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PRIMO FYLDER 60 ÅR
I 2019 fyldte Primo 60 år, og virksomheden står i dag som en af Europas største inden for sit felt, ekstrudering af specialprofiler til
en lang række brancher. Primos jubilæum er imidlertid også en fejring af de mange virksomheder, der er kommet til undervejs, og
som i dag er en integreret del af organisationen. For Primos historie er i høj grad summen af den historie, der rummes i de 28 tilkøbte virksomheder, og set i dét perspektiv er Primo en langt ældre virksomhed, end de 60 år ellers vidner om.
I denne jubilæumsbog vil vi gerne beskrive og fejre de meget forskelligartede virksomheder og tilgange til ekstrudering, som man
så i plastens allertidligste dage. Primo var i Danmark en tidlig pionér inden for ekstrudering, men Primos tilkøbte virksomheder
i Norge og Sverige var endnu tidligere – hvis ikke de første – i deres lande. Deres historier fortæller vi her sammen med Primos
historie, og vi beskriver årti for årti, hvordan Primo er vokset til at være en international organisation.
Siden Primos 50-års fødselsdag – og den jubilæumsbog, der udkom i den forbindelse – er der sket meget på de interne linjer. Vi er
kommet os over finanskrisen og har opbygget en stærk organisation, der arbejder målrettet på at udvikle nye metoder og processer.
Derfor beskriver vi også de nye markeder, de nye måder at organisere os på som koncern og vores produktudvikling.
For 60 år siden kendte kun de færreste til ord som PVC, plast og polymer. Plast er hurtigt blevet en del af vores hverdag. – Men
hvor vi gennem århundreder har lært at leve med stål, træ og metal, har vi ikke rigtigt lært at leve med plast endnu.
I 1959 kunne ingen forestille sig, at plastforurening ville blive et problem. I løbet af de seneste år har den store opmærksomhed på
plastforureningen påvirket plastbranchen med skærpede krav og forventninger fra både lovgivere, partnere, kunder og forbrugere.
Derfor investerer vi i genanvendelse og deltager i internationale programmer, der søger at nedbringe mængden af plast, der ender
i naturen. Den grønne dagsorden fylder, og vi tager ansvar.
Plast skal ikke bruges til alt, men brugt optimalt kan plast være en vigtig brik i kampen for et bedre miljø. Eksempelvis kan plast
være et miljøvenligt alternativ til mere CO2-belastende råvarer som stål, træ og aluminium. Her vil vi gerne yde vores – og vi ser
frem til at tage 60 år mere.

Fleming Grunnet
Juni 2020
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Fleming Grunnet bliver
født i Bramming.
1939

Svenska Bindgarnsfabriken
bliver grundlagt.
1889

PRIMOS
HISTORIE

PLASTENS
HISTORIE
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1832

1870

1910

PVC bliver ved et tilfælde
opdaget af Henri Victor Regnault.

Celluloid bliver som den
første plasttype taget
kommercielt i brug.

Bakelit bliver opfundet af
Leo Baekeland.

Primos grundlægger,
Chresten Jensen, bliver
født i den sønderjyske
landsby Arnum.
1917

1927
Waldo Semon udvikler
en metode til industriel
fremstilling af PVC som
erstatning for gummi.

1930

1931

Polyester bliver
opfundet.

Industriel produktion af
polystyren bliver iværksat
i Tyskland.

1930
Den første vinylplade
kommer i trykken.

1933
Polyethylen bliver udviklet
i England, og industriel
produktion af PVC
iværksættes.

1939
Nylonstrømpen
ser dagens lys.

9

PLASTENS FØDSEL I SKANDINAVIEN
1940’erne - 1950’erne

EN PLASTPIONÉR FORTÆLLER

SVARET PÅ ET VASKETØJSPROBLEM

Knut Anderlund er i dag 90 år, bor i Skåne og er blandt de første

Året er 1952, og på rebslageri Svenska Bindgarnsfabriken i Malmø

”Det fik mig til at spekulere på, om det måske kunne være en

skandinaver, som begyndte at eksperimentere med ekstrudering

funderer den 22-årige, nyansatte værktøjstekniker Knut Anderlund

løsning at beklæde tørresnoren med ekstruderet plast. På den

af plast.

over, hvordan han kan løse et problem, som dagligt plager hus-

måde kunne man undgå, at snavs og fugt satte sig i sisalfibrene,”

mødre over hele Sverige.

forklarer Knut Anderlund.

årene fulgt udviklingen inden for plast og ekstrudering i Sverige

”Dit hvide, nyvaskede vasketøj kunne være nok så skinnende rent.

Sammen med nogle kolleger gik han i gang med at bygge

og i de andre skandinaviske lande på nærmeste hold,” fortæller

Men det blev snavset, når det blev hængt til tørre på de tørresnore

virksomhedens første plastmaskine, der skulle beklæde sisaltør-

Knut Anderlund, administrerende direktør i sin egen ekstrude-

af sisalfibre, som vi producerede,” husker han.

resnorene med et lag plast.

Som nyansat havde Knut Anderlund ikke regnet med at skulle

”Eksperimentet havde flere udfordringer. Vi skulle dels bygge en

arbejde med plast. Men han havde hørt om en opfindsom nord-

maskine, der var i stand til at producere et produkt med den rette

mand, der havde lært sig selv at ekstrudere plast i en ombygget

facon. Men vi skulle også finde ud af, hvilken plastopskrift, der var

kødhakker.

mest velegnet til at producere et holdbart produkt med de rette

”Jeg har arbejdet med ekstrudering siden 1952 og har gennem

ringsvirksomhed, som han grundlagde i 1999.

egenskaber,” siger Knut Anderlund.

FRA SMÅ VÆRKSTEDER TIL GLOBALE KONCERNER
Knut Anderlund giver gennem de følgende kapitler sit perspektiv
på, hvordan mindre, skandinaviske værksteder gennem de seneste
50-70 år udviklede sig til det, der med tiden blev til en af de
væsentligste pionererne plast- og ekstruderingsvirksomheder i
Nordeuropa. For i den spæde begyndelse var det ingen selvfølge,
at ekstruderingspionererne i Norge, Sverige og Danmark fik
succes og – med tiden – blev en del af Primo.

1939-45
Plast bliver mere og mere udbredt, bl.a. til
brug i krigsmateriel under 2. Verdenskrig.
Plastproducent Knut Anderlund.
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Tørresnor med plastkappe.
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EKSTRUDERINGEN BAR ENDELIG FRUGT
For at finde den rigtige type materiale, søgte Knut Anderlund
og hans kolleger hjælp hos den svenske kemikalievirksomhed
KemaNobel, og sammen fandt de den rette struktur på plastmaterialet og udtænkte den optimale måde at producere tørresnorene på.
Så gik produktionen af de plastbetrukne tørresnore i gang. De
blev solgt på store ruller over hele Skandinavien til grossister,
som igen bundtede tørresnorene og solgte dem til butikker. I de
følgende år blev der solgt millionvis af meter af de populære
tørresnore i hele Skandinavien. Plast havde bevist sit værd, både
som materiale og som basis for entreprenørskab. Virketrangen fik
mindre håndværkere over hele Skandinavien til interessere sig for
plast, og en helt ny industri var født.

Da jeg blev ansat i Svenska Bindgarnsfabriken,
havde jeg aldrig arbejdet med plast før.
Det var helt tilfældigt, at jeg kom
til at arbejde med ekstrudering i
hele mit arbejdsliv.
Murer, bygningskonstruktør og
arkitekt Chresten Jensen etablerer
en tegnestue i den vestjyske landsby
Bramming for at renovere køkkenet
på byens hotel.
1946

1941
Polyetylentereftalat (PET) bliver opfundet.

Knut Anderlund

Tørresnor med plastkappe.
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Det som skulle bli kulepennhylser,
måtte jeg stå å og dra forsiktig i etter
hvert som det kom ut av maskinene.
Jeg dro og dro - og i passende leng
der måtte jeg manuelt klippe av, og
så fortsette å dra med en gang.

KØDHAKKEREN BAG DET FØRSTE
PLASTEVENTYR
Hjemme hos Jan Henrik Aasheim i den lille norske by Notodden
står en kødhakker med en lidt usædvanlig historie. Det var nemlig
det redskab, som hans far Johan Aasheim brugte til at introducere
produktion af ekstruderet plast i Skandinavien i 1946.

Olav Dahle, ansat ved Norsk Extruding fra 1948, citeret i bogen
”Fra eksperiment til hjørnestensbedrift”, 1998.

”Det var lige præcis deres eksperimenter, som inspirerede mig
til at beklæde Svenska Bindgarnsfabrikens sisal-tørresnore med
ekstruderet plast,” siger Knut Anderlund.

Historien om det skandinaviske plasteventyr begyndte kort efter

Johan Aasheim blev så bidt af forsøget, at han tog orlov fra sit

Anden Verdenskrig, hvor fabriksarbejder Johan Aasheim vendte

arbejde på den lokale kunstsilkefabrik i 1946 og brugte de næste

hjem til Norge i britisk uniform. Med sig bragte han en lille bunke

to år på at videreudvikle sin første ekstruder. Senere beskrev

af den nyopfundne plasttype polyethylen, som han smeltede om i

han det som ”det rene puslespil” at udvikle maskinen. Ikke desto

små kageforme hjemme i Notodden i Telemark.

mindre lykkedes det Johan Aasheim at tage ”Extruder 1” i brug i
1948, og som den første i Norge producerede han ekstruderede

Johan Aasheim havde dog større planer med det nye materiale.

plastprofiler i sin nye virksomhed Norsk Extruding.

Han havde hørt om såkaldte ekstrudere, som er maskiner, der
kan skabe profiler og rør af plast i enhver tænkelig form ved at

Norsk Extruding blev senere den første norske virksomhed, der

presse opvarmet plast ud af forskelligartede dyser. En ekstruder

producerede formblæste plastflasker, men kom også til at levere

virker omtrent, som når en kødhakker presser kød ud i små, tynde

kuglepenne og produkter til bilindustrien. I 2008 blev Norsk

strimler – og det var da også netop en kødhakker, Johan Aasheim

Extruding opkøbt af danske Primo.

forsøgte sig med, da han gik i gang med at eksperimentere med
Chresten Jensen opkøber den
lokale tømmerhandel i Tistrup og
flytter med sin kone og to børn –
Fleming og Yrsa – til byen.
1947

ekstrudering på egen hånd. Han varmede sit engelske polyethylen op og pressede med hjælp fra motoren i hustruens symaskine
plasten igennem kødhakkeren. Ligeledes eksperimenterede han
med at presse forskellige former plast ud af kødhakkeren ved at
montere forskellige dyser på kværnen.

En tidlig ekstruder fra Norsk Extruding til fremstilling af plastflasker.
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Primos start i Tistrup og Primo i Tistrup i dag.

FRA MURER OG ARKITEKT TIL
EKSTRUDERINGSPRODUCENT

Viljen til at ville, skaber
evnen til at kunne.

Både Johan Aasheim i Norge og Knut Anderlund i Sverige var

Stifter af Primo, Chresten Jensens motto

tidligere i gang med at ekstrudere end Primo i Danmark. Men det
blev alligevel Primo, der i sidste ende blev dominerende i ikke
bare Skandinavien, men i hele Nordeuropa.
I landsbyen Tistrup i Vestdanmark slog en ung, entreprenant
murer, bygningskonstruktør og arkitekt sig ned som selvstændig
entreprenør i 1946. Under krigen havde Chresten Jensen arbejdet
som selvstændig arkitekt i Bramming, men da det var svært at
skaffe byggematerialer i efterkrigstiden, var han altid på jagt efter
muligheder for at sikre sig adgang til materialer.

PLAST-VIRKSOMHED VED ET TILFÆLDE

Det var da også for at sikre sig byggematerialer, at Chresten

Chresten Jensen tog jævnligt til messer i særligt Tyskland for at

Med tiden indfandt succeserne sig dog, og første vellykkede

Jensen overtalte ejeren af en tømmerhandel i Tistrup til at indgå

hente inspiration til firmaets byggeprojekter. Men en dag i slut-

ekstruderingsprofil i Tistrup var en hulkel. Det er et standard-

en usædvanlig byttehandel: Chresten Jensens patriciervilla i den

ningen af 1950’erne besluttede han at se stort på sine begræn-

profil, som tømrermestre købte til at sætte i kanten mellem gulv

nærliggende by Bramming i bytte for tømmerhandlen. Ejeren

sede engelske sprogkundskaber og besøge en plastudstilling i

og væg. I starten trak Chresten Jensen og hans hold hulkelpro-

af tømmerhandlen indvilligede, og kort efter flyttede Chresten

Olympia Hall i London. Her blev han så fascineret af, hvad han så,

filerne ud af ekstruderingsmaskinen med et reb, som var det en

Jensen og hans familie ind i tømmerhandlen. I takt med, at han fik

at han købte en Battenfeld-ekstruder med hjem og installerede

kalvefødsel. De lod heller ikke rummenes fysiske begrænsninger

flere opgaver, steg behovet for byggematerialer og behovet for

den i det gamle slagteri.

holde sig tilbage. Når de eksperimenterede med profiler, der var
længere, end bygningernes kvadratmeter kunne rumme, løste de

plads til at opmagasinere dem.
Fra da af tog Chresten Jensen og et par medarbejdere ofte næt-

ganske enkelt problemet ved at slå hul i en væg.

Derfor købte Chresten Jensen i 1951 bygningerne fra et nedlagt

terne i brug, når de eksperimenterede med at producere plast-

slagteri og begyndte at producere fundamentblokke af beton,

profiler. De var ikke de første, for flere steder i Danmark var andre

Efterhånden nåede pionerernes profiler en kvalitet og mængde, så

som blev brugt til boliger og staldbyggeri. På den måde kunne

entreprenante virksomheder i gang. Alle startede samme sted:

de kunne sælges via tømmerhandlere og gulvgrossister. Efter-

han både tegne og bygge bygninger, og med købet af slagteriet

Helt fra bunden. Plast var et helt nyt og stort set ukendt materiale,

spørgslen steg, og Chresten Jensen skaffede flere ekstrudere hjem

fik Chresten Jensens virksomhed for alvor fart på.

og ikke alle fabrikationseksperimenter gik lige godt.

til sin virksomhed, som han i 1959 grundlagde under navnet Primo.

1947
Danske plastproducenter slår sig sammen i
Plastic-Sammenslutningen.
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Svenska Bindgarnsfabriken (SBA) var den første virksomhed i
Sverige til at producere reb og garn på industrielt niveau. SBA
blev grundlagt i Lund i 1889 og udvidede hurtigt med en fabrik
i Limhamn lidt uden for Malmø. Selve hovedkvarteret blev i
1918 placeret i Malmø.

Chresten Jensen var perfektionist,
ud fra hvad der var muligt.
			
Han hadede sjusk. Det var selve 		
			
produktionen, han interesserede 		
			
sig for snarere end kontorarbejde.

På de to fabrikker producerede SBA alt fra store bugserkabler
til det fineste sygarn, herunder også reb, bindegarn og sejlgarn,
og virksomheden voksede hurtigt til at blive en af de største
på markedet i Skandinavien. Virksomheden producerede også
tørresnore, og det er her, plasten kom ind i billedet i form af
coating, - til mange husmødres store glæde.

Helge Borg, tidligere adm. direktør i Primo

En hjemmelavet ekstruder bestående af en kødhakker drevet
af en symaskinemotor bliver taget i brug af plastfirmaet
Norsk Extruding i Notodden, Norge.

1949
LEGOs første klods af plast
bliver produceret.

1948

En udstilling med produkter fra Svenska
Bindgarnsfabriken i Malmö.

Den første ekstruder Primo købte, en Battenfeld.
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FØRSTE PRODUKTION BASERET PÅ EKSTRUDERING TAGER FART
1950’erne - 1960’erne

ANTALLET AF EKSTRUDERE
VOKSER EKSPLOSIVT

SUCCES TAKKET VÆRE IHÆRDIGHED
OG TÅLMODIGHED

I 1960’erne kom der fuld gang i plastproduktionen. Mange af de

Desuden havde plastentreprenører gode muligheder for at finde

Fra de første spæde forsøg og enkeltprodukter, der blev solgt til

skandinaviske plastvirksomheder, der er toneangivende i dag,

egnede produktionslokaler til en rimelig pris i skandinaviske

tømrermestre, begyndte Chresten Jensen og hans medarbejdere

fik for alvor gang i produktionen i denne periode. Mens der i

landsbyer og let befolkede områder. Kombinationen af urbani-

i Primo at udvide sortimentet.

1950’erne var ca. 70 danske plastvirksomheder, var tallet vokset

sering samt konsolideringen i fødevareindustrien gjorde mange

til ca. 200 virksomheder i 1960’erne. Samme mønster gjorde sig

lokaler ledige, og særligt sammenlægningen af lokale mejerier og

gældende i Sverige og Norge.

slagterier gjorde, at det var let at finde gode og billige industrielle
faciliteter til plastproduktion og ekstrudering. Det var præcis den

UDFORDRET AF BUREAUKRATI OG RÅVAREMANGEL

Entreprenører med mod på at udforske nye produkter af plast

udvikling, som Chresten Jensen drog gavn af, da han købte et

I årene efter krigen og ind i 1950’erne var der fuld gang i den

havde gode chancer for at få succes. Det skyldtes blandt andet

nedlagt slagteri i Tistrup allerede i 1951.

industrielle udvikling, både i Skandinavien og i resten af Europa.

adgang til nye plasttyper af bedre kvalitet fra særligt USA og

Men der var stadig mangel på råvarer og maskiner. Derudover var

Tyskland – samt de gunstige økonomiske konjunkturer og væk-

særligt den norske plastbranche udfordret af, at myndighederne

sten i de vestlige samfunds velstand.

havde indført importrestriktioner på både plast og maskiner til
produktion af plastbaserede produkter fra Tyskland. I de år var
Tyskland førende leverandør af både plast og maskiner, og den
norske plastbranche oplevede, at den måtte trække tov med
myndigheder, der var meget lang tid – nogle gange årevis – om
at godkende virksomhedernes ansøgninger om tilladelse til at
importere ekstruderingsmaskiner og råvarer. Af samme grund
begyndte flere norske plastvirksomheder i stedet at importere
ekstruderingsmaskiner fra England.

FULDT BLUS PÅ EKSTRUDERING TIL BYGGEBRANCHEN
I Sverige solgte Svenska Bindgarnsfabriken stadig masser af ekstruderede tørresnore.
Men i 1960’erne bevægede de sig også så småt ind på byggebranchen.
”Til det formål oprettede vi et særskilt firma til plastproduktion under navnet Sonesson
Plast. Her producerede vi profiler, slanger, rør og monofilament af ekstruderet plast,”
fortæller Knut Anderlund. I sidste ende blev den oprindelige ”modervirksomhed” –
Svenska Bindgarnsfabriken – solgt fra, så Sonessons Plast kunne koncentrere sig fuldt
ud om at ekstrudere plastprodukter.
Ca. 70 plastvirksomheder findes i Danmark.
1950

24
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PLASTPRODUKTIONEN BLIVER
DOMINERENDE OG VOKSER KRAFTIGT
I 1950’erne og særligt i 1960’erne voksede brugen af emballageplast voldsomt, kun overgået af væksten i anvendelsen af plast
i byggebranchen. Det var også i 1960’erne, at engangsplast blev
introduceret i hospitalssektoren, og efterhånden erstattede plast
manuelt krævende rensning af medicinsk udstyr fremstillet i glas,
metal og gummi. Ekstruderingsbranchen havde også vokseværk
i denne periode, hvor der både blev flere nye ekstruderingsvirksomheder, flere ansatte og flere ekstrudere ude i virksomhederne.
Primo var ingen undtagelse. Blot fire år efter grundlæggelsen
måtte man i 1963 udvide fabrikken, købe flere ekstrudere og
indføre toholdsskift og siden treholdsskift for at følge med efterspørgslen på standardprofiler til byggeriet. Plasten var således
et godt eksempel på, hvordan de nordiske lande gik fra at være

Vi erstattede store tyske virksomheder,
der hidtil havde solgt de samme varer i
Danmark. Enten var vi for billige for de
tyske konkurrenter, eller også syntes de,
at det danske marked var blevet for småt
for dem. Så det slap vi ret billigt fra.
Helge Borg, tidligere administrerende direktør for Primo

landbrugslande til at være industrinationer.
I begyndelsen foregik salgsindsatsen ved at drage rundt til tømmerhandler og isenkræmmere og for at afsætte standardprofiler
såsom fodlister og sokkellister. Med tiden opgraderede Primo
til tungere kunder og begyndte at sælge til byggemarkeder og
indkøbsforeninger.

Shop-in-shop displays med diverse lister
i byggemarkeder har gjort Primo til et
kendt forbrugerbrand.
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FRA LEDNINGER TIL HULAHOPRINGE
Både i Norge og Sverige beklædte ekstruderingsvirksomheder
tonsvis af ledninger fra 1950’erne og frem. Norsk Kabelfabrikk var
en af de store ledningsproducenter, mens Sonesson Plast dominerede produktionen af ekstruderede ledninger i Sverige.
I Sverige fyldte produktionen af ekstruderede byggeprofiler dog
stadigt mere i Sonesson Plast i denne periode, og virksomheden
solgte op til 6500 tons ekstruderede byggeprofiler om året –
blandt andet beklædningslister til døre, lister og karme.
Gammel norsk ekstruder.

