
Kirk fyrer 300
Alcatel Kirk vil afvikle produktionen i Horsens og har sat produktionsafdelinger til salg
HORSENS - De 550 ansatte pa en af
Danmarks største og ældste televirk-
somheder, Alcatel Kirk A/S i Horsens
fik i formiddags at vide, at 300 af
dem i løbet af denne maned bliver
fyret.

Horsens vågnede op til et chok i morges, da
Danmarks Radio i Vejle, Kanal 94, med dagbla-
det Børsen som kilde kunne meddele, at byens
største virksomhed, Alcatel Kirk A/S i dag vile
blive solgt til en foreløbig ukendt ejerkreds.

Men pa medarbejdermøder i løbet af formid-
dagen og pa et pressemøde kl.. 11 med admini-
strerende direktør Soren Hoff-Jessen viste det
sig, at virkeligheden er langt alvorligere.

Sat til salg
Alcatel Kirk vil stoppe produktionen i Hor-

sens og forhandler i øjeblikket om salg af to
divisioner, idet man har sat transducer-samt
telefonproduktionen med de ca. 200
tilbagevæerende ansattetil

Direktør Soren Hoff-Jessen kunne på pres-

semødet ikke robe, hvem man forhandler med i
forbindelse med salget - heller ikke om der
bliver forhandlet til dansk eller udenlandsk si-
de, men han refiner med, at forhandlingerne
falder på plads i løbet af tre til seks måneder.

Pr. 1. januar 1992 forventer Alcatel at have
omdannet sit selskab i Danmark til et distribu-
tionsselskab under navnet Alcatel Danmark,
der fortrinsvis skal sælge Alcatels

telefonomstillingsanlæg, digitale telefonterminaler og
transmissionsudstyr samt levere reservedele
og service pa Alcatels produkter.

Distributionsselskabet, der far ca. 35 medar-
bejdere, vil fortsat vre placeret i Horsens, og i
tilknytning til det viderefører Alcatel et udvik-
lingscenter for avancerede telefonapparater
med omkring 30 ansatte.

- De resterende ansatte i transducer- og tele-
fondivisionerne håber vi kan få ansættelse hos
de nye ejere, siger administrerende direktør
Soren Hoff-Jessen. Vi kan naturligvis ikke ga-
rantere noget, men mener, at vor planlægning
er lagt sådan, at der bliver arbejde til dem. Vi
har brug for at starte på en ny platform og
derfra arbejde os op, således at der forhåbentlig.
med tiden også bliver flere arbejdspladser.

Aero Space divisionen i Ballerup og et lille
”hjørne" i Horsens, fortstter undret med at
fremstille udstyr til luftfartsindustrien og det

europæiske rumfartsprogram.

Kæmpe-underskud

Årsagen til de store indskrænkninger pa
Alcatel Kirk, er tre-fire år med stærkt voksen-
de underskud p.g.a. liberaliseringen på tele-
markedet, der har gjort, at telefonselskaberne i
stigende omfang køber deres produkter i

Fjernøsten.
Da Alcatel i 1987 overtog Standard Electric

Kirk i Horsens, havde man et pnt overskud,
der allerede året efter blev vendt til et under-
skud, og i år forventes underskuddet at blive på
68 mill. kr.

Det samlede underskud siden overtagelsen
når dermed op på 105,5 mill. kr.

Samtidig med de 125 medarbejdere i Balle-
rup, blev de 550 ansatte på fabrikken i Horsens
ad tre omgange kaldt ind til

informationsmøder om fremtiden for deres arbejdsplads. Klok-
ken otte gjaldt det virksomhedens ledere, en
time efter samtlige tillidsfolk og klokken 10

blev fabrikkens øvrige medarbejderne kaldt
ind.

- Vi ved ingenting - kun det, vi har hørt
gennem pressen. men vi frygter det værste, lød
det sporadisk fra de ansatte, da de var på vej til

mødet. En halv time efter havde de fået besked.
- Vi er lammede. Bedre kan det ikke siges,

sagde de chokerede medarbejdere, der havde
samlet sig i smågrupper udenfor fabrikken.

- 300 fyret, det er vrre end vi forestillede os.
- Endnu ved vi ikke, hvem af os der skal ud.

Der bliver forst sat navne på fyresedlerne i
løbet af august.

- Men uanset hvem det bliver, så er det
håb-løst, for der er jo ikke andet arbejde at få.

- Det her er simpelthen en tragedie. Ikke kun
for os - men hele byen. Og det ender vel med, at
hele fabrikken lukker.

- Og hvad kan vi gore andet end at græde,
men det hjælper jo ikke noget.

Den franske Alcatel-koncern har 140.000 an-
satte og en årsomsætning pa 90 mia. kr. (can/
birte)


	Page 1

