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Gasellebedriften C. H. Evensen selger industriovner til asiatiske land. 
Hver femte vekstbedrift i Østfold er et industriselskap. 
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- Vi er kjerringa mot strømmen og får forespørsler fra asiatiske land om 
levering av våre produkter, sier administrerende direktør Henrik Johan 
Wulff i C.H. Evensen Industriovner.  

Han står i selskapets nye produksjonslokaler og ser at montør Rafal Leslaw 
Przybyszewski sveiser på ett av selskapets produkter.  

Fredrikstad-bedriften er blant 51 Østfold-gaseller innen industrisektoren. 
Mer enn hvert femte vekstselskap i fylket er industribedrifter. Totalt har 
fylket en vekst i antall gasellebedrifter på 28 prosent siden ifjor, med totalt 
228 gasellebedrifter.  

«Konkurransedyktige» 
C.H. Evensen Industriovner har 

sine røtter tilbake til 1937. Da leverte selskapet produkter til pottemakere. 
Ti år senere var selskapet med på gjenreisingen av industrien etter krigen 
og leverte ovner til tungindustrien.  

- Vi har levert over 3000 industriovner. Bare på Raufoss finnes det 80 
ovner vi har produsert, sier Wulff.  

Selskapet skreddersyr ovnsløsninger for industrien.  

- Våre ingeniører løser kundenes problemer og behov. Vi er 
konkurransedyktige fordi vi er så spesialisert og eksporterer våre produkter,
sier Wulff.  

For vel fem år siden ble en ny vei staket ut for ovnsselskapet da det ble 
dannet en ny eierstruktur. Wulff og gründerens sønn; Terje Evensen, tok 
over bedriften sammen med de ansatte. Med på laget fikk selskapet med 
seg to eksterne aksjonærer; Dynatec og Brattås som har 40 prosent 
tilsammen.  

- For fem år siden visste vi ikke at vi skulle få den veksten vi har hatt, sier 
Wulff.  

C.H. Evensen Industriovner har i dag 30 ansatte i Fredrikstad og 14 
ansatte i Litauen, hvor det produseres lavkompetanse produkter.  

De siste fire regnskapsårene har industriselskapet hatt en vekst på nesten 
120 prosent og omsatte ifjor for 31,8 millioner kroner. - I år kommer vi til å 
omsette for mellom 40 og 45 millioner kroner, sier Wulff.  

«Vil være et industrifylke» 
Det er ingen tilfeldighet at en industriovnprodusent er i Østfold. Fylket er en 
av landets mest tradisjonsrike industriregioner. For 100 år siden var 
eksempelvis Borregaard landets største industriarbeidsplass.  

- Østfold er et av de fylkene som har størst andel av de ansatte i industrien, 
sier regionaldirektør Nils Einar Nesdam i NHO Østfold.  

I dag har nesten 20 prosent av de sysselsatte i Østfold jobb i en 
industrisektor i alt fra treforedling, emballasje, kjemisk, næringsmiddel og 
prosessindustrien.  

- På industrisiden dukker det opp stadig bedrifter på underleverandørsiden i 
Østfold. Det er ingen tvil om at Østfold fortsatt vil være et industrifylke i 
årene som kommer, sier Nesdam. Storkontrakt til Singapore Hos 
ovnsprodusenten i Fredrikstad er det ingen pessimisme å spore når det 
gjelder neste år.  
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- 2009 ser veldig bra ut med en økt omsetning i forhold til inneværende år. 
Vi har inngått en av de største kontraktene noensinne med Rec om 
levering av industriovner til Recs nye anlegg i Singapore, sier Wulff og gir 
Recs ledelse honnør for at norsk industri blir valgt som leverandør når 
solkonsernet satser ute. Wulff legger til at ledelsen ikke legger opp til noen 
gigantisk vekststrategi.  

- Vi har ikke noe mål å bli stor for enhver pris, sier Wulff.  
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