Interessen for løb, cykling, vandring og andre udendørs aktiviteter er steget voldsomt i coronatiden,
og det har givet travlhed hos tekstilvirksomheden Spectre i Ikast
AF THOMAS VANG NIELSEN
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VISIT Verden gik i kollektiv chok,
da corona ramte i begyndelsen af
2020. Nogle virksomheder måtte
lukke, mens andre med nød og
næppe klarede at holde sig oven
vande. Og så var der dem, der fik
travlt som aldrig før.
Tekstilvirksomheden Spectre,
der har hovedkvarter på Orionvej
i Ikast, hører til i den sidste kategori.
Firmaet fremstiller funktionel
beklædning til outdoorbranchen,
for eksempel til vandring, klatring,
trail-running, løb og MTB-cykling.
Denne type produkter blev meget efterspurgte under de lange perioder med skiftende nedlukninger
og restriktioner.
- Pludselig kunne man ikke
længere tage på weekendophold,
i biografen eller ud at spise. Man
kunne heller ikke dyrke sine
fritidsinteresser som normalt.
Mange skulle finde noget nyt at
give sig til, og på kort tid blev
outdoor-livet enormt populært,

fortæller Jesper Klausen, der ejer
Spectre sammen med sin bror,
Jacob Klausen.
- Der er 50 procent flere, som er
begyndt at cykle og løbe. Og så
skal udstyret jo være i orden, siger
Jacob Klausen.
Kendte varemærker
Tekstilvirksomheden i Ikast er private-label. Det vil sige, at de ikke
har egne mærker, men de producerer til andre.
- Det er eksempelvis kendte mærker som Fjällräven og
Haglöfs. Vi udvikler produkter
for kunderne efter deres ønsker.
De står for design og for at sælge
varerne i butikker eller på nettet,
mens vi står for teknisk udvikling og produktion af selve varen.
99 procent af det vil laver, går til
eksport. Primært til Europa og
Nordamerika, forklarer Jesper
Klausen.
- Vores kunders onlinesalg er steget helt vildt på grund af corona,
og det har været vores held, siger
Jacob Klausen.

Udvidelsesplaner
Spectre er i en vækst, hvor det samlede antal medarbejdere nærmer
sig 2000.
- Lige nu er vi 25 her på Orionvej,
og cirka 450 på vores fabrik i Letland og cirka 1500 på vores fabrik
i Vietnam, siger Jesper Klausen og
tilføjer med et stort smil:
- Vi har ikke fyret én eneste på

grund af corona. Hverken i Danmark, Letland eller Vietnam.
- Nej tværtimod. Vi har ansat 350
mere, primært i Vietnam, supplerer Jacob Klausen.
Han fortæller også, at Spectre
har endnu flere nyansættelser på
tapetet.
I første omgang bliver det gennem etableringen af en ny fabrik
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i Vietnam, som snart skal stå klar.
På sigt vil Spectre også skabe
arbejdspladser i Ukraine.
- Mange kunder efterspørger
endnu kortere leveringstider, end
containerskibe fra Asien kan give.
Så vi arbejder på også at oprette
produktion i Ukraine, som skal
styres fra vores afdeling i Letland,
siger Jacob Klausen.

Jesper Klausen (t.v.) og Jacob Klausen ejer tekstilvirksomheden Spectre på Orionvej i Ikast, som beskæftiger tæt på 2000
medarbejdere, hvoraf hovedparten er på fabrikkerne i Vietnam og Letland. Foto: Thomas Vang Nielsen
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