
ilk en hjertelig
af aka en by

2,4 millioner kroner investeret i ny virksomhed - „Lund Sild" kan overtage det hele fra stat
og kommune, når man har lyst

Pi billedet forklarer direktor Berge Juul Christensen bl. a. borgmester Poul
Moller om arbejdsgangen.

Således ser

— De kan købe huset, den
dag De vil Sådan sagde Ska-
gens borgmester, Poul Moller,
da han bød familien Christen-
sen fra Lund velkommen ved
indvielsen af det industrihus,
som „Lund Sild" er rykket ind
i. Borgmesteren var blandt de
mange, der i lørdags var ind-
budt til reception, og der var

lejlighed til at se den modern
virksomhed, som er indrettet
industrihusets 2.000 kvadrat-
meter. Og der blev sagt mange
gode ord til Lund-familien,
som for ca. 11/2 år siden star-
tede en afdeling i Skagen un-
der navnet „Luna Fisk".

det ny industrihus for .,Lund Sild" ud

Initiativet til industrihuset er
udgået fra Skagen kommune. Det ret-
tede henvendelse til

egnsudviklingsrådet, d.v.s. staten med anmodning
om støtte til byggeriet. - Den slags
kan lade sig gore, når vi har et fir-
ma at putte ind f huset, og staten
iøvrigt godkender de mennesker, der
skal drive virksomheden, siger
borgmester Moller. Vi vil gerne tage fle-
re af disse initiativer, for vi kan
at der sker noget i Skagen.

Borgmester om
forurening

- Selvom luften tilsyneladende
ikke er for god?

- Vi erkender, at der er et pro-
blem med luftforurening, men mener
ikke, at det er så voldsomt, som det
er skreget ud til. Og ihvertfald har
dot ikke generet vores turisme. Vi
har arbejdet med problemet sammen
med andre byer som bl. a. Esbjerg,
Thyborøn og Hanstholm og proble-

merne loses. Om anden forurening
kan jeg sige, at intet af dot, der
lukkes ud fra virksomheden I Ska-
gen, er giftigt, men selvfølgelig hel-
ler ikke rent. Derfor bestræber vi os
sammen med firmaerne at klare
også dette spørgsmål, slutter borg-
mesteren.

Med inventar og maskiner star
„Lund Sild" i ca. 2,4 mill. kr.
Selve bygningerne har kostet
omkring 1,4 mill. kr., hvor Ska-
gen kommune har ofret de 25
pct., staten resten. „Lund Sild"
har selv skaffet udveje for den
sidste million. Familien Christen-
sen kan overtage det hele den
dag i morgen. Stat og kommune
skal ikke tjene pa byggeriet,
men sælger, hvis det sashes. Ill
virksomheden til det nedskrevne

beløb. Formentlig vil „Lund
Sild" senere komme tit at eje
huset.

Virksomheden er indrettet efter de
mest modern principper. Styringen
er fuldautomatisk, og pa en tavle
kan man straks opdage, hvor de fejl
er, som kan opstå, hvorefter man

hurtigt kan fa dem rettet. Produk-
tionskapaciteten er betydelig. Pa den
ene pakkelinie kan man præstere 90
glas sild i minuttet, mens man pa
den anden pakker 40 spande a et
halvt kilo sild i minuttet. I

øjeblik-ket er der beskæftiget 60 mennesker
i fabrikken, men man regner med
snart at komme op pa 100. Det
transportsystem, man anvender, har
man. oplyser direktør Berge Juul
Christensen, selv udtænkt, og det er
med til at give en virkelig rationel
drift.

Ved receptionen bød direktør Bar-
ge Christensen velkommen og takke-
de for al den støtte, „Lund Sild" har
modtaget fra bystyre og andre. -
Det er mit håb, at dot gode samar-
bejde kan fortsætte og være med til
at udvikle et godt arbejdsklima. Vi
er glade for virksomheden, som
forhåbentlig vil sætte os i stand til at
yde den fornødne service overfor
yore kunder.

Vi star i dag i et hue, der bærer
præg af, at her skal der arbejdes,
sagde borgmester Poul Møller. Det
har været en glæde for os at være
med till at bygge dette industrihus
pa Skagen havn, hvor råvarerne jo
er lige udenfor døren. Huset skal stå
som et monument for et godt samar-
bejde. Vi håber, at samarbejdet vil
fortsætte, sa det kan være med til at
skabe en fremtid for den by, vi bar

Velkommen til familien Christen-
sen, som er i besiddelse af energi og
gåpåmod. Jeg håber, at virksomhe-
den vil komme til at virke så til-
fredsstillende, som man har tænkt
sig, sluttede borgmesteren.

En virkelig god
arbejdsplads

Arkitekt Erling Nielsen ønskede
tillykke med virksomheden. Det var
hans håb, at familien Christensen
ma føle sig hjemme i Skagen. Han
takkede til forskellig side og ud-

Et kig ind i den store hal

bragte et rigtigt Skagen-hurra med
masser af hip'er for Christensen-fa-
milien. Johs. Hansen, Kolding Sala-
ter, hyldede i hjertelige ord fabri-
kant Reinhardt Christensen, der har
lagt grunden til „Lund Sild". - Hans
store interesse bar altid v æret ar-
bejdet. Hans næststørste interesse
har været at spille kort, men det
har der ikke været meget tid till,
fordi han ofte arbejdede tyve timer
I døgnet. Reinhardt Christensen har
ungdom i sin familie, som er dygtig
og energisk, og som vi har tillid til.

Formanden for Kvindeligt Ar-
bejdertorbund, Frida Madsen,
takkede i hjertelige ord „Lund
Sild" for den gode arbejdsplads,
der er skabt, og fordi man

beskæftiger så mange kvinder. -
Det har, sagde bun, været en
virkelig fornøjelse at komme
rundt i virksomheden i dag og
jeg takker for den gode made, vi
altid kan tale om tingene pi. Vi
har ingen problemer haft. Alt

klares pi en kammeratlig made,
og det er vi glade for.

Ved sammenkomsten pa Hotel
Skagen, udtrykte direktør Barge
Christensen sin tak for de mange
venlige ord, - Det har været en stor
dag for os, og vi har Met en pro-
duktionskapacitet, så vi kan leve op
tit det, der ventes af os.

P.N.

med transportbåndene
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