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Gram giver et løft - både  
til oste og vindmøllevinger
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GALTEN Man skal være klar til at satse alt, og 
man skal være klar til at knokle. Og så skal man 
have familien med sig.  

Så er man godt i gang som iværksætter. For-
udsat, selvfølgelig, at man kan levere noget,  som 
markedet efterspørger. 

Det lyder enkelt, men det virker. Det er den 
opskrift, som 53-årige Jesper Gram har fulgt.  
Han etablerede for 10 år siden sit eget firma, 
Gram Vakuum Teknik i Galten, og det er gået 
rask fremad lige siden. 

- Men det var ikke gået uden min kone, Laila. 
Hvis der nogle gange har været lidt for meget fart 
på, så er det hende, der har sagt, at nu skal vi 
nok bremse ned et øjeblik. Og så er hun i øvrigt 
finansministeren her i firmaet, siger Jesper Gram 
med et smil.

Tre gazelle-priser
Fart på har der været, for Gram Vakuum Teknik 
har tre år i træk - 2015, 2016 og 2017 - modta-
get Børsens Gazelle-pris for sin hurtige vækst i 
omsætning. Firmaet har også løbende fået aner-
kendelse for en flot kreditvurdering. 

Hvad omsætningen angår, er væksten fortsat, 
og  Jesper Gram er godt tilfreds med, at den i 2019 
er landet på mellem 15 og 20 millioner kroner.

Oste og vindmøllevinger
Gram Vakuum Teknik sælger, servicerer og re-
parerer vakuum-pumper og vakuum-løftegrej til 
en bred vifte af  brancher - fra fødevarer til vind-
møller og træ- og møbelindustri og meget andet. 

En af  den helt store kunder indenfor fødevarer 
er Arla Foods, som Jesper Gram for nylig har 
fornyet en treårig aftale med. Her gælder det 
primært service og lovpligtige eftersyn på de 
vakuum-pumper, der blandt andet sørger for, at 
Arlas millioner af  oste vakuumpakkes. 

Når det gælder løfte-teknik er vindmøllegigan-
terne Vestas og Siemens blandt de store kunder. 
Her bruges vakuumpumper til at fastholde og 
løfte emner - eksempelvis en kæmpemæssig 
vindmøllevinge, der kan veje over 20 ton. Så det 
vakuum, der skal løfte sådan en krabat, skal være 
kraftigt - ligesom pumpen, kranen og resten af  
grejet. 

Indenfor træindustrien er Nobia - selskabet 
bag HTH Køkkener - en betydelig kunde. 

Udlært i hjembyen
Jesper Gram er oprindeligt udlært maskinarbej-
der og værkstedsmager på Højbjerg Maskinfa-
briks afdeling på Frichsvej i Galten. 

Som svend trængte han til noget nyt og arbej-
dede som sælger i forskellige brancher i 10 år. 

Efterfølgende vendte han tilbage til sit fag og 
arbejdede som servicemontør i 15 år, deriblandt 
fem år hos Busch i Ry og otte år hos Rietschle 
Gardner Denver med arbejdssted i Galten.

Sprang ud som selvstændig
Men trangen til at blive selvstændig voksede, 
og i 2009 gjorde Jesper alvor af  planerne -  med 
fuld opbakning fra Laila, der fra begyndelsen 
har stået for bogholderiet. 

Han lånte 1,6 millioner kroner i banken og 
købte en ejendom på Frichsvej i Galten, hvor  

virksomheden fik sin spæde start i en garage. 
Her blev lokalerne efterhånden for små, så han 

og Laila tog den store beslutning at bygge et 
nyt domicil. 

Det har fået adresse i Erhvervspark Klank, og 
i efteråret rykkede firmaet ind i den nyopførte 
1200 kvadratmeter store bygning med lagerhal 
med værksted ud mod Aarhusvej og kontorer 
og mødelokaler i to etager med flot udsigt mod 
Stjær Bakker mod syd.

Og i modsætning til 10 år tidligere, skulle Jes-
per ikke først forbi banken og få et lån. For de 

ni millioner kroner, nybyggeriet kostede, blev 
betalt kontant. 

- Jeg køber ikke noget, før jeg har pengene til 
det, forklarer han.

