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Alle rystede på hovedet, da han i en sen alder opgav en god 
karriere for at blive selvstændig. Alligevel har Carmos tredje 
ejer siden 1941 – den 73-årige Steen Ishøy – haft svært at give 
slip på de 17 bedste år af sin karriere og overlade virksomhe-
den til sønnen. En virksomhed, der de senere år har opnået 
konkurrencefordele ved at gå mod strømmen; fokusere på 
specialudvikling og lade produktionen blive i Danmark.

”Du må ikke sige det til nogen. Men jeg har det rædselsfuldt,” siger Steen 
Ishøy og griner: ”Jeg har det virkelig rædselsfuldt. Det er svært. Det er 
rigtig svært. Jeg går rundt i små cirkler og ved ikke rigtig, hvad jeg skal 
foretage mig. I virkeligheden føler jeg, at jeg sagtens kunne blive 10 år 
mere, men der er for mange faldgruber; Jeg bliver nok for tilbageholden-
de, glemmer nogle ting og er ikke så påpasselig.  Det er svært at erkende. 
Når det så er sagt, så er jeg også en lykkelig mand, fordi jeg har bragt 
noget frem, som kan drives videre af min søn.”

Steen Ishøy er netop blevet forhenværende administrerende direktør i 
Carmo A/S. Alligevel sidder han stadig på sit kontor, hvor han har haft sin 
daglige gang siden 1997; arbejdet sent og tilbragt mange nætter, når 
produktionen ikke gik som planlagt, eller udviklingsopgaverne drillede. Steen 
Ishøy har endnu et par opgaver, som skal overdrages, inden han slipper 
taget. I mellemtiden øver han sig på at holde fri flere dage, end han arbejder. 

På kontorstolen har han netop udskiftet et slidt klæde over stolens 
nakkestøtte. Som på de allerbedste sæder i flyet stå der ’First Class’. 
Klædet er lagt på med smil på læben, for Steen Ishøy går ikke op i titler, 
og hvem der sidder på hvilke stole, men know-how og maskiner. 

For Steen Ishøy er maskinernes dunken i produktionen blevet en livsbekræf-
tende baggrundsstøj i hverdagen. Det er her, han har tilbragt mindst 
halvdelen af sin tid i Carmo. Hans drivkraft er tekniske udfordringer, og derfor 
kan han selv betjene samtlige af virksomhedens 32 maskiner. 

Købte virksomhed som 55-årig
Steen Ishøy er oprindeligt uddannet støberitekniker og har arbejdet med 
både jern, glas og plast. Hans specialviden har siden gjort, at han har fået 
fremtrædende stillinger hos Holmegaard Glasværk, Pilkington og Maersk 
Medical. Alligevel valgte Steen Ishøy at lette ankeret som 55-årig. Han 
ville have mere frihed frem for en sikret pension. Han ville have hele 
ansvaret og tog dermed også gerne hele risikoen. Derfor gik han i 
banken med en forretningsplan. Han ville købe plastvirksomheden Carmo 
A/S – alt mens omverdenen rystede på hovedet.

”En dag stoppede jeg op og tænke: Der må være mere i livet end det her. 
Jeg kedede mig. Jeg ville se nogle visioner, jeg ville se muligheder, jeg 
ville have nogle maskiner, der bevægede sig. Hvis det skulle være, så 
skulle det være nu. Jeg gjorde det af nysgerrighed, og fordi jeg gerne 
ville gøre noget for mig selv. Jeg følte, at jeg havde gjort noget for andre 
gennem alle årene. Nu var det tid til at gøre det, jeg brændte for. Hvis jeg 
var dygtig nok, kunne jeg jo drive det et sted hen,” siger Steen Ishøy. 

En sej kamp de første år
Forud for købet havde Steen Ishøy gjort sig mange overvejelser. Han 
kendte allerede Carmo godt, fordi virksomheden var en underleverandør 

til Maersk Medical. Steen Ishøy så derfor også et potentiale for at 
vækste mod medikobranchen.