BYGGEBOOM OG POPULÆRE PLASTPRODUKTER TIL BOLIGEN
Ligesom i Danmark oplevede Sverige og Norge et byggeboom på boligmarkedet i 1950’erne og 1960’erne, og efterspørgslen på genstande til boligindretning var så godt som umættelig.

Inden for forsvaret havde forskellige
troppestyrker en soldat, der var ansvarlig
for at have en telefon med på øvelse. Med
telefonen fulgte en rulle ledning på 100
meter. Så løb en soldat rundt med den på
ryggen. Vi lavede en million meter af de
ledninger til forsvaret.

I Norge drog Norsk Extruding særligt gavn af stor efterspørgsel
på Rotaflex-produkter såsom lampeskærme af plast, som virksomheden i 1953
blev eneforhandler af i Norge. Produktionen beskæftigede dengang 12 personer
i Norsk Extruding og fortsatte langt ind i 1980’erne.

Vi følte os som
pionerer i byggeboomet.
Det var jo os, der lavede
de nye produkter.
Chresten Jensen overtager Tistrup og Omegns
Eksportslagteris bygninger og begynder at fremstille
fundamentblokke til stalde og siloer.

Knut Anderlund
Norsk Extrudings grundlægger Johan Aasheim (forrest)
omdannede en kødkværn til Nordens første extruder.
Her er han fotograferet med Extruder 1.

Knut Anderlund

1951
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KOMPLEMENTÆRT PARLØB BAG
KONSOLIDERING OG VÆKST I PRIMO
Primos succes skyldes i høj grad to nøglepersoner, som Chresten
Jensen ansatte fem år efter, han grundlagde Primo. Fra 1964
ansatte Chresten Jensen nemlig et makkerpar, der i de følgende
årtier fik afgørende betydning for Primos fremtidige udvikling:
Den ene var den 25-årige kontoruddannede lærersøn Helge Borg
– tredje medarbejder på kontoret udover Chresten Jensen og en
bogholder. Helge Borg skulle stå for Primos kommunikation på
dansk og engelsk.
Den anden var Chresten Jensens søn, Fleming Grunnet. Fleming
var en anelse modvillig, da Chresten kaldte ham hjem til virksomheden i Tistrup, mens Fleming var i gang med eksamen på HH i
Aarhus. Der var dog en helt konkret grund til at Fleming Grunnet
skulle hjem. Det viste sig nemlig, at bogholderen havde begået
checkrytteri mod virksomheden, og efter sin afskedigelse havde
han efterladt et regnskab i kaos. Det skulle Fleming Grunnet rette
op på.
Helge Borg og de andre medarbejdere i Primo tog godt imod
grundlæggerens søn, som var nem at tale med.

Plast åbner mange muligheder. Vi kunne
lave alt muligt! Vi solgte for eksempel
masser af hulahopringe. Vi lavede dem i
forskellige farver med striber.
Knut Anderlund

Større og bedre maskiner gjorde det nemmere for
Primo at producere mere specialiserede produkter.
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Kombinationen af Helge Borgs sproglige evner og Fleming
Grunnets evner inden for tal var bare en af flere måder, som de
to unge mænd komplementerede hinanden på. Helge Borg var
struktureret, diplomatisk og kompromissøgende, vellidt blandt

Jeg var ikke sikker på, at jeg ville hjem på det
tidspunkt. Jeg vidste jo ikke noget om plast
og havde planer om at tage til Tyskland for
at lære mere. Men far sagde, at jeg var den
eneste skriftkloge, der vidste noget om tal.

medarbejderne og holdt styr på den daglige drift. Fleming Grunnet var energisk, udadvendt og initiativrig.
Med tiden fik Fleming Grunnet mere opsøgende kundekontakt
og trivedes blandt folkene i produktionen, hvor han sugede viden
til sig om plast og ekstrudering. Trods deres forskellige gemytter
havde Helge Borg og Fleming Grunnet stor respekt for hinandens
kvaliteter, og deres gode samarbejde styrkede Primo.

Fleming Grunnet

Fleming Grunnet og Helge Borg
får en øl i kantinen i Tistrup i 2019.

Selvom han var Chresten Jensens søn, var
Fleming Grunnet på lige fod med alle os
andre, da han blev ansat, for han
kendte heller intet til plast.
Helge Borg

Trævarefirmaet Wiik & Höglund
begynder at producere plast.
1953
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GRUNNET SÆTTER SIT PRÆG PÅ PRIMO
Kombinationen af de to unge mænds talenter og Chresten
Jensens iværksætterånd var et godt fundament for ekspansion.
Primo udvidede sit produktionsareal ad flere omgange i takt med
stigende efterspørgsel og i forventning om fortsat vækst.
Efterhånden som Helge Borg og Fleming Grunnet faldt til i Primo,
nedtrappede Chresten Jensen også sin fysiske tilstedeværelse i
virksomheden, så sønnen fik mere frirum til at præge driften.
Hidtil havde Chresten Jensen udvidet forretningen ved hjælp
af lån og kassekredit i banken. Det gjorde Primo sårbar over for
eventuelle dårlige tider og kostede dyrt i renter. Fleming Grunnet
forfulgte derimod en anden strategi og begyndte at rydde op i
Primos økonomi ud fra mantraet ”konsolidering før vækst”. Med
tiden lykkedes det gradvist at afvikle kassekredit og dyre banklån,

Med Fleming Grunnet blev det tæring efter næring.
Der blev ikke investeret så meget i de år.
		
Men så blev der ryddet op i økonomien,
		
og kassekreditten forsvandt.

så Primo blev mindre afhængig af banken. Samtidig blev administrative arbejdsgange optimeret, så ressourcerne blev brugt mere
effektivt.
På den måde styrkede Fleming Grunnet fundamentet for Primos
vækst, så det var rustet til verdensøkonomiens op- og nedture i
det kommende årti.

Helge Borg

Chresten Jensens første ekstruder bliver
installeret i en tilbygning til slagteriet.

Primo-Plast A/S bliver grundlagt.
1959

1958

1954
Polypropylen kommer på markedet.
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VOKSEVÆRK – NYE PRODUKTER OG NYE BRANCHER
1960’erne - 1980’erne

PLASTEN GÅR SIN SEJRSGANG OVER
HELE KLODEN
I 1960’erne og 1970’erne oplevede hele Skandinavien et byggeboom foranlediget af den økonomiske vækst. Det øgede også
efterspørgslen på byggematerialer, hvilket satte fart på udviklingen
af nye plastmaterialer.
Nye materialetyper banede vej for udbredelsen af så forskellige
produkter som plastflasker og nylonstrømper.
Plast blev symbolet på forbrugersamfundet og den moderne
industrielle revolution. I den Oscarvinder The Graduate – Fagre
voksne verden – får den unge hovedperson da også det velmente
råd, at han i planlægningen af sin fremtidige karriere kun behøver
at huske ét eneste ord: Plastics!
Og da Neil Armstrong ved tressernes udgang plantede Stars and
Stripes på Månen, var flaget naturligvis fremstillet af nylon.

1962
A.P. Møller opfører fabrik i Danmark til
produktion af plastråvarer (polyethylen).

Astronaut Buzz Aldrin planter det amerikanske flag på månen. Flaget er lavet af nylon, og det står der endnu.

38

Vokseværk - nye produkter og nye brancher

39

NYE PRODUKTER TIL BYGGERIET
– OG NYE BRANCHER
Op gennem 60’erne og 70’erne smittede byggeboomet og den
positive opfattelse af plastprodukter af på omsætningen i den
skandinaviske ekstruderingsbranche. Både på grund af vækst i
salget til eksisterende brancher og på grund af udbredelsen til nye
forretningsområder såsom hvidevare- og automobilindustrien.
Man begyndte at fremstille lister og vinduesrammer af plast og
byggematerialer af blandede materialer også kaldet ”komposit.”

HOLDBART SOM PLAST, SMUKT SOM TRÆ

KOMPOSIT MED SKUM TIL VINDUER

I 1970’erne samarbejdede svenske Sonesson Plast med den

min havelåge. Begge ser ud som nye, selvom de er fyrre år gamle.

I Sonesson Plast fik Knut Anderlund ofte nye ideer, og sammen

Da Sveriges på det tidspunkt største kemikoncern KemaNobel

svenske kemikalievirksomhed KemaNobel om at producere

Og det har ikke været nødvendigt at male dem én eneste gang,”

med en medarbejder opfandt han en liste, hvor de tilsatte op-

købte Sonesson Plast i 1970’erne, fulgte Knut Anderlund med.

vinduer, hvor både lister og rammer var lavet af ekstruderet

fortsætter Knut Anderlund.

skumningsmiddel til PVC.

Her rykkede han ind på KemaNobels hovedsæde i Stockholm,

kompositmateriale, der blandede PVC med 30 pct. savsmuld fra

I samme periode fik Sonesson Plast henvendelse fra en lidt over-

”En almindelig liste af PVC har en densitet på 1.4. Den vejer mere

træ. Samme år søgte Sonesson Plast patent på produktet og fik

raskende kunde, der ville have facadebeklædning i virksomhe-

end vand og synker. Men ved at tilsætte opskumningsmiddel, fik

”Det var sjovt at arbejde i KemaNobel. På det tidspunkt var min

optaget sit kompositprodukt på USA’s og Storbritanniens lister

dens kompositmateriale: Den norske havneby Stavangers gamle

vi densiteten ned på 0,6-0,7 samtidig med, at den bibeholdt en

kone rigsdagskvinde, så vi boede midt på Rigsdagsøen. Det var

over patenter året efter.

bydel kaldet Gamle Stan.

rigtig fin form. Det var vi også først med i Skandinavien, ” siger

en god tid,” mindes Knut Anderlund. Det var også i 1970’erne, at

Knut Anderlund. En anden fordel ved skumkomposit er, at man

han første gang mødte Chresten Jensen og Fleming Grunnet fra

plast. Samarbejdet førte til, at Sonesson Plast i 1972 opfandt et

hvor han blev udviklingschef for vinduesproduktion.

”Vi brugte kompositmaterialet til alskens lister, for eksempel til

”Det var nemlig et stort problem at skulle male facaderne hvert

kan save og hamre i materialet, uden at det sprækker, og derfor

danske Primo, som kom på besøg i KemaNobel med henblik på

brusekabiner, facadebeklædning, havelåger, vinduer og gulvfliser.

andet år. Her 40 år senere holder facaderne i Stavangers Gamla

blev det populært. Samtidig var det også en væsentligt billigere

at gøre forretninger.

Savsmuldet fik listerne til at ligne træ, og det ville mange kunder

Stan stadig – uden maling!” siger Knut Anderlund.

produktionsform, da man kunne spare betydeligt på råmaterialet.

gerne have, ” husker Knut Anderlund, som også i privaten var glad
for materialet.

Det vejrbestandige trælignende byggemateriale blev ikke det sidste kompositmateriale, Sonesson Plast opfandt til byggebranchen.

”I mit eget sommerhus er vinduerne af plast, men facadebeklædningen er af kompositmateriale med savsmuld i. Det samme er
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KØBERNE VAR SKEPTISKE TRODS MANGE FORDELE

SVENSK-NORSK SAMARBEJDE

KemaNobel regnede med, at plastvinduer ville blive en kæmpe-

KemaNobel har gennem tiden skiftet navn flere gange. I 1970 hed

succes. Men det viste sig, at svenskerne hellere ville have trævin-

det Kema Nord, og i 1970’erne iværksatte den svenske kemikalie-

duer. Det samme var tilfældet i Norge og Finland. I disse skovrige

gigant et samarbejde med Norsk Hydro, der også havde bevæget

lande mente et flertal af befolkningerne nemlig, at man burde

sig ind på plastproduktion allerede i 1951, og som i 1970’erne var

bruge de materialer, der forekommer naturligt i hjemlandet.

på jagt efter mulige opkøb af andre plastvirksomheder i udlandet.
Som led i den strategi købte Norsk Hydro den norske plastvirksom-

”Der findes 3.500 plastvinduer i Sverige, som stadig fungerer fint.

hed Vefi i 1967.

Men svenskerne tog aldrig for alvor plastvinduerne til sig, så man
stoppede med at fremstille dem,” forklarer Knut Anderlund.

En anden stor spiller i den norske plastindustri i 1960’erne og
1970’erne var malingproducenten Jotun. Sammen med Deno-

For at bevise plastvinduets kvaliteter, udførte KemaNobel et

fa-Lilleborg og maling- og lakproducenten Alg Bjercke var Jotun

forsøg på den tekniske højskole i Lund. Her sammenlignede de

en af de tre første i Norge, som producerede umættet polyester,

vinduesrammer fremstillet af henholdsvis plast, aluminium og træ.

navnlig til produktion af både. Jotuns nye satsning på umættet
polyester viste sig at bære frugt i en grad, så virksomheden kunne

”KemaNobel udsatte de tre vinduer for en normal brandbelastning

ekspandere ud over det nordiske marked i 1970’erne.

i et møbleret rum og tændte ild nedefra for at se, hvilket vindue,
der klarede branden bedst. Plastvinduet vandt, helt som de havde

Mens plastvirksomheder i Sverige og Norge indgik samarbejder

regnet med. Glasset sad stadig i, helt intakt. Men i trævinduet og i

eller ekspanderede uden for landets grænser i 1970’erne, koncen-

metalvinduet sprak glasset. Plastvinduet klarede brandpåvirknin-

trerede danske Primo sig om at styrke sin rolle på det danske

gen, fordi plasten blev så varm, at den krøb og holdt bedre fast på

marked.

glasset. Alligevel troede folk ikke på det,” sukker Knut Anderlund.

I København udfases sporvogne for at blive erstattet af
busser, hvilket sikrer Primo store ordrer på rammeprofiler
og lister til busvinduer og -døre.
1964
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LEVERANDØR TIL DANSKE KØLESKABE
I Danmark begyndte Primo sit ekstruderingseventyr med at
producere profiler til byggebranchen, men udvidede i 1960’erne
porteføljen og begyndte at producere til andre brancher. I første
omgang handlede det om profiler til køleskabsindustrien, der
i dén periode talte otte fabrikker i Danmark. Ifølge Helge Borg
stillede denne nye kundegruppe også krav til Primos medarbejdere om øget faglighed og professionalisme. Derfor hyrede Primo
ingeniører og antog værktøjsmagerlærlinge.
”Nu skulle vi arbejde efter tegninger og mål fra kunden. Efter-

KØBENHAVNS STORE BUSORDRE

hånden fik vi så meget knowhow, at vi kunne støtte og rådgive

I 1964 henvendte en række karrosseribyggere sig til Primo for at

kunderne samt komme med forslag. Det var noget af det væ-

bestille specialprofiler til døre og vinduer på hundredvis af bybus-

sentligste, der skete i Primos udvikling i den periode,” siger Helge

ser. København ville nemlig erstatte de gamle sporvogne med

Borg.

busser og fjerne spor på vejbaner og kabler fra byrummet.

Da produktionen til køleskabsindustrien var på sit højeste, havde

Den første ordre på specialprofiler til 600 busser kom i 1964, og

Primo 60 ansatte, som udelukkende producerede profiler til

det var en hidtil uset udfordring for de ansatte på Primo.

køleskabe.
Det betød otte travle år i Primo, husker Helge Borg.
Da busordrerne svandt ind, begyndte Primo at se sig om efter nye
forretningsområder, blandt andet produktion af plastvinduer.

Nogle industrier, som vi ikke har i Danmark,
for eksempel bilindustrien, er kæmpestore i
lande som Tyskland, og de var med til at skabe
den franske og tyske plastindustri.
		
Alt i en bil er jo nærmest plast i dag.
		
Sådan en volumen havde vi slet ikke
		
i Danmark dengang i 1960’erne. Special		
profilerne til de københavnske busser,
		
som vi knoklede på i flere år for at levere,
		
klarer en tysk virksomhed i dag på en
		formiddag.
Helge Borg
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PRODUCENT AF DANMARKS FØRSTE
PLASTVINDUER
Chresten Jensen var interesseret i at undersøge, om man kunne

Boligejere og udlejere af ejendomme i byerne tog så godt imod

overbevise et marked om plastvinduernes kvaliteter. For at

Primo Systems vinduesprofiler, at produktionen i nogle år blev et

sikre sig, at de ville passe ind i danske byggenormer, allierede

flagskib for Primo. Men de gunstige tider varede ikke ved.

Chresten Jensen sig med arkitekter for at finde ud af, hvordan
det ideelle plastvindue skulle se ud. I begyndelsen af 1970’erne

Plastindustrien blev nemlig angrebet fra flere sider, og de hastigt

tegnede Chresten Jensen en skitse til Primos første staldvindue

stigende oliepriser førte til mangel på råstof til plastproduktion

på bagsiden af en konvolut.

i kølvandet på oliekrisen i 1973. I samme periode dalede troen
på evig økonomisk vækst gennem teknologisk udvikling. Denne

Til Chresten Jensens held var landmændene investeringslystne,

skepsis blev yderligere næret af en begyndende international

efter danskerne havde stemt ja til Det Europæiske Fællesskab i

bekymring for plastforurening.

1972. Allerede det første år solgte Primo, hvad der svarede til 20
pct. af det danske marked for staldvinduer.

Primo System overlevede ind i næste årti og blev først lagt sammen med Primo Plast i 1988. Helge Borg blev udnævnt til admi-

Opmuntret af den gode start funderede Chresten Jensen derfor

nistrerende direktør for det samlede foretagende, mens Fleming

over, om han kunne sælge plastvinduer til landmændenes stue-

Grunnet koncentrerede sig mere om ledelsen af holdingselskabet

huse. Ikke længe efter kunne Primo præsentere vinduet System

Inter Primo, der blev stiftet i 1987 og som på daværende tidspunkt

1, som var målrettet boliger og erhvervsbygninger. Næste model

bestod af ni produktions- og salgsselskaber.

gik under navnet SV III og blev lavet i samarbejde med eksterne
vinduesproducenter. Primo besluttede da at udskille vinduespro-

Primo forsøgte også at etablere produktion af profiler til vinduer i

filerne i et særskilt selskab, som gik under navnet Primo System

England, men projektet blev lukket ned.

DK A/S.
Primo skulle dog vise sig at kunne overleve trods op- og nedganI 1977 havde Primo System fået ni eksterne vinduesproducenter

ge. Længe inden Primo lukkede sin vinduesproduktion, havde

ind i samarbejdet om at producere Primo System vinduer, der

virksomhedens grundlægger nemlig kørt arvefølgen i stilling til

blev markedsført som vedligeholdelsesfri og med energibespa-

at drive Primo videre og finde nye forretningsområder, når andre

rende to- eller trelagstermoruder.

sandede til.

Nye produkter og nye markeder krævede investeringer i teknologi.
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TIDLIG OVERDRAGELSE FRA FAR TIL SØN
Uenighederne varede ved, indtil Chresten Jensen fire år senere, i
1977, foreslog sin søn, at købe sin far ud af firmaet. Det skete som
konsekvens af en uenighed en sen aften i Tistrup. Fleming Grunnet
ville effektivisere Primo ved at investere i en gaffeltruck. Chresten

NÆSTE GENERATION TAGER OVER

Jensen ville derimod hellere købe en traktor til landbrugsbedrifterne. Konflikten endte med, at Chresten Jensen sagde:

Efter knap et årti, hvor den dynamiske duo, Helge Borg og
Fleming Grunnet, styrede Primo, var Chresten Jensen i 1973 klar

”Vi kan være uenige om meget min dreng, men ikke om penge.

til at gå et skridt videre ved at forberede sønnen til at overtage

Du kan købe mine aktier i morgen.”

familievirksomheden. Andelene i firmaet blev splittet i to lige
store dele mellem Chresten Jensen og Fleming Grunnet.

Den følgende formiddag overlod Chresten Jensen sin halvdel
af Primo til Fleming Grunnet. I 1977 var Chresten Jensen 60 år

Som medejer var det Fleming Grunnets højeste prioritet at få styr

gammel. Han tilbød at stå til rådighed som konsulent, men havde

på økonomien, afvikle kassekreditten og de dyre banklån. Som

endegyldigt overladt tøjlerne til sin søn. Det kom bag på mange.

led i den strategi ønskede han, at firmaets overskud skulle geninvesteres i virksomheden og bruges til at afvikle gæld. Det ønske

”Det var usædvanligt for en virksomhedsgrundlægger at forlade

kom i karambolage med Chresten Jensens tendens til at bruge

posten i så ung en alder. Det respekterer jeg Chresten Jensen for,”

overskuddet fra virksomheden på con-amore-projekter, uden di-

siger Helge Borg i dag. Fleming Grunnet roste også sin far for at

rekte relevans for Primo – for eksempel et voksende hobbyland-

have taget den svære beslutning.

brug med hundredvis af kødkvæg og investering i antikviteter.
Først i 1986 indtrådte Chresten Jensen i bestyrelsen for Primo
Danmark, indtil hans udtræden i 2006. Kun to år efter, at hans far
indtrådte i Primos bestyrelse, besluttede Fleming Grunnet i 1988 at
slå Primo Plast og vinduesprofilproduktionen i Primo System sammen til ét selskab med Helge Borg som administrerende direktør.

