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Frits Møllerfejrer
i morgen 25-års
jubilæum hos tømrer-
firmaet Bent Andersen
i Silkeborg - og selvom
han nu kunne gå på
efterløn, er han klar til

-.mange årendnu
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25 Fra at være en al de yngstei tømrerfirmaet Bent An
dersen er Frits Møller nu pludselig
blevet en af de ældste. Ja, pludselig
og pludselig, for 25 år er der faktisk
gået, idet han begyndte i virksomhe
den den 30. april 1990. Dengang kørte
han sammen med en makker, siden fik
han egen firmabil, og i dag har han sit
eget lille »firma i firmaet<ç da mange
af de kunder, han gennem årene har
f~’et et så godt forhold til, ringer di
rekte til Frits, når der er noget, de skal
have klaret.

Så han holder mindst lige så meget
al sit arbejde, sine kunder og sin ar
bejdsplads, som han altid har gjort. Og
selv om han faktisk godt kunne gå på

efterløn nu, er det ikke noget, der bliver
tale om. Som han selv siger:

- Jeg & jo stadig en ung mand - på
61.

Så han fortsætter meget gerne frem
til han fylder 65-i hvert fald.

Frits Møllers arbejde består for
trinsvis i at køre rundt til sin gamle
trofaste kundekreds, som han har
været knyttet til gennem mange al
de 25 åt Og det er noget han rigtigt
godt kan lide. For udover at udføre
et godt stykke tømrerarbejde, synes
han, det er rigtigt rart at komme ud
at snakke med de mange mennesker,
han har fået kontakt med gennem sit
arbejde. En al de kunder, han har haft
gennem mange al årene, er Midtjysk
Boligselskab, så Frits Møller er man
den, der kommer ud og servicerer med
en kyndig hånd, når der er noget, der
skal ordnes i lejlighederne, eller når de
er blev fraflyttet.

Da han i 1990 blev ansat al Bent
Andersen selv, havde Frits Møller ikke
regnet med, at ansættelsen ville fort
sætte hele 25 år frem. For dengang var
Bent Andersen jo »en gammel man&

på 45, så der måtte jo være grænser for,
hvor mange år han ville fortsætte med
at drive virksomheden, tænkte Frits.
Og faktisk solgte Bent Andersen også
virksomheden, inden han fyldte 60.
Det var til Gunner Smith, derdrevfor
retningen videre indtil 2011, hvor den
blev opkøbt al den store entreprenør-
virksomhed Raunstrup AiS. Men selv
om Frits Møller altså nu har prøvet at
arbejde under tre forskellige ejere, har
det ikke gjort den store forskel:

En god ånd
- For det er stadig en dejlig arbejds
plads, der kører videre i den samme
gode ånd, som han siger.

Frits Møller er fedt og opvokset
på Mors, og efter en kort karriere
som landmand var det også på hjem-
egnen, han som 16-årig kom i lære ved
en landsbytømrer.

Efter altjent værnepligt i Karup og
et halvt års ansættelse på et plejehjem
i Hinge kom han til at arbejde for tøm
rermesteren i Nerskovlund, hvor han
var i tre år. Imens han var ansat her,
flyttede han til Silkeborg. Her kom

han i tre år til at arbejde for Jørgen
Trosborg, der dengang drev Trosborg
Huse, inden han helt og holdent b
stéde sig over pølserne.

Frits prøvede også at arbejde på
møbelfabrik, inden han fik ansættelse
hos tømrermester Bent Jensen i Sejs.
Herefter var det så, at han kom til en
anden Bent, nemlig Andersen, og det
varjoaltsåi 1990.

Frits Møller blev i 1983 gift med
Tove, og selvom han næsten aldrig
kan huske deres bryllupsdag, »har
hun holdt mig ud i alle de år,« som
han siger.

Parret bor på Højmarkstoften i Sil
keborg og har fået børnene Malene,
der i dag er 30, og Lasse på 26. Da
de var små, begyndte familien at køre
ud på campingture, hvor det meste al
Europa er blevet besøgt. Og nu hvor
børnene er »blevet store« er det en iii
teresse, Tove og Frits er fortsat med.
For charterture og flyrejser, det er iklæ
dem.

Ellers bruges fritiden også sammen
med gutterne. Hver lørdag morgen lø
ber de en tur rundt om Almindsø, og

o FrIts Møller er frr det meste I
marken, men der kan også være
opgaver hjemme på værkstedet på
Holmbladsvej hos tømrerfirmaet Bent
Andersen.

det munder altid ud i en dukkert. »Selv
om der ikke er meget prestige ved det
nu, hvor der ikke er is på vandet,« som
Frits bemærker.

Slår som en hammer
Ellers har han stor fornøjelse af SU
keborg Kajakklub om sommeren, og
vintersæsonen spiller han badminton
meden fast makker. De kan også fejre
jubilæum, for det har de nu gjort gen
nem 25 år.

- Og vi bliver bedre og bedre for
hvert år, siger Frits Møller, der dog
ikke kan lægge vanen fra sig med at
bruge ketcheren som en hammer.

Men 25 år eller ej - i hvert fald er der
ikke noget der tyder på, at han hverken
vil lægge ketcher eller hammer fra sig
foreløbig.


