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vekselstrøm. Det gav masser 
af  arbejde til el-installatører-
ne - og det gav fremgang for 
Pinholts virksomhed.

Nye generationer
Find Pinholts søn, Niels Chr. 
Pinholt, blev optaget som 
kompagnon i 1969 og overtog 
som eneejer virksomheden i 
1981. 

Og tredje generation er 
Claus Pinholt, der kom med i 
firmaet i et glidende generati-
onsskifte, som startede i 2003. 
I 2007 overtog Claus Pinholt 
hele virksomheden.

»Jeg kom som barn me-
get i farfars forretning. Jeg 
ville være elektriker og in-
stallatør, men det er ikke no-
get, jeg er blevet presset til at 
mine forældre. Det var bare 
meget spændende«, fortæller 
Claus Pinholt, der kom i lære 
1. august 1986 i faderens virk-
somhed. Her har han været 
siden - bortset fra halvandet 
år, hvor han gik på installa-
tørskole i Hadsten.

»I 80’erne gik det stadigvæk 
meget hurtigt, og på et tids-
punkt var vi oppe på 17 an-
satte. El-branchen er en spæn-

dende branche, hvor der hver 
dag er nye udfordringer, nye 
projekter og opgaver. Vi har 
altid gjort meget ud af  ved-
holdende at være med i den 
nyeste udvikling i branchen. 
Det har betydet, at vi dag har 

masser af  erfaring med var-
mepumper, energibesparen-
de foranstaltninger, telefoni, 
alarmer og netværk. Den fi-
losofi kan jeg primært takke 
min far for. Vi skal hele tiden 
dygtiggøre os for at leve op 

til kundernes forventninger, 
men det giver altså en spæn-
dende arbejdsdag,« påpeger 
Claus Pinholt.

Erfarne medarbejdere er 
vigtigste ressource
Pinholt El-installationer be-

skæftiger ti medarbejdere, og 
flere har været i virksomhe-
den i rigtig mange år.
»Det er nogle utroligt dygtige, 
ansvarsfulde og stabile folk, 
som hver især råder over en 
række kompetencer, der til-
sammen gør virksomheden i 
stand til at løse enhver opgave 
- stor som lille. Endvidere er vi 
på 25. år en del af  TS-gruppen 
med tilsammen over 600 an-
satte. I dette landsdækkende 
samarbejde kan vi trække på 
endnu mere ekspertise, men 
det er stadig den lokalforank-
rede virksomhed, der står for 
udførelsen af  opgaverne. Det 
er vigtigt at pointere«, fastslår 
Claus Pinholt.

Såledesa har Finn Haagen-
sen været hos Pinholt i 39 år 
og Jens Krogh Varde i 33 år.

»Medarbejderne er virk-
somhedens vigtigste ressor-
uce«, konkluderer Claus Pin-
holt.

Næste generation
Claus Pinholt driver i dag fa-
milievirksomheden sammen 

med fru Käthe, der passer bu-
tik og telefoner sammen med 
en kontorhjælp, der står for al 
bogføring.

Parrets ældste søn Mik-
kel på 20 er nu i lære i fami-
lievirksomheden og har alle-
rede taget en række supple-
rende kurser for at dygtiggø-
re sig yderligere. Parrets to 
øvrige børn er Maria på 18 og 
Palle på 14. 

»Det drejer sig om at gøre, 
hvad man brænder for. Det 
er nøgleordet for os, for ellers 
kan man ikke være selvstæn-
dig. Det er mere end livsstil, 
for i princippet er vi til rå-
dighed døgnet rundt og alle 
ugens dage. Vi har selv valgt 
denne livsform, og det har vi 
det rigtig godt med«, under-
streger Claus Pinholt.

ksomhed fejrer jubilæum

Claus Pinholt, Niels Chr. Pinholt og Mikkel Pinholt er de tre næste generationer i familievirksomheden.

Dygtige og erfarne medarbejdere er der mange af hos 
Pinholt. Her ses Finn Haagensen og Jens Krogh Varde.
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Af A. P. Christensen
apll@bergske.dk

KLINKBY: Elektrikeren i 
Klinkby har heddet Pinholt si-
den marts i 1938, og det bety-
der, at virksomheden på ons-
dag den 27. marts kan fejre 75 
års jubilæum med uformelt 
samvær foran pølsevognen 
på Thyborønvej 8 i Klinkby. 
Virksomheden hedder i dag 
Pinholt El-installationer ApS.

Det var Find Pinholt, der 
etablerede virksomheden til-
bage i marts 1938. Han var 
købmandssøn fra Humlum. 
Sammen med to kammerater 
gik Find ud af  skolen et halvt 
år før tiden for at hjælpe til i 
faderens forretning. Der skul-
le køres varer til toget og i det 
hele taget gives en hånd med i 
en tid, der præget af  smalhals 
på alle måder.