Plastelementer bruges i vid udstrækning til facademontering.

1965
Det svenske firma Celloplast
tager patent på plasticposen.

48

Vokseværk - nye produkter og nye brancher

Vokseværk - nye produkter og nye brancher

49

Jeg anser det for at være en stor præstation
og meget modent af min far i en alder af kun
tres år, at kunne give virksomheden videre.
Kun få er i stand til at forlade deres livsværk,
mens de befinder sig på toppen.
Fleming Grunnet i magasinet Plastic juli/august 1977
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PERFEKTIONIST, DER SÅ MULIGHEDER OVERALT
Chresten Jensens altid ulastelige påklædning afslørede også
noget om hans personlighed.
”Han var perfektionist ud fra, hvad der var muligt. Han hadede
sjusk,” fortsætter Helge Borg. Men selv om det måske kunne være
svært for nogle medarbejdere altid at leve op til Chresten Jensens
høje forventninger, så var medarbejderloyaliteten mod ham stor.
”Man havde altid respekt for Chresten Jensen. Også når han gik
lidt ud over kanten. Man syntes måske, at nogle problemer var
større i hans verden end i andres,” siger Helge Borg.

VÆRDIER OG LEDELSESSTIL

På den anden side var Chresten Jensen altid på jagt efter et nyt
investeringseventyr. Nogle gange kastede han sig ud i et nyt
projekt uden at have regnet på rentabilitet først.

Selvom Chresten Jensen og Fleming Grunnet ikke altid var helt
enige om, hvordan overskuddet fra driften skulle anvendes, var
de drevet af to fælles leveregler, som afspejler deres værdier,
nemlig: ”Viljen til at ville skaber evnen til at kunne” og ”Hvem
orden mangler hjælper selv dygtighed ikke.”
Disse ordsprog havde været styrende for Chresten Jensens vel-

FRA INDADVENDT TIL UDADVENDT VIRKSOMHED

udviklede iværksættergen og for hans projekter. Men de antyder

Mens Chresten Jensen altid spejdede efter nye projekter, nye

også, at han måske forventede, at hans medarbejdere havde den

kunder eller opkøb, gik Fleming Grunnet et skridt videre i sin vi-

samme virketrang og det samme gåpåmod som han selv.

sion for Primos udvikling. Han så, at den rigtige vej at gå fremover
ville være at satse på opkøb i udlandet frem for kun at satse på
eksport.

”Chresten Jensen havde kort lunte. Men han faldt også hurtigt ned
igen og bar ikke nag i lang tid”, siger Helge Borg. Men Chresten
Jensen og Fleming Grunnet deler også grundlæggende værdier.

I 1980’erne blev Primo den største ekstruderingsvirksomhed i

For eksempel omkring ordentlighed.

Danmark inden for plastprofiler. Men på et tidspunkt kunne man
ikke længere øge salget af plastprofiler på hjemmemarkedet –

”Alle kan komme til at knække en snekke. Fejl er tilladt. Men

det danske marked var ganske enkelt for småt. Derfor kiggede

tværer du et cigaretskod ud på gulvet, bliver det ikke accepteret.

Fleming Grunnet uden for landets grænser. Det viste sig da også

Der har alle dage været så rent, at man kunne sidde på gulvet

sidenhen at være en fordel at kunne producere lokalt til kunder.

og spise,” husker Karsten Jakobsen, som har været ansat i Primo

Dels var man bedre i stand til at kommunikere med kunderne,

siden 1986.

dels blev det muligt at levere varerne hurtigere.

Primo sætter en ære i at holde
på medarbejderne.
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TALSTÆRK OG LYTTENDE KOMMUNIKATOR
Fleming Grunnet kan formentlig takke sin HH-uddannelse i

”Så jeg skulle jo have menigheden med. Men du skal også have

Aarhus og uddannelse som tømmerhandler i Sønderborg for den

de rigtige folk, ellers kan du lige så godt opgive,” begrunder

økonomiske sans, der gjorde det lettere at tage bestik af, hvor Pri-

Fleming Grunnet sin lyttende tilgang til sine medarbejdere. Han

mo skulle bevæge sig hen. Uddannelserne lærte ham blandt an-

roser også medarbejderstaben i Tistrup, der forblev loyal overfor

det at gennemskue styrker og svagheder i et regnskab, og det har

ledelsen, også efter Chresten Jensens afgang.

været med til at cementere hans opfattelse af, at det var vigtigt at
have orden i økonomien og så vidt muligt ikke skylde penge.

”De er solide folk i Vestjylland. De er ikke alle doktorer, men er en
solid stab, der kommer hver dag.” Selv siger Helge Borg om med-

”Konsolidering før vækst” var Fleming Grunnets motto, da han

arbejderne, at ”vestjyder er meget trofaste. Selvom der var andre

overtog Primos regnskaber og besluttede at luge ud i dyr gæld

produktionsvirksomheder i nærheden, var der ingen rivalisering

og kassekredit til banker.

om medarbejdere.”

Far og søn greb dog også andet end økonomien an på hver deres

Det, at Fleming Grunnet spurgte de relevante fagfolk i virksom-

måde. Disse forskelle smittede positivt af på firmakulturen og

heden til råds, gav medarbejderne mere stolthed ved at arbejde

ånden. Fleming Grunnet er eksempelvis en stærk kommunikator,

i firmaet. ”Maskinfolk blev spurgt om maskiner og så videre. Der

der søger input fra relevante parter og medarbejdere som led i sin

skulle selvfølgelig være relevans,” understreger Helge Borg, der

beslutningsproces.

har stor respekt for Fleming Grunnet både fagligt og menneskeligt.

”Vi gik fra direktiver til dialog. Fleming Grunnets inkluderende

Fleming Grunnets menneskeforståelse og sans for tal har hjulpet

ledelsesstil var ret moderne for sin tid,” husker Helge Borg.

ham, når han skulle vurdere, om en virksomhed ville være et

Oprulning af plast til tætning på store ruller umiddelbart efter ekstrudering

fornuftigt køb for Primo. – En evne som han selv mener, han har
Fleming Grunnet sammenligner selv sin relation med medarbej-

arvet fra sin morfar, Lauge Grunnet, der drev både kro, landbrug

derne med en præst og dennes menighed.

og handelsvirksomhed.

Du skal have de rigtige folk,
ellers kan du lige så godt opgive.
Fleming Grunnet

Norsk Hydro køber plastvirksomheden Vefi AS.
1967
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RODER DET UDENFOR, SÅ RODER DET NOK OGSÅ I FORRETNINGEN
Mens hverken far eller søn var bange for at løbe en risiko, kastede Fleming Grunnet sig kun
ud i kalkulerede risici.
”Jeg er ikke ked af at løbe en risiko. Jeg skal bare kende den. Jeg har ikke løbet risici, som
jeg ikke kunne overskue. Vi kunne have været meget større, hvis jeg havde løbet større risici,
end jeg har gjort. Jeg hidser mig heller ikke op over det, hvis vi får et tab. For det sker jo,”
siger Fleming Grunnet.
Ud over at få styr på økonomien havde Fleming Grunnet et mål om, at Primo skulle være
kendt i Norden i løbet af de første ti år med ham ved roret, og Primos første virksomhedsopkøb var et led i den strategi. Her kom også rettidig omhu ind i billedet.
”Jeg forhørte mig i mit netværk. Jeg har altid søgt, ligesom indianernes spejdere, der orienterer sig om, hvad der foregår. Men det er der jo også andre, der har gjort,” siger Fleming
Grunnet. Men hans nysgerrighed gjorde også, at han undersøgte forretningsmuligheder lidt
anderledes, end andre måske gør:
”Jeg har aldrig nogensinde på forhånd sagt nej. Jeg skal ind og lugte lugten i bageriet. Jeg
kan godt finde på at køre forbi i weekenden dagen før, vi havde aftalt af mødes, for at se,
hvordan der så ud. Var der rodet og lå der rustne cykler ude bagved, var der nok også rod i
forretningen,” ræsonnerer Fleming Grunnet i dag.

RETTE TID, RETTE STED
Fleming Grunnet har et beskedent svar på, hvorfor det netop
skulle blive Primo, der endte med at blive den største
ekstruderingsvirksomhed i Nordeuropa.
”Det handler om at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Meget af det skyldtes også konjunkturerne. Naturligvis har
jeg haft mine arbejdstimer, men Primos succes skyldes i højere
grad tilfældigheder end strategi. Og vi har trods alt opkøbt hele
28 virksomheder,” siger Fleming Grunnet.
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RESTRUKTURERING,
PROFESSIONALISERING
OG STYR PÅ ØKONOMIEN
Allerede mens Chresten Jensen stadig var enepatriark i Primo,
og Fleming Grunnet var relativt ny i virksomheden, blev Chresten
Jensen en sjælden gæst på kontoret. Han brugte efterhånden det
meste af dagene på sine to fritidsinteresser, sine landbrugsbedrifter og antikvitetshandel. På den måde fik Fleming Grunnet frie
hænder til at sætte sit præg på ekstruderingsvirksomheden. På
særligt tre områder iværksatte Fleming forandringer, der satte sig
langvarige, positive spor i virksomheden, nemlig effektivisering,

INVESTERING I VIDEN

professionalisering og endelig på økonomien.

I Primos første år, hvor de færreste i Danmark vidste noget om
plastproduktion, endsige ekstrudering, måtte Chresten Jensen

Et af Fleming Grunnets første tiltag var at effektivisere admini-

og hans voksende skare af opfindsomme medarbejdere prøve

strative arbejdsgange på kontoret med henblik på at overgå til at

sig frem, før de lykkedes med at lave et produkt af den ønske-

bruge EDB i fremtiden. De første IT-systemer blev introduceret i

de kvalitet. Men udviklingen inden for plast gik rivende hurtigt i

Primo i 1987.

1950’erne og frem. Så da Fleming Grunnet blev medejer af Primo i
1973, greb han muligheden for at ansætte lærlinge til værktøjsmageruddannelsen. Denne uddannelse er mere specifikt rettet mod
ekstrudering, end de maskinarbejdere, Primo hidtil havde ansat
som den gruppe medarbejdere, der havde mest specialviden om
ekstrudering.
Værktøjsmagerne er helt centrale for et ekstruderingsfirmas succes. Det er dem, der kan lave det perfekte værktøj til den enkelte
kunde. Det tager tid at rette dem til i samarbejde med kunden, så
hvert enkelt værktøj er kostbart.
Det er også her, at de første maskiningeniører ansættes i Primo.
Dermed løftedes Primos teknologiske viden sig til et højere niveau,
og det blev nemmere at udvikle nye, forbedrede produkter og
maskiner.
Innovation og ny teknologi har altid kendetegnet Primo.

De tre flyvende svaner i Primos logo
bliver designet af Carl G. Neumann.
1968
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Min drivkraft var, at jeg ikke vil gå
konkurs, jeg vil ikke skylde nogen
noget. Men jeg vil godt risikere og
rykke lidt med de enkelte brikker.
Fleming Grunnet

Chresten Jensen og Fleming Grunnet poserer foran Primo Plast skiltet i Tistrup sidst i 1970'erne. I dag er fabrikken i Tistrup ledet af Claus Lykke.

Min far kunne bruge to kroner, selvom
han kun havde én. Jeg ville hellere have
én krone og spare den anden krone op.

Det var med andre ord ikke bare kulturen og ånden, der ændrede

Min økonomiske kapitalstrategi er meget mere forsigtig, end min

sig, da sønnen tog over efter faderen. De to havde i nogle år haft

fars var, ” siger Fleming Grunnet. Som konsekvens lukkede han

flere diskussioner om netop økonomien i Primo. Hjulpet af tidens

ned for alt, hvad han kunne, og fik kassekredit samt gæld betalt

højkonjunktur, satte Fleming Grunnet også for alvor fart på at

af og fik sparet likviditet op, på trods af tårnhøje renter i 1970’erne.

gennemføre sit mantra om ”konsolidering før vækst”. Med Helge

”Min drivkraft var, at jeg ikke vil gå konkurs, jeg vil ikke skylde

Borg som prokurist og sin højre hånd fortsatte Fleming Grunnet

nogen noget. Det er min fobi. Men jeg vil godt risikere og rykke

arbejdet med at lægge budgetter, høvle den dyre bankgæld med

lidt med de enkelte brikker,” siger Fleming Grunnet.

tårnhøje renter ned og langsomt, men sikkert øge Primos likvidiDen talstærke og lyttende kommunikator forstod værdien af at

tet. Primo var gået i blodet på Fleming.

investere i medarbejdere med mere specifikke og relevante ud”Min far kunne bruge to kroner, selvom han kun havde én. Jeg

dannelser og nødvendigheden af at kunne fastholde dem.

ville hellere bruge én krone og spare den anden krone op.

Fleming Grunnet
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MEDARBEJDERUDVIKLING OG -PLEJE
Primo sørgede både for uddannelse og messebesøg til medarbejderne. Teknologisk Institut kom til Tistrup for at undervise
medarbejderne i råvarelære, måleteknologi og andre emner, som
en medarbejder i produktionen som minimum burde kunne. Primo
uddannede som en af de første plastvirksomheder sine egne
plastmagere.
Primo ville dog mere end blot give sine medarbejdere den
nødvendige viden. Fleming Grunnet ville inspirere dem, så de var
opdateret om de nyeste tendenser og kunne vende tilbage til
Primo med nye idéer. Derfor blev produktionsmedarbejdere sendt
på betalt inspirations- og netværkstur til den store industrimesse i
Düsseldorf. Messerne er stadig et omdrejningspunkt for Primo.

PASSEDE PÅ MEDARBEJDERNE

LOYALE MEDARBEJDERE

I det hele taget passede Fleming Grunnet på sine medarbejde-

Fleming Grunnets tilgang til sine medarbejdere gjorde, at medar-

re: Han indkøbte tidligt materiel, der skulle minimere tunge løft

bejderloyaliteten i det hele taget er høj i Primo. En overraskende

og købte for eksempel en lift til sække med plastgranulat, så

stor del er andengenerationsmedarbejdere og ligefrem tredjege-

medarbejderne slap for de gentagne, tunge løft, når der kom

nerationsmedarbejdere i Primo. En del af den loyalitet tilskrives

nye varer ind. Han hyrede også en maskiningeniør, der skulle

Primos involvering i lokalsamfundet i form af kontant støtte til

sørge for, at arbejdsmiljøet for medarbejderne i produktionen var

sports- og fritidsaktiviteter.

forsvarligt, for eksempel ved at sørge for tilstrækkelig udsugning
ved ekstruderne.

1973
Fleming Grunnet indtræder som
medejer af familievirksomheden.
1973
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MEDARBEJDERSTOLTHED
Både Chresten Jensen og Fleming Grunnet gik op i at behandle

til administrerende direktør for det sammenlagte Primo System

medarbejderne ordentligt, og både uddannelse, sikkerhed og

og Primo Plast i 1988. Derfor er det måske heller ikke så overra-

trivsel blev prioriteret. Til gengæld forventede grundlæggeren og

skende, at medarbejderne viste deres stolthed og loyalitet over

sønnen, at medarbejdernes optræden på arbejde og i fritidssam-

for Primo, da virksomheden rundede sit 30-års jubilæum. Da

menhæng var ”dadelfri”. Den forventning må mange medarbejde-

Helge og Fleming fejrede deres 50-års fødselsdag året efter, blev

re have syntes var rimelig. I hvert fald har mange medarbejdere

makkerparrets popularitet nemlig bogstaveligt talt mejslet i sten.

kvitteret for det gode lederskab ved at udvise stor loyalitet og

I dagens anledning gav medarbejderne Primo en mindesten, hvor

stolthed – og er traditionelt blevet mange år i Primo, når først de

en kobberplade med virksomhedens logo var indlejret. Da stenen

har fået foden indenfor.

skulle indvies, holdt Fleming Grunnet og Helge Borg en fælles
reception for medarbejderne, og Fleming Grunnet holdt en tale til

Medarbejdernes stolthed af deres arbejde kan ses i den måde,

medarbejderne skåret over et eventyr om stenen.

de kaster sig over at øge deres viden om materialer og produkter
samt af deres iderigdom, når en udfordring skal løses. Stoltheden

”Kunderne og medarbejderne er vigtige. Det er ikke mig, der er

blev næret af, at Fleming Grunnet spurgte de relevante fag-

vigtigst. Det er et spørgsmål om at have en ledelseskultur, der

medarbejdere til råds for at høre deres vurdering af en konkret

tiltrækker og fastholder gode medarbejdere og kunder. Intet

sag. Ligesom relevant kommunikation og klar rollefordeling er

fungerer uden gode medarbejdere. Men man skal også følge med

parametre, Primo prioriterer, sørger Primo også for løbende at

kundernes ønsker og behov,” siger Fleming Grunnet.

træne ansatte med en lederfunktion, så de blev bedre ledere og
Med Fleming Grunnet ved roret og de ledelsesmæssige foran-

beslutningstagere.

dringer, han havde gennemført, var Primo godt rustet til opkøb i
Sådan en leder var Helge Borg. Han havde længe været vellidt

udlandet i de kommende to årtier

blandt de øvrige medarbejdere, da Fleming Grunnet gjorde ham
Ved Primos 50-års jubilæum giver medarbejderne Fleming Grunnet
en mindesten dekoreret med Primos svaner.

Kunderne og medarbejderne er vigtige.
Intet fungerer uden gode medarbejdere.
Men man skal også følge med kundernes
ønsker og behov.

Chresten Jensen sælger sin andel af
virksomheden til Fleming Grunnet.
1977
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OPKØB OG INTERNATIONAL EKSPANSION
1980’erne - 2000’erne

SAMHANDEL OG MEKANISERING
Op gennem 1980’erne og 1990’erne blev plast endnu mere dominerende inden for de elektroniske produkter, som efterhånden
blev hvermandseje: kreditkort af plast blev indført, og det smarte
plastkort blev brugt til at købe walkmen, ghettoblastere, videomaskiner, CD-afspillere og hjemmecomputere – alle fremstillet
af plast. Den plastbeklædte elektronik rykkede også ud i forbrugernes køkkener med sodavandsmaskiner, kaffe- og ismaskiner,
køkkenmaskiner og meget, meget mere. Selv vandsenge – hvor
vandet blev holdt i skak en af tyk plastdug – var en overgang
populære i soveværelserne.
I begyndelsen af 1980’erne red Primo på en bølge af vækst fra
salg af både specialprofiler og plastvinduer. Primo udvidede sit
kundegrundlag, opkøbte danske konkurrenter og siden også
udenlandske firmaer.
Udviklingen blev hjulpet på vej af, at Det Europæiske Fællesskabs
indre marked i 1986 for alvor lukkede op for nem samhandel

Mulighederne for øget vækst blev i disse år også hjulpet på vej af

mellem de europæiske lande. Også international handel uden for

den teknologiske udvikling: Større og bedre maskiner gjorde det

Europa blev nemmere i takt med, at GATT, forgængeren for WTO,

nemmere for Primo at producere mere specialiserede produkter

sænkede toldgrænser og lagde op til øget frihandel. Hjulpet af

hurtigere og i større mængder end før. Det opdaterede produk-

disse tendenser bevægede flere virksomheder sig ud på det

tionsapparat frigjorde desuden mandskab, så de processer, der

internationale marked og etablerede produktion i udlandet. Lokal

før krævede en stor medarbejderskare, blev fuldautomatiske.

produktion var spydspids ind på nye markeder, som samtidig
øgede konkurrenceevnen på grund af adgang til billig arbejds-

Moderniseringen forbedrede også arbejdsmiljøet i produktions-

kraft i udlandet.

hallerne. Maskinerne tog sig i stigende grad af tunge løft, ligesom
der blev opsat udsugningsanlæg og indført tiltag for at nedsætte
støjniveauet. Branchen vedtog også internationale standarder, der
skulle øge kvaliteten af plastprodukterne, ligesom miljøansvar for
alvor kom på dagsordenen.
De internationale handelsaftaler gjorde det ikke bare nemmere at
handle med virksomheder i udlandet. Det gjorde også opkøb af
virksomheder nemmere på tværs af grænser.
Primo overtager de to virksomheder
Ureflex og Krone Plast.
1980
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Vi skulle hele tiden finde nye
forretningsområder. Hvad kan vi
også finde ud af at producere?
Helge Borg

PRIMO HAR VOKSEVÆRK
Enitor Primo i Holland.

