
Høje priser på brugte biler hentede
million-overskud hjem til bilhus
Autocentralen er med opkøb på få år blevet
en af områdets største bilhuse. Det kaster
millionoverskud af sig, men krig og prop i
leveringen af nye biler kan få virksomhedens
vækst til at bremse op.

Henrik Nordstrøm Holm
henho@jfmedier.dk

Anders Lindskov Jensen (længst til højre) glæder sig over, at Autocentralen kom ud af 2021 med stort millionoverskud. 2022 peger dog ikke på
samme vækst som tidligere. Her står han sammen med sin bror Palle Lindskov Jensen (tv) og sin far Knud Majgaard Jensen. Foto: Søren Gylling

KOLDING: Med godt 400 ansat-
te, syv afdelinger og håndte-
ringen af over 12.000 biler
om året er Autocentralen ble-
vet en af de mere markante
aktører i den danske auto-
branche i de senere år.

Virksomheden, som har
hovedsæde i Kolding, er fami-
lieejet, og i spidsen står de tre
gange Jensen - nemlig far
Knud Majgaard Jensen og
sønnerne Palle Lindskov Jen-
sen og Anders Lindskov Jen-
sen.

De har netop underskrevet
og godkendt det nyeste års-
regnskab for Autocentra-
len.com Holding, som er mo-
derselskabet for alle afdelin-
ger, og det viser et overskud
før skat på 15,2 millioner kro-
ner, hvilket er det bedste re-
sultat i nyere tid.

- Vi er meget tilfredse med
året, som endda startede
med, at vores butikslokaler
blev tvangslukket på grund af
corona-nedluknininger, og
at der generelt var stor man-
gel på nye biler. Det satte vo-
res forretning under pres, og

kaldte agentmodel, som er en
lidt anden måde at sælge bi-
ler på, end vi traditionelt set
er vant til. Her kan bilhuse
blive erstattet af mindre udle-
veringssteder. Det betyder
også, at vi potentielt set kan
se frem til mindre indtjening
pr. bil, end vi er vant til i dag.
Det er noget, vi skal være for-
beredt på, og derfor skal vi
selvfølgelig se på alle de ste-
der, vi kan optimere.

Vi overlever jo fint
De to sønner og faren Knud
har tidligere fortalt til Jydske-
Vestkysten, at de gerne vil
holde fast i nogle af de fami-
lieværdier, som de er vokset
op med, når de som chefer le-

der Autocentralen.
Eksempelvis stod de under

corona-perioden flere gange
i den situation, at de skulle
vælge mellem at afskedige
ansatte og så fastholde dem i
håbet om, at tingene ville
vende. Det gjorde tingene
som bekendt.

Elbiler er guld værd
Nu har den globale usikker-
hed udløst af krigen i Ukraine
skabt nye udfordringer for
autobranchen, og det kom-
mer oven i rentestigninger og
inflation, som gør kunderne
en smule mere forbeholdne
end tidligere.

- Der er længere mellem
kunderne i butikken, fordi

usikkerheden fylder mere.
Omvendt er dem, som så rent
faktisk kommer forbi, måske
endnu mere seriøse end tidli-
gere. Det er jo svært at garde-
re os mod store begivenheder
i udlandet, som vi ikke rigtig
kan ændre på. Forretnings-
mæssigt er det ikke optimalt,
men vi overlever jo fint på
det, og så har vi bare en lidt
mindre god forretning, end vi
normalt ville have haft. Så det
er jeg ikke så nervøs for, siger
Anders Lindskov Jensen.

Selv om det samlede
bilsalg i Danmark har været
nedadgående i de seneste par
år med corona-krisen som
den primære forklaring, er
danskernes interesse steget

kraftigt for især elbiler. Hos
Autocentralen udgør salget af
elbiler i dag mellem 35 og 40
procent af nybilsalget, forkla-
rer Anders Lindskov Jensen.