”Jeg mødte en virksomhed, der havde lidt under, at den tidligere ejer ikke 
ville investere mere. Der var virkelig mange muligheder. Det at få nye 
maskiner ind, få lavet nogle flere tekniske installationer, få udvidet 
bygningerne og få tingene strammet op, så det blev mere effektivt, gjorde 
en stor forskel,” siger Steen Ishøy. 

De penge han tjente, brugte han til at udvide og investere i nye maskiner. 
Samtidig skulle organisationen skrues sammen på en ny måde.

”Det var en lang, sej kamp de første par år. Jeg skubbede rundt på alle 
personer. Det gik ikke stille for sig, om jeg så må sige,” siger Steen Ishøy 
og smiler: ”Der var jo også nogle, som ikke ville være med. Men med 
tiden fik jeg folk, som virkelig lagde en skulder i, og det var dejligt at få et 
hold, der ville det samme som en selv,” siger Steen Ishøy.

Flirtet med Kina og Østeuropa
Steen Ishøys strategi har været en succes. På 17 år er omsætningen 
tredoblet til ca. 70 mio. kr. Samtidig er antallet af fuldtidsansatte vokset fra 
godt 30 til 80 medarbejdere. Maskinparken er udvidet til næsten det 
dobbelte. Der har været udvidelser på omkring 1.000 kvadratmeter. 
Carmo har i dag 1.500 varenumre og godt 30 mio. enheder på lager. I alt 
er 5 mio. kr. bundet i et varelager, så Carmo kan levere inden for fem 
dage. For Steen Ishøy er det en bevidst strategisk satsning og på ingen 
måde noget, som holder ham søvnløs om natten. Steen Ishøy har også 

Min far har en teknologisk begejstring og en lyst til at udforske 
og udfordre de teknologiske muligheder og grænser, som er 
meget fascinerende. Hans evne til hele tiden at sætte nye 
projekter i gang og få dem til at vokse samt nysgerrigheden for alt 
omkring sig – selv i en høj alder – er jeg meget imponeret af.”

Claus Steenstrup Ishøy
Adm. direktør i Carmo A/S

En kriblende passion for plast og dunkende maskiner



flirtet med at flytte produktionen til Kina og Østeuropa. Men også her er 
han gået andre veje end konkurrenterne.

”Jeg har haft seriøse overvejelser om at flytte. Jeg har været i både Kina 
og Ungarn for at se på mulighederne. Men til syvende og sidst måtte jeg 
erkende, at det var ikke den vej, Carmo skulle gå. Vi ville ikke vinde noget 
ved at gå i hælene på alle andre. Vi ville hellere servicere firmaer i 
Danmark og udvikle højkvalitetsprodukter til medikobranchen. Vores 
konkurrencefordel er vores omstillingsparathed, vores viden og fleksibilitet 
samt det, at vi kan sikre kvaliteten i produktionen, fordi vi har den helt tæt på.”

Søvnløse nætter i produktionen
Når man spørger Steen om de største højdepunkter gennem årene, så har 
han svært ved at pege på enkeltstående begivenheder eller succeshistorier. 
Bliver han alligevel presset til det, så peger han på de situationer, hvor han 
har satset højt, investeret al sin tid og løbet ind i de største udfordringer.

”Der, hvor jeg nok har kæmpet allermest, har været i udviklingen og 
produktionen af en konnektor med nålefri prøveudtag til urinposer. Her 
brugte jeg mange måneder og år og kom herned om natten for at få 
produktionen til at køre stabilt. Det blev til rigtig mange søvnløse nætter. 
Med gode venners hjælp og rigtig meget stædighed lykkedes det 
alligevel til sidst. Det var en meget stor satsning, som krævede investe-
ring i specialmaskiner og meget tid, så det var rigtig nervepirrende. Da vi 
endelig fik konnektoren på markedet, viste det sig, at den var meget svær 
at sælge. Der var sket nogle lovændringer i Tyskland, som satte en 
stopper for rigtig meget. Det lykkedes dog til sidst, og i dag er konnekto-
ren faktisk noget af det, vi producerer rigtig meget af,” siger Steen Ishøy.

