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Af  Adam Pade

Denne historie kunne meget vel handle om udsyn. 
Imponerende er de brede vidder omkring Ken-
neth’s Autolak ApS i Fuglebjerg mellem Slagelse og 
Næstved, og et vist udsyn har der vel også skullet 
til for på få år at opbygge en solid autolakerings-
virksomhed med flere afdelinger og et gennemløb 
på mellem 4.000 og 6.000 biler om året.
 Kenneth Kristensen (45) ville være håndværker 
– hans far var murer – og som det er hørt før, var 
det et familiemedlem, der ansporede ham til at gå i 
lære som autolakerer. Det blev hos Nyrup Autolak 
i Nyrup – en af de utallige småbyer her på egnen; 
den egn, Kenneth Kristensen selv stammer fra. 

Der er højt til himmelen hos Kenneth’s Autolak ApS 
beliggende ud til kilometervis af flot natur.

VIRKSOMHED MED 
UDSYN

1984 var et rigtig dårligt tidspunkt at være nyud-
lært på, og igennem de følgende 15 år var Kenneth 
Kristensen væsentligst beskæftiget med at lægge 
asfalt ud. Væsentligst – ja, for i weekend’erne hjalp 
han til på sit gamle lærested.

Begyndte i Skælskør
I 1995 lejede han sig ind i et værksted i Skælskør og 
byggede sin egen kabine. Her var han beskæftiget 
i fritiden. Om selvstændigheden var en drøm? Vel, 
man vil vel altid gerne have foden under eget bord, 
noterer Kenneth Kristensen.
 Og skostørrelsen voksede: I 2003 overtog han et 
autolakereri grundlagt i 1956 i nærliggende Sand-
ved, hvis tilbageblivende ansatte fortsatte den dag-

Kenneth Kristensen 
– selvstændig auto
lakerer siden 1995 – i 
dag med hovedkvar
ter i det naturskønne 
Fuglebjerg.
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lige drift. Kunderne kom til i en lind strøm, og i 
2005 stod Kenneth Kristensen da over for den store 
beslutning: At stoppe væksten – eller gi’ den gas.

– Fortsatte i Fuglebjerg
»På det tidspunkt var vi fire-fem mand og måtte 
daglig bruge, hvad der svarer til en mandedag, på 
at flytte biler rundt og rydde til side. Samtidig måt-
te vi konstatere, at der var visse krav fra Arbejds-
tilsynet, vi simpelt hen ikke kunne opfylde. Så be-
sluttede jeg at hælde 10 millioner i det her,« fortæl-
ler Kenneth Kristensen.
  “Det her” er altså de 1.000 kvadratmeter med 
kilometervis af høj naturudsigt i udkanten af et af 
Fuglebjergs håndværkerområder. Firmaet flyttede 
ind i 2006, og i dag beskæftiger virksomheden seks 
svende og en lærling – inklusive Kenneth selv, der 
med særlig hengivenhed kaster sig over farvetonin-
gen – og tre chauffører med tilhørende biler. I sta-
ben af chauffører finder man hustruen Lisbeth.

– Og er nu nået til Næstved
Det stopper endog ikke her: I fjor lejede han sig ind 
i et værksted i Næstved – mange af kunderne kom-
mer jo herfra – hvis ejer også driver virksomhed 
på Falster. Det er der kommet et rigtig fint samar-
bejde ud af.
 Hvordan kan det nu lykkes at opbygge en pæn, 
mellemstor virksomhed på godt 15 år – i en tid 
med prispres, høje omkostninger, arbejdsmiljø-
krav og en teknologisk udvikling, der vel godt kan 
tage pusten fra én? Kenneth Kristensen har ingen 
akademisk opskrift.
 »Det er svært at sætte ord på. Vi gør meget ud 
af at levere rimelig kvalitet til aftalt tid og til en 
fornuftig pris. Især lover vi ikke for meget. Kan vi 
ikke nå en opgave til en bestemt tid, så siger vi, at 
sådan er det,« siger Kenneth Kristensen.
 Mindst to andre, konkrete forhold spiller dog 
ind: Effektiv produktion og en kvalificeret leveran-
dør.

Hver svend – sin arbejdsplads
Kenneth Kristensen har opdelt sit byggeri, så de to 
kabiner – henholdsvis 8,5 og 10 meter lange – dan-
ner kernen i bygningen med blanderum ved den 
ene side og gennemgang ud for den anden. Foran 
kabinerne er slibeværkstedet med ikke færre end 
14 lifte, der sikrer fleksibilitet. I værkstedet har 

Kenneth’s Autolak om
fatter to store sprøjteka
biner placeret centralt i 
den store hal.

Kenneth Kristensen ser 
ud til Henrik Brogaard i 
klargøringen.

Lærling Trine Ross ma
nuduceres af svend Erik 
Elsner.
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hver medarbejder sin egen faste plads og sit eget 
værktøj (»jeg kan ikke selv arbejde med en an-
dens værktøj – hvorfor skulle mine medarbejdere 
så?« spørger Kenneth). I modsatte ende af hallen 
er klargøringen.
 – Og produkterne da?
 »Vi skiftede for tre år siden til Spies Hecker, 
og det var et godt skifte. Produkterne er gode, er 
af høj kvalitet og har hurtige tørretider, og ikke 
mindst har leverandøren en super backup med 
dygtige teknikere,« fortæller Kenneth Kristensen, 
der synes, han også får fin hjælp, når det gælder 
miljøsiden.