I 1980’erne og 1990’erne fortsatte Primos strategi, der nærede
væksten gennem øget eksport og nøje udvalgte virksomhedsopkøb, - i første omgang i Sverige, Finland og Tyskland, men siden
også i Norge og Polen.
Vækstambitionerne var høje. På blot tre år var målet, at holdingselskabet ni afdelinger skulle øge eksporten fra 15 pct. til 25 pct.
fremgår det af ”Målsætning 1988-1991”. Væksten skulle primært
komme fra eksport til Skandinavien, Storbritannien, Beneluxlandene og Vesttyskland.
Opkøbsstrategien virkede i sådan en grad, at Primo allerede i
1980’erne udviklede sig til at blive ikke bare Skandinaviens største
producent af plastprofiler, men hele Nordens førende ekstruderingsvirksomhed. Sideløbende med opkøb fortsatte Primo med at
producere nye specialprodukter til nye kundetyper.
På den måde øgede Primo salget både hjemme og udenfor landets grænser – i de nordiske lande, i Holland, i Storbritannien og i
det daværende Vesttyskland. Vækststrategien gik i disse år med
andre ord på to ben – vækst gennem opkøb og vækst gennem
øget eksport.
Mulighederne for vækst var dog endnu ikke udtømte i Danmark
i 1980’erne. En af de kundegrupper, der voksede i dette årti, var
køleskabsindustrien.
1982
En mand i USA får som verdens første indopereret et kunstigt
hjerte fremstillet af aluminium og plasttypen polyuretan.
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NY FABRIK TIL KØLESKABE VED HOVEDKVARTERET

KØLESKABSEVENTYRET

De nye krav betød, at medarbejderne skulle lære nye produkKøle-/fryseskabsproducenternes efterspørgsel på specialpro-

tionsmetoder. Derfor iværksatte Primo et udviklingsarbejde for at

filer fyldte stadig mere i Primos ordrebøger ind i 1980’erne. Ud

udbrede kendskabet til svejseteknologi og sikre, at Primo kunne

over svenske Electrolux – der tidligere havde købt den danske

udvikle svejsemaskiner til hårde og bløde rammer.

køleskabsproducent Atlas – talte kundeskaren også Derby og
Udfordringen blev ikke mindre af krydspresset fra udenlandsk

Danmarks førende køleskabsproducent, Brødrene Gram.

konkurrence og kundekrav om lavere priser. Det gjorde det
Derfor gav det også Primo-medarbejderne lidt sved på panden,

nødvendigt for Primo at finde ud af, hvordan man kunne foretage

da netop Gram var blandt den gruppe af køleskabsproducenter,

svejsning – og det tog et par forsøgsrunder, før det lykkedes at

der nu stillede Primo-medarbejderne deres hidtil sværeste op-

producere et tilfredsstillende resultat til en konkurrencedygtig

gave: Nemlig at producere færdigsvejsede profilrammer i plast til

pris. For at få plads til produktion, besluttede Primo at etablere en

tætningslister og toprammer i stedet for selv at producere dem.

ny rammefabrik i Tistrup. Opførelsen blev gennemført i 1982 ved
hjælp af egnsudviklingslån.

OPKØB OG HEADHUNTING PÅ SJÆLLAND
Men selv med den nye fabrik kunne Primo ikke følge med efterspørgslen på specialprofilerne til køleskabe. Derfor opkøbtes
en konkursramt fabrik, der tidligere havde fremstillede puder til
møbelindustrien, for at få mere plads til plastproduktionen. Ved
samme lejlighed købte man den lille plastvirksomhed Krone
Plast A/S. Tidligere havde man købt DAO Plast og Jacob Holm &
Sønner.
Køleskabsproducenter fra Skandinavien fortsatte med at være
en væsentlig kundegruppe for Primo, indtil hvidevareindustrien
forlod Danmark til fordel for lavtlønslande som Tyrkiet og Rusland
i 1990’erne.
Høj kvalitet, stabile leverencer og et uovertruffent stort sortiment har været
med til at skabe succes for Primo.

Primo etablerer en ny fabrik til produktion af
køleskabsrammer på Odinsvej i Tistrup.
1982
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FØRSTE OPKØB I UDLANDET
I løbet af 1980’erne havde Primo så stor succes med at sælge
profiler, at man både var blevet største lokale producent og reelt
også havde mættet markedet i Danmark. Virksomhedens eksport
var også vokset, men ledelsen besluttede, at det var på tide at
undersøge mulighederne for at benytte opkøb som motor til at
sætte ekstra gang i salg til udlandet.
Dén beslutning spillede godt sammen med målsætningen om,
at Primo skulle være kendt i Norden i løbet af de første ti år med
Fleming Grunnet ved roret, og Primos første virksomhedsopkøb
var da også et led i dén strategi. I første omgang sonderede Fleming Grunnet terrænet i Sverige.

PRIMO SVERIGE BLIVER TIL
I 1984 købte Primo sin første udenlandske virksomhed. Det var
den lille svenske plastvirksomhed Kontraplast AB, som producerede fodlister, trappeforkanter og andre plastprofiler. Med købet
blev Primo Sverige AB skabt.
Fillers og rods til offshore-kabler rulles op på store tromler og lagres til kunden har brug for dem.

Wiik & Höglund fusionerer med pelsdyrsproducenten
Keppo i KWH Group.
1984
Primo overtager svenske Kontraplast AB – den første
investering i udlandet – og etablerer Primo Sverige AB.
1984
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Svenska Bindgarnsfabriken.

PRIMO SVERIGE OG FINLAND
Efter Primos vellykkede virksomhedsopkøb i udlandet, havde
Fleming Grunnet mod på at undersøge mulighederne yderligere
i Sverige og Finland. I første omgang sigtede han højt og gik efter
Sveriges og Finlands sværvægtere inden for ekstrudering, og

KemaNobel regnede med, at plastvinduer
ville blive kæmpestore. Men i Sverige og
Norge ville folk hellere have trævinduer.
Knut Anderlund

siden rettede han blikket mod mindre virksomheder i de to lande.

SVÆRVÆGTER I SVERIGE
Kun et år efter Primos første køb i udlandet slog Fleming Grunnet

Primos fabrik i Limmared i Sverige.

igen til i Sverige. Denne gang købte Primo den svenske plastpro-

PRIMO SVERIGE DOMINERENDE I SVERIGE

ducent Sondex, der allerede havde en lang historie bag sig, da

Med købet af Sondex blev Primo ejer af en af Sveriges største

man oprindelig var startet som rebslageriet Svenska Bindgarns-

producenter af plastprofiler. Sondex fremstillede profiler til de

fabriken i 1847. Det var her, man havde opfundet en metode til at

svenske bilproducenter Volvo og Saab, mælkeslanger til Alfa

beklæde sisaltørresnore med plast.

Laval og plastprofiler til byggebranchen. Købet var en succes
betragtet fra både Sondex’ og Primos synsvinkel: Fra at have

”KemaNobel regnede med, at plastvinduer ville blive kæmpe-

været en underskudsforretning få år tidligere, leverede Sondex

store. Men i Sverige og Norge ville folk hellere have trævinduer,”

solide overskud under Primo og svenske Leif Wimans kompeten-

fortæller Knut Anderlund om årsagen til, at KemaNobel solgte

te ledelse.

Sondex til Primo. Det var da også hos KemaNobel, at Knut Anderlund mødte Chresten Jensen og Fleming Grunnet første gang.

Leif Wiman var oprindeligt ansat i KemaNobel, som bl.a. havde

Knut Anderlund rykkede med over i Primo Sverige, hvor han sad

opkøbt Sondex, og da KemaNobel ledte efter en aftager til Son-

i bestyrelsen, indtil han som 70-årig forlod Primo for at starte sin

dex, anbefalede Leif Wiman Primo som køber. Leif Wiman kendte

egen ekstruderingsvirksomhed.

i forvejen Fleming Grunnet, fordi de to havde mødtes i forretningsøjemed. Som del af aftalen fulgte Leif Wiman med som leder af
Sondex – i første omgang i en overgangsperiode på et halvt år.
Men Fleming Grunnet tilbød ham at blive i jobbet, hvilket Leif
Wiman tog imod.
Primo Sverige fortsatte sine svenske opkøb ind i 1990’erne. I

Primo køber den store svenske
plastproducent Sondex.
1985
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1991 blev Limek Plast AB en del af Primo, og året efter fulgte
Vefi AS bliver overtaget af den
store norske bilforhandlerkæde
Møller-Gruppen.
1985
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Johnssons Söner AB, som – udover at lave profiler – også var en
førende producent af bomme af PVC til hestespring.
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FØRSTE OPKØB I FINLAND

OPKØBSBØLGE I FINLAND

Trods travlhed med opkøb i Sverige op gennem firserne, var Primo

Opkøbsstrategien viste sin bæredygtighed gennem de kom-

klar til at forsøge sig med finske opkøb i samme periode. Fleming

mende år, da Primo Finland cementerede sin markedsposition. I

Grunnet havde et godt øje til en konkret finsk producent af plast-

1995 lykkedes det også Primo Finland at købe sin største lokale

profiler, nemlig WH Profil. Denne ekstruderingsvirksomhed var

konkurrent af Uponor, hvilket var startskuddet til flere opkøb af

blevet en selvstændig virksomhed i moderselskabet, - finske KWH

mindre ekstruderingsvirksomheder i Finland, inden virksomheden

Group. Moderselskabet selv var en relativt ny konstruktion, da det

blev den største producent af plastprofiler i landet.

var blevet til som resultatet af en fusion mellem rørproducenten
Wiik & Höglund og pelsdyrsavlervirksomheden Keppo i 1984.

Ved udgangen af 2011 havde Primo Finland 82 medarbejdere. På
bare et år var omsætningen vokset med 17 pct. i forhold til året før

Efter grundige overvejelser besluttede Fleming Grunnet igen at

og udgjorde ca. 15 millioner euro, godt 112 mio. kr.

tage den daværende chef for profilproduktion i WH Profil med
over i det, der blev til OY Primo Finland AB, som administrerende

På daværende tidspunkt producerede Primo Finland primært

direktør. Finske Roger Häggbloms værdier stemte overens med

standardprofiler til byggeri og elbranchen i Finland, Estland og

Fleming Grunnets, men samtidig var finnens revisoruddannelse,

Rusland, men fabrikken lavede også specialprofiler, der blev

hans sprogkundskaber og erfaring fra et tidligere job som økono-

anvendt i forbindelse med sprængninger i mineindustrien. Andre

michef også talenter, som Primo skattede i en grad, at han hurtigt

eksempler på nicheprodukter fra Finland er profiler til russiske

blev en del af inderkredsen i Primo. Da Roger Häggblom gik på

ishockeyhaller.

pension i 1998, overtog Jari Lehtimäki posten som administrerende direktør for Primo Finland.
Beslutningen om opkøb i Norden havde vist sig at være god for
Primo. I 1988 var Primo således Nordens største producent af ekstruderede profiler med 330 ansatte i Danmark, Sverige og Finland
samt en omsætning på ca. 300 millioner kr.
Primo Finlands tekniske niveau overgik på visse områder det
danske, og derfor målrettede den finske Primo-afdeling sin produktion mod industrier med behov for store serier – eksempelvis
indenfor el, elektronik, vinduer, gulvbelægning og møbler.
I Finland produceres avancerede profiler til lysindustrien.

Primo opkøber det finske OY WH Profil AB – et selskab
under KWH Group – og etablerer dermed OY Primo
Finland AB med Roger Häggblom som adm. direktør.
1985
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Holdingselskabet Inter Primo A/S bliver stiftet.
1987
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Det velkendte trekantssymbol for genbrug
af plast bliver introduceret.
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FORANKRET AF FÆLLES VÆRDISÆT
Selvom de nye, nordiske afdelinger af Primo var selvstyrende,
skulle de følge enkelte anvisninger fra hovedkontoret i Danmark
som led i den nye, nordiske virksomhedsstruktur. Anvisningerne
var resultatet af en række målsætninger, som Fleming Grunnet
havde nedfældet i 1988, og som afspejlede virksomhedens værdisæt. Heri skriver Fleming Grunnet blandt andet, at ”Omverdenen
bør opfatte os som værende en moderne og dynamisk ledet
virksomhed, som er åben og miljøbevidst, højteknologisk og en
attraktiv og velplejet arbejdsplads.”
For at føre målsætningerne ud i livet, skulle hver virksomhed have
en husorden, der helt i grundlæggerens ånd pålagde medarbejderne at holde orden på deres arbejdsplads og arbejde for et
godt aktivt lokalmiljø blandt andet gennem sponsorater. Derudover

Omverdenen bør opfatte os som værende en
moderne og dynamisk ledet virksomhed, som
er åben og miljøbevidst, højteknologisk og en
attraktiv og velplejet arbejdsplads.

skulle ledelsen i de enkelte virksomheder praktisere synlig ledelse

Fleming Grunnet

det nære udland for mulige nye opkøb, bad han lederne af de

med et højt informationsniveau – samtidig med at virksomhederne
skulle fremme en kultur af selvstændighed og ansvarsfølelse hos
ledelse og medarbejdere.
Med opkøbene i Finland og Sverige var Primos opkøbseventyr i
udlandet kun lige begyndt. For mens Fleming Grunnet sonderede
lokale afdelinger om at holde øje med potentielle nye skud på
Primo-stammen.

Primo-Plast og Primo System bliver samlet i ét selskab
med Helge Borg som administrerende direktør.
1988

1988
Første pengeseddel af polymer
tages i brug i Australien.
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Primo UK etableres i Manchester, England.
1989
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FØRSTE OPKØB UDEN FOR NORDEN:
TYSKLAND
Efter murens fald i november 1989 blev Tysklands 80 millioner
indbyggere Europas største marked for alle industrier – også for
plastindustrien. På det tidspunkt havde Tyskland dog allerede
været Europas førende leverandør af plast som råvare i flere årtier
og havde tillige en veludviklet produktion af plastprodukter. Men
det, der gjorde det tyske marked mest interessant for Primo, var,
at der i Tyskland allerede var tradition for at fremstille og bruge
vinduer af plast.
I første omgang dyppede Primo tæerne i det tyske marked ved

”Jeg var dernede mindst en gang om ugen i de år. Jeg havde en

at opkøbe Hanseatische Präzisions Profile (HPP) ved Hamborg i

dansk ingeniør, som var plastchef til at holde tøjlerne for mig,

1990. HPP’s 70 medarbejdere brugte nedslidte maskiner til at pro-

mens jeg var væk. Det kørte fint. Tyskerne er meget regelrette,”

ducere alskens tætningsprofiler – herunder bløde tætningslister,

mindes Helge Borg, der var satellitdirektør for Primo Profile gen-

endda i langt højere tempo end Primo i Danmark.

nem flere år.

Samtidig købte Primo en lille tysk producent af profiler til trævin-

Trods den hårde konkurrence i den tyske plastindustri, lykkedes

duer i Papenburg. Byen husede flere plastdynastier, der lå i hård

det Primo at bevare sit fodfæste i Tyskland, og i 2004 købte

konkurrence med hinanden. Det lod Primo sig dog ikke slå ud af.

Primo endnu en tysk ekstruderingsvirksomhed; denne gang

Man investerede i nye maskiner og samlede de to virksomheder

Profilex GmbHs produktion i Berlin.

Primos internationale opkøb tager fart i 1990’erne.

under navnet Primo Profile.
13 år senere stod adm. dir. i Primo Tyskland, Joachim Dausch,
i spidsen for en konsolidering af virksomheden ifm. overtagelsen
af Profilex GmbHs fabrik i Kina og distribution i Tyskland.
Sondex køber Limek AB samt
konkursboet fra Helex AB.
1991

1990

Primo køber to tyske profilproducenter og
etablerer Primo Profile GmbH i Tyskland.
1990
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Biopol kommer på markedet som den
første bionedbrydelige plasttype.
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FØRSTE OPKØB I NORGE
Mens Primos datterselskaber voksede i Danmark, Sverige og Fin-

I Norge bibeholdt man dog et salgskontor, hvorfra en håndfuld

land op gennem 1980’erne, bevægede Primo sig først ind på det

medarbejdere sælger offshore-løsninger. Primos satsning på

norske marked som opkøber i 1997. Fleming Grunnet havde udset

produktion i Norge sluttede med købet af Norsk Extruding i 2008,

sig ekstruderingsvirksomheden Vefi Profiler A/S, som civiløko-

hvorefter produktionen blev rykket til Primos fabrikker i Sverige og

nomen Stein Trygsland året forinden var blevet administrerende

Polen. Stein Trygsland forblev leder af Primo Sverige indtil 2012.

direktør for. Ligesom ved større opkøb i Sverige og Finland, fulgte

I dag er Jim Nilsson direktør for Primo Sverige, og Björn Hågan er

virksomhedens administrerende direktør også her med over i

direktør for offshore-salgsafdelingen Primo Norge.

Primo. Ved samme lejlighed skiftede Vefi Profiler navn til Primo
Virksomhedsopkøbene i ind- og udland i 1980’erne og 1990’erne

Norge.

styres af det stærke makkerpar, som Fleming Grunnet og Helge
Under Stein Trygslands ledelse blev Primo Norge i det efterføl-

Borg fortsatte med at udgøre i de årtier.

gende årti et af de datterselskaber, der havde den højeste indtjening, og det blev bemærket; i begyndelsen af det nye årtusinde
blev Stein Trygsland forfremmet til både at være direktør for
Primo Norge og Primo Sverige.
I løbet af de efterfølgende par år gennemførte han en større omstrukturering og effektivisering. Det førte til lukningen af både den
norske produktionsafdeling samt fabrikken i Malmø, og at antallet
af medarbejdere blev skåret ned med en tredjedel.
Offshore-produktionen styres fra kontoret i Norge og fabrikken i Dalstorp, Sverige.

Sondex køber Josef Lindbom AB, som producerer
slanger, og fusionerer Limek med virksomheden
Johnssons Söner som et datterselskab.
1992

Primo indgår et joint venture med
polske Czeslaw Spyra.
1993
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OY Primo Finland opkøber konkurrerende
virksomhed og bliver i løbet af de næste år
Finlands dominerende profilproducent.
1995

Helge Borg forlader Primos bestyrelse, mens
Jan Magnussen og Remy Cramer træder ind.
1995
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ÅRELANGT PARLØB MELLEM HELGE
BORG OG FLEMING GRUNNET
Lige siden Fleming Grunnet og Helge Borg indledte deres årtier

I starten af 1990’erne blev Fleming Grunnet bedt om at hjæl-

lange parløb i Primo, har de haft et forbilledligt samarbejde med

pe Varde Bank, der var i store økonomiske problemer. Fleming

en klar, indbydes rollefordeling. I de tidlige år var Helge Borg

Grunnet ville gerne hjælpe den regionale bank, som Primo havde

ansvarlig for kommunikationen indadtil og udadtil, mens Fleming

været knyttet til, siden Chresten Jensen kom til Tistrup knapt et

Grunnet styrede økonomien. Ligesom Chresten Jensen i sin tid

halvt århundrede tidligere. Derfor påtog han sig rollen som besty-

tog Helge Borg med på forretningsrejser – især hvis der skulle

relsesformand for Varde Bank.

tales engelsk – var Helge Borg som regel også med, når Fleming
Grunnet som eneejer af virksomheden tog på forretningsrejser.

Helge Borg trådte til som Fleming Grunnets højre hånd, og deres
nære samarbejde fortsatte, indtil Helge Borg gik på pension i 2002.

Helge Borgs ansvar voksede i takt med Primo. Da Primo fik afde-

Men hvor Primo over tid klarede både finanskriser, hård konkur-

linger i Norden, samlede Fleming Grunnet i 1987 virksomhederne

rence og omskiftelige markeder, stod Varde Bank ikke til at redde.

i holdingselskabet Inter Primo A/S som øverste led i organisati-

Ikke desto mindre gjorde Fleming Grunnet en ihærdig indsats for

onen. Inter Primo bestod da af ni produktions- og salgsselskaber.

at redde, hvad reddes kunne, og ved bankens sidste generalfor-

Kun et år senere slog Fleming Grunnet de danske afdelinger Pri-

samling blev hans indsats anerkendt af aktionærer og medarbej-

mo-Plast og vinduesprofilproduktionen i Primo System sammen

dere med stående ovationer.

til ét selskab med Helge Borg som administrerende direktør.
Mod udgangen af 1990’erne stod det dog klart, at der skulle ske
I 1980’erne og 1990’erne påtog Fleming Grunnet sig dog også

forandringer i Primos topledelse. Årtiers tæt samarbejde mellem

andre opgaver uden for Primo-regi. Tilbage i 1977 havde Fleming

Fleming Grunnet og Helge Borg i spidsen for Primo lakkede mod

Grunnet oprettet selskabet Genua, der arbejdede med investering

enden. Helge Borg nærmede sig pensionsalderen, og Fleming

i virksomheder, og som i dag ejer en stribe selskaber ejet af Mette

Grunnet var på jagt efter eksterne kræfter til at drive Primo ind i

Grunnet. Fra 1986 og 10 år frem sad Fleming Grunnet i besty-

det nye årtusinde.

Helge Borg var en grå eminence. 					
		
Jeg var efter ham to-tre gange for
		
at få ham til at passe biksen for mig,
		
mens jeg gjorde andre ting, før jeg fik 		
		ham overtalt.
Fleming Grunnet

relsen for vindmølleproducenten Vestas. Det betød, at Fleming
Grunnet havde brug for hjælp til at styre Primo i hans fravær.

Primo Sverige køber Smålandslisten
AB, som producerer silikonelister.
1996

Primo indvier ny fabrik i Zory, Polen – den første
fabrik bygget helt fra bunden. Det polske datterselskab Primo Profile Sp. Z o.o. bliver stiftet og
overtager profilproduktionen fra Spyra-Primo.
1996

Vefi AS etablerer en selvstændig ekstruderingsdivision,
Vefi Profiler, med Stein Trygsland som direktør.
1996

Primo UK nedlægger alle aktiviteter
på det britiske marked.
1995
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FLEMING GRUNNET BLIVER DIREKTØR I VESTAS
Vestas er i dag kendt som en af Danmarks største og mest succesrige virksomheder. Men i 1986 var der ikke meget vind i møllerne.
Med en gæld på 52 mio. måtte Vestas begære teknisk konkurs, på
trods af store tilgodehavender i udlandet. I stedet opstod Vestas
Wind Systems i starten af 1987 med kapital fra FIH, Finansieringsinstitut for Industri og Håndværk, og de lokale investorer Peter
Bennedsen, Hans Kolby Hansen og Fleming Grunnet. Det skete på
initiativ af statsautoriseret revisor Jens Hvid og med advokat Ejvind
Sandal for bordenden.
Den administrerende direktør for den nye vindmøllevirksomhed
blev for en kort bemærkning ingen andre end Fleming Grunnet fra
Primo, som jo var en af Vestas’ nabovirksomheder i det vestjyske.
Dog sad Fleming Grunnet kun i ganske få måneder, indtil Johannes
Poulsen overtog. Johannes Poulsen blev i de efterfølgende år arkitekten bag den fremgang, som gjorde Vestas til verdens største
vindmølleproducent.

Primo overtager Vefi Profiler AS i Norge.
1997

Gert Kristiansen bliver
medlem af bestyrelsen.
1998
Fleming Grunnet overfører 75
pct. af Inter Primos aktier til sine
døtre, Dorthe og Mette.
1999

1997
En sejler opdager den såkaldte Affaldssø i Stillehavet – en
langstrakt strømhvirvel, som har samlet en kæmpemæssig
mængde affald bestående af 94% plast.
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NORDENS PROFILKÆMPE BLIVER EN INTERNATIONAL SPILLER
2000’erne

INTER PRIMO GROUP DANNES
I 1999 blev Inter Primo Group etableret ved et ledelsesseminar
i Cannes i Frankrig, og året efter blev man enige om at etablere
hovedkvarter for organisationen i København. Det skulle ske for
at slå en streg under, at Primo Danmark og fabrikken i Tistrup ikke
var centrum for virksomheden, men en fabrik på lige fod med de
efterhånden talrige andre opkøbte i ind- og udland.
Jagten blev derfor indledt på en ny direktør, og der gik ikke lænEn international organisation var skabt – dog i første omgang kun

ge, inden Remy Cramer indvilgede i at tiltræde. Hans baggrund

på papiret. Der var stadig ikke noget hovedkontor og ingen ansat-

fra Mærsk Medical og Pharma Plast samt erfaring fra Primos

te i den nyetablerede moderorganisation.

bestyrelse gjorde ham til et oplagt valg. Remy Cramer havde en
lang og succesfuld karriere inden for plast, og han havde blandt

I årene forinden havde Primo etableret en professionel bestyrelse

andet siddet som formand for Plastindustrien. Her lærte han Fle-

bestående af Chresten Jensen, Jan Magnussen, Gert Kristiansen og

ming Grunnet – som også sad i bestyrelsen – at kende. Det blev

Remy Cramer som tilknyttet bestyrelsesmedlem. Leif Wiman blev

aftalt, at Remy Cramer skulle være direktør for Primo i tre år, og at

i 2000 ansat som administrerende direktør efter Fleming Grunnet.

direktørposten skulle udmunde i en pensionering.

Samme år blev koncernhovedsædet i Vestergade i København
etableret i lejede lokaler. Leif Wiman gik på pension i 2003.

Det skulle dog gå anderledes.

Inter Primo etablerer hovedkvarter
på Vestergade i København.
2000

Primo Danmark opkøber plastdivisionen for
vinduer fra Rationel Vinduer A/S.
2000

Inter Primo opkøber aktierne i Avanti Plast A/S i Billund (vinduesproduktion)
samt Replast A/S i Skrydstrup og Vestfos Plast A/S. Samme år bliver alle
vinduesselskaber lagt sammen til Primo Vinduer A/S.
2001

Leif Wiman bliver direktør for Inter Primo.
2000
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VÆKST OG DEDIKATION TIL
SPECIALISEREDE BRANCHER
Som koncernchef i Pharma Plast havde Remy Cramer ledet den
tredjestørste plastvirksomhed i Danmark efter LEGO og Coloplast.
Pharma Plast var ejet af A.P. Møller, og var som sådan del af en

SIMPLIFICERING AF ORGANISATIONEN

velstruktureret og konsolideret organisationsstruktur af en sådan

Remy Cramer var 59 år, da han påtog sig opgaven med at simplifi-

karakter, som Primo var ved at udvikle sig til. Remy Cramer vidste,

cere og strømline Primos nye organisation. Det skete blandt andet

hvordan man kom dertil – og han havde de nødvendige erfaringer

gennem den første digitalisering på tværs af fabrikker og lande

til at føre ambitionerne ud i livet.

via implementeringen af et nyt IT-forretningssystem. Ligeledes
stod han i spidsen for de første sammenlægninger af ensartede

”Jeg kunne godt lide Primo og det potentiale, der lå i at være med

produktioner på tværs af landene.

til at forandre en familieejet og entreprenørbaseret virksomhed
til en moderne koncern. Det var meget motiverende. Jeg havde

Mens Remy Cramer strukturerede produktion og organisation,

kendt Fleming i flere år. Vi er forskellige, men har altid haft en

købte Fleming Grunnet nye virksomheder til porteføljen. De to var

stærk gensidig sympati. Set i bakspejlet har Fleming og jeg sup-

ganske vist ikke altid helt enige om balancen mellem opkøb og

pleret hinanden godt,” siger Remy Cramer.

vækst på den ene side og behovet for konsolidering og stabilitet
på den anden. Men de positive resultater var ikke til at tage fejl

Remy Cramer havde egentlig planlagt at forlade arbejdsmarke-

af. I de ti år fra årtusindskiftet og frem voksede omsætningen til

det, da Fleming Grunnet foreslog ham at blive administrerende

omtrent dobbelt størrelse, mens en række nye selskaber blev

direktør i Primo. Men udfordringerne var så interessante, at han

føjet til Inter Primo.

valgte at udskyde pensionen i foreløbig tre år.
Tidligere adm. Direktør Remy Cramer.

Vi er forskellige, men har
altid haft en stærk gensidig
sympati. Set i bakspejlet har
Fleming og jeg suppleret
hinanden godt.
Remy Cramer om samarbejdet med Fleming Grunnet

2002

Primo køber BP Maskinværksted.
2002

Replasts produktion i Vojens lukkes.
2003

Remy Cramer bliver CEO for Inter Primo og Primo
køber Teknoplast A/S og OTV Plast A/S.
2003

Bangladesh indfører som det første land i
verden forbud mod tynde plasticposer.
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Strategien blev modtaget pænt af bestyrelsen.
Men det skulle vise sig, at jeg var for tidligt ude.

ANTALLET AF FABRIKKER TOPPER
Der var vind i sejlene. Mens ejeren købte stort ind, kæmpede
Remy Cramer med at få styr på de indre linjer under sloganet
”One Company.” Det lykkedes også hen ad vejen og i løbet af

Remy Cramer

nullerne blev antallet af fabrikker reduceret.

ENTREPRENØREN OG REVISOREN

De tilkøbte norske og svenske fabrikker var specialiserede inden

I 2004 købte Primo en produktion i Berlin, kort tid efter etab-

for henholdsvis vandrensning og offshore. Begge sektioner

leredes et joint venture i Kina, og der blev etableret en fabrik i

havde medvind og var gode eksempler på, at det kan svare sig at

Rusland helt fra bunden. Fabrikken Profilteknik AB i Dalstorp, som

investere tid, produktionsudstyr og mandskab inden for særlige

var specialiseret inden for offshore, blev købt i 2006, og i 2008

brancher. Det skulle blive starten på dedikerede business areas,

kom Norsk Extruding AS til.

som på tværs af koncernen fokuserede på individuelle industrier.

”Det var en hektisk tid. Jeg kan huske, at jeg var skeptisk, da
Fleming ville købe produktionen i Berlin. Jeg trak lidt på det, da

VÆKST LAGDE DÆMPER PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING

han ville have os ned og se på fabrikken. Så sagde han: ”Så tager

”Jeg var vant til en organisation, hvor alt skulle rapporteres. I Mærsk havde vi strategier for alt,

jeg afsted alene!” Men jeg fulgte naturligvis med og prøvede

og alt blev revideret. Men da jeg kom til Primo, var der ikke meget strategi, og alle beslutninger

efter bedste evne at vurdere risici, fordele og ulemper. Der var

var baseret på direktørens forretningssans. Derfor fremlagde jeg kort tid efter min ansættelse et

eksempelvis nogle ubekendte forhold omkring ejerskab til grun-

forslag til et koncernhovedkontor med en produktionschef, indkøbschef, en koncernpersonaleaf-

den, som fabrikken lå på. Her så vi ikke helt ens på, hvor grundigt

deling og så videre. Det var min tilgang til at optimere og få synergierne frem på tværs af landene.

de spørgsmål skulle afklares. Jeg ville have det fuldt belyst og

Strategien blev modtaget pænt af bestyrelsen. Men det skulle vise sig, at jeg var for tidligt ude,”

hyrede advokater til at hjælpe. Da handlen var vel overstået, og

husker Remy Cramer.

alle uafklarede detaljer var på plads, sagde Fleming til mig: ”Se,
der var jo slet ikke nogen problemer!” - med henvisning til min

Primo var nemlig i en hastig udvikling. Der kom nye virksomheder til på næsten årlig basis, og

grundighed. Jeg svarede: ”Ja, og det ved vi jo nemlig, fordi vi har

Primos ejere og bestyrelse var i denne periode mere fokuserede på vækst end på at udvikle den

undersøgt det,” Det siger lidt om, hvor forskellige vi er,” fortæller

bagvedliggende organisation.

Remy Cramer.

Primo Vinduer erhverver aktierne i Merkur
Vinduer A/S i Ikast samt Primo System
Vinduer A/S i Esbjerg.
2003

Primo Profile GmbH åbner fabrik ved Berlin.
2004
2004
Første vindue produceres af 100 pct.
genbrugsplast.
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66 ÅRS PLASTPRODUKTION I FINLAND
Da de to finske iværksættere Emil Höglund og Edvin Wiik i 1929
stiftede virksomheden Wiik & Höglund i byen Maksamaa nord for
Vaasa, var det ikke plastproduktion, de havde i tankerne. De kom
begge fra trævareindustrien, og deres nye firma var da også inden
for denne industri. I 1937 gik Emil Höglund også ind i pelsbranchen med virksomheden Keppo, som voksede sig stadig større op
gennem de følgende årtier.
I 1953 begyndte Wiik & Höglund imidlertid at fremstille gulvfliser
af plast, og snart begyndte firmaet også at producere film og rør
af polyethylen. I 1960’erne blev Wiik & Höglund for alvor kendt i
branchen, da virksomheden som den første i verden begyndte at
fremstille store plastrør til industrien. På samme tid ejede Keppo i

”Da Primo tog over, begyndte vi at blive mere fokuserede, og vi

øvrigt verdens største minkfarm.

fokuserede benhårdt på at skabe værdi,” husker en tilbageskuende Roger Häggblom i forbindelse med Primos 60-års jubilæum i

I 1984 fusionerede de to firmaer under navnet KWH Group med

2019.

Keppo som største anpartshaver. Året efter blev virksomhedens
produktion af plastprofiler udskilt i firmaet Oy WH Profil Ab med

I dag er Primo en integreret del af lokalsamfundet omkring

Primo som samarbejdspartner. Dette blev starten på Primo Fin-

fabrikken i Vaasa, hvor der er et kontinuerligt fokus på grønne og

land med Roger Häggblom, der havde en fortid i Wiik & Höglund.

bæredygtige løsninger samt videreuddannelse af virksomhedens

På få år voksede virksomheden fra 37 til mere end 100 medarbej-

medarbejdere. Den finske produktion er desuden teknologisk

dere, og økonomien blomstrede under Häggbloms ledelse:

førende inden for plastløsninger til lysindustrien.

Primo etablerer joint venture med tyske
Profilex og erhverver 25 % ejerandel i
Profilex China i Zhuhai, Kina.
2004

Jan Johan Kühl og Kenny Jensby
træder ind i bestyrelsen.
2005

Primos fabrik i Vaasa, Finland.
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PRIMOS KINESISKE EVENTYR
Primos tilstedeværelse i Kina er et resultat af Primos joint venture
med Tyske Profilex GmbH. Sælgeren, Klaus Porath, havde også
en fabrik i Kina, som Primo endelig overtog i 2017. Klaus Porath
havde primært valgt at starte op i Kina for at kunne producere
billigere profiler til sine eksisterende tyske kunder, men for Primo
var fabrikken i Zhuhai – Profilex China – dog også interessant af
andre grunde.
Opkøbet af Profilex China flugtede nemlig perfekt med Primos
strategi om at følge med kunderne, uanset hvor de befinder sig.
Gennem de seneste årtier havde en række af Primos kunder valgt
at fokusere på netop det kinesiske marked, og de opbyggede
derfor egne produktionsfaciliteter i landet. Disse kunder stod i

Han påpeger, at potentialet ved at være til stede i Kina er meget

den situation, at de enten selv skulle importere profiler fra Europa

stort, hvis man vælger den rette strategi. Der er mange ekstrude-

eller købe lokalt fremstillede. Det første er – grundet fragten – en

ringsvirksomheder i Kina, og de er svære at konkurrere med på

kostbar løsning, og vælger man at handle lokalt, risikerer man at

pris. Derfor er Primos strategi at fokusere på tilflyttere og kvalitet.

gå på kompromis med kvaliteten.
For at understøtte den plan, er der siden 2017 foregået en livlig
”For os handler Kina ikke om at drage nytte af billig arbejdskraft i

udveksling af viden mellem Primos europæiske business areas og

Østen, men om at følge kunderne og i samme proces afsøge nye

virksomheden i Kina. Her er opbygget en lokal salgsafdeling, lige-

markeder. Vi har i dag flere kunder, som vi servicerer lokalt fra

som der jævnligt arrangeres studieture til Europa for nøglemed-

vores fabrikker til deres lokationer i Norden, Østeuropa og Kina.

arbejdere, så de kan få den europæiske tankegang og metodik

Det kan lade sig gøre, fordi vores kunder har tillid til os og til den

ind under huden – samt skaffe egne kontakter i koncernen og på

kvalitet, vi leverer. At følge kunderne til udlandet er også en stra-

den måde blive i stand til at agere mere selvstændigt. I dag ledes

tegi, der giver afkast på de mere hjemlige markeder, fordi vi bliver

Primo Kina af Vice General Manager Kathy Li.

knyttet tættere til kunderne,” siger Primos CEO Claus Tønnesen.
Primos fabrik i Kina.

Primos grundlægger Chresten
Jensen dør, 89 år gammel.
2006
Primo Finland starter produktion i
St. Petersborg, Rusland.
2005
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Den svenske produktion bliver samlet i en
ny fabrik i Limmared i Västra Götaland.
2005
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Primo Norges produktion flyttes til
Sverige, Polen og Finland.
2005
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2005
Airbus 380, bestående af 22 pct.
carbon-forstærket plast tager sin
jomfrurejse.
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POLEN: TØBRUD I EUROPA OG MANGE
NYE MULIGHEDER
Primo fejrede 30-års jubilæum i 1989, da store forandringer drev

Spyra Primo gang i produktionen af plastrør på en tusind kvadrat-

hen over Europa efter Murens fald. Det åbnede nye markeder for

meter stor fabrik i Mikolow.

den ambitiøse virksomhed i Tistrup.
Det nye, åbne polske marked indbød imidlertid til yderligere eksMikolow er en mindre by i det sydlige Polen, som ligger i et områ-

pansion, og allerede i 1996 blev en dobbelt så stor fabrik indviet i

de præget af industri og minedrift. Her havde den unge, entre-

Zory lidt uden for Mikolow – den første Primo-fabrik bygget helt

prenante mineingeniør Czeslaw Spyra siden starten af 1980’erne

fra bunden. Fabrikken i Zory blev central for den industrielle pro-

drevet sin egen fabrik, hvor han ekstruderede PVC-rør til telesek-

duktion af plastprofiler i Polen under det nystiftede Primo Profile,

toren med maskiner, han selv havde fremstillet.

mens Spyra Primo fortsatte produktionen af rør til sektorer som
mineindustri, telekommunikation og energi. Den kun 23-årige

I starten af 90’erne besøgte han Primo i Tistrup og mødte Fleming

Krzysztof Debski, blev direktør for Primo Profile, og med ham i

Grunnet, og allerede i 1993 etablerede Primo og Czeslaw Spyra

front voksede forretningen i de følgende år. Endda i en grad, så

joint venture-virksomheden Spyra Primo Poland. Kort efter satte

man i 2007 måtte åbne endnu en fabrik på hele 10.000 m2 for at
følge med efterspørgslen i de nye markeder mod øst.
I de senere år er Primo Profile blevet særligt specialiserede inden
for medico-produkter, og det tilknyttede medico-kompetencecenter i Polen har fået en nøglerolle i arbejdet med at skabe vækst
indenfor dette specialiserede felt. I dag står direktør for Primo
Polen Bartlomiej Baudler i spidsen for den strategi.

I 1993 etablerede Primo og Czeslaw Spyra joint
venture-virksomheden Spyra Primo Poland.

Fabrikken i Zory lidt uden for Mikolow –
den første Primo-fabrik bygget helt fra bunden.

Ureflex og Color System A/S afhændes.
2007

Primo Sverige opkøber Profilteknik i Dalstorp AB.
2006
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Primo opfører en ny, større fabrik i Polen.
2007

Primo Vinduer erhverver ejendom og
produktionsudstyr i Loburg, Tyskland.
2007
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ET LOVENDE RUSSISK INITIATIV MED
BUMP PÅ VEJEN
I 2005 indviede Primo sin første, russiske fabrik. Den var etableret

Efterdønningerne fra finanskrisen kunne mærkes i Inter Primo

tæt på Skt. Petersborg efter en årrække med stigende eksport

indtil omkring 2011, men i 2012 kunne man endelig sætte gang i

til Rusland – og i en situation, hvor forholdene og efterspørgslen

produktionen i nye, større og bedre omgivelser i Skt. Petersborg.

gjorde det nødvendigt med egne produktionsfaciliteter i landet. I
Primo Ruslands første to år blev omsætningen i Rusland fordob-

Primo Russia har i dag elleve produktionslinjer, 43 medarbejdere

let under dygtig ledelse af administrerende direktør for Primo

og producerer profiler til en lang række industrier – primært til det

Finland, Jari Lehtimäki.

store russiske marked.

Planlægningen af en ny og meget større fabrik i Skt. Petersborg

”Primo i Rusland er et godt eksempel på Inter Primos internationa-

var faktisk allerede godt i gang, da heldet slap op. Først forår-

le strategi, hvor hovedtanken er at placere produktionsfaciliteter

sagede en brand i en nabofabrik omfattende skader på Primos

og salgsafdelinger tæt på vores kunder. Og vi ved, at vores kun-

faciliteter, og dernæst ramte den globale finanskrise hårdt. Inter

der værdsætter den lokale tilstedeværelse,” siger administrerede

Primo måtte i 2008 registrere et underskud for første gang i 50 år

direktør for Primo Rusland, Vladimir Varavkin.

og afskedige adskillige medarbejdere. Den planlagte etablering af
egen fabrik i Rusland måtte udskydes på ubestemt tid.

Primos fabrik i Skt. Petersburg, Rusland.
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Primo Vinduer lukker produktionen i Hobro
og Billund. Den flyttes i stedet til Loburg.

Fleming Grunnets datter Mette Grunnet indtræder
i bestyrelsen, mens Jan Magnussen udtræder.

2008

2008
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HOLLAND: PRIMO KØBER SIN
STØRSTE KONKURRENT

UNIK TEKNISK KOMPETENCE

I sommeren 2019 købte Primo sin største konkurrent, den briti-

Virksomhedens historie er lig Primos på mange måder, og de to

”Det er relativt nemt for os at sætte os ind i denne virksomhed. Vi

skejede profilvirksomhed Essentra Extrusion med base i Buiten-

virksomheder har konkurreret om de samme kunder i mange år.

har de samme maskiner, de samme råvarer og det samme kunde-

post, Holland. Opkøbet var det hidtil største i Primos historie – målt

segment. Derfor kunne vi i løbet af forholdsvis kort tid træffe den

på alle parametre. Med købet af virksomheden konsoliderede

Trods konkurrencen har der gennem tiden været løbende kontakt

koncernen samtidig sin position som en af Nordeuropas absolut

mellem direktionerne i Primo og Essentra Extrusion. Den kon-

største virksomheder inden for ekstrudering af specialprofiler.

takt udviklede sig i januar 2019 til forhandlinger. Efter at have

Han peger på, at Enitor Primos styrker – udover størrelsen – er en

konsulteret bestyrelsen, tog Fleming Grunnet og Claus Tønnesen

velsmurt salgsorganisation med stor teknisk indsigt i ekstrudering

Den hollandske virksomheds nye navn bliver Enitor Primo, hvilket

til London, og efter et to-timers møde var prisen og de store linjer

og succes med diverse nicheproduktioner.

har tråde tilbage i virksomhedens historie, der er endnu længere

for overtagelsen lagt. I juni 2019 kunne Primo udsende en presse-

end Primos. Plastvirksomheden Enitor blev således stiftet i

meddelelse om, at handlen var realiseret.

endelige beslutning,” husker Claus Tønnesen.