- Biler på strøm har været
enormt efterspurgte på tværs
af alle vores mærker, og det
har sat markedet under pres,
mens det til tider har gjort
det svært at have bilerne på
lager. Men når vi så har hen-
tet lettere brugte elbiler
hjem, er de blevet solgt meget
hurtigt, så det har opvejet en
del. Hertil har vores værkste-
der har travlt, og det samme
har vores autolakering og kl-
argøring, siger Anders Lind-
skov Jensen.

FAKTA
AUTOCENTRALEN - 
KORT FORTALT
Autocentralen består af syv
afdelinger. To afdelinger i
Kolding og en afdeling i hen-
holdsvis Haderslev, Vejen, Es-
bjerg, Horsens og Vejle.

Autocentralen er Sydjyllands
største bilkæde med et stort
udvalg af både nye og brugte
biler, ligesom man er mær-
keforhandler og service-
værksted for Citroën, Honda,
Hyundai, Nissan, Skoda,
Volkswagen, Seat og Cupra.

Bilforhandleren håndterer
omkring 12.000 bilsalg årligt
og beskæftiger cirka 400 an-
satte i hele koncernen.

det tippede en del over i favør
af brugtbilsmarkedet, hvor
der virkelig var tryk på i for-
hold til at importere, fortæl-
ler direktør Anders Lindskov
Jensen.

Væksten aftager 
Han har været del af den
øverste ledelse i Autocentra-
len siden 1995, hvor han sam-
men med broren Palle gik ind
i virksomheden, som er
grundlagt af faren Knud Ma-
jgaard Jensen i 1976.

Millionoverskuddet i 2021
er ifølge direktøren et resultat
af flere års arbejde med dels
at opkøbe konkurrerende bil-
huse og sammenlægge afde-
linger, samtidig med at de ek-
sisterende afdelinger er ble-
vet udvidet. Det gælder ek-
sempelvis med et nybygget
bilhus i Horsens og en udvi-
delse af afdelingen på Egtved
Allé i Kolding.

Anders Lindskov Jensen
tror dog, at tempoet vil blive
trukket en smule ud af virk-
somheden i 2022 og frem.

- Vi har været på lidt af en
rejse de senere år, og vi be-
gynder at se resultaterne af de
strategier, vi har lagt. Men vo-
res iver efter opkøb og udvi-
delser vil meget naturligt ta-
ge lidt af, og det sker nu. Vi
kigger nok lidt mere indad og
koncentrerer os om at gøre
vores nuværende afdelinger
endnu bedre, siger han og til-
føjer:

- Lige nu taler vi i auto-
branchen en del om den så-

FAKTA
DE TRE GANGE 
JENSEN I TOPPEN AF 
AUTOCENTRALEN
Knud Majgaard Jensen er
grundlægger af Autocentra-
len i 1976 i Kolding. Han er
udannet maskinarbejder og
arbejdede i en tidlig alder
lidt med biler. I dag har bil-
forhandleren syv afdelinger i
det syd- og sønderjyske, her-
under to i Kolding.

Palle Lindskov Jensen, der i
dag er salgsdirektør, har
læst erhvervsøkonomi i Kol-
ding. Han har arbejdet i virk-
somheden, siden han var 11
år gammel. Han startede
hos Autocentralen i 1995.

Anders Lindskov Jensen er
direktør og har en baggrund
som handelsstudent i Kol-
ding. Allerede efter gymnasi-
et arbejdede han henimod et
job med kontor og salg. Han
har siden 1995 været en del
af den øverste ledelse.
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DØDSBOER OG
RESTBOER KØBES

Vi giver altid gerne et gratis og uforpligtigende tilbud  
- uanset opgavens omfang. 

Ingen opgave er for stor og ingen for lille. 

Vi køber teak- og palisandermøbler
samt dansk møbeldesign. 

Lamper, keramik, figurer og stel. 
Guldsmykker og alt i sølv. 

Kontakt Johannes Svane på 2988 2976 

www.svanesantik.dk
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