Fremtiden er sikret
Med en dåbsattest fra 1941 er det tid til at takke af og lade sønnen, 
Claus Steenstrup Ishøy, styre virksomheden ind i fremtiden. Carmos 
fremgang har på det seneste også skabt nye udfordringer. Det store 
varelager og de mange maskiner kan ikke længere være på de 
mange ekstra tusinde kvadratmeter, Steen Ishøy har bygget til gennem 
årene. En af Steen Ishøys sidste opgaver bliver derfor at være med til 
at sikre fremtiden med en flytning eller endnu en udvidelse og 
renovering. Og det har han det godt med. 

”Det vidner heldigvis om, at Carmo er på vej ind i en ny æra. Jeg ønsker 
bare det skal gå godt, så organisationen og de mennesker, som er her, får 
en tryg fremtid. Jeg føler mig privilegeret over at få lov til at følge med fra 
sidelinjen som bestyrelsesformand, og jeg er meget glad og stolt af at 
have en søn, der sikkert bliver endnu bedre end jeg. Nogle af de ting, 
som er lykkedes, er allerede hans fortjeneste. Nu er der sikret en fremtid 
og et godt fundament for at videreudvikle – heldigvis også uden mig.”

Men hvad skal du så lave nu?

”Hvis jeg skal spille golf, så skal det være nu, hvor jeg stadig kan gå ti 
kilometer. Jeg må jo erkende, at golfspillet har lidt under, at jeg har været her. 
Nu vil jeg arbejde på at få mit golfhandicap ned, hvor det hører hjemme, og 
så skal jeg se mere til mine børnebørn og hustru,” siger Steen Ishøy.

Det, som er særligt karakteristisk for Steen, er, at han er et 
utroligt nysgerrigt og teknikbegejstret menneske. Han kan ikke 
lade være at involvere sig. Derfor har han altid været dybt 
engageret i at finde tekniske løsninger på et problem, og så ved 
han fantastisk meget om, hvad der er muligt. Steen er i det hele 
taget meget vedholdende, når emnerne er besværlige. Det 
kræver, at man virkelig ved noget om forskellige materialer og 
fremstillingsmetoder, men også hvor begrænsningerne ligger. I 
Coloplast er vi afhængige af leverandører, som forstår vores 
behov. Her skiller Steen sig ud ved, at han har en dyb indsigt i 
Coloplasts produkter, vores kunder og deres behov samt de 
problemstillinger, vi står med. Det betyder, at Carmo ikke bare er en 
leverandør af sprøjtestøbte elementer, men gennem årene har 
taget aktiv del i udviklingen af nye produkter. Det har bestemt 
gjort en forskel.”

Allan Rasmussen 
Executive Vice President, Global Operations (production), Coloplast 

En af Steen Ishøys faste samarbejdspartnere i gennem mange år

Steen har altid imponeret mig. Selv om jeg ikke har 
samarbejdet direkte med ham professionelt, så ved jeg, at han 
kendte alle detaljer i sagerne med Coloplast – det gjorde jeg 
ikke altid selv, selv om jeg var administrerende direktør. Steen er 
et menneske, som aldrig går ned på udstyr. Han søger excellen-
ce på alle måder. Alt skal være super godt og effektivt. Han er 
et menneske, som man morer sig med på et højt niveau, og han 
er altid sjov og nem at være sammen med.”

Sten Scheibye
En god ven gennem årene bl.a. på grund af en fælles interesse i jagt.  

