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14 ru n d t om V i b org
for godt to måneder siden valgte elektriker dan bach
Christensen fra Mammen at følge sin drøm og startede firmaet
bC el-service. i dag arbejder han mere end de fleste, og han har
ikke et sekund fortrudt beslutningen om at blive selvstændig.
foto: johan gadegaard
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Det
Sker
BjerringBro
tirsdag 23. juli
10.00: Åbent på Energimuseet
14.00: Åbent på Gudenådalens
Museum

onsdag 24. juli
10.00: Åbent på Energimuseet
14.00: Åbent på Gudenådalens
Museum

Kjellerup
tirsdag 23. juli
10.00: Åbent på E Bindstouw,
Lysgård
11.00: Åbent på Blicheregnens
Museum

onsdag 24. juli
10.00: Åbent på E Bindstouw,
Lysgård
11.00: Åbent på Blicheregnens
Museum
19.00: Mausing Marked: Stort
lotterispil i teltet

Fuld mand
kørte rundt i
morgentimerne
BjerringBro: En 42-årig
mand fra Hobro kom mandag morgen kørende ad
Realskolevej i Bjerringbro,
da en patruljebil vinkede
ham ind til siden. Efterfølgende fik han lov til at puste i narkometeret, som viste, at manden var påvirket
af alkohol. Han blev derfor
sendt på skadestuen for at
få taget en blodprøve.
/thoM

tyve stjal john
Deere-udstyr for
300.000 kroner
SDr. reSen: Et sted mellem
søndag middag og mandag morgen havde et værksted på Resenvej haft ubudne gæster, da indbrudstyve
havde opbrudt en dør på
ukendt vis og fået adgang
til to maskinhaller. I de to
haller var der udstyr for
mange tusinde kroner, da
tyvene stjal to GPS-anlæg
med skærme og ét GPS-anlæg uden skærm, som blev
brugt til John Deere-traktorer. Samtidig blev der stjålet
diverse værktøjsredskaber.
GPS-udstyret er mere avanceret, end dem der normalt
sidder i bilerne, og værdien af alt det stjålne løb op i
300.000 kroner. /thoM

elektriker
satsede og blev
selvstændig:
Som at hoppe i
havet den første
dag på året
En arbejdsuge på omkring 60 timer er ikke usædvanligt
for elektriker dan bach Christensen fra mammen,
som i foråret forlod den trygge tilværelse som
lønmodtager og sprang ud i livet som selvstændig.
erhverv
eskil lyngsøe

esl@viborgfolkeblad.dk

MaMMen: Mod, penge og en
helt bestemt københavnsk
virksomhed. Det var, hvad
der skulle til, for at Dan Bach
Christensen fra Mammen for
et par måneder siden valgte
at sige sit job op og satse på
livet som selvstændig.
Den 35-årige mand blev
i 2013 udlært elektriker hos
Ørum El. Sidenhen har han
arbejdet hos BE Installationer i Viborg hos Elcon i Aarhus. I november sidste år fik
han så job hos R2 El i Viborg.
Det var han glad for, men
han gik alligevel rundt med
en lyst til at starte sin egen
virksomhed.
- Det er fint at arbejde ved
de store firmaer, og det er da
meget trygt. Men der er man
bare lidt et nummer i flokken, siger Dan Bach Christensen.
Allerede et par måneder
inde i ansættelsen hos R2 begyndte elektrikeren at overveje, om han skulle starte sit
eget firma.
- Jeg havde opsporet lidt
arbejde, og så stod jeg imellem, om jeg skulle give det til

CC

det er lidt som at
hoppe i havet den
første dag på året.
Man skal ud til et vist
punkt, og så skal
man virkelig tage sig
sammen, for der er
mange store beslutninger at tage, og der
er mange penge, der
fosser ud af kontoen,
når man skal i gang
dan baCh Christensen,
indehaVer af bC el-serViCe

min daværende mester, eller
om jeg skulle prøve lykken
selv og se, om jeg ikke kunne
banke noget godt sammen,
siger han.
- Jeg har da haft drømmen
i mange år, men det har alligevel været lidt uoverskueligt
at tage skridtet helt.

valmi viste vejen

En af grundene, til at drømmen virkede uoverskuelig,

var, at livet som selvstændig
umiddelbart så ud til at kræve, at Dan Bach Christensen
skulle tage to år med SU på
elinstallatøruddannelsen hvilket var noget af et besvær
med både kone, børn og hus.
Da han faldt i snak med
sin kollega hos R2 El, Nicolai
Jørgensen, som havde samme problem, om iværksættertankerne, fandt de dog
frem til virksomheden Valmi Group, som kunne hjælpe
dem med deres udfordring.
Sagen er den, at de to elektrikere i princippet skulle
uddanne sig til elinstallatører og dernæst få den autorisation, det kræver at udføre
autoriseret elarbejde. Valmi
Group gav dem dog muligheden for at blive en del af
sit koncept og under ordnede forhold at blive selvstændige elektrikere. Derfor kan
de to elektrikere nu udføre
alt det arbejde, der ellers er
autoriserede elinstallatører
forundt.
- Vores arbejdskraft er så at
sige udlejet til Valmi Group,
fortæller Nicolai Jørgensen,
og Dan Bach Christensen tilføjer, at Valmi Groups autoriserede elinstallatører ofte
tager omfattende stikprøvekontroller for at sikre, at ar-

bejdet er gjort ordentligt.
Virksomheden sørger også for kontorarbejde med
blandt andet regnskab og
forsikringer, så den lokale
elektriker kan koncentrere
sig om arbejdet hos kunden.
- Så slipper vi for at sidde
og makke med det. Det er de
alligevel også bedst til, siger
Dan Bach Christensen.

