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       Sælger know how til
tobaksfabrik i Schweiz

Trods et alvorligt handicap er Christopher Petersen indgået i betydningsfuldt samarbejde

Christopher Petersen - han gav aldrig op.
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Et nyt og i sin karakter 
helt specielt firma har set 
dagens lys i Horsens. C. P. 
Tobacco International 
hedder det, og adressen er 
Bakkesvinget 188. Man-
den bag det er fabrikant 
Christopher Petersen og 
etableringen af det er et 
udtryk for, at selv menne-
sker med et svært handi-
cap ikke behøver at give 
op.
Christopher Petersen drev 

Petersen & Sørensens To-
baksfabrikker i Smedegade 
indtil produktionsstoppet i 
september 1986. Efter at byg-
ningskomplekset nogle måne-
der i forvejen var blevet solgt 
til Det almindelige danske 
Ejendomsselskab, der har om-
skabt det hele til »Tobaksgår-
den«.

Fylder 40 år
Christopher Petersen fyl

der den 24. november 40 år - 
dagen før sin kone - og det vil 
han markere med åbent hus 
kl. 12-16 - også for at præsen-
tere selve firmaet.

Efter stoppet i Horsens søg-
te Christopher Petersen at få 
genskabt produktionen et an-
det sted, men politiske og an-
dre forhold gjorde, at det ikke 
i første omgang lykkedes for 
ham.

I 1987 blev han efter en ope-
ration i ryggen udskrevet fra 
sygehuset i Vejle med besked 
om, at man ikke kunne gøre 
mere for ham. Baggrunden 
herfor var komplikationer op-
stået som følge af et stafylo-
kok-angreb.

Gav ikke op
På trods af at han fremover 

må bevæge sig med krykke-
stokke, gav han ikke op. Han 
tog på en rundtur til en række 
europæiske lande, og det var 
meget besværligt på grund af 
handicappet.

Han fik et tilbud fra tobaks-
firmaet Rinsoz & Ormond i 
V e v e y  v e d  M o n t r e u x  i  
Schweiz, men han gav en til-
bagemelding om, at det øko-- 
nomiske tilbud var så dårligt,

at firmaet åbenbart ikke ville 
noget - eller en masse mere! 
Basis for tilbudet gjorde, at 
Christopher Petersen ikke 
kunne lave en konkurrence-
mæssig tobakskollektion.

- Så gik det hele pludselig 
hurtigt, fortæller Christopher 
Petersen. Jeg blev ringet op og 
spurgt, om man måtte komme 
og besøge mig et par dage se-
nere. Jeg hentede direktøren i 
lufthavnen, og vi forhandlede 
halvanden dag.
Hurtigt igang

- I løbet af to uger var jeg i 
gang med at udvikle tobakker 
for firmaet, som - viste det sig 
- havde brug for min viden. 
Den første tobak efter min re-
cept blev eksporteret til Cana-
da i størrelsesordenen 1000 
tons, produceret i Schweiz, og 
siden har vort samarbejde væ-
ret fortsat.

Know how og recepter er 
stadig min ejendom. Sålænge 
firmaet overholder sin del af 
aftalen, er jeg »ansat« hos det. 
Jeg har ansvaret for de pro-
dukter, vi sælger, bl. a. til mi-
ne gamle og nye kunder i Ca-
nada. Tillige er udviklingen og 
kundekontakten mit ansvar,

og det drejer sig endvidere til 
dels om indkøb og produktion.

- Det schweiziske firma har 
en årsomsætning på ca. 200 
mill. schweizer-francs, og der 
er beskæftiget omkring 600 
medarbejdere. Firmaet be-
skæftiger sig udover alt inden 
for røgvarer med fødevarein-
dustrien. Mit hovedprodukt 
er pibetobak, men det spæn- 
dende er, at firmaet som noget 
helt nyt også er begyndt at la-
ve cigaretter for mig. Jeg har 
lige talt med canadierne, som 
siger, at cigaretten er slået så 
positivt an, at jeg nu går i gang 
med at udvikle mærke nr. to.
En håndsrækning 
på rette tid

- Det er klart, at jeg til sta-
dighed følger udviklingen in-
den for branchen, hvor man 
skal være meget fleksibel, ba-
seret på kundeønsker, Udover 
til eksport har jeg også udvik-
let en tobak til firmaets hjem-
memarked. Den blev lanceret 
i sommer og går udmærket.

- Jeg er temmelig ofte i 
Schweiz, og det at jeg bevæger 
mig ved krykkestokke har ik-
ke skabt problemer i samar-
bejde med firmaet, der stiller

chauffør til rådighed for mig. 
Og når jeg flyver, har jeg fået 
stor hjælp af SAS. Økonomisk 
klarer jeg mig fint og har vel 
aldrig haft så stor omsætning 
i min tid hos Petersen & Sø-
rensen, som jeg har i dag.

Det har vist sig, at jeg fik en 
håndsrækning på det rette 
tidspunkt. Det er reelle men-
nesker jeg har med at gøre, og 
det var godt, at man havde 
brug for mig. Hovedparten af 
den tobak, jeg har udviklet, 
går til Canada, der også var en 
stor kunde hos Petersen & Sø-
rensen. Canadierne havde - da 
jeg stoppede hos Petersen & 
Sørensen - prøvet andre mær-
ker, men da jeg igen begyndte 
at udvikle tobakker, kom de til 
os. Det er jeg meget glad for. 
Jeg blev budt velkommen til-
bage, og det er blevet til en 
stabil forsyningssituation 
igen. Man må jo mene, at mit 
navn borger for kvaliteten og 
ventede på, at jeg skulle kom-
me i gang igen, tilføjer Chri-
stopher Petersen.

Vil sige tak
- Når jeg holder åbent hus 

på min 40 års fødselsdag, er 
den væsentligste grund, at jeg 
gerne vil sige tak til de mange

mennesker, som har været 
enestående hjælpsomme over 
for mig og har støttet mig i 
mine bestræbelser på at kom-
me i gang igen.

Christopher Petersen er fla-
sket op inden for tobaksbran-
chen og har haft lære- og stu-
dieår på flere fabrikker. For 
yderligere at udvikle sig, tog 
han eksamen som handelsstu-
dent, sideløbende med at han 
beskæftigede sig med eksport

fra Petersen & Sørensen.
Da hans far, fabrikant Ej-

nar Petersen, blev syg, blev 
Christopher Petersen kaldt 
hjem, og han overtog ledelsen 
af virksomheden i 1976. I 1980 
blev fabrikken opdelt i et ejen-
domsselskab, som hans mor 
stod for, og et produktionssel-
skab, som han kørte.

- Sygdommen har været 
hård ved mig. Derfor er jeg 
utrolig lykkelig for den opbak-

ning, jeg har fået hos min ko-
ne og børn. Jeg kan godt for-
stå, at man efter en sygdom 
har svært ved at komme til at 
arbejde igen, men jeg har haft 
den lykke, at jeg har kunnet 
gøre det takket være min vi-
den inden for tobaksbran-
chen, siger Christopher Peter-
sen, som har skabt megen re-
sepkt om sin person takket 
være en enestående udhol-
denhed.
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