Lund Sild, der venter at oge sin omsætning med otte millioner kroner, har reception, men der vii
fortsat were produktion i Lund også
Den 24. juli holder Lund Sild
reception i de store lokaler,
man har fået stillet til
rådighed i det industrihus, som Skagen kommune har opført. Til
indkøb af maskiner er der stillet midler til rådighed fra
Egnsudviklingsrådet. — Lund
Sild startede i Skagen i begyndelsen af denne måned og har
dermed fået betydeligt større
muligheder, end man hidtil har
haft. Omsætningen er i
øje-blikket 12 mill. kr. om året,
men næste årsomsætning vii
nok nærme sig de 20 millioner,
mener fabrikant Reinholdt
Christensen.
Fabrikant Reinholdt Christensen

landet for sine fremragende produkter, og også eksporterer til
Sverige, er noget af et eventyr. I
1924 begyndte Reinholdt Christensen som fiskehandler - i det
meget små, som han selv siger.
Penge var der ikke mange af,
men han lavede da slid til sine
egne kunder. Omsætningen voksede, men under krigen var det
meget vanskeligt. Man kunne kun
fa 300 kg sukker om året. I dag
bruger man 15 tons på godt en
uge.
Efterhånden som man fik mere og
bedre maskineri, kom der for alvor
gang i forretningen. Fabrikanten
nævner, at han har haft Kolding
Salatfabrik som kunde i tyve r. Den
første uge købte den for 85 1/z krone.
Nu aftager den for tre millioner
kroner om ret og er Lund Silds
største kunde. - Det er klart, siger
Reinholdt Christensen, at vi far muligheder for at lave en større produktion i Skagen, men iøvrigt er det
en branche, der ikke ma gå for
Når . Lund Sild har besluttet at stærkt frem.
Der beskæftiges forelobig 50 menflytte, skyldes det, oplyser fabrikanten, at der i Lund blev stillet krav nesker i Skagen, hvor det, da det jo
om bygning af et rensningsanlæg til er fiskens by, er nemmere at skaffe
ca. en halv million kroner. Da vi den nødvendige arbejdskraft end her.
samtidig fik tilbud om at komme til
Skagen, besluttede vi at flytte. Vi
rensningsanlægget
Derfor
strandede
begyndte faktisk i en ældre fabrik for
ca. 11/2årsiden,muvaltså
flyttet ind i den nye også, siger fa- Direktør for Lund Sild er Reinbrikanten.
holdt Christensens son, den 26-årige
Børge Juul Christensen, mens datteVirksomhedens
ren Edith Laugesen er driftsleder.
Om sagen vedrørende rensningsanlægget siger direktør Christensen,
Udviklingen indenfor Lund Sild, at Lund Sild havde udarbejdet et
der er blevet berømt over hele projekt til totalrensning af spilde-

historie

vand, bade biologisk og kemisk. Der
var tale om et meget avanceret
- Planerne strandede imidlertid
på, at det 'Mane anlæg ikke matte
lægges i Lund, der jo er placeret
i en byzone. Derefter tilbød vi i
yore egne lokaler at lave det kemiske anlæg,
hvoreftkmunsålebygtio
Vi kunne mode med en ft
udarbejdet pris pa vort ege
Det tilbud, der kom fra
kommunen, var imidlertid for det
biologiske alene lige så stort som
de to anl æg tilsammen, og så
sagde vi nej.
- Vil det sige, at Lund Sild i Lund
lukker?
- Nej, der er ikke fyret en eneste.
Vi beskftiger i øjeblikket 28 mennesker. I Lund vii vi have en specialafdeling, hvor der udvikles nye
produkter i specialiteter. Der arbejdes således i øjeblikket med en ordning for specialfisk med svenskerne.
Derudover vii vi fortsat fremstille
lagen i Lund og sende den til Skagen. Ydermere vii vi have depot her.
Den nye fabrik i Skagen, som er
pa 2000 kvadratmeter, er nok den
største halvkonservesfabrik i landet
i dag, og der lægges meget stor vægt
pa kvaliteten. Den gamle fabrik i
Skagen er pa 1000 kvadratmeter.
Den hedder A/S Luna Fisk og behandler råvaren. Den er netop blevet
udvidet for en halv million kroner.
P. N.