væk med mellemled

Da Dan Bach Christensen i
begyndelsen af maj sprang
ud i det og oprettede sin
virksomhed BC El-Service,
var det blandt andet fordi,
han godt kunne tænke sig
den frihed, det giver at være
sin egen chef - og at der dermed ikke skulle være andre
forhindringer mellem ham
og kunden.
- Før kunne jeg godt savne
friheden ved selv at tage alle beslutningerne. Kunderne
ringer jo typisk til mester, og
så ringer mester til mig. Jeg
har de før prøvet at stå med

en rillefræser og troet, at jeg
skulle ud at rille dåser i, men
så skulle jeg i stedet sætte
kontakter på. Alle de dumme
ting bliver man træt af, når de
sker for tit, siger han.
- Når man har startet et enkeltmandsfirma, ringer kunderne direkte til den, der
skal udføre arbejdet. Derfor
er der ikke alle der mellemled i det.
Penge var også en del af
årsagen til, at elektrikeren
fra Mammen valgte at starte
sit eget firma. Som almindelig lønmodtager var den månedlige indkomst ganske stabil, men den kunne stort set
ikke blive bedre, end den var.
- I og med at man snart skal
være 80 år for at få lov til at
gå på pension, så kræver det
da i hvert fald, at man skal
spare noget op selv. Jo, det
kan man også godt med et
par hundrede i timen, men
det tager lang tid, og der er
jo også andre udgifter, siger
han med et glimt i øjet og til-
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Vin og vals
i biografen
Kultur

eskil lyngsøe

esl@viborgfolkeblad.dk

BjerringBro: I weekenden
bliver den mørke sal i Bjerringbro Biograf omdannet til
et musik- og lysshow af himmelske dimensioner. Biografen i Gudenåhuset inviterer
nemlig til en helt særlig biografkoncert med violinist,
dirigent og komponist André Rieu.
69-årige Rieu spillede i virkeligheden sin storslåede
udendørskoncert "Shall We
Dance?" i de første godt to
uger af måneden, men allerede den 27. og 28. kan biografgængere i Bjerringbro således opleve koncerten, som
fandt sted i frontpersonens
hjemby, Maastricht i Holland.
Under koncerten vil André Rieu vise sin smukke og
historiske by frem, mens han
ledsages af sit 60 mand store Johann Strauss-orkester,
som han har rejst med i hele
verden i mere end 30 år sammen med flere end 100 dansere.
- Endnu engang er jeg glad
for at byde fans fra hele verden velkommen til min
hjemby Maastricht. Det er altid magisk for mig at optræde i min egen by. Dette år vil
være ekstra specielt, når jeg
optræder med det, der står
mit hjerte nærmest - vals.
Kom med på min eventyrlige
rejse, hvor jeg håber, at publikum vil komme valsende ind
i biografen, siger André Rieu.
Koncerten spiller på det
store lærred i Bjerringbro
Biograf lørdag aften og søndag eftermiddag, og med i
entréprisen følger et glas vin.

føjer, at han da håber, at han
kommer til at gå på pension
en hel del år før 80-årsalderen.

Belønner sig hurtigt

I hele processen op til virksomhedsdannelsen i maj
talte Dan Bach Christensen
ofte med kollegaen Nicolai
Jørgensen. De valgte at forlade deres lønmodtagerstillinger samtidig, og ligeledes oprettede de hver deres enkeltmandsvirksomhed på samme dag - og tilmed købte de
stort set identiske varebiler.
I dag bruger de også ofte
hinanden, når de giver sig i
kast med større projekter,
hvor det giver mening, at der
er mere end én mand på opgaven.
Da Dan Bach Christensen
havde sagt jobbet ved R2 El
op, havde han ikke voldsomt
mange begivenheder i sin arbejdskalender, men siden de
første uger har det kørt på
højtryk, fortæller han.

Bådmotor
stjålet ved Virksunddæmningen

det betyder meget for os
begge at have hinanden - både
fagligt og tryghedsmæssigt,
lyder det fra både dan
bach Christensen og hans
kammerat og kollega Nicolai
Jørgensen, som her står
bagved.
- I de første uger arbejdede jeg lige knap 30 timer om
ugen, men på det seneste har
jeg da været oppe og lugte til
de 60-65 timer om ugen. Og
så kommer der jo kontorarbejde om aftenen, siger han
og tilføjer, at hemmeligheden bag succesen er at have
et godt og velplejet netværk
af kunder - og at der i øjeblikket er mangel på håndværkere.
Dan Bach Christensen fortryder ikke et sekund, at han
sprang ud i livet som selvstændig.
- Det er lidt som at hoppe i
havet den første dag på året.
Man skal ud til et vist punkt,
og så skal man virkelig tage

VirKsund: På Skivevej ved
Virksunddæmningen blev
der natten til søndag stjålet
en bådmotor fra en af bådene. Bådmotoren var en
15-hestekræfters Mariner.
Bådmotoren sad på en
hvid 12-fods limbobåd.
/thom

indbrud hos
uaflåst værksted

sig sammen, for der er mange
store beslutninger at tage, og
der er mange penge, der fosser ud af kontoen, når man
skal i gang, siger Dan Bach

Christensen.
- De første uger var turbulente, men nu er vi kommet
ufatteligt godt fra start, så de
penge, der kommer ind fra

nu af, skal vi ikke længere
bare bruge til at betale regninger med. Det belønner
sig hurtigt, siger han med et
smil.

grønhøj: Natten til lørdag
blev der stjålet et svejseanlæg, to ældre cykler, en batteridrevet skruemaskine og
en batteridrevet skruenøgle fra et uaflåst værksted på
Mønstedvej i Grønhøj.
Da politiet var ude på gerningsstedet, var der endnu
ikke fastlagt en værdi af de
stjålne ting. /thom