Leder-input’et
Dernæst henter han inspiration i sit netværk – CUI 
Lederudvikling: En gruppe af værkførere og ledere 
i branchen, der mødes et par gange om året, og ef-
terhånden er på så fortrolig fod med hinanden, at 
de kan tale åbent. Netværket understøttes også af 
leverandøren.
 »Vi benchermarker os op mod hinanden. Det 
er rigtig sundt! Der kan godt ligge en stærk ople-
velse i at konstatere, hvor meget eller hvor lidt en 
virksomhed omsætter pr. medarbejder,« fortæller 
Kenneth Kristensen.
 Netværket tager udgangspunkt i et helt skema, 
hvor deltagerne bliver i stand til at måle sig selv 
over for de andre. Det kan handle om lige fra ma-
terialeforbrug til energiforbrug.
 Kenneth’s Autolak ApS er KS 2000-certificeret.
 »Det er vi nødt til af hensyn til de af vore kun-
der, der forlanger det. Selvfølgelig medvirker kvali-
tetsstyringen også til at have en vis struktur i virk-
somheden, men struktur vil man under alle om-
stændigheder skulle have. Der ligger også en vis 
signalværdi i en certificering, men var signalværdi 
det eneste, er jeg ikke sikker på, jeg ville investe-
re så mange tusinde kroner i det hvert år,« noterer 
Kenneth Kristensen.

Ny styrke
Han ser frem til sammenlægningen af FAI, D·A·F 
og SKAD: »Vi kommer til at stå stærkere. Jeg tror 
på, at man får større forståelse for hinanden, når 
man sidder omkring samme bord.«
 – Og fremtiden da?
 »Vi har nok den nuværende størrelse, men man 
ved jo aldrig – Næstved var for eksempel ikke for-

Stop snakken –  vi klarer 
lakken, hedder det på 
de tre store kassevogne, 
som Kenneth’s Autolak 
også bruger til auto
transport.
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udset,« smiler Kenneth Kristensen, der dog vurde-
rer, at tiden om fem til 10 år er inde til de første 
overvejelser om et generationsskifte – et vel gen-
nemført generationsskifte skal som bekendt tage 
tid.
 »Jeg forventer i hvert fald at være her mindre, 
når jeg fylder 60. Da skal jeg have det liv, der ikke 
har været tid til indtil nu.«
 Generationsskiftet bliver efter al sandsynlighed 
ikke med et af børnene – både Mirella (17) og Da-
niella (18) har andre planer.

 »Og jeg vil ikke presse dem. Når man sidder 
som forælder og kender til det slid, der ligger i at 
opbygge og drive en virksomhed, føler man ingen 
anledning til at kaste dem for løverne,« noterer 
Kenneth Kristensen.
 – Og den fritid, du ikke har – hvad går den 
med?
 »Jeg kører i marken! Vi har nogle gode venner 
med et landbrug. Her hjælper jeg til, og det får mig 
til at slappe af. Joh – høsten er en dejlig tid,« kon-
staterer Kenneth Kristensen.

KENNETH’S AUTOLAK ApS
Kristenmindesvej, Fuglebjerg

Ejes og drives af Kenneth Kristensen med afdelinger 
i Skælskør og Næstved. I alt 12 medarbejdere. Udfø-
rer lakering af person- og varebiler samt industrila-
kering i mindre målestok.

Tilsluttet FAI.
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TEXA’s nye konfortserie

HOVED ELEMENTER

•	 Drifts	typer:
	 -	hurtig	fuldautomatisk
	 -	programmerbar
•	 Olie-	og	pumpeinfo	på	display
•	 Printer
•	 Højkapacitets	vakuum	pumpe
•	 Software	opdatering	via	SD-kort
•	 Vejledningsguide	på	display
•	 Bil/lastbil/landbrugs	database

TILVALG

•	 Ekstra	lange	service	slanger
•	 Skyllesæt	
•	 POE	beholder
•		 Kølemiddel	identificering

Konfort 700R serien	 er	TEXA’s	helt	 nye	 fylde-
maskiner	 til	 service	på	klimaanlæg,	bygget	 til	
det	nye	kølemiddel	1234yf.	Leveres	også	til	den	
nuværende	R134a.

TEXA Konfort 780 BI-GAS er	den	helt	nye	kombi-
maskine	med	mulighed	for	køre	begge	kølemid-
del	typer.

Som	tidligere	er	TEXA’s	Konfort	serie,	kendt	for	
kvalitet	og	brugervenlighed	samt	lave	driftsom-
kostninger.	

Godkendt / anbefalet af en række bilfabrikanter.

For yderligere information:
Kontakt	os	allerede	i	dag	på	tlf.	75	31	09	06	
eller	post@elektropartner.dk

Elektro	Partner	ApS	•	Trehøjevej	2	•	7200	Grindsted	•	Tlf.	75	31	09	06	•		Fax	75	31	02	41	•	www.elektropartner.dk

Bestil en 
demonstration 

på dit 
værksted


