Horsensbryg« Mar
til april
DFDS dyrker
Rumænien efter
vellykket bryggeri-transport

denne opgave har fact
mange nye kontakter.
- Rumænerne har installeret bryggeriet i 12.000
kvm. store bygninger på et
10 hektar stort område
nr Constanta. BygninHORSENS - Det er ikke gen har tykke mure, og ruen aprilsnar, når der 1. mnerne har forsænket
loftet, så de er sikre på at
april nste år skænkes
kunne holde den rigtige
op med en ny
"Horsens-bryg“: De gamle temperatur året rundt.
Ceres-maskiner er Byggeriet ligger i 1200 menemlig denne dag Mar ters højde, og de har lavet
til igen af spy 01 fra sig. en 400 meter dyb brønd for
at have en sikker og ren
Denne gang i Rum mi- vandforsyning, siger
gen Elmegaard.
en.
Han matte igennem natRumænerne købte hele
bryggeriet - minus bygnin- lige forhandlinger med en
ger - og DFDS sørgede i noget sur tolder, der dog
maj for, at hele molevitten livede gevaldigt op, da aftalen var på plads.
blev sejlet til Rumnien.
Ved ankomsten til
Sektionsleder • Jørgen
Elmegaard, der er DFDS' Rumænien var det nødvendigt at hyre en flydekran,
projekt-mager på sådanne
utraditionelle opgaver - men det kunne lade sig Ohar netop vær et
i Rumæ- re for bare 7000 kr. for fern
nien, hvor DFDS efter timers arbejde. I Hamborg

S.

Båndet fra Ceres i Horsens er snart klar igen, og omkring,
1. april ventes de første 01 at rulle ud fra fabrikken
Rumnien. (Arkivfoto: Martin Ravn)
- for eksempel - koster en
sådan kran 1400 D-Mark, i
timen vel at mærke.

Omgangsbajere
- De forventer at have de
første 01 klar den 1. april
nste år. Under vores
samarbejde lær te de at sige
bunds", når vi fik en
forfriskning, og dét skriver
de nu på hver tiende flaske, så det kommer til at
fungere som de
vi selv
”omgangs-bajere",

kendte for år tilbage
flasker med rillet bund, si
ger Jørgen Elmegaard.
Rum nerne har love
DFDS en palle af det ny(
bryg - som tak for god
samarbejde.
Jørgen Elmegaard mod
tager om en måneds tid en
rumænsk erhvervs-dele
gation i Horsens. Rum æ
nerne skal blandt andet se
på udstyr til avis-produk
tion hos Thorsted Maski
ner. (hj)

