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Line med sin mand Peter og deres tvillinger Via og Nor. Peter mødte hun, da hun var i lære som mekaniker hos
Autocentralen i Kolding. Han arbejdede på reservedelslageret, og de fandt sammen om den fælles interesse
for biler. I dag bor de i Herslev ved Fredericia i et hus, de selv har istandsat. Foto: Studie W7 Odense

Fra venstre er det rundviser ved BC Syd, Christian Seeberg, ”Årets Elev” Line Abild Nielsen fra Autocentralen,
reservedelsansvarlig Karsten Rohde Sørensen ligeledes fra Autocentralen samt Julie Bæk Krogh, der er for-
mand for HK Privat Sydjylland. Privatfoto

Ung tvillingemor
kåret af HK
som Årets Elev
Reservedelselev Line Abild Nielsen fra Autocentralen Haderslev
har netop modtaget prisen som Årets Elev i skarp konkurrence
med mere end 70 andre elever og lærlinge. Det er er fagfor-
bundet HK Sydjylland, der står bag kåringen.

Dorthe Rasmussen
dra@ugeavisen.dk

En skade i håndleddet gjorde, at Line Abild Nielsen ikke kunne blive mekaniker. I stedet begyndte hun på ud-
dannelsen som reservedelsassistent. Foto: Dorthe Rasmussen

de sig ”Årets Elev”.
Foran mere end 70 andre

elever og lærlinge var det
hende, der kørte afsted med
sejren i HK Sydjyllands
kåring.

- Det er da helt vildt fedt.
Det var nok ikke noget, som
jeg havde turdet håbe på, især
fordi der jo var temmelig

mange med i konkurrencen,
fortæller Line Abild Nielsen,
der er mor til et sæt tvillinger,
som netop er fyldt to år.

Hun begyndte som reser-
vedelselev i maj sidste år, og
er dermed lidt mere end
halvvejs i den toårige uddan-
nelse. Og hun befinder sig ty-
deligvis som en fisk i vandet.

HADERSLEV: Hun er sej.
Den 23-årige Line Abild

Nielsen, der er ansat som re-
servedelselev hos Autocen-
tralen i Haderslev, kan nu kal-
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Line Abild Nielsen er en gæv kvin-
de, der tager livets udfordringer i
stil arm. Hun elsker sit arbejde på
Autocentralen Haderslev. Foto:
Dorthe Rasmussen

Jeg er det helt rette 
sted, det er der ingen 
tvivl om
LINE ABILD NIELSEN

”

FAKTA

AUTOCENTRALEN
Autocentralen.com er en af Syd- og Sønderjyllands største bil-
koncerner med syv bilhuse, der er fordelt i seks af de største by-
er i landsdelen: Horsens, Vejle, Kolding, Haderslev, Vejen og Es-
bjerg.

Endvidere driver Autocentralen.com en leasing-afdeling i Køben-
havn samt Auto:Design, der leverer indretning og foliering af kø-
retøjer.

Koncernen er autoriseret forhandler af Citroën, Honda, Hyundai
og Nissan samt Semler-mærkerne Cupra, Seat, Skoda og
Volkswagen. Endvidere er Autocentralen.com autoriseret servi-
ceværksted for Audi og Opel.

Samlet er der tæt på 400 medarbejdere i Autocentralen.com,
som oprindeligt er grundlagt i 1976 med udgangspunkt i Kol-
ding af Knud Majgaard Jensen. Koncernen ejes og drives fortsat
af grundlæggeren sammen med sønnerne Palle og Anders Lind-
skov Jensen, der er henholdsvis salgsdirektør og administreren-
de direktør i Autocentralen.com.

Der omsættes årligt i omegnen af 12.000 nye og nyere brugte
person- og varebiler i de syv bilhuse i Syd- og Sønderjylland.

fortæller Line Abild Nielsen.
Selv om hun er en ung mor,

så er hun meget voksen inde-
ni.

Fra en ung alder har hun
været vant til at tage ansvar
for et hjem og klare meget
selv.

Hendes forældre er skilt, og
hun er primært opvokset ved
sin mor.

Da Line var ni år gammel,
blev moderen ramt af en
blodprop i hjernen, der gjor-
de hende lam i den ene side.

- Lægen sagde rent ud sagt
til mig: - Nu må vi se, om du
har din mor i morgen, fortæl-
ler Line Abild Nielsen.

Det var livets barske reali-
teter.

Heldigvis har Line Abild
Nielsen stadig sin mor, der
har det godt efter omstæn-
dighederne, og de ses meget i
hverdagene.

Satser på at blive efter endt 
læretid
Hos Autocentralen i Haders-
lev er Line omgivet af 25 kol-
leger.

- Vi er gode til at bakke
hinanden op, og det er bare
med til, at man glæder sig til
at komme på arbejde hver
dag, konstaterer hun.

Line Abild Nielsen blev
indstillet til prisen som ”Årets
Elev” af Karsten Rohde Søren-
sen, der er reservedelsansvar-
lig i Autocentralen Haderslev.

- Det var ikke svært at fin-
de superlativerne frem, da
indstillingen skulle skrives.
Line er en rigtig god kollega,
og hun er energisk og frisk,
samtidig med, at hun altid
har en positiv tilgang til tin-
gene, forklarer Karsten Roh-
de Sørensen.

Line Abild Nielsen fik sit
diplom overrakt sammen
med lidt forskellige gaver – og
så var der naturligvis kage til
alle kollegerne i bilhuset.

Hun håber på at kunne
fortsætte i Autocentralen, når
hun bliver udlært om et års
tid – dog satser hun på at
ramme en af de afdelinger i
koncernen, som ligger lidt
tættere på hjemmet ved Fre-
dericia.

- Jeg er det helt rette sted,
det er der ingen tvivl om. Jeg
har altid været meget interes-
seret i biler, og jeg er superg-
lad for at være en del af Auto-
centralen-koncernen. Desu-
den har vi det rigtig godt her
i Haderslev, hvor vi forhand-
ler Citroën og Hyundai, for-
klarer Line Abild Nielsen.

Måtte vinke farvel til 
mekanikerdrømmen
Hun er født og opvokset i Ha-
derslev-området, men er i
dag bosat i landsbyen Hers-
lev uden for Fredericia med
sin mand Peter og deres tvil-
linger - en datter og sin søn.

Faktisk gik Line Abild Niel-
sen oprindeligt i lære som
mekaniker hos Autocentra-
len i Kolding, men en ærger-
lig ulykke i hjemmet gik ud
over det ene håndled, og det
fik de konsekvens, at Line ik-
ke kunne færdiggøre sin lære-
plads.

- Så måtte jeg finde på det
næstbedste, og det var at ar-
bejde med reservedele. Det
var selvfølgelig en streg i reg-

ningen, men det er ikke læn-
gere noget, som jeg tænker
over, påpeger hun.

Det betyder alt, at hun har
kunnet fortsætte i den bran-
che, som hun brænder for og
holder af.

Arbejdet giver også energi
til at klare de udfordringer,
der er som småbørnsmor til
tvillingerne Via og Nor.

- Min søn er født med et
synshandicap, og da han var
et halvt år gammel, opdagede
lægerne, at han var totalt
blind. Den gode nyhed er, at
det bliver bedre og bedre, og
da han fyldte halvandet år,
havde han hele sit synsfelt,