Sten Scheibye har også været adm. direktør i Coloplast

I aviserne læser vi altid om de højtprofilerede virksomhe-
der, udflytning af arbejdspladser og debatter om, hvad Danmark 
skal leve af. Men skal Danmark udvikle sig og hænge sammen, 
skal vi have flere virksomheder som Carmo, og et samfund, som 
forstår at understøtte det. Steen Ishøy har gennem hele krisen 
fastholdt produktion og udvikling herhjemme – og gjort det 
godt. Det er, fordi han har haft viljen og en teknologisk dygtig-
hed til at gøre det – det er befriende. Det vellykkede generati-
onsskifte er heller ingen undtagelse. Steen Ishøy ønsker at sikre 
den langsigtede udvikling og medarbejderne frem for noget 
andet. Når vi som samfund leder efter rollemodeller for at forstå, 
hvad der skal til for, at Danmark kan udvikle sig – vil det tjene til 
ære at se på personer som Steen Ishøy.”

John Lindhardt Frandsen
Bestyrelsesformand, Carmo  A/S 

Steen har altid været meget velovervejet og grundig med 
at analysere alle forudsætninger, når vigtige beslutninger skulle 
træffes. Når han ser potentialet i at udvikle et produkt, har han 
været villig til at satse, og omvendt har han været god til at 
sortere projekter fra tidligt, der ikke var levedygtige. Selv i de 
hårde år under finanskrisen lykkedes det Steen at komme 
igennem med et overskud hvert år. Det er ikke en let opgave, 
når man er omgivet af store internationale kunder. Det kræver, 
at man er på vagt og har de produkter og leverancer, som de 
sætter pris på. Steen er også en god netværker. Der er kort vej 
til et grin, når man diskuterer noget, og så har han været god til 
at skabe et godt arbejdsmiljø i Carmo.”

Carsten Lønfeldt
Bestyrelsesmedlem for Carmo siden 1999

En kriblende passion for plast og dunkende maskiner



Ny direktør satser på udvikling og 
nicheproduktion på et globalt marked
Claus Steenstrup Ishøy er tiltrådt som administrerende direktør 
for Carmo A/S. Generationsskiftet har ikke altid ligget i kortene, 
men i dag ser han et stort potentiale for at videreudvikle det, der 
i sin tid startede som en støbefabrik til en højt specialiseret og 
udviklingsorienteret nicheforretning på et globalt marked. 

Han er ikke produktionsleder, men er afhængig af at kunne orkestrere et 
hold af specialister. Han beskriver sig selv som igangsætter og facilitator. 
Som tidligere reserveofficer har han en hands-on ledelsesstil. Han er god til 
at få samlet teamet, få klarhed, vælge retning og uddelegere. 

Ny administrende direktør i Carmo A/S, Claus Steenstrup Ishøy, er 44 år, 
uddannet ingeniør og kommer bl.a. fra stillinger som konsulent og leder 
hos Accenture, LEGO, GN Netcom og Catalyst m.fl. Gennem sin karriere 
har Claus Steenstrup Ishøy altid har haft fokus på strategi, forretningsud-
vikling, facilitering og innovation både i Danmark og i udlandet. 

Den 1. oktober 2014 overtog Claus Steenstrup Ishøy direktørstolen efter sin 
far, Steen Ishøy. Han overtager dermed en virksomhed, der siden 1997 har 
tredoblet omsætningen til omkring 70 mio. kr., og hvor resultatet i 2013 
landede på 3,6 mio. kroner mod 0,8 mio. kr. året før.

Egentlig kunne han ikke se sig selv i spidsen for en produktionsvirksomhed. 
Men efter mere end ti år hos store koncerner i Danmark og udlandet, har 
Claus Steenstrup Ishøy fundet nøglen til at drive Carmo ind i fremtiden.

”Det er en spændende udfordring at få muligheden for at træde ind i 
lederrollen for over 80 mennesker. Pludselig står jeg i spidsen for at sikre 
den daglige drift og har ansvar for resultatet og for løbende at sikre en 
kvalificeret teknologisk specialviden. Men det er også med en vis 
ydmyghed. Det er en opgave, som jeg har stor respekt for. Jeg har 

heldigvis god opbakning fra organisationen og er fuldt ud accepteret af 
min ledelse,” siger Claus Steenstrup Ishøy.

