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AHERN INTERNATIONAL UDVIDER MED EN DANSK OVERTAGELSE 
 
Henderson, Nevada, USA (1. april 2021) Ahern International, det globale distributionsnet ejet af Don F. 
Ahern, er glad for at kunne meddele sin ekspansion til Danmark med overtagelsen af KH Lift ApS. 
 
I en aftale, der blev afsluttet tidligere i dag, erhvervede distributionsafdelingen de store 
forretningsaktiviteter i en veletableret dansk distributionsvirksomhed, KH Lift ApS, der ejes af Karsten 
Haahr. En ny enhed, Ahern Denmark A/S, er blevet etableret og vil overtage den igangværende 
udstyrssalg, service og reservedelsvirksomhed med øjeblikkelig virkning for førende mærker, herunder 
Snorkel. Det eksisterende KH Lift-team overgår til Ahern Denmark og opererer fra det nuværende KH 
Lift-anlæg i Vejle, Danmark. 
 
Karsten Haahr, grundlægger og langsigtet ejer af KH Lift ApS, vil fortsætte med at drive forretningen 
med fokusering på salg af brugt udstyr samt salg af nye Instant stilladser og Sumner materialelifte fra 
det nye hovedkvarter i Lunderskov, Danmark. 
 
Ahern Denmark A/S, ledet af Henrik Skibsted, vil straks påbegynde overtagelsen af den eksisterende 
forretningsdrift og planlægger officielt at starte den 1. maj 2021. Henrik er i øjeblikket områdechef for 
Snorkel i Skandinavien og Baltikum og vil bevare disse ansvarsområder samtidig med, at han også vil 
lede Ahern Denmark-forretningen. 
 
Matthew Elvin, administrerende direktør for Xtreme Manufacturing & Snorkel, og med ansvar for Ahern 
International distributionsnet, sagde: ”Vi er meget glade for at købet af KH Lift ApS, der har været en 
højtydende uafhængig distributør for Snorkel i mange år. Det er med stor glæde at vi kan støtte Karsten 
med det næste skridt på hans rejse samt medbringe et motiveret og erfaren team om bord, der allerede 
har haft stor succes på det danske marked. ” 
 
"Jeg ønsker Karsten det bedste for fremtiden og ser frem til at bygge videre på de solide fundamenter, 
der allerede er på plads."  
 
Karsten Haahr tilføjede, ”Jeg er meget taknemmelig over at Don, Matthew, Henrik og Ahern 
International for denne mulighed, og jeg er overbevist om, at de er det rigtige valg til at fortsætte og 
udvide vores eksisterende aktiviteter i Danmark. Jeg ønsker dem meget succes.” 
 
Ahern Denmark rekrutterer i øjeblikket folk til en række nyoprettede roller som forberedelse til den 
officielle lancering i maj. Interesserede kan finde detaljer på www.aherndenmark.dk eller kontakte 
Henrik Skibsted på +45 50 53 85 22 eller på e-mail henrik.skibsted@aherndenmark.dk. 
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