
selvom vi kunne levere det
femdobbelte. Men vi kan klare
os ugen ud, dog ved jeg ikke,
hvad der sker i Odense, siger
E.A. Sørensen.

_ »Snydt« tre gange
Depot-indehaver hos Carls-

berg i Sønderborg, H.A. Krogh,
ønsker ikke at udtale sig om
situationen. Det oplyses dog, at
det ikke ser alt for godt ud.
Således har Carisberg-depotet de
sidste tre mandage ikke modta-
get nye forsyninger. Men sam-
menlignet med Tuborg er forsy-
ningen endnu nogenlunde nor-
mal.

Et Jydske-rundspørge afslører
desuden, at Faxe endnu ikke har
mærket nogen større stigning i
ølsalget.

- Men salget er en smule
større end normalt, oplyser Sø-
rine Olsen frs depotet.

Et a propos til festlighederne
i Nordborg og Augustenborg:
Folk skal ikke være bange for,
at de ikke kan få deres pilsnere.
Forsyningen er sikret via andre
bryggerier.

Ved at være øl-mangel i Sønderborg-området:

IAugustenborg
og Nordborg må de
feste uden Tuborg
Depot får kun femtedel af normal forsyning

Tuberg-depotet i Sønderborg har måttet afslå at levere
øl til bl.a. festlighederne i Nordborg og Augustenborg.
Grunden er uregelmæssigheder i forsyningen fra Køben-
havn.

- Vi har indskrænket til kun
at levere til købmænd og værts-
huse og kan ikke levere til andre.
Der er simpelt hen ikke øl nok,
siger Inger Lund frs Tuborg-
depotet.

I realiteten kan depotet kun
levere en femtedel af det normale
omfang. Der kommer i øjeblikket
kun en ladning på 720 kasser om
ugen. I normale tider er dette
dagsrationen, der kommer til
Sønderborg.

- Og derfor er vi nødsaget
til udelukkende at levere til dem,
der skal leve af det;' siger Inger
Lund til Jydske.

Underdirektør Ole Andreasen,
De forenede Bryggerier:

- Tuborgs forsyningsvanske-
ligheder i Sønderborg-området er
en følge af de overenskomststri-
dige arbejdsnedlæggelser, vi har
haft i foråret. På Sjælland har
det givet forsyningsvanskelighe-

der for såvel Tuborg som Carls-
berg.

Mere end fordoblet
Hos Albani er man godt

tilfreds, idet der er en ganske
overordentlig stigning at spore
på grund af vanskelighederne,
Tuborg har.

- Vi kan næsten ikke følge
med. Vor normale afsætning
ligger på mellem 1.200 og 1.500
kasser om ugen, men skal vi
følge efterspørgslen, kan vi le-
vere 3.000 kasser om ugen.

Men det er ikke sikkert, at det
bliver ved, siger depot-indehaver
E.A. Sørensen.

- Spørgsmålet er nemlig, om
bryggeriet i Odense kan følge
med. Der har allerede været tale
om, at vi skal sættes på forde-
ling. Bliver det tilfældet, kan vi
blive udsat for at skulle nøjes
med mellem 500 og 600 kasser,


