Tømreren gik til stålet: Nu fejrer han 40 års
jubilæum hos Langkjær Staