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Allan Laursen med »Gold-
digger«, som bruges til at flytte 
det franske guld. Pressefoto.

ERHVERV

LEMVIG: Når AL Lift leverer løfte-
grej, der med vakuum-sug letter ar-
bejdet, er det typisk til kunder i indu-
strien og entreprenørbranchen. Men 
gennem sin importør i Frankrig har 
Lemvig-virksomheden for nylig fået 
en anderledes, guldrandet virksom-
hed på kundeliste: Nemlig den fran-
ske nationalbank.

»Som andre nationalbanker har 
Frankrig også en guldreserve, der er 
gemt af vejen i bankbokse langt ne-
de i kælderen under nationalbanken 
i Paris. Kasserne med guldbarrerne 
vejer hver 60 kilo, og dem må bank-
folkene ikke længere løfte rundt på 
med håndkraft. Vi har derfor ud-
viklet et håndteringsudstyr, der kan 
sendes 50 meter ned under jorden 
med elevatoren og bruges til at flytte 

guldbarrer for millioner,« siger Allan 
Laursen, indehaver af AL Lift.

Det, der tog længst tid i forbindel-
se med aftalen, var at få den franske 
importør sikkerhedsgodkendt til et 
besøg i nationalbankens allerhellig-
ste lokaler. Men da han først havde 
været på besøg i guld-kælderen og 
havde fået et par tomme guld-kasser 
med hjem til Allan Laursen i Lemvig, 
tog det kun tre uger at bygge den bat-

teridrevne løsning, der har fået nav-
net »Gold-digger«.

Hver kasse indeholder guldbarrer 
for 1,2 millioner kroner og er dermed 
relativt den dyreste vare, som AL Lift 
hidtil løftet på plads.

Ud over at det er en sjov og spekta-
kulær opgave, så morer Allan Laur-
sen sig også over, at han således igen 
må siges at have fået bankverdenens 
tillid. Efter nogle drøje år under fi-

nanskrisen blev han for tre år siden 
tvunget til at afhænde den virksom-
hed, som han etablerede i 1988.

Allan Laursen gav dog ikke op og 
er igen veletableret med salg af hånd-
teringsudstyr til kunder i både ind- 
og udland. Og altså også helt nede 
i den franske nationalbanks guld-
kælder.

Løfter de franske guld-reserver
Når den franske nationalbanks guld-reserver skal flyttes, er det med hjælp fra Lemvig-virksomheden AL-Lift.
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LEMVIG: For tredje år i træk 
lægger Lemvig Maskinforret-
ning lokaler til en stor Forårs-
messe i den kommende week-
end. Sidste år blev udstillingen 
udvidet til at omfatte to haller, 
og det er også tilfældet i år.

»Vi vil gerne være med til at 
samle land og by - og det bety-

der konkret, at Forårsmessen 
er en god lejlighed for alle inte-
resserede til at kommer op til 
Lemvig Maskinforretning for 
at se, hvad både vi og de øvrige 
udstillere har at byde på,« siger 
Børge Ørgaard fra Lemvig Ma-
skinforretning.

Der er godt fyldt op i de to 
haller med en bred vifte af ud-
stillere, der hver på sin måde 
præsenterer nogle af forårets 
nyheder.

»Lemvig Maskinforretning 

vil gerne være synlig i bybil-
ledet, og vi vil også gerne gøre 
opmærksom på, at vi handler 
med alle - og ikke bare land-
mænd. Således har vores ha-
ve-park-afdeling haft en me-
get stor og positiv udvikling 
de seneste år, men derudover 
har vi faktisk mange artikler, 
som alle har brug for,« under-
streger Børge Ørgaard.

Have-park-afdelingen vil 
være meget synlig til For-
årsmessen, hvor man kan se 

græsslåmaskiner og have-
maskiner af enhver art - og af 
mærkerne Stiga, Husquarna, 
Ferris og Ferrari.

»Vi glæder os også over, at 
der på Forårsmessen er mange 
gengangere på udstillersiden. 
Det siger noget om, at denne 

Land og by mødes til 
 Forårsmessen
Lemvig Masinforretning rammen om stor 
Forårsmesse i weekenden.

Børge Ørgaard ser frem til 
weekendens store Forårsmes-
se i Lemvig Maskinforretning.

» 
Kasserne med 
guldbarrerne 

vejer hver 60 kilo, og 
dem må bankfolkene 
ikke længere løfte rundt 
på med håndkraft.

ALLAN LAURSEN, in-
dehaver AL Lift.

udstilling ligger på det rigtige 
tidspunkt i forhold til foråret, 
men også at der er en flot op-
bakning fra gæsterne, der be-
nytter lejligheden til at hand-
le eller til at lave aftaler om be-
søg,« siger Børge Ørgaard.