”Hele Primo kan lære rigtig meget af Enitor Primo, som eksem-

Claus Tønnesens strategi er at starte med at gå efter de

Holland i 1938, og producerede i de første mange år plastdele til

pelvis har en unik viden om ekstrudering i polycarbonat, hvilket

lavt-hængende frugter. Den metodik, der gennem de seneste

cykler. I 1956 blev Enitor en af de første i Holland, der produce-

ellers er svært at få rigtig godt styr på. Men det blev også hurtigt

årtier er blevet skabt i samarbejdet mellem fabrikkerne i Primo,

rede ekstruderede plastprofiler. Enitor var op til opkøbet ejet af

tydeligt for os, at virksomheden har den laveste indtjening i hele

skal implementeres i Holland. Ligeledes skal hollændernes unikke

britiske Essentra Group.

Primo-gruppen. Her er udfordringen nu at bringe vores best

salgskompetence samt viden om specifikke produktionsproces-

practices ind i den nye organisation og få det til at fungere,” siger

ser indarbejdes i resten af organisationen.

Claus Tønnesen.
”Vi kommer ikke og udskifter medarbejdere og tvinger en ny
Han oplever en meget motiveret stab i Holland, ledet af direktør

strategi ned over dem. Vi skal lære af hinanden og udvikle os

Han Schootstra, der ser opkøbet som en mulighed for at udvikle

sammen. Så skal vi se på, om vi kan sammenlægge nogle pro-

forretningen og få gjort noget ved det investeringsefterslæb, som

duktionslinjer og gøre yderligere for at integrere,” mener Claus

har været resultatet af, at virksomheden har haft et til-salg-skilt

Tønnesen.

hængende om halsen et par år.
Opkøbet lægger også et forstærket pres på Primo for at fortsætte
med de allerede iværksatte initiativer, som er sat i værk i hele
organisation for at styrke samarbejdet. Det gælder eksempelvis et
nyt ERP-system, produktivitetsprogrammer, tværgående salgsorganisationer samt business areas.

Vi skal lære af hinanden
og udvikle os sammen.
Claus Tønnesen

Primo fejrer 50-års jubilæum i skyggen af finanskrisen, som
har betydet, at 300 medarbejdere er blevet afskediget.
2009
Primo overtager Norsk Extruding AS.
2008

2009
Boeing 787 Dreamliner – det første passagerfly bygget primært
af kompositplast – kommer for første gang i luften.
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EN INTERNATIONAL ORGANISATION DANNES
2010’erne

Efter den første opkøbsbølge stod Primo med en række selvstændige plastfabrikker, hver med egen produktion, eget
salgsapparat og egen specialviden om mange forskellige typer
af plastfremstilling. Hver fabrik havde desuden egen ledelse og
fungerede i det store hele som selvstændige virksomheder.
De var dog også del af noget større. Fleming Grunnets forkærlighed for at udvide forretningsporteføljen med virksomheder inden
for plastekstrudering havde den fordel, at han kunne gennemskue markedet samt de enkelte fabrikkers lønsomhed, styrker
og udfordringer. Denne indsigt blev i første omgang benyttet til
at effektivisere de enkelte fabrikker baseret på erfaring fra hele
organisationen.
Men fabrikkerne bestod som selvstændige organisationer, der
i vidt omfang fungerede autonomt og uden et egentligt dagligt
samarbejde med hinanden og moderselskabet. Med etableringen
af Inter Primo Group og udskilningen af de mange andre forretningsaktiviteter i selskabet Genua, som i dag drives af Fleming
Grunnets datter Mette Grunnet, blev der imidlertid støbt fundamentet til den fremtidige struktur, hvor man bedre blev i stand til
at etablere synergier og sætte ind globalt.
Men så kom finanskrisen. Alle enheder blev berørt, omsætningen
faldt voldsomt, og de kommende år var præget af nedskaleringer og afskedigelser over hele linjen. Den model, som havde
skabt Nordeuropas største ekstruderingskoncern, blev rystet i sin
grundvold, og Grunnet-familien måtte tænke nyt.

Totax A/S købes.
2010
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FRA GURU-DREVET FORETAGENDE TIL
MODERNE GLOBAL VIRKSOMHED

HELT NED I MASKINRUMMET

Fra 2008 til 2009 faldt omsætningen brat fra 950 til 636 millioner

og Kina i bagagen. Claus Tønnesen og Fleming Grunnet havde

kroner, og en tredjedel af alle koncernens ansatte blev afskediget.
Primo lå underdrejet i flere år efter finanskrisen, og det tog tid at

Ny direktør blev Claus Tønnesen for koncernen, en yngre civilingeniør med en MBA samt international ledelseserfaring fra Polen
haft kontakt i flere år, og ansættelsen var i høj grad baseret på en
gensidig sympati og fælles forståelse for god virksomhedsdrift.

omstille produktionen til den markant lavere aktivitet.

Claus Tønnesen var op til ansættelsen i Primo ansat i et samar-

Inter Primos Direktør, Remy Cramer, havde trofast fortsat den

ansvar for EMEA (Europe, Middle East, Africa) og havde tidligere

hidtidige linje, som bestyrelsen og Fleming Grunnet havde lagt,
men det var ikke nok til at genvinde det momentum, som organisationen havde inden krisen. For selv om Remy Cramer førte
koncernen gennem de hårdeste år med en sikker hånd, så var
det også en udmattende tid præget af lavkonjunktur og kvartalsindberetninger til bankerne, og han var klar til at overlade roret til
yngre kræfter.

bejde mellem et japansk firma og Danfoss i Polen, hvor han havde
været ansvarlig for Danfoss’ ekspansion i Kina.
Da Claus Tønnesen tiltrådte i begyndelsen af 2012, var Primo

Derfor blev ledelsen samlet oftere til fælles rapporteringsmø-

præget af finanskrisen, og han fik mandat til at sætte ny damp

der, ligesom landene også begyndte at måle sig på de samme

under kedlerne. Her var – som han selv udtrykker det – behov for

parametre og blev i stand til bedre at sammenligne performance

at komme helt ned i organisationens maskinrum.

med hinanden. Uudnyttede værdier blev klarlagt, og der kunne
fastlægges best practices på en række områder.

Tilbage i 2005 var der investeret betydelige summer og mange kræfter i et nyt ERP-system, hvilket var med til at skabe et

”Vi fik sat skik på vores rapporteringer. Vi fik etableret et sy-

tiltrængt grundlag for en fælles økonomistyring i organisationen.

stem, som kunne generere troværdige data og et overblik over

Claus Tønnesen så dog store muligheder i at indsamle data og

økonomien, som vi ikke havde haft før. På den baggrund kunne vi

rapportere endnu mere systematisk.

begynde at holde møder med direktørerne, hvor vi diskuterede på
baggrund af hårde facts,” fortæller Claus Tønnesen.
Det gjorde det mere tydeligt – på tværs af landene – at koncernen havde mange fælles problemstillinger, ligesom man blev
bedre til at identificere og udnytte synergier i bestræbelserne på
at løse udfordringerne.
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DOUBLE SPEED – HALF SCRAP!

PRIMO DRIVE – MR. EBIT TRÆDER I KARAKTER

Claus Tønnesen kom til Primo med visionen om at reformere og

”Double Speed – half scrap!” blev 2014-2015 fulgt af en ny

igangsætte, og i de første år tog han gennem længere perioder

kampagne: Primo Drive, der tog udgangspunkt i en ensartet

ophold i forskellige lande og arbejdede tæt sammen med den

måde at udføre strategi og handleplaner på. Udgangspunktet var

lokale ledelse.

klassisk analyse af markedet og konkurrencen samt at fokusere
på forretningspotentialet med ”Resultat af primær drift” - EBIT

Eksempelvis tilbragte han otte måneder i henholdsvis det danske,

(Earnings before interest and tax) – som det altoverskyggende

svenske, polske og tyske selskab – og ikke sjældent blev den

målepunkt. Dette gav mere fokus og ensrettethed i koncernen, og

lokale direktør udskiftet undervejs. De skemalagte Global Mana-

det konstante fokus på EBIT gav Claus Tønnesen det smigrende

gement Meetings fik sat en fælles kurs, og det momentum skulle

tilnavn Mr. EBIT.

udnyttes. Med sans for fængende og enkle slogans har Claus
Tønnesen iværksat projektet: ”Double Speed – half scrap!”

”For 10-15 år siden var vi en stor nordisk spiller. I dag er vi en af
de store i Europa. Det skyldes, at vi har øget indtjeningen ved at

Kampagnen, der er en af mange, satsede på at øge hastigheden

plukke lavthængende frugter og optimere synergierne mellem

i produktionen og halvere spild. Hele 60 pct. af omkostningerne i

landene. Det er i høj grad resultatet af de projekter, vi gennemførte

Primos plastproduktion går til råmaterialer. En del af det ekstru-

og stadig er i gang med at gennemføre,” siger Claus Tønnesen.

derede materiale er spild eller såkaldt scrap. Ideen var derfor at
systematisere genanvendelse, så det, der før var affald, kunne
re-grindes og komme tilbage i esktruderingstragten. Det lykkedes. I dag er affaldsmængden mere end halveret, og kampagnen
fortsætter.
”Jeg vil have en kultur, hvor vi identificerer vores forcer og fokuserer på, hvordan vi kan gøre det dobbelt så godt – i alle dele af
virksomheden. Vi skal svare kunderne dobbelt så hurtigt, øge kvalitetsparametrene med det dobbelte og så fremdeles. Gennem
vores projekter skal vi have styr på interne processer, og dernæst
kan vi gå til markederne med optimale løsninger,” lyder det fra
Claus Tønnesen.

OTV sælges til Genua.
2011
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CEO Claus Tønnesen og Fleming Grunnet ved
fejringen af 60-års jubilæet i Polen 2019.

Kapitel skrives her
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BUSINESS AREAS OG KOMPETENCECENTRE

BUSINESS AREAS SKABER VÆKST
Et forbilledligt eksempel var fabrikken i Dalstorp, der er dedikeret

var til den ene eller anden sektor. Det ændrede vi på ved at stille

CEO Claus Tønnesens grundige gennemsyn af virksomheden op

til offshore-branchen. Her er alle dele af systemet – såsom fabrik-

skarpt på vores BA’er og ved at gå direkte efter at øge vores mar-

gennem 2010’erne og fortsættelse af ”One Company ”-strategien

ken, medarbejderne og lagerkapaciteten – bygget op omkring at

kedsandele i bestemte brancher med videnscentre og tilhørende

satte fokus på en række uhensigtsmæssigheder ved at producere de

levere til de største offshore-kunder i verden. Den specialisering

specialiserede salgsorganisationer,” fortæller Claus Tønnesen.

samme profiler i flere forskellige lande. Nogle steder konkurrerede

gav gode resultater, og i 2012 blev medico udvalgt som næste

Primos fabrikker ligefrem med hinanden. Andre steder fik man løst

strategiske BA.

Denne strategi er blevet en stor succes for Primo. Primos produkter fra standardkataloget er stadig godt sælgende, men væksten

opgaver hos eksterne specialister, som lige så godt kunne være løst
af Primo i et andet land. Der manglede ganske enkelt kommunikation

Siden er mange flere kommet til. I dag kan man blandt andet

og samarbejde på tværs af landegrænserne. Det stod klart, at de mere

nævne vinduer og døre, tætningslister og lys som væsentlige

og mere specialiserede kompetencer, som moderne ekstrudering

BA’er.

Etableringen af BA’er omfatter – udover produktion – også udvikling og dedikeret salgsorganisation. Det gælder eksempelvis in-

kræver, bedst kan løses i fællesskab fremfor i isolerede, regionale
eller nationale siloer.
Derfor begyndte Claus Tønnesen, i samarbejde med landedirektørerne,

sker i dag primært i BA’er.

”Primo har historisk taget alle typer opgaver ind, uanset hvilken

denfor medico, hvor det er helt essentielt med produktkendskab

branche, der var tale om. Vores mission har altid været at levere

og evnen til at kunne gå i dialog på et højt niveau med indkøbere.

specialprofiler, og så har det ikke betydet særlig meget, om det

at fokusere yderligere på de såkaldte business areas eller BA’er.

Eksempler på brug af plast i transportsektoren.
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KOMPETENCECENTRE TIL SPECIALISEREDE PRODUKTER
Den nye tilgang til samarbejde er også blevet implementeret på udviklingsdelen. Hidtil er fremstillingen af de værktøjer, der bestemmer de
ekstruderede elementers form, foregået i værksteder i de enkelte lande. Fremstillingen af disse værktøjer er kernen i Primos forretning, og
ved at placere denne opgave i ét overordnet kompetencecenter, kan al
viden samles ét sted. Det kan øge leveringshastighed og kompetencer
– begge væsentlige konkurrenceparametre – samt sænke de interne
omkostninger til udvikling af værktøjerne.

Primo er faktisk den eneste virksomhed, som jeg
kender, der producerer alle typer ekstruderet plast –
og tjener penge på det. Vores force er, at vi aldrig har
lagt os fast på bestemte brancher, men for at holde
momentum i fremtiden er vi nødt til at dedikere os
endnu mere til de brancher, hvor vi kan se, at der er
potentialer. På den måde kan vi både rumme dybden
og bredden af markedet.
Claus Tønnesen

Claus Tønnesen overtager posten som
direktør i Inter Primo fra Remy Cramer.
2012

Primo Vinduer sælges.
2013

Primo opkøber alle aktier i Profilex
og kinesisk datterselskab.
2017

CEO Claus Tønnesen ved jubilæumsreception.
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Claus Tønnesen bruger bestyrelseslokalet
til at sende prøveballoner op og se, hvor
landet ligger. Det er netop det, en direktion
skal bruge bestyrelsen til.

EN PROFESSIONEL BESTYRELSE
I ARBEJDSTØJET

Bestyrelsesmedlem Gert Kristiansen

I 1986 havde Primo dannet en bestyrelse bestående af Chresten
Jensen, Helge Borg og Fleming Grunnet, men med tiden var det
oplagt at trække ny ekspertise ind med baggrund fra andre dele
af erhvervslivet.

BESTYRELSEN UDSTIKKER DEN STRATEGISKE KURS

Derfor etablerede Primo i 1995 en professionel bestyrelse med

Ifølge Gert Kristiansen, der er professionel bestyrelsesmand

”Vi har eksempelvis over flere bestyrelsesmøder indgående dis-

det formål at danne et klassisk setup med hovedsæde, direktion

med sæde i flere end 20 bestyrelser, fungerer Primos bestyrelse

kuteret opkøbet af Essentra i Holland og de vilkår, handlen skulle

og en aktiv bestyrelse med professionelle, eksterne medlemmer

eksemplarisk.

ske under,” siger Gert Kristiansen.

I første omgang blev den oprindelige bestyrelse suppleret af Jan

”Det er altid interessant med bestyrelser i familieejede virksom-

Hans indtryk af bestyrelsen er, at medlemmernes synspunkter

Magnussen og Remy Cramer som observatør. I dag består be-

heder. Særligt i Primo, som med Fleming Grunnet har en meget

flugter med hinanden. Både i gode tider, og når konjunkturerne

styrelsen af Fleming Grunnet, Mette Grunnet, Kenny Jensby, Jan

aktiv ejer. Det er spændende at følge, ikke mindst fordi han både

halter. Under finanskrisen var bestyrelsen eksempelvis helt enig

Johan Kühl samt Gert Kristiansen.

formår at være meget tæt på virksomheden og markedet og

om hvilke remedier, der skulle tages i brug for at klare skærene.

samtidig er meget tæt på direktion og bestyrelsen,” fortæller Gert

Claus Tønnesen siger:

til at overse driften og udstikke de overordnede strategiske linjer.

Primos bestyrelse mødes tre-fire gange årligt. Forinden har be-

Kristiansen.
”Vi har en super bestyrelse. Den er kompetent, og jeg bruger den

styrelsesformanden, Fleming Grunnet, og CEO, Claus Tønnesen,
sendt materiale ud til medlemmerne, som danner dagsorden for

De gennemgående temaer, som altid er på dagsordenen i

aktivt. Fleming er formand, og han fylder naturligvis godt op i

mødet. Et bestyrelsesmøde tager omkring tre timer.

bestyrelsesarbejdet, er driftstallene, fastlæggelse af budget og

bestyrelseslokalet, men han spørger meget bestyrelsen og følger

investeringsbudget, som driftsenhederne rapporterer til. Dernæst

som regel dens råd og vejledning. Jeg oplever, at bestyrelsen har

kigges på driftsenhedernes estimater og den samlede likviditet.

støttet mig i både gode og svære tider. Jeg får et stort råderum

På direktionens initiativ er der som regel også punkter på dagsor-

og en sikkerhed for, at de strategiske beslutninger, vi træffer,

denen, der omhandler organisationens opbygning, nøglebesæt-

er gennemtænkte. Det kan naturligvis kun lade sig gøre, fordi vi

ningen, konkurrencesituationen og potentielle opkøb.

arbejder nært sammen og har tillid til hinanden.”

Primo køber Essentra Extrusion i Buitenpost,
Holland og etablerer sig i Holland under
navnet Enitor Primo.
2019

2018
EU’s første samlede strategi for en mere
cirkulær brug af plast træder i kraft.
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NYT SYSTEM SÆTTER STRØM
TIL STRATEGIEN

FØRST LYTTE – SÅ VÆLGE SYSTEM

I Primo – som i alle andre moderne, internationale koncerner –

kortlægge alle centrale processer, behov og at få overblik over,

Det er en stor og omfattende proces at skifte det centrale
IT-system, men der var ingen vej udenom. Derfor valgte Primo at
hvilke lande der løste centrale opgaver bedst.

giver det centrale IT-virksomhedssystem indsigt i økonomi og
finans samt grundlag for mange af de beslutninger, ledelsen træf-

”I stedet for at træffe en beslutning 100 pct. oppefra, valgte vi

fer. Men ved indgangen til 2020 havde Primos daværende system
kørt i cirka tolv år, og det var tid til at se efter en ny løsning.

at lære af organisationen og så først derefter vælge system på

”Vi havde behov for at anvende IT langt mere effektivt på en lang

Halbye.

baggrund af de konkrete behov og processer,” forklarer Martin

række områder. For eksempel indenfor planlægning af produktion

”Over de næste to år ruller vi systemet ud til alle andre Primo-lan-

og kapacitet, styring af logistik, lager og vedligehold af maskiner.

de, så vi arbejder efter samme skabelon og trækker på fælles

Det var også vigtigt at effektivisere alle de processer, der går

erfaringer hele vejen rundt,” tilføjer han.

forud for produktion af en ny slags profiler – hvilket jo foregår i
tæt samspil med vores kunder,” forklarer group finance director

Martin Halbye forventer således, at man i fremtiden vil skære 2/5

Martin Halbye.

del af den tid, der går fra første samtale med en kunde om et
behov, til det færdige profil sendes ud over læsserampen.
”Vi kommer også til at bruge ressourcer mere effektivt, og vil
kunne planlægge vedligehold af maskiner bedre og minimere
nedbrud og forsinkelser. Kunderne vil også selv kunne oprette
ordrer online og få bedre indsigt i leverancer og meget andet. Vi
har ret store forventninger,” siger han.
Med det nye ERP-system bliver Primo yderligere digitaliseret. Lager, logistik og indkøb
bliver samlet i ét system, der dækker hele processen fra orderafgivelse til after-sales.

Kompounderingsfabrikken i Heinola,
Finland sælges til INEOS.
2020

Primo køber Shock Profiles PEC-produktionslinjer.
2020

2019
Europa-Parlamentet vedtager et forbud mod
engangsplastprodukter (fx sugerør) i EU fra 2021.
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PLAST, INNOVATION OG PRODUKTER
Del 2

EKSTRUDERINGSPROCESSEN
1. Oplagring og tørring

2. Dosering

5. Kalibrering og afkøling

6. Udtræksenhed

Råmaterialerne bliver oplagret i siloer og fleksible bulk-containere. Før processen igangsættes, tørres råmaterialerne efter
fabrikantens anvisninger. Afhængigt af kravene til slutproduktet,
udvælges materialerne blandt et sortiment på mere end 40
sporbare polymertyper fra autoriserede leverandører. Sortimentet inkluderer også genbrugte materialer.

Råmaterialerne bliver doseret til ekstruderen ved hjælp af
en gravimetrisk vægt. Såkaldte masterbatches (som for
eksempel farvede polymerer) kan tilsættes råmaterialerne for
at imødekomme kundernes ønsker om særlige egenskaber
såsom holdbarhed, fleksibilitet og farve etc.