Salg i renoverede pumper
Jesper startede som selvstændig i 2009, da fi-
nanskrisen endnu prægede dansk erhvervsliv. 
Mange virksomheder var tilbageholdende med 
at købe nyt, så han fik en god start på sit koncept 
med reparation og service af  pumper og løftegrej 
sammen med salg af  brugte og nye pumper. 

Fimaet har stadig en stor del af  omsætnin-
gen - omkring 80 procent - på salg af  renove-
rede vakuum-pumper. Når en virksomhed lukker, 
kan Jesper finde på at opkøbe alle dens gamle 
vakuum-pumper, der så får en kraftig overhaling 
hjemme på værkstedet og gøres klar igen med 
nye reservedele. 

- Vi har lidt over 200 pumper stående på lageret 
til back-up. Prisen er gunstig, og vi stiller garanti 
på det hele, fortæller han. 

Men foretrækker en kunde en helt ny pumpe, 
så er Gram også leveringsdygtig - firmaet har  
forhandling af  de italienske producerede DVP-
vakuum-pumper.  I service-konceptet indgår, at 
en kunde kan låne pumper til at have stående, 
hvis der opstår akutte problemer i en produktion, 
for driftsstop har fanden skabt.   

- Vi har for eksempel en stor kunde i Sverige, 
der har fem låne-pumper stående, fortæller Jes-
per. 

For blandt de omkring 1000 kunder, Galten-fir-
maet har, ligger en voksende del udenfor landets 
grænser, både i Sverige, Norge og Tyskland, og 
yderligere vækst i vente i nabolandene.  

Udover vakuum-pumper og vakuum-løftegrej 
har Gram et tredje sortiment, der hører sammen 
med løftegrejet.  Det er faldsikrings-udstyr - en 
bred vifte af  seler og remme, sikre stiger og an-
dre produkter, der kan sikre folk, som arbejder i 
højden, mod at falde ned. 

Familien er med
Man skal have familien med sig, siger Jesper 
Gram, og  det har han selv efterlevet. 

For udover at hans kone Laila styrer økonomi-
en, så er  deres 22-årige søn Mathias ansvarlig for 
firmaets it-systemer. Og Mathilde på 20 klarer en 
stor del af  rengøringen - tit hjulpet af  storesøster 
Michelle på 25. Michelles kæreste, Marcus, er i 
øvrigt også med i firmaet som servicemontør. 

- Vi løfter i flok
Men alle medarbejdere er højt værdsatte i fir-
maet, der i det nye år tager imod  nummer 11 til 
staben som endnu en servicemontør. 

Der er en god aldersspredning: Yngste mand 
er 20 år og den ældste er Benno på 75 år - Jespers 
gamle læremester fra dengang, han arbejdede 
hos Busch i Ry. 

- Vores medarbejdere er også en afgørende 
grund til, at vi når de mål, vi sætter os. Jeg læg-
ger vægt på en flad struktur, hvor vi løfter i flok 
og hvor gode idéer bliver godt modtaget, siger 
direktøren, der også selv er ude hos kunderne 
stort set dagligt. 

Gram Vakuum Teknik i Galten er rykket op blandt de store, når det gælder vakuum-pumper og løfteteknik.  
Senest er firmaet rykket ind i helt nybyggede lokaler i Erhvervspark Klank 

 | Da Jesper Gram for 10 år siden sprang ud som selvstændig, satsede han hele butikken og lånte 1,6 
millioner kroner i banken. Siden er virksomheden vokset - og indtjeningen med. Så da han sidste år 
byggede nyt domicil på Klank, faldt betalingen på ni millioner kroner kontant. 
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Vores medarbejdere er også en 
afgørende grund til, at vi når 
de mål, vi sætter os. Jeg lægger 
vægt på en flad struktur, hvor 
vi løfter i flok og hvor gode 
idéer bliver godt modtaget
JESPER GRAM
DIREKTØR OG INDEHAVER, GRAM VAKUUM TEKNIK I GALTEN

 | Gram Vakuum Teknik har siden 
efteråret haft adresse i Erhvervspark Klank 
i et nybyggeri med 900 kvadratmeter 
lager og værksted samt omkring 300 
kvadratmeter kontorer mv. 

 | - Man skal have familien med sig, råder Jesper Gram alle, der overvejer at blive iværksættere. Det råd har han selv fulgt: Hans kone Laila 
styrer økonomien i firmaet, og hans søn Mathias er blevet it-chef. Døtrene Michelle og Mathilde er også med på forskellig vis. 


