
Gammelt firma
i Horsens lukket
Horsens Kulkompagni, der i 1936 blev aktieselskab,
lukket af koncern

Et af byens gamle, re-
spekterede firmaer, Hor-
sens Kulkompagni, er luk-
ket. Det har haft sit virke
i byen gennem meget lang
tid og blev i 1936 aktiesel-
skab. Det har gennem
mange år tilhørt

familie-koncernen A/S Carl Nord-
strand, og det er denne le-
delse, der har truffet be-
slutning om at lukke fir-
maet i Horsens samt andre
steder i landet.

Forklaringen skal være, at
regnskabsresultatet har væ-
ret utilfredsstillende - på
trods af en hard konkur-
rence, hvor Horsens-firmaet
har haft en peen forrentning,
og hvor man gennem de
mange år har haft en god og
solid kundekreds.

Lukker flere firmaer
Bestyrelsen for koncernen

har imidlertid ment, at man
matte lukke flere af sine fir-
maer indenfor kul- og olie-
branchen.

Per Hansen (49 år), der
afløste sin far, Karl Hansen,
på direktørposten i 1972, ef-
ter at denne havde varetaget
firmaet siden 1938, har siden
beslutningen om lukningen
arbejdet hårdt pa at videre-
føre forretningen, men matte
opgive, fordi kapitalkravene
var sit store. Han har gjort
det ikke mindst for at sikre
medarbejderne.

Har nye planer
Derefter arbejder Per

Hansen med nye planer, ef-
ter at han med beklagelse
har måttet se i øjnene, at
bade han og medarbejderne
er blevet afskediget. Han
regner med, at han efter
sommeren i et nyt selskab
sammen med en kompagnon
kan gennemføre en fortsat
betjening af de kunder, Hor-

sens Kulkompagni har.
Det skal i den forbindelse

nævnes, at Per Hansen har
sikret fortsatte leverancer af
polske kul, som han har haft
agentur for gennem flere år,
og her er der tale om kvali-
tetskul.

Kulpladsen
brydes ned

Per Hansen oplyser, at al-
lerede på mandag begynder
entreprenørfirmaet Kingo
Carlsen i Silkeborg ned-
brydningen af kulpladsen på
havnen, der er på ca. 5.000
kvadratmeter. Det er menin-
gen, at arealet skal være op-
lagsplads for andre produk-
ter.

Ejendommnen i Ræders-
gade skal sælges. Det er med
andre ord ikke, fordi kapi-
talgrundlaget er forsvundet,
at Horsens Kulkompagni må
lukke. Selvom konkurren-
cen er hard. (P.N.)
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