Kalibratoren nedkøler profilet og giver den sin endelige form
ved hjælp af undertryk og vand eller luft. En præcis kalibrering
og nedkøling er med til at sikre slutproduktets ønskede overflade og korrekte dimensioner.

To modsatrettede bælter, som roterer med samme hastighed,
holder processen kørende. I løbet af processen bliver profilerne
markeret, så alle produktionsdata for slutproduktet efterfølgende kan spores.

7. Inline-bearbejdning (valgfrit)
For at lette samlingsarbejdet for kunden, kan man eksempelvis
bore huller i eller skære særlige kanter på profilet. Det er også i
denne del af processen, at man for eksempel kan forsegle eller
tilføje klæbemidler til profilet.

7
2
1
4

3
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3. Ekstruderen

4. Dysen

8. Skæring

9. Pakning

Cylinderens zonebaserede elektriske varmeelementer og skrue
opvarmer det rå plastmateriale til en temperatur på 110-260
grader Celcius og smelter det til en ensartet masse. En specialdesignet skrue skubber det faste materiale mod dysen med
et vedholdende tryk. På dette stadie kan man indarbejde flere
forskellige metoder med henblik på at lette monteringen eller
på anden måde styrke slutproduktet, eksempelvis gennem co-,
triple- og quadekstrudering eller en kombination af disse.

Trykket skubber den varme masse gennem dysen, som giver
profilet sin form. Profilet kan blive op til 25 cm bred og 15 cm høj.
I forberedelsen af denne fase, og i udviklingen af værktøjerne,
forsøger Primo kontinuerligt at forbedre slutproduktets funktionalitet og enkelte egenskaber. Fremstillingen af værktøjet er
en afgørende fase med stor betydning for det færdige profil.

Profilet bliver skåret i den ønskede længde (min. 0,02 m., maks.
16 m.). Skæringsmetoden afhænger af profilets form og råmaterialet. Man kan bl.a. benytte en drejesav, guillotine eller varm
kniv. Derudover kan man på dette stadie lægge en antistatisk
coating på profilet samt svejse profilerne sammen.

Pakningen af profilerne er designet specifikt til hver enkelt
profiltype. Typisk pakkes profilerne i karton- eller trækasser for
at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af profilerne og lette videre
håndtering og udpakning. Primo kan også opbevare profilerne
i lagerbygninger og dermed sikre hurtig levering samt styrke
forsyningskæden.
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EKSTRUDERING – EN KOMPLEKS PROCES
Primo har arbejdet med ekstrudering i 60 år og har altid sat innovation og præcision i højsædet. Således blev Primo hurtigt kendt for
at have et usædvanlig stort produktkatalog og for at være i stand
til at producere meget præcise og lige profiler allerede i 1960’erne,
hvor konkurrenterne kæmpede med profiler, der krummede.
Ekstrudering er en industriel proces, hvor en formbar masse sættes under tryk af en skrue og ledes ud igennem en form, der også
kaldes værktøjet. Ekstrudering er en udbredt metode til formning
af plastmateriale, men er også kendt fra andre industrier. Metoden

Det ligger i Primos DNA at afsøge nye markeder og nicher. Her ses eksempelvis et
system af gulvvarmeslanger som Primo har markedsført.

benyttes for eksempel i vid udstrækning i fødevareindustrien,
hvor så forskellige produkter som hakkekød, pasta og selv ostepops er et resultat af ekstrudering.

EN PROCES MED UENDELIGE MULIGHEDER

Ved plastproduktion sættes den opvarmede plastmasse under
tryk af en snegl og presses ud i en form. Profilet køler efterfølgen-

Processens succes afhænger af en lang række faktorer, hvor

Når profilet er afkølet, sker der ofte yderligere tilpasninger. Som

de ned og får sin endelige hårdhed. På den måde kan man produ-

særligt temperaturforholdene spiller en væsentlig rolle. Inputtet

regel skal profilet skæres op i afmålte længder, medmindre det

cere et profil i en hvilken som helst længde, hvilket blandt andet

består af plast i form af piller, granulat, flager eller pulver, der

rulles på tromler. Det er også her, der eventuelt bores huller, til-

er fordelagtigt i forbindelse med produktion af dele til kabler, der

under opvarmning bliver til en ensartet masse. Ofte blandes flere

føjes coating og påstemples batchnummer, så kvalitetskontrollen

rulles direkte op på kabeltromler.

forskellige stoffer for at opnå særlige egenskaber såsom plastici-

altid kan gå tilbage og se detaljer om produktionsforholdene på

tet, farve, styrke etc.

det angivne tidspunkt.

Opvarmningen foregår via flere varmeelementer, der gradvist var-

De plasttyper, der oftest ekstruderes i dag, er polyethylen (PE),

mer massen op til den ønskede ekstruderingstemperatur på vej

polypropylen, acetaler, akryl, nylon (polyamider), polystyren,

gennem skruen. På den måde undgår man bl.a. overophedning,

PVC (polyvinylchlorid), ABS (akrylonitril, butadien og styren), TPE

der i værste fald kan ødelægge plastens egenskaber.

(termoplastiske elastomerer) og polycarbonat. Helt overvejende
hos Primo er dog PVC.

Temperaturen skal nøje afmåles, og det gælder også det tryk,
som skruen lægger på plastmassen i forhold til det givne plast-

Nogle produkter kræver flere egenskaber, end det er muligt

materiale og størrelsen på værktøjet. For højt, for lavt eller for

at fremstille gennem en enkelt ekstrudering. I de tilfælde kan

varierende tryk kan skabe spændinger i det endelige resultat,

coekstrudering benyttes. Ved coekstrudering ekstruderer man to

som kan give uønskede vridninger i profilerne eller ødelægge

typer plast samtidig igennem det samme værktøj som to lag, der

deres styrke.

bliver hæftet sammen af varmepåvirkningen. Coekstrudering er
en kompleks proces, der stiller store krav til maskineriet samt til

Når massen kommer ud af ekstrudereren, skal det afkøles. Meget

dosering af materialer fra begge kilder.

små stykker kan fint afkøles ved rumtemperatur, mens større
Råmaterielet til plastproduktion
- her i form af kugler.
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Primo er kendt for at have et stort produktkatalog og for at
være i stand til at producere meget præcise profiler. Her ses
Primos thermal breaks - profiler, der bruges i flere køle- og
fryseanlæg, hvor de øger energieffektiviteten.

profiler føres gennem et vandbad. Også her er det afgørende med

I sjældnere tilfælde benyttes triple- og quad-ekstrudering, som

præcis styring af afkølingstemperaturen, så man får et ensartet

kræver yderligere præcision og ekspertise i omgangen med

slutprodukt uden spændinger.

materialerne.
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GENANVENDELIGE TÆTNINGSLISTER TIL BYGGEINDUSTRIEN
Primo har i årtier leveret tætningslister til byggebranchen. Tætningslister skal være
fleksible og holdbare. Samtidig skal de kunne fungere med store udsving i temperatur og
være lette at rengøre. Det er mange krav, og tætningslister spiller trods deres beskedne
størrelse en stor rolle for funktionen af det endelige produkt.
Den traditionelle måde at producere tætningslister til døre og vinduer har været at coekstrudere. Med coekstrudering har man kunnet give den endelige liste en hård del, hvilket
gør den nem at montere - samt et eller flere blødere elementer, der får ramme, dør eller
vindue til at slutte tæt. I nogle tilfælde benyttes tillige materialer som skumgummi for at
opnå den nødvendige fleksibilitet.
Ulempen ved at benytte flere forskellige typer plast og andre materialer er, at det er
vanskeligt at genanvende materialet, samt at selve produktionen bliver kompleks. Derfor
har Primo udviklet en proces, der gør det muligt at samle alle egenskaberne i ét ensartet
materiale. Processen består i, at der under ekstruderingen indkapsles mikrobobler i listen,
som efterfølgende får en helt glat overflade. Listen fremstilles af termoplastiske elastomerer (TPE), som udmærker sig ved at være både fleksible, varmeresistente, nemmere at

Nyere topmoderne, digitaliseret produktionslinje i Berlin, der kan producere hurtigere, mere præcist og med mindre spild.

farve og genanvende.
Derved opnår man en liste, der er blød som skumgummi og samtidig har en glat overflade. Det er en game changer i en industri, hvor efterspørgslen på genanvendelige
byggematerialer aldrig har været højere. Vel at mærke samtidig med, at tætningsevnen

VEDVARENDE INNOVATION LEDER TIL
NYE PLASTPRODUKTER

er optimal, rengøringen nem, - og skulle der komme en ridse i listen, punkterer den ikke,
som tilfældet er med konkurrerende produkter.
Primos TPE-skumliste introduceres på messer og bliver markedsført fra 2020.

De seneste 60 år har Primo altid arbejdet ud fra en filosofi om at
gå med et åbent sind til alle markeder og brancher. Det har både
været en succesfuld overlevelsesstrategi, og strategien har åbnet
døre til nye nicher.
På samme måde som produktion af tætningslister til hvidevarer
stod for hovedparten af omsætningen i 1960-1970’erne – og i dag
er kraftig reduceret– er strategien konstant at søge nye markeder
og udvikle produktionen med dem. Det er årsagen til, at Primos
profiler i dag kan findes i alt fra medicinsk udstyr til undervandskabler og biler. Op gennem 2010’erne har Primo ikke blot fulgt
markedets og kundernes krav og ønsker, men også drevet
udviklingen af nye plastprodukter, hvoraf flere har potentiale til
at kunne skabe helt nye forretningsområder og revolutionere
eksisterende brancher.
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Primo har udviklet en tætningsliste af skumplast, der
kombinerer en række funktioner i ét materiale.

Ekstrudering er et præcisionsarbejde.
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PLAST GIVER NYE MULIGHEDER I LYSINDUSTRIEN
Lysindustrien er et spændende og dynamisk marked, hvor efterspørgslen og teknologien er i konstant udvikling. Primo har i årtier

NYE EKSTRUDERINGSTEKNIKKER SKABER
MEDICO-PRODUKTER

leveret produkter til lysindustrien i form af samleskinner, hvilket
har givet virksomheden en stor ekspertise og et bredt netværk på

I Primo Medico arbejder man løbende på at udvikle produkter,

markedet.

som er mere sikre end eksisterende alternativer samt imødekommer de udfordringer, medicinalindustrien står over for. I et

Primo har dermed et omfattende kendskab til de forskellige ma-

samarbejde med en specialiseret medico-plastproducent har

terialer, som kan benyttes til lysprodukter. Da efterspørgslen på

Primo eksempelvis udviklet et helt nyt produkt, som har potentia-

LED-armaturer steg i starten af 2010’erne, kunne Primo med det

le til at revolutionere både produktionen og brugen af medicinske

samme benytte sig af den knowhow til at udvikle nye, mere sikre

rør og slanger.

plastprofiler. Denne ekspertise udvikles fortsat – i tæt samarbejde
med kunderne – indenfor både produktudvikling og produktion.

Primo Medico har i mange år produceret koblinger af PVC til medicinske rør. I de slanger, som bruges ved eksempelvis blodtrans-

Der er en række fordele ved at bruge ekstruderede profiler til lys-

fusioner, er det livsvigtigt at sikre, at forbindelserne mellem rør og

produkter, herunder plastens isolerende egenskaber. Men Primo

andre elastomerer er stramme og ikke lækker. Her er PVC meget

har også formået at indarbejde adskillige andre og særdeles nyttige egenskaber i materialerne, heriblandt UV-resistens, lysdiffusion og kemisk resistens. Derudover er det også mindre belastende
for miljøet at bruge plast frem for glas eller aluminium. Særligt når
man tænker på muligheden for at genanvende materialerne.

velegnet på grund af materialets bløde egenskaber, ligesom

have gode termiske egenskaber og en høj grad af fleksibilitet og

PVC-koblinger gør det nemt at samle og tætne slangerne. Men

holdbarhed. Primo Medicos teknikere har udviklet en ny TPE-for-

en udfordring ved brugen af blød PVC er, at de tilsatte blødgørere

bindelse, så man i dag kan producere rør i to eller tre lag, der

mistænkes for at være sundhedsskadelige. Derfor har branchen

fungerer som koblinger mellem slanger.

længe ledt efter brugbare alternativer.
De nye PVC-frie koblinger kan potentielt løse et langvarigt

I de seneste år er Primo desuden begyndt at producere lineære
linser af plast samt halogenfrie samleskinner, som er både sikrere
og mere miljøvenlige end tidligere PVC-produkter.

Med det nye produkt produceres rørkoblingerne i stedet af

problem både for producenter af medicinsk plastudstyr såvel

termoplastiske elastomerer (TPE). TPE udmærker sig ved at

som den medicinske sektor, som i dag er meget afhængig af de
PVC-baserede rør. For det første er den polyolefin, som erstatter
PVC i de nye koblinger, kemisk stabil. Det mindsker risikoen for, at
kemikalier interagerer med intravenøst doseret medicin. Derudover er de nye TPE-koblinger særdeles omkostningseffektive på
grund af den lave densitet af de anvendte materialer, ligesom de
udgør et grønnere alternativ til den bløde PVC.
Den nye løsning vil være et attraktivt alternativ for medicinalbranchen, ikke kun af økonomiske, men også af miljømæssige årsager.
Det er nu muligt at udskifte alle bløde PVC-produkter, mens man
opretholder eksisterende monteringsprocesser og endda forbedrer de funktionelle egenskaber.
De nye applikationer til medicinske slanger vil formentlig være
klar til at blive markedsført i 2020.

Plast benyttes i vid udstrækning til produktion af armaturer til lys i industrien.
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Slanger til medicinsk brug produceret
af Primo Polen.
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PRIMO-PROFILER I OFFSHORE-BRANCHEN
Velfungerende og pålidelige kabler på havbunden sikrer, at
elektricitet, olien, naturgas og data flyder uhindret mellem lands-

PRIMOS SPECIALISEREDE FACILITETER I DALSTORP

dele, nationer og offshore-enheder – og er et vigtigt element i

Primo Offshore har i Dalstorp, Sverige opbygget en dedikeret enhed, der udelukkende producerer
komponenter til undersøiske kabler. Her kommer Primos mangeårige erfaring med produktion
af specialiserede polymerprofiler til udtryk. Blandt andet ved udvælgelsen af materialer, som er
afhængig af, hvor de enkelte kabler skal placeres. Det kan være, at de skal placeres på relativt
begrænsede havdybder eller på flere kilometer dybt vand, hvor ekstremt tryk i værste fald kan
deformere kablerne og forårsage kostbare funktionssvigt.

et moderne samfunds infrastruktur. Primo Offshore er i disse år
ved at styrke sin position indenfor produktion af navnlig to vigtige
kabelelementer, nemlig rods og fillers.
Rods er den stive ”overfrakke” der indkapsler kablerne og beskytter de mere skrøbelige bæreenheder i kablet. Traditionelt er rods
primært blevet vævet af stålwire, men det er både en kostbar,

Brug af plastkomponenter
til undervandskabler i
offshoresektoren.

I Dalstorp produceres både elementer til rods og fillers. Fabrikken har det største antal produktionslinjer i branchen og kan derfor hurtigere efterkomme selv de mest krævende og omfattende
ordrer. For at sikre en stabil forsyningskæde har Dalstorp desuden et lagerområde til store
projekter, hvorfra kabeltromler leveres efter behov direkte til driftsstedet.

tung og ufleksibel løsning, hvorfor man i stigende grad erstatter
op mod halvdelen af stålet med materialer baseret på polymerer.
Fillers er de formede profiler, der lægges mellem bundter af eksempelvis bærekabler. De sikrer blandt andet, at kablet beholder
sin integritet og form. Samtidig isolerer fillerprofilerne elementer i
kablet mod eksempelvis temperaturpåvirkning fra andre elementer i kablet eller fra de ofte særdeles barske omgivelser, hvori
kablerne lægges, og hvor de helst skal fungere upåklageligt i
mange år.
Ved at erstatte de traditionelle løsninger med polymerer kan man
nedbringe produktionsomkostningerne betydeligt. Samtidig bliver
man i stand til at minimere kablets vægt og dermed også sliddet
på det meget kostbare maritime specialudstyr, der anvendes til at

Fillers til komplekse kabler
med mange forskellige rør og
kommunikationsledninger.

lægge kablerne ud.

Fillers fra Primo holder ledninger
og slanger på plads i undersøiske
el-kabler.
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INNOVATE TOGETHER PRODUKTUDVIKLING MED KUNDERNE
Udviklingsarbejdet er helt centralt for Primos virke. At udvikle
plastekstrudering har altid været et samspil mellem de stadigt
nye teknologiske muligheder og kundernes behov.
Primo har gennem årene udviklet tusindvis af produkter i nært
samarbejde med kunderne. Det er en proces med en række led,

CEO Claus Tønnesen.

hvor man fra start til slut skal tage hensyn til kundens situation og

Digitale prototyper designes
og testes i et virtuelt miljø,
inden de produceres.

behov samt den præcise sammenhæng, som slutproduktet skal
indgå i. Kompleksiteten er i de seneste årtier steget voldsomt,
ikke mindst i takt med, at digitaliseringen har gjort sit indtog, og
en lang række certificeringer og branchespecifikke produktkrav

STRUKTURERET KVALITETSOPTIMERING

kontinuerligt skal opfyldes og dokumenteres.

”Innovate together” er ikke blot blevet en succes i udviklingsmæssig sammenhæng, men fungerer også som en kvalitetsoptimering,

Rammen for enhver produktudvikling er baseret på de mange

idet der tages hensyn til alle nødvendige led i udviklingsprocessen.

erfaringer, organisationen har gjort sig gennem årene. Rammen

Det betyder blandt andet, at alle produkter automatisk dokumente-

beskriver hvordan man hurtigst muligt kommer fra idé til færdigt

res og beskrives i henhold til de regler og miljømæssige foranstalt-

produkt og samtidig sikrer den ønskede kvalitet, pris samt ekster-

ninger m.v., der gælder for specifikke brancher og markeder.

ne godkendelser og dokumentation.
”Men selv om man i dag produktudvikler mere effektivt og strukMed det redskab i hånden har Primo i dag en struktureret proces

tureret end tidligere, er der stadig behov for at øge hastigheden af

på plads til at hjælpe alle typer kunder med at komme i mål –

udviklingsprocessen. Det er i høj grad en intern udfordring. I dag

uanset om der foreligger en detaljeret produktbeskrivelse eller

tager det mange måneder fra vi indleder en dialog med en kunde,

blot en vag idé om et nyt produkt.

til vi er i stand til at levere det første færdige profil. Det skal vi
kunne gøre langt hurtigere. Men det kræver, at vi får overblik over
vores processer, flaskehalse og egne ressourcer. Dernæst kan vi
begynde at optimere og digitalisere,” forklarer Claus Tønnesen.

Ny teknologi er omdrejningspunktet.
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DEN GRØNNE OMSTILLING I PRIMO

PLAST, BÆREDYGTIGHED OG FREMTIDEN

UDFORDRINGEN TAGES OP
Hos Primo har man valgt at tage udfordringen op gennem en række

I dag er plastmaterialer helt centrale i den moderne verden. Men

interne projekter og i samarbejdet med kunder og organisationer.

plast som affaldsprodukt giver en række udfordringer. Det er en
erkendelse, der har slået rod i Primo og hos Fleming Grunnet, der

Indsatsen har både til formål at reducere mængden af affalds-

konstaterer, at ”Plast kan bruges til meget – og spørgsmålet, vi

plast fra produktionen samt at understøtte en mere bæredygtig

må stille os, er, om det bliver brugt til for meget?”

brug af plast. Det foregår gennem tre indsatsområder:

Udfordringen er dobbelt. På den ene side er plast et suverænt

•

Interne tiltag skal være med til at optimere anvendelsen af

materiale på mange områder, der i mange tilfælde kan være

rester fra produktionen i videst muligt omfang. Det sker gen-

mere ressourcebesparende at fremstille og mere holdbart end

nem investering i teknologi, der kan håndtere alle typer fra-

sammenlignelige materialer. Derfor kan det, hvis det håndteres

skær og savsmuld fra egen produktion. Det har blandt andet

korrekt, være et vigtigt element i løsningen af en række globale,

haft den konkrete effekt, at mere end 20 pct. af al den PVC,

bæredygtighedsorienterede udfordringer. Omvendt er mængden

der i dag bruges i Primos produkter verden over, stammer fra

af plastaffald i sig selv en presserende udfordring for både ver-

genbrugsgranulat fremstillet på Primos egne fabrikker.

denssamfund, miljø og industri. Udfordringen er mest synlig, når
engangsplast ender som svært nedbrydeligt affald i naturen.

•

Et andet tiltag går ud på at håndtere restprodukter fra kundernes forarbejdning af profiler fra Primo. Dette er ganske
vist en mere kompleks model, da den involverer samarbejde
med eksterne parter. Men indsatsen har i flere cases vist sig
at fungere i praksis. Dels ved at kunne spare mange tons
affald samt ved at være økonomisk forsvarlig.

Plast kan bruges til meget
– og spørgsmålet, vi må stille os,
er, om det bliver brugt til for meget?