Fra støbefabrik til nicheforretning
Claus Steenstrup Ishøy har siddet i Carmos bestyrelse siden 1997, men 
først for fire år siden, da faren, Steen Ishøy, gjorde klar til at sælge, så 
Claus Steenstrup Ishøy potentialet for fremtiden. 

”Jeg havde længe været skræmt væk af at se, at alt produktion strømme-
de ud af Danmark. Men da vi i bestyrelsen lavede noget strategiarbejde 
for at forberede Carmo på et salg, skete der noget. Her gik det op for mig, 
at Carmo skal ses som en nicheforretning, hvor den korte afstand mellem 
udvikling og produktion er en konkurrencefordel, fordi vi kan arbejde tæt 
sammen med vores kunder på udvikling af højkvalitetsprodukter i plast til 
medikobranchen. Carmo er er i dag derfor en serviceleverandør frem for 
en traditionel støbefabrik. Netop her så jeg også en god sammenhæng 
med mit speciale – projektledelse, innovation og service,” siger Claus 
Steenstrup Ishøy.

Appelsiner i turbanen
Som led i et generationsskifte kom Claus Steenstrup Ishøy til Carmo i 2011 
– i første omgang kun på halv tid. I takt med en naturlig afgang i organisa-
tionen fik han muligheden for at sætte sit præg på et nyt, stærkt ledelses-
team. Samtidig opstod flere projektorienterede udviklingsopgaver.

”Der var en række appelsiner, som faldt ned i turbanen, uden vi havde 
gjort noget for det. Det var en konfirmation af det forretningsområde og 
det potentiale, jeg så. Det gjorde, at jeg på kort tid blev mere og mere 
engageret i opgaverne. Det var meget tilfredsstillende at opdage, at jeg 
kunne gøre en forskel,” siger Claus Steenstrup Ishøy.

Fordobling af omsætningen 
Carmos målsætning er at geare organisationen til at nå en omsætning på 
150 mio. kr. i 2020 – svarende til lidt mere end en fordobling af omsætnin-
gen. Carmo vil fokusere på at være nicheleverandør til nichekunder – 
mindre forsendelser online med kort leveringstid til den industrielle sektor, 
større produktioner til firmaer i medikobranchen samt udviklingsprojekter 
med produktion i Danmark.

”Jeg tror, kunderne vil opleve mere proaktivitet og synlighed. Vi vil være 
mere kommunikerende om, hvad vi laver, og hvilken specialviden vi 
besidder. Samtidig har vi et stort fokus på hele tiden at løfte os kompe-
tencemæssigt i forhold til de stigende krav i medikosektoren omkring 
validering, kvalitetsstyring og renrumsproduktion. Alt det betyder, at vi er i 
gang med at udvide vores kapacitet for, at vi til enhver tid er skalerbare,” 
siger Claus Steenstrup Ishøy.

Carmo A/S i fakta og tal
 » Plastfirmaet Carmo blev grundlagt af Carl Mogensen i 1941 

 » I 1946 blev virksomheden købt af Marckman Hansen, der introducerede en af de 
første sprøjtestøbemaskiner i Danmark og en ny æra i plast. Firmaet begynder at 
lave badeboldsventiler og forstærkninger til presenninger og gummibåde.

 » I 1997 overtager Steen Ishøy Carmo A/S. Fra 1997 til 2014 tredobler han omsætningen i 
virksomheden til ca. 70 mio. kr. (80 pct. af omsætningen kommer fra eksport)

 » Resultatet landede i 2013 på 3,6 mio. kr. mod 0,8 mio. kr. året før 

 » Carmo har i dag 80 fuldtidsansatte 

 » Carmo har kunder i mere end 70 lande. De største kunder er Coloplast og Ferrosan.

 » Forventningen er at nå omkring 150 mio. kr. i omsætning i 2020.

Carmo A/S
Højvangen 19
DK-3060 Espergærde
Tel.: +45 49 12 21 00
www.carmo.dk


