
FRA LOKAL MALERVIRKSOMHED 
TIL INTERNATIONAL OVERFLADEBEHANDLER

Familievirksomheden Gardit startede for mere end 90 år siden som en 

mindre malervirksomhed. I dag er Gardit en international virksomhed 

med speciale i overfladebehandling og korrosionsbeskyttelse af 

stålkonstruktioner. Havde det ikke været for det unikke bidrag fra fire 

generationer af ejerledere – og senest en ny strategi med fremsynede 

opkøb og en kritisk aktiv bestyrelse – havde Gardit formentlig aldrig 

været dér, hvor de er i dag.

En start i det små

I en annonce i Viborg Stifts Folkeblad i 1923 anbefaler malermester Søren 

Laursen sig selv med følgende: ”Fineste udførsel af alt malerarbejde. 

 Specialitet: Auto-lakering”. Dette blev startskuddet til virksomheden 

Gardit, der siden da har gennemgået en imponerende udvikling. Igennem 

mere end 90 år har Gardit haft en beundringsværdig strategisk forståelse 

for markedsudviklingen og løbende formået at tilpasse virksomheden, dens 

produkter og services i forhold hertil. Trods en stagnation under 00’ernes 

økonomiske krise har væksten i familievirksomheden taget yderligere fart, 

efter at 4. generation, med Morten Lindholdt Laursen i spidsen, er indtrådt 

i virksomheden. Morten Lindholdt Laursen blev en del af i Gardits direktion 

2011, og blev i 2014 tilbudt at overtage rollen som koncernchef. 

Et brud med en gammel struktur

En præmis for Morten Lindholt Laursens indtræden som koncernchef var, 

at der skulle ske betydelige organisatoriske forandringer – blandt andet i 

bestyrelsen:

“Gardit har historisk været drevet meget klassisk med en ejerleder og en 

tantebestyrelse, og det har fungeret rigtig fint. Men det var ikke sådan jeg 

troede på, at det ville fungere for mig.” 

For Morten Lindholt Laursen var det vigtigt, at bestyrelsen var bredt 

sammensat. Derfor blev der udover bestyrelsesmedlemmer med et stort 

indblik i virksomheden og dens historie, nu også indlemmet eksterne og 

mere kritiske røster i bestyrelsesarbejdet.

Gardit med vokseværk

Morten Lindholt og den ny-sammensatte bestyrelse udøver i dag en 

meget simpel strategi: Med den nye koncernchefs ord handler det først og 

fremmest om ”at skære alt det fra vi ikke tjener penge på, og optimere dét, 

vi enten tjener, eller tror vi kan komme til at tjene penge på”. Strategien har 

betydet, at Gardit igennem de senere år har foretaget en række strategiske 

opkøb – heriblandt opkøbet i april 2014 af Norges største højteknologiske 

overfladebehandlings-virksomhed, Norweigan Coating Technology. Adgang 

til viden, ressourcer samt til det norske marked synes blot et år efter 

opkøbet at have skabt markante positive effekter – specielt den norske del 

af forretningen har vækstet betragteligt siden opkøbet.  

Virksomheden i dag

Gardit er i dag en af Nordens førende virksomheder inden for overflade-

behandling og korrosionsbeskyttelse, og leverer service til en lang række 

kunder i blandt andet vindmølle-, offshore-, skibs- og flybranchen. Deres 

imponerende udvikling ses senest afspejlet i koncernregnskabet for 

CG Holding offentliggjort i februar 2015, hvor de kunne præsentere det 

største overskud i koncernens historie.
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