•

Tredje indsatsområde sker i forpligtende samarbejder med
internationale organisationer, hvor aktører i plastindustrien i
samarbejde udformer retningslinjer for, hvordan plast produceres med mindst muligt spild.

Fælles for projekterne er, at de har til formål at sikre en miljø-

Fleming Grunnet

mæssigt forsvarlig tilgang gennem hele plastproduktets levetid.
Lige fra produktet produceres, til det håndteres i eksempelvis
byggebranchen – og til det skrottes og skal genanvendes.
Ukurante PVC-rør parat til at blive genbrugt.
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PLAST ER MEGET MERE END BILLIGE ENGANGSPRODUKTER
Her står Primo og hele plastindustrien i en situation, hvor man er nødt til at
nuancere virkeligheden. For plast er mere end billige engangsprodukter.
Plast findes overalt og har været med til at gøre de seneste 60 års teknologiske fremskridt mulige. Biler, computere, byggeri, fly og køkkenmaskiner ville
ikke kunne produceres så effektivt, billigt og i så høj kvalitet som i dag uden
brug af plast. Vores hverdag ville ganske enkelt ikke fungere uden plast.
Ligeledes er plastprodukter af høj kvalitet i mange tilfælde et bæredygtigt
alternativ til andre materialer og kan i sidste ende være med til at minimere
blandt andet byggeriets CO2-aftryk. På en lang række felter er plast for eksempel træ og metal overlegent. Det gælder eksempelvis vinduesrammer
af plast, der objektivt set er bedre end trærammer på stort set alle parametre, herunder energiforbrug, vedligeholdelse, levetid og genanvendelse.

GENANVENDELSE AF PLAST:
EN GLOBAL UDFORDRING

EN STEMME I DEBATTEN

Plast er blevet et symbol på det moderne samfund. På godt og –

Denne ”dobbelthed” har længe været en kendt udfordring, og for

navnlig de senere år – på ondt. Kasserede plastikposer, flasker og

Primos vedkommende vil man i de kommende år blive en stadig

fastfoodemballage flyder i skovbunden som en påmindelse om

mere markant stemme i debatten. Blandt andet ved at gøre op-

menneskehedens fælles forpligtelse til at rydde bedre op efter

mærksom på, at plast ikke skal bruges til alt, men i lighed med alle

sig selv.

andre materialer kun anvendes, hvor det er det bedste og måske
endda mest bæredygtige valg.

Udfordringen er at minimere eller allerhelst eliminere plast som
forureningskilde. Både forbrugere, politikere og miljøorganisati-

Indsatsen har mange facetter, og en af dem var en kronik i Dag-

oner har en forventning om handling fra plastindustrien. Dette er

bladet Børsen i maj 2019. Her gjorde CEO Claus Tønnesen sig til

særligt afgørende for industriens fremtid i en situation, hvor plast i

talsperson for, at man ikke blot kan, men også bør udfase brugen

den brede offentlighed ikke blot skal kæmpe med sit traditionelle

af mange af de plastprodukter til engangsbrug, som er svære at

image som repræsentant for alt, der er kunstigt og billigt – men

genanvende og typisk ender som affald i naturen.

nu også som decideret skadeligt for navnlig havmiljøet. I dag er
plastforurening således et globalt problem, der står højt dagsor-

Tilsvarende har Primo etableret en række cirkulære genanvendel-

denen hos miljøorganisationer, regeringer, virksomheder og i de

sesordninger, hvor kendt og ensartet plastmateriale indsamles hos

private husholdninger.

industrikunder. Det er både mere effektivt og mindre kompliceret
end at indsamle plast fra eksempelvis forbrugere, hvor mange
uens typer plast kan være i spil.
Nye materialer og cirkulære forretningsmodeller
skal sætte gang i genbrug af plast.
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På den ene side stiger efterspørgslen efter stadig mere
specialiserede plastprodukter, og her skal vi følge med
udviklingen og levere miljøvenlige plast-alternativer til
CO2-belastende materialer som træ og metal.
		
På den anden side kan vi ikke leve med, at en
		
del af vores produkter – i særdeleshed i den
		
3. verden – ender i verdenshavene.
Claus Tønnesen i Dagbladet Børsen
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BÆREDYGTIGE TILTAG STYRKER
DEN GRØNNE PLASTØKONOMI

RESTMATERIALE: FRA AFFALD TIL RESSOURCE

En af de centrale udfordringer for plastindustrien er at fremme

kværne - eller regrinde - scrap-materialet til meget små stykker,

I plastens barndom blev scrap smidt ud som industriaffald, men
i dag genbruges stort set det hele. Det foregår hos Primo ved at
der så igen kan benyttes til at fremstille ny plast.

genanvendelse og forsvarlig anvendelse af plast. En del af opgaven skal løftes i samspil med offentlige myndigheder, private

Et andet biprodukt fra ekstruderingen er det meget fine

virksomheder og forskningsinstitutioner. På andre felter skal hver

plast-smulder, som er resultat af afkortning af profiler efter

enkelt virksomhed på egen hånd forsøge at øge bæredygtig-

ekstruderingen. Tidligere var man ikke i stand til at bearbejde

heden af sine produkter og materialer. Ved indgangen til 2020

dette savsmuld, og det endte derfor i affaldscontaineren. Men i

arbejder Primo på tværs af alle felter, og på de følgende sider gås

siloen i Berlin kan man til fremstilling af visse profiler og – efter

i dybden med tre udvalgte initiativer.

aftale med kunderne – blande savsmuldet med plastgranulat,
hvilket bidrager yderligere til den bæredygtige produktion.

BERLIN SKÆRER AFFALDSMÆNGDEN NED

Granulat lavet af genbrugsplast parat til at blive til nye produkter.

På Primos fabrik i Berlin står en maskine, som blander afskåret PVC
fra fabrikkens produktion af plastprofiler med eksternt indkøbt

STOR EFTERSPØRGSEL PÅ BÆREDYGTIGE PRODUKTER

plastaffald – såkaldt scrap. Teknologien blev installeret i oktober

I løbet af det første år af det nye genbrugsudstyrs levetid er der blevet

2018 som en del af Primos indsats for at skære ned på virksomhe-

regrindet 900 tons scrap og PVC til genbrug i profiler til døre og

dens industriaffald.

vinduer. 600 tons heraf er indkøbt genbrugsplast, mens de resterende
300 tons er afskåret PVC fra produktionslinjerne i Berlin. De 300 tons

Plastproduktion vil altid skabe et vist spild. Gennem nye tekno-

udgør faktisk fabrikkens totale mængde overskydende PVC, som

logier og stadigt dybere indsigt i materialer og maskineri kan

således nu bliver genbrugt.

mængden af scrap dog nedbringes, men dog ikke helt reduceres
til nul. Der vil altid være plast, som ikke kan sælges.

Et gennembrud i Primos genbrugseventyr har i øvrigt været, at man
nu næsten helt kan undgå misfarvning. Dermed åbnes mulighed for
brug af større mængder genbrugsplast.
Feedbacken fra Primos kunder har været positiv, og stadig flere efterspørger bæredygtige produkter. Her er genbrugsprocessen i Berlin et
godt eksempel på, at genbrugsmaterialer i plastproduktionen kan gå
hånd i hånd med høj, ensartet produktkvalitet.

Præsentation af ny produktionslinje i Berlin.
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FORPLIGTENDE NATIONALE OG INTERNATIONALE MILJØSAMARBEJDER
Med de rette ordninger er PVC 100 pct. genanvendeligt. I Danmark har man med WUPPI-ordningen skabt et landsdækkende, cirkulært system til indsamling og genbrug af hård
PVC fra byggematerialer – og Primo Danmark var blandt initiativtagerne, der i 1997 søsatte
indsamlingsordningen, som er resultat af et bredt samarbejde mellem PVC-producenter,
importører, håndværkere, affaldsselskaber og langt de fleste kommuner. PVC-affaldet
indsamles i containere og indgår derefter i et kredsløb, hvor det til sidst ender med at blive
brugt i nye PVC-produkter.
Primos engagement i en miljøvenlig håndtering af plastaffald sker også internationalt, og
det er Operation Clean Sweep (OCS) et godt eksempel på.

PLASTRESTER SKAL BLIVE PÅ FABRIKKEN

CIRKULÆR FORRETNINGSMODEL MED VELUX

Operation Clean Sweep, OCS, er et internationalt og frivilligt program,
der har til formål at bekæmpe plastforurening i produktionen. Det

Primo har gennem flere år eksperimenteret med cirkulære forret-

ambitiøse mål er helt at eliminere spild af plastmateriale. Programmet

ningsmodeller, hvor plastaffald og rester fra kundernes plastfor-

blev oprindelig startet af den amerikanske plastbranche og har i dag

arbejdning returneres og genbruges hos Primo selv.

tilslutning fra en lang række brancheforeninger verden over.
Virksomheden ekstruderer for eksempel vinduesprofiler for en
OCS beskriver, hvordan virksomheder undgår alle former for udslip af

række vinduesproducenter, herunder VELUX, der producerer

plast fra produktionen.

vinduesrammer i Slovakiet til det europæiske marked. VELUX
får leveret profilerne i lange stykker fra Primos fabrik i Berlin. Her

Primo implementerede i foråret 2018 programmet i alle virksomhedens

skæres profilerne i smig, og vinduerne samles og monteres.

faciliteter. Primo har for eksempel igangsat en række tiltag for at stoppe spildet af plaststykker i form af pulver, flager og gryn, som ellers

I den proces er der to restprodukter; fraskær fra smig og

let blæser ud fra fabrikken gennem døråbninger, gennem afløb eller

savsmuld fra VELUX’ fræsestationer. Begge dele er rene plast-

som på anden måde ellers kan finde vej ud i naturen.

produkter, som ikke er blandet op med andet. Derfor er de meget
velegnede til genbrug, fortæller Jan Pedersen. Han er Primos Key

Primo lever blandt andet op til sine forpligtelser gennem uddannelse af

Account manager for bl.a. VELUX, har været ansat i Primo i mere

personalet i forsvarlig håndtering af plastaffald. Det kan i sin helt enkle

end 30 år og arbejdet med VELUX siden 2011.

form række fra noget så simpelt som at blive bedre til at feje rester op
fra gulvene. Men som en del af programmet forpligter Primo sig også til

”I begyndelsen af 2010’erne satte vi os sammen med VELUX for

omfattende monitoreringsprocedurer med henblik på at dokumentere

at finde ud af, hvordan vi kan sænke omkostningerne. Det, der

og kontrollere resultaterne af tiltagene.

startede som et ønske om besparelser blev startskuddet til en
grøn forretningsmodel, der har et stort potentiale. Ikke bare i samarbejdet med Primo, men for hele Industrien,” siger Jan Pedersen.
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ØKONOMISK BUNDTRÆK I EFFEKTIVT GENBRUG

STORT POTENTIALE I PLAST SOM GRØNT MATERIALE

Samarbejdet med VELUX er unikt på flere måder. De profiler, som

Den store opbakning til projektet fra VELUX er ikke enkeltstående.

Primo leverer, består af to forskellige typer PVC-plast, en blød og

Overalt er der interesse for at etablere modeller for genbrug af

en hård. Disse to plastmaterialer er udvalgt, så de kan granuleres

plast, og Primo er godt på vej til at sætte cirkulære forretningsmo-

og genbruges i én proces. Ulempen er, at der sker en misfarvning

deller på formel.

undervejs. Men den udfordring kommer Jan Pedersen omkring
ved at benytte genbrugsplasten til monteringsrammer, der ligger

”Vi har opbygget en zero waste-kultur i Primo. Med vores investe-

skjult i taget. Derfor kan mere end 50 pct. af plasten til disse ram-

ringer i maskineri og viden om materialerne er der ikke langt til, at

mer udgøres af genbrugsplast.

vi kan begynde at tilbyde en garanti for, at vi kan tage hele vinduer
tilbage efter mange års brug. Genbrugsplast er en ressource for
alle parter,” fortæller Jan Pedersen.

På årsplan bliver der genbrugt flere hundrede tons
hjørneaffald. Transporten fra Slovakiet sker med de lastbiler, som
fragter profiler til VELUX, der ellers skulle køre tomme hjem.

I øjeblikket arbejder Primo intensivt på at forstå, hvad der sker
med plasts genbrugsegenskaber over tid. Det sker i samarbejde

”Alternativet var, at plastaffald skulle køres til depo ni eller landfill.

med laboratorier, som tester pigmentering, varmestabilitet og an-

I stedet har vi nu en model, hvor det bliver gen brugt og endda

dre parametre i genbrugsplast. I mange tilfælde er der slet ingen

med en rigtig fornuftig forretningsmodel. Affaldet er fuldt ud lige

forskel på det oprindelige produkt og på produktet, der genbruges

så godt som det råmateriale, vi ellers skulle have købt, og med-

i nye sammenhænge. I andre tilfælde mister det nogle af sine

regner man råvareprisen, er der også god økonomi i det,” siger

egenskaber. Her ligger der en opgave i at forstå materialerne i

Jan Pedersen.

dybden, så Primo med de rette processer og tilsætningsstoffer –
samt blanding af nyt materiale og genbrugsplast – kan producere
profiler, der ligger inden for tolerancerne. Det er i særdeleshed
afgørende, når plast genbruges i flere led.
”Vi er stadig i den tidlige fase og kan se, at der sker rigtig meget
på dette område i hele organisationen. Vi har regrinders i alle
produktionsenheder, og vores kunder er meget interesserede i
at diskutere perspektiverne. Når man sammenligner plast med
andre produkter, så er det tydeligt, at plast har nogle genbrugsegenskaber, som man ikke finder i andre materialer. Det styrker
os i tilliden til, at plast – hvis vi håndterer det med omtanke – kan
være et grønt materiale, som kan være en del af løsningen på
vores globale udfordringer,” siger Claus Tønnesen.
Samling af plastvinduer.
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RUSTET TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

EN STRATEGI FOR FREMTIDEN

NYE MARKEDER ER AFGØRENDE
Primo har udviklet sig med stormskridt de senere år og står i dag

Primo-koncernen havde en række hårde år i kølvandet på finanskri-

som den førende plastekstruderingskoncern i Nordeuropa med

sen. Men organisationen kom styrket ud på den anden side med et

kunder over hele verden. Men nye markeder er helt afgørende

nyt lederteam, en stærkt opdateret strategi og en profil. Det giver

for Primos fremtid. For historien har vist, at de produkter, som det

sig dels udtryk i den måde, hvorpå man over en bred kam miljø-

ene årti var basis for forretningen, nemt kunne forsvinde i årene

optimerer materialehåndtering og genanvendelse. Dels i forhold

efter. Det har eksempelvis været tilfældet med den omfatten-

til, hvordan Primos produkter i stigende grad erstatter materialer

de produktion af tætningslister til dansk hvidevareproduktion. I

med et mere negativt miljø- og CO2-aftryk – endda på tværs af så

1970’erne var der otte producenter af hvidevarer i Danmark, men

forskellige sektorer som bygge-, medico- og offshore-industrien.

ved udgangen af det følgende årti var de alle væk.

Det er i høj grad en strategi, der peger fremad i både økonomisk

I Primos 60-årige historie har omskiftelige markeder været en

og miljømæssig henseende. Hvilket i dag er vigtigere end nogensinde før.

Der forskes meget i plast, og der opstår konstant
nye muligheder.

grundlæggende faktor, og det har været helt afgørende for den
virksomhed, vi kender i dag. Omskifteligheden har formet en koncern, der forstår at omstille sig, at finde nye nicher samt at vækste,
selv når store markeder lukker ned. Markederne ændrer sig, men
plastekstrudering har vist sig som en teknologi med unikt potentiale, og Primo oplever en stigende efterspørgsel på nye specialprodukter.
Ekstrudering er kommet for at blive, og i modsætning til andre
basismaterialer, som træ og metal, sker der i dag en rivende
udvikling inden for plast og andre ekstruderbare materialer.
Eksempelvis viser nyere eksperimenter, at plast kan forstærkes i
en sådan grad, at materialet begynder at kunne konkurrere med
stål som konstruktionsmateriale. Det kan vende op og ned på
den måde, man arbejder i byggeriet. Ja, endda give enestående
muligheder for at designe helt nye typer storskala-konstruktioner
– takket være plastens lave pris og vægt i forhold til jern og andre
metaller. Det er blot en af mange nye spændende muligheder,
der anes ude i fremtiden.
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Vi har levet af udfordringer, og vi har hele
tiden skullet finde nye forretningsområder.
Hver gang ét forretningseventyr sluttede,
måtte vi tænke os om og spørge os selv:
Hvad kan vi så finde ud af?
Helge Borg, tidligere administrerende direktør for Primo.

EKSPANSION LIGGER I PRIMOS DNA
Primo er en unik virksomhed, der i kraft af sin historie, medarbejdere og solide fundering i Grunnet-familien har formået at trives i
60 år. Som CEO Claus Tønnesen formulerer det:
”Som medarbejdere i Primo står vi i en meget privilegeret situation. Vi er dagligt vidner til, hvordan en familieejet virksomhed
udvikler sig og skaber vækst gennem et helt enestående og
vedholdende arbejde. Det er en usædvanlig rejse og historie om
succes og ekspansion, der konstant udspringer af familien
Grunnets engagement.”
Aggressiv ekspansion ligger i Primos væsen, og det er en vedtaget del af virksomhedens strategi at skulle vokse både organisk
og gennem opkøb. Senest har Primo i sommeren 2019 opkøbt
Hollandske Essentra Extrusion, der helt tilbage i 1950’erne var en
pionér inden for plastekstrudering.
Konsolideringen i plastbranchen er langt fra slut, og Primo er
stadig på udkig efter virksomheder, der kan supplere forretningen.
Samtidig følges kundernes færden rundt i verden, og det overvejes
løbende at etablere produktion, hvor kundernes nye aktiviteter
foregår.
Fleming Grunnet har i mange år været den rejsende, opsøgende og
udfarende kraft, og hans kalender afslører en usædvanlig tætpakket
mødeaktivitet i ind- og udland. Nogle gange giver et møde konkret
afkast, andre gange gør det ikke – og nogle gange bliver møderne
helt aflyst. Men som overordnet tilgang har metoden vist sit værd
gennem 28 opkøb i Primo-koncernen over adskillige årtier.
Primo er resultatet af aggressiv ekspansion og 28 opkøb.
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TREDJE GENERATION TRÆDER I KARAKTER
Primos 60-års fejring i Tistrup i sommeren 2019, hvor direktør for Primo Danmark Claus Lykke var vært, faldt
sammen med Fleming Grunnets 80-års fødselsdag. Bestyrelsesmedlem og tredje generation i Primo, Mette
Grunnet, udtrykte det således, da hun holdt tale for medarbejdere, samarbejdspartnere og ikke mindst sin far
ved begivenheden:
”Det er noget ganske særligt, vi har skabt her og noget, som alle medarbejdere i organisationen kan være stolte
af. Alt i produktionen står snorlige, og man mærker Primo-ånden, når man alle steder bliver mødt med smil og
glade mennesker. Men Primo er ikke den eneste, der har fødselsdag. Min far har også fødselsdag, og jeg vil
rigtig gerne give min far nogle ord med på vejen.
Du er Mr. Primo. Der er ikke mange mennesker, der kan bryste sig af det erhvervsmæssige CV, du har. Hele 28
opkøb er det blevet til, og du har været dybt involveret i hver og ét af dem. Du startede i Danmark og angreb
Skandinavien, resten af Europa og er i dag i både Rusland og Kina.
Du stiftede også Genua. Det er summen af tilfældigheder. Primo er det specialiserede, Genua står for bredden.
Du er desuden medstifter af kapitalfonden JFK – et opgør mod de store kapitalfondes måde at agere på. Det
er blevet til en bred vifte af virksomheder, og fælles for dit virke med dem er, at du altid har taget et socialt
ansvar.
Du har været næstformand i Plastindustrien, og du er senest også blevet æresmedlem. Du kæmpede for Varde
Bank – hvilket endte med, at du modtog ridderkorset. Du har involveret dig alle steder og er på broen, selv når
det stormer – og har altid vidst, at uagtet hvor sort det ser ud, så står solen op om morgenen.
Du navigerer med hjertet. Du har ikke brug for regneark og forkromede udregninger, når du stikker kursen.
Du vil afsted. Tillykke med de 60 og 80 år!
Mette og Fleming Grunnet ved fejringen af Primos 60-års jubilæum i Tistrup, Danmark.
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60 ÅRS JUBILÆUM
Primos 60-års jubilæum blev fejret samtidig
med Fleming Grunnets 80-års fødselsdag.
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Da følte den sig ganske undselig og stak hovedet om bag vingerne,
den vidste ikke selv hvad!
den var alt for lykkelig, men slet ikke stolt,
thi et godt hjerte bliver aldrig stolt!
den tænkte på, hvor den havde været forfulgt og forhånet,
og hørte nu alle sige, at den var den dejligste af alle dejlige fugle;
og syrenerne bøjede sig med grenene lige ned i vandet til den,
og solen skinnede så varmt og så godt,
da bruste dens fjer, den slanke hals hævede sig,
og af hjertet jublede den:
“Så megen lykke drømte jeg ikke om, da jeg var den grimme ælling!”

H.C. ANDERSEN

