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Skrevet af Ole Kølster, Fyns Amts Avis (1994)

Manden bag weekendens biludstilling på Valdemars
slot, Carsten Andersen, har altid drømt om biler. Nu
får han 300.

SVENDBORG: Han ligner overhovedet ikke en rig-
tig reklamemand. Men 38-årige Carsten Andersen
fra “RIGTIG reklame & design” tog allerede for 7 år
siden fusen på de mere etablerede kolleger i bran-
chen, da han løb med Skoda-importørens reklame-
budget. Siden er han fortsat i samme mærke – selv
om han i øjeblikket må låne konens Skoda, da han
har smadret sin egen. 

Carsten er manden i strikketrøje og et par bukser,
der vidner om, at han er vant til at tage fat. Og når
han underskriver sig som “et lille, næsten ukendt
reklamebureau”, så er det nok ikke kun fordi der er
meget langt fra de bonede gulve i København til
bureauet i Gesinge på Sydtaasinge. Alligevel er det
lykkedes ham at hente landets største bilimportører
og dyreste mærker til Valdemars Slot til weekendens
“Biler for millioner“. Måske fordi de er blevet impo-
neret over hans gåpåmod, måske fordi han kom med

Valdemars Slot på det helt rigtige tidspunkt og til
den helt rigtige pris, eller måske fordi de ikke læng-
ere orkede at smide ham ud. For Carsten taler. Han
har et snakketøj, der må kunne sælge sand i Sahara,
og han bliver stædigt ved, når han første har bidt sig
fast i en idé. 

Selv har han altid drømt om biler, som barn kunne
han samtlige bilmærker, og selv om han i øjeblikket
skal holde styr på omkring 300 af dem, så får han
ikke mareridt af den grund.

Men fritid har der ikke været meget af det sidste års
tid. Han har godt nok altid taget arbejdet med hjem.
Det er man nødt til, når kontoret ligger side om side
med dagligstuen. Men i år røg også ferie-ugen sam-
men med den anden halvdel af firmaet, hustruen,
Irene Carlsen. Og det skulle helst ikke gentage sig.
Så næste år bliver der ingen biludstilling. Men
måske i -96....

Selv slapper han bedst af med en hammer eller en
sav i hånden, et eller andet sted i huset, hvis han da
ikke hygger sig med få, gode venner.

Han er uddannet talmand, revisor i Odense, men da
han mødte sin Irene (i øvrigt ved en afskedsrecep-
tion i tegnestuen på denne avis) var han solgt til fru-
ens fødeegn. Derfor blev det Taasinge, hvor huset
var tilpas stort og billigt, og hvor moderne hjælpe-
midler som modem og fax hurtigt bringer ham i
kontakt med resten af verden. 

Den har han været omkring et par gange i jagten på
bilerne. Så når det hele er overstået, har han beslut-
tet at unde sig selv fire dages ferie på  en Skoda-tur
ned til gutterne i Tjekkiet.

Han par ker er  s i n Skoda 
ved s l ottet - i gen!
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