Efter halvandet år i for-
retningen søgte Find Pinholt 
derfor videre. Hans onkel var 
Bertel Nielsen, og han var 
bestyrer på elværket i Lom-
borg. Så Find kom i lære som 
»elektriker« hos onkelen, men 
brugte tre vintre hos forstan-
deren på Lemvig Tekniske 

Skole for at få den teoretiske 
viden med. I 1935 tog Find vi-
dere til Aarhus for at læse til 
installatør, og han tog sin ek-
samen i København i 1937.

Virksomheden kom i gang
Det var ikke uden problemer 
at få lov at starte som instal-
latør i slutningen af  30’erne, 
hvor de lokale elværkers be-
styrelser traf  den afgørende 
beslutning. Det lykkes dog ef-
ter nogen tid for Find Pinholt 
at få tilladelsen, og så startede 
enkeltmands-virksomheden 
den 28. marts 1938 på Thybo-
rønvej 24, der tidligere husede 
en barber.

Under krigen kom tyske 
soldater også til Klinkby, og 
elektrikeren måtte flytte op 
på loftet for at give plads til 
cirka 30 soldater fra besættel-
sesmagten.

Efter krigen kom der gang 
i virksomheden, og Find Pin-
holt fik ansat en svend og en 
lærling, der efter den tids skik 
også boede hos mester.

Mekaniseringen i landbru-
get og på mejerierne betød, at 
der opstod et stort behov for 
at ændre jævnstrømmen til 

Familievirk

Grundlæggeren af Pinholt El-installationer var Find Pinholt, 
der var lidt af en Georg Gearløs-type, der interesserede 
sig for mange tekniske ting - også motorcykler.

Jubilæum. Tre generationer af 
Pinholt har drevet el-installations 
virksomhed fra Klinkby i 75 år.

»
Jeg ville være elektriker og 
installatør, men det er ikke noget, 

jeg er blevet presset til af  mine forældre. 
Det var bare meget spændende.

CLAUS PINHOLT , 3. generations elektriker

Af Benny Gade
gade@bergske.dk

LEMVIG: Støtteforeningen 
»Får til Kanten« lægger op 
til store ændringer, når den 
på søndag holder generalfor-
samling.

»Vi har længe været i tvivl 
om, hvordan vi skulle drive 
projektet videre,« fortæller 
Nina Svanborg, der er for-
mand for støtteforeningen og 
samtidig fungerer som pro-
jektleder for »Får til Kanten«.

De sidste par år er projek-
tet kørt i Støtteforeningens 
regi. Omsætningen har væ-
ret beskeden, men nu er pro-
jektet ved at vokse sig større.

»I år driver vi omkring 200 
hektar, så vi har efterhånden 
mange dyr i afgræsning,« si-

ger hun.
Derfor er der overvejet for-

skellige virksomhedsformer, 
så projektet kan drives vide-
re, og derfor skal der vedtages 
en række større vedtægtsæn-
dringer på generalforsamlin-
gen.

»Vi skal blandt andet sik-
re os, at medlemmerne ikke 
kommer til at hæfte for even-
tuel gæld, og samtidigt kom-
mer støtteforeningen til at 
skifte navn til »Får til Kan-
ten – levende landskaber«,«, 
fortæller Nina Svanborg.

Foreningen vil fremover 
have to slags medlemmer. De 
aktive medlemmer er de, der 
er direkte involveret i projek-
tet ved at lægge jord til, eje 
dyr eller arbejde med pro-
jektet. Den anden type bliver 

støttemedlemmer, der blot 
ønsker at støtte sagen og må-
ske er interesseret i at deltage 
i arrangementer. Støttemed-
lemmerne kan vælge at lade 
sig inddrage i foreningens ak-
tiviteter så somformidlings-
opgaver, ideudvikling, tjek 
af  indhegninger, flytning af  
får eller hjælp, når studene 
skal på græs. På den måde 
kan de gå hen og blive aktive 
medlemmer. 

Åbent hus
Forud for generalforsamlin-
gen vil der fra klokken 15 væ-
re åbent hus, hvor alle kan 
komme og høre om projek-
tet og se prøver på ting, der 
kan laves af  uld og horn. Der 
vil være kaffe og te, hjemme-
bagt brød samt smagsprøver 

af  forskellige pølser og den 
særlige Vesterhavsost. Kl. 16 
er der workshop med tema-
et »Hvordan sælger vi loka-
le produkter fra dyr i natur-
pleje«.

»Det er svært for kunderne 
at købe produkterne fra na-
turafgræsning, og samtidigt 
er det besværligt for produ-
centerne at afsætte deres va-
rer,« siger Nina Svanborg, 
der håber, at nogle vil være 
med til at ideudvikle på ini-
tiativeet.
Generalforsamlingen bliver 
efterfølgende holdt klokken 
18. Det starter med varm sup-
pe, men det vil kun være for 
medlemmer.

»Får til Kanten« i nye klæder

Der er interesse for de 
græssende får, men det 
kniber med at sælge 
produkterne. Privatfoto.

Vestergade 13 st. tv. 
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