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Købmand i fri udfoldelse
Ingen skal være i tvivl 

om, at Horsens-købman-
den, direktør og bestyrel-
sesformand Carsten Løv-
bjerg (65) værdsætter de 
frie udfoldelser og den fri 
konkurrence. Beskyttelse og 
særbehandling ligger ham 
fjernt.

Brdr. Løvbjerg A/S arbej-
der bredt inden for daglig-
varehandlen, som i allerhø-
jeste grad mærker til de frie 
markedsmekanismer og 
den benhårde konkurrence.

Familieselskabet har ud-
viklet sig i et moderat tem-
po og har selv tjent hver en 
krone, og det er ikke mindst 
sket med to af den danske 
storkapitals mastodonter, A. 
P. Møller (Dansk Super-
marked) og FDB, som skån-
selsløse modparter. I det ra-
ce vil Løvbjerg være en syn-
lig nr. 3 på landsplan.

Carsten Løvbjerg er ikke 
en mand af store ord og 
voldsomme armbevægelser - 
han nærmest skyr at være i 
offentlighedens søgelys. Men 
når byens socialdemo-
kratiske borgmester begyn-
der at antyde, at Løvbjerg 
ønsker beskyttelse mod 
konkurrence, og at «storka-
pitalen heldigvis ikke styrer 
udviklingen i Horsens« - ja, 
så kan nestoren i Løvbjerg-
foretagendet godt finde på at 
sige et par borgerlige ord.

Løvbjergs kommende 
storcenter (Rådhuscentret) 
på 23.000 kvm i trekanten 
ved Høegh Guldbergs Gade, 
som Brdr. Løvbjerg A/S og 
Larsen & Nielsen Entrepri-
se A/S står bag, skulle være 
taget i brug til påsken 1992, 
men 150 mill. kr.-projektet 
er foreløbig stillet i bero et 
halvt år.

Der er kommet grus i ma-
skineriet som følge af Hor-
sens kommunes dispositio

ner med den nærliggende 
Horsens Hus-grund og flyt-
ning af den såkaldte bymid-
te-grænse.

Her mener Carsten Løv-
bjerg, at borgmester Hen-
ning Jensen & Co. har pillet 
ved den fri konkurrences 
grundlæggende spilleregler 
og forudsætninger, som 
Løvbjerg har planlagt efter. 
Og så er der netop ikke me-
re lighed for Per og Poul.

Også Horsens byråd har 
nu stillet sin afgørelse - om 
Horsens Hus-arealet - i be-
ro, og så må vi alle i spæn-
ding vente og se, hvad det 
store område kommer til at 
byde på af dagligvare-butik-
ker. Det hænger igen sam-
men med, om planen for det 
bebudede Horsens Storcen-
ter ved Lund og alle de an-
dre planer i Horsens nu og-
så bliver til noget...

Carsten Løvbjerg er glad 
for, at byrådet har udsat 
omtalte sagsbehandling, og 
han ser frem til, at kommu-
nen og Løvbjerg nu trækker i 
arbejdstøjet, får sig en god 
drøftelse og i fællesskab fin-
der frem til en for begge 
parter positiv løsning på de 
problemer, der måtte være.

Selv om det var i Silke-
borg, at Carsten Løvbjerg 
og hans yngste (nu afdøde) 
bror, Knud, i 1959 åbnede 
deres første supermarked - i 
øvrigt også det første i Jyl-
land - er Horsens det cen-
trale sted for Brdr. Løvbjerg 
og udviklingen af den store 
butikskæde.

Her ligger hovedsædet -
administrationen og cen-
trallageret på Marsallé - og 
for pioneren Carsten Løv-
bjerg og hans nærmeste har 
det altid været en hjertesag 
at være med til at profilere 
Horsens som en aktiv og dy

namisk by på Danmarks-
kortet.

At Horsens nyder gavn af 
den landsdækkende og 
stærkt ekspanderende Løv-
bjerg-kæde blev understre-
get i fjor, da Brdr. Løvbjerg 
A/S blev hædret med An-
delsbankens (nu Unibanks) 
lokale erhvervspris. Blandt 
priskomiteens medlemmer 
er borgmester Henning 
Jensen.

Inden for det nærmeste 
par år satser Løvbjerg-kon-
cernen på at nå en årsom-
sætning på to milliarder kr., 
bl.a. ved etableringen af en 
række nye lavpris-indkøbs-
centre under arbejdstitlen 
»Jumbo « .

Ellers findes p.t. 18 Løv-
bjerg-varehuse/supermar-ke
der rundt om i landet samt 
34 Prisa Discount-for-
retninger. Og flere er på vej. 
Ca. 1200 mennesker er be-
skæftiget i den store virk-
somhed, heraf op mod 200 i 
Horsens.

Carsten Løvbjerg er hor-
sensianer med stort H og (
naturligvis) købmandssøn. 
Hans far drev i mange år 
købmandsforretning på 
Vejlevej, og Carsten og hans 
to brødre hjalp til og bragte 
varer ud til kunderne.

Oprindelig blev Carsten 
Løvbjerg bankuddannet i 
Horsens Landbobank, og i 
nogle år dygtiggjorde han 
sig i England og Canada in-
den for detailhandel.

Her hentede han sig en 
mængde viden om og prak-
tisk erfaring i driften af sto-
re og forbrugervenlige selv-
betjenings-supermarkeder. I 
tilgift traf han under Ca-
nada-opholdet den pige, der 
senere skulle blive hans ko-
ne, og deres ældste søn er 
født i Montreal.

Carsten Løvbjerg.

DAGENS PORTRÆT

I fire år var han konsu-
lent og fuldmægtig i De 
Samvirkende Købmands-
foreninger, og tilhørsfor-
holdet til DSK og »Den fri 
købmand« er bevaret. Han 
var også medstifter af og i 
nogle år direktør for Dyb-
frostbranchens Fællesråd.
Moderne kunst har i 

mange år været en af Car-
sten Løvbjergs store liden-
skaber og fornøjelser. Løv-
bjerg-lokaliteterne er præ-
get af kunst, indkøbt af be-
styrelsesformanden person-
ligt, og hans vennekreds 
tæller da også flere kunst-
nere.
På hjemmefronten driver 

Tove og Carsten Løvbjerg 
landbrug på 136 tdr. land på 
gården »Vindbøl« i Klejs. 
Her er kun kornavl, men 
tidligere hørte en Here-
ford-kvægbesætning til 
driften.
Ægteparret Løvbjerg har 

to sønner. Erik Løvbjerg er 
cand.jur. og medindehaver 
af et advokatfirma i Århus, 
medens Jan Løvbjerg, der 
er cand.merc., driver J. C. 
Finans ApS i Horsens.
Løvbjerg-aktiviteterne er 

splittet ud i en række sel-
skaber med en egenkapital 
på mindst 70 mill. kr. Aktio-
nærkredsen består af Car-
sten Løvbjerg og hans to 
sønner. (BJe-.)
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