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Centrum - grafisk færdiggørelse i Randers 
overtager pr. 1.9.2016 aktiviteterne i Sandersen 
Clément i Næstved. Begge virksomheder er 
ejerledet, og overtagelsen sker ud fra et gensidigt 
ønske om at bevare én stærk spiller på markedet 
med solid forankring i en branche, der er under 
stadigt stigende pres fra internationale spillere. 

“Vi må trække på samme hammel, hvis vi skal bevare 
konkurrencedygtigheden og være en stærk samarbejds-
partner for vores kunder,” lyder det fra adm. direktør Jan 
Justesen, Centrum – grafisk færdiggørelse. Det er en 
udvikling, indehaverne i de to bogbinderier i flere år har 
fulgt på sidelinjen, både inden for deres eget fag og ved 
kunderne, der hovedsageligt er trykkerier.

”Det kræver flere muskler, mere kapacitet, flere flerholds-
skift etc. at kunne drive en rentabel bogbindervirksomhed. 
Vores forretning hænger tæt sammen med de danske tryk-
kerier, som også konstant skal optimere og gøre tingene en 
tand bedre. Det er vi overbeviste om, at vi med 
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Fakta  

Centrum – grafisk 
færdiggørelse a/s blev 
etableret i Randers i 1926. I 
1971 købte Jørn Justesen 
bogbinderiet, som han 
videregav til sine tre børn, 
Gitte J. Amby, Lars Justesen 
og Jan Justesen i et 
generationsskifte i 2001. 
Virksomheden beskæftiger i 
dag 60 medarbejdere. 

Sandersen Clément 
Bogbinderi i Næstved blev 
grundlagt i 1914. Birger 
Sandersen overtog i 1965 
virksomheden, som blev 
overdraget i et 
generationsskifte i 2003 til 
sønnen Tom Sandersen. 
Virksomheden beskæftiger i 
dag 30 medarbejdere. 

DANMARKS TO STØRSTE BOGBINDERIER 
BLIVER TIL ÉT  

Konsolidering i branchen
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konsolideringen kan være endnu skarpere til at bakke op 
om. Fremover bliver vi en stærkere medspiller for vores 
kunder,” siger Tom Sandersen, Sandersen Clément 
Bogbinderi.

Konsolideringen skal sikre gode leveringstider med mulig-
hed for produktion på flere skift i et vigende marked. Med 
ét stort, alsidigt bogbinderi i Danmark kan kunderne få det 
allerhøjeste serviceniveau, vurderes det fra begge. 

Set i et internationalt perspektiv er Danmark, sammen 
med den sydlige del af Norge og Sverige, et relativt lille 
geografisk område, derfor giver det mening at samle 
produktionen og det bedste produktionsudstyr i Randers, 
hvilket er målet i løbet af foråret 2017. Indtil da vil der 
fortsat være produktion i Næstved. Jan Justesen forklarer: 
”Det er afgørende for os at bevare forankring på Sjælland, 
hvorfor Tom Sandersen og Michele Sandersen fortsætter i 
Næstved, hvor de bl.a. vil varetage salg og markedsføring  
og dermed styrke salget i Danmark, Sverige og Norge.”

”Vi holder et skarpt øje på vores kunders behov, og giver 
det mening, vil vi arbejde på at bibeholde produktion på 
Sjælland i den udstrækning, det er muligt,” siger han.

Begge bogbinderier har dybe rødder i faget og en historik, 
der går mellem 90 og 100 år tilbage i tiden. Indehaverne er 
begge steder yngste generation, som viderefører den 
fædrene arv. Passion og stolthed over at mestre håndværket 
ligger dybt i begge familier, der samtidig erkender, at det 
anno 2016 kræver en struktureret og skarptslebet 
forretningsmodel at drive et bogbinderi.

”Vores værdier ændres der ikke ved. For kunderne bliver 
det ’business as usual’, dvs. uændrede leveringstider og de 
samme kontaktpersoner, hvor Tom Sandersen og Michele 
Sandersen fortsat vil være helt i front ift. tilbud og styring 
af ordrer,” fastslår adm. direktør ved Centrum - grafisk 
færdiggørelse, Jan Justesen.
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Pr. 1. september 2016 
overtager Centrum – grafisk 
færdiggørelse a/s aktiviteterne 
i Sandersen Clément 
Bogbinderi. Tom Sandersen 
fortsætter i organisationen 
som kundechef med base i 
Næstved. Endvidere bliver 
han medlem af bestyrelsen i 
Centrum og fortsætter som 
medlem af bestyrelsen hos 
Uttenthal i Hedehusene. 
Michele Sandersen fortsætter 
også med base i Næstved. 

Yderligere 
informationer  
Adm. direktør Jan Justesen, 
telefon 28 87 6115 / mail 
jj@centrum-gf.dk 

Kundechef Tom Sandersen, 
telefon 23 73 38 71 / 
tom@sandersen.dk 
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