidirektør
Ulrik Sorensen fra Bryggeri-
gruppens hovedkontor i Fakse
til Horsens Folkeblad.

Mulig skrotning
- Alternativet er, at enkelte

nyere dele i anlægget fjernes
og bruges som reservedele pa
f. eks. Ceres i Arhus, medens
resten skrottes. Men vi forsø-
ger stadig at fa udstyret solgt
samlet.

Økonomidirektøren ønsker
ikke at oplyse den pris, der
forlanges for produktionsap-
paratet. Den vil i høj grad af-

hænge af de givne omstndig-
heder ved en eventuel handel.

Ikke annonceret
- Hvad med den ca. 10.000

kvm store bryggeri-grund og
bygningerne i Horsens?

- Vi har ikke gjort noget
særligt - annonceret eller lig-
nende - for at fa solgt grund og
bygninger. Det er mest prak-
tisk, at produktionsanlægget
først fjernes, og nar det er
sket, gar vi for alvor i gang
med at sælge det øvrige.

- Selvfølgelig er vi ogsa in-
teresseret i at fa afsat grund
og bygninger, der er offentligt
vurderet til godt otte mill. kr.
Vi har haft en del
forespørgs-ler pa arealet, siger
økonomidirektør Ulrik Sorensen,
Bryggerigruppen (Ceres, Faxe
og Thor).

Til Bryggerigruppen hoer
også Horsens Ny Malteri, der
ikke blev berørt af Ceres-luk-
ningen. Fra denne nabovirk-
somhed holdes der i dag et vist
opsyn med det forladte bryg-
hus pa Nørretorv.

Ceres-bryggeriet i Horsens,
der årligt producerede om-
kring 60 millioner flasker
eksport-øl som koncernens mind-
ste enhed, lukkede den 30.
september af "rationaliserings-hensyn".

Produktionen blev flyttet til
afdelinger i andre byer,
primært Ceres i Arhus.

Derved mistede Horsens sin
nsten 135-årige status som
bryggeri-by, og kun en mindre
del af de omkring 70 Ceres-an-
satte pa den traditionsrige ar-
bejdsplads undgik en plads i
arbejdsløshedskøen. (BJe-.)
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