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Fagfæller  
– VVS’erne fra Tebstrup



VVS’erne fra Tebstrup er travle unge mænd. En skal først 
hjem fra jagtferie, en skal flytte aftaler med kunder, og en 
skal koordinere, at børnene bliver hentet. Men det lykkes at 
finde et fælles tidspunkt!

Flemming, Peter og Martin er alle selvstændige VVS’ere. 
For Peter og Martin er det noget, der har ligget i blodet, 
siden de som børn brugte tiden nede i faderens værksted, 
mens Flemming også har haft det med sig hjemmefra, men 
først tænkte, han skulle være ansat og måske leder i en 
større virksomhed, ikke drive sin egen. Det ændrede sig, og 
nu driver han Tebstrup VVS service, mens Peter og Martin 
driver Tebstrup VVS & Blik. 

Det gode ved at være selvstændig er selvfølgelig at have 
beslutningskompetencen, at kunne styre sin egen hverdag – 
så godt som det kan lade sig gøre – der grines lidt. Derud-
over er der dialogen med de mange forskellige kunder, den 
har man ikke på samme måde som ansat svend, det er som 
regel mester, der tager den. 

Navnene på de to firmaer 
ligger tæt op af hinanden, så 
det sker, at kunderne ringer 
forkert, men de tre kender i 
store træk hinandens kunder, 
så kunderne bliver som regel 
bare henvist videre. Ganske 
enkelte kunder er fælles, 
f.eks. vandværket, som betje-
nes på skift af det ene firma 

og så det andet, to år ad gangen. 
Kunderne er private, firmaer og offentlige institutioner 

i området, typisk i trekanten Skanderborg, Horsens og 
Aarhus. Begge firmaer opererer i en radius af ca. 100 km fra 
Tebstrup. Længere væk kan det kun betale sig, hvis det er en 
speciel opgave. De kan også være underleverandører til andre 
firmaer og i enkelte tilfælde hovedleverandør med andre som 
underleverandører. Selv om firmaerne er konkurrenter, kon-

Ejer: Flemming Aagard
Alder: 44 år

Flemming er udlært VVS og blikkenslager i 1989 og 
aftjente derefter sin millitærtjeneste. Han tog derefter 
VVS-autorisation og læste videre til VVS-tekniker. 

Flemming var ansat ved et firma i Stilling og siden 
i to andre firmaer, før han kom hjem og arbejdede i 
faderens firma som svend frem til overtagelsen i 2006. 
Overtagelsen skete ved et generationsskifte, der løb over 
et par år. Tebstrup VVS service Aps er oprindelig oprettet 
i 1975 af faderen Poul Aagaard. 

 Virksomheden spænder bredt og løser alle opgaver 
indenfor VVS, f.eks. energi (montering solfangere, 
oliefyr, biobrændsel, jordvarme), hus og hjem (bade-
værelser, køkkener mm.), industrianlæg mm.
 Tebstrup VVS service Aps beskæftiger syv personer og 

opererer i en radius af 100 km fra Tebstrup.
 Flemming har to drenge på 8 og 10 år. 
 Ud over at passe og pleje sine kunder, engagerer 

Flemming sig i lokalområdets aktiviteter og firmaet 
støtter op om lokale arrangementer som sponsor, 
senest sponsorbanko og traktortræk. 

FAKTA Tebstrup VVS service Aps

” Det bedste ved 
at være 
selvstændig er 
dialogen  
med kunderne”
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Ejere: Brødrene Peter og Martin Eriksen
Alder: Peter er 41 og Martin er 35

Peter er udlært VVS og blikkenslager i 1993 ved et firma i 
Horsens. Han blev i firmaet i et år efter udstået læretid, 
hvorefter han kom tilbage til Tebstrup og arbejdede i 
faderens VVS-firma som svend. 

Martin er udlært VVS og blikkenslager i et firma i 
Horsens i 1999. Efter læretiden var han soldat og kom 
derefter tilbage i to år til det firma, han er udlært i, mens 
han tog VVS-autorisation. 

Martin og Peter oprettede Tebstrup VVS og Blik sammen 
i 2004, fik egne kunder og havde også fornøjelsen af at 
overtage nogle af kunderne fra faderens VVS-virksomhed. 

Faderens firma ”Tebstrup Smede- og VVS forretning” 
var oprettet i 1976.

 Tebstrup VVS og blik er en allround virksomhed, som 
løser opgaver indenfor energi (oliefyr, solfangere, 
jordvarme, biobrændsel m.m.), blik (tagrender og 
kviste), hus og hjem (badeværelser og køkkener m.m.) 
med meget mere. 
 Tebstrup VVS & Blik Aps beskæftiger Peter og Martin 

og opererer i en radius af 100 km fra Tebstrup. 
 Peter er gift og har to piger på 4 og 9 år. Han har 

boet i Tebstrup, siden han var 5 år. 
 Martin er gift og har en dreng og en pige på 4 og 2 år. 

Han er født og opvokset i Tebstrup. 
	Begge er engageret i lokalområdet ikke mindst børne-

have og skole. Firmaet støtter op om arrangementer 
i lokalområdet, senest f.eks. traktortræk og sponsor-
banko.

FAKTA Tebstrup VVS & Blik Aps

kurrerer de ikke direkte ret ofte, kun i en vis udstrækning, 
når de giver tilbud til de samme hovedentreprenører. Det er 
mere firmaer udefra, som de opfatter som konkurrenter.

Det er bare en del af det, at holde arbejde og privatliv ad-
skilt på et professionelt plan. Kammeratskabet har de dyrket 
på håndboldbanen i RTI i deres yngre dage, nu dyrker de det 
mest med at gå på jagt, som er en fælles interesse. 

Driften af et håndværkerfirma har ændret sig meget, 
f.eks. er kommunikationen med kunderne ændret radikalt 
med mail- og mobilkommunikation. Kunderne forventer stor 
fleksibilitet med aftaler, men er også selv meget tolerante og 
fleksible. Hele logistiksiden har ligeledes ændret sig markant 
siden deres fædres tid, de er godt med digitalt, men der er 
hele tiden udviklingsmuligheder, og nogle ting kræver mange 
ressourcer at implementere og er dermed lettere for større 
firmaer end for små. Et tættere samarbejde har været på tale, 
men foreløbig er det blevet ved snakken. 

Hvis det kan lykkes at 
opretholde den nuværende 
kundekreds, at servicere 
kunderne så de er tilfredse, 
så vil de tre VVS’ere også 
være tilfredse med deres 
professionelle liv! Og hvem 
ved, måske vil de også 
på sigt få et samarbejde i 
gang! 

” Vi er konkurrenter fra 8 til 16, 
når vi har fri, er vi kammerater”

” Vi har snakket om 
samarbejde, hvis 
opgaverne bliver 
for store, men  
vi har ikke  
realiseret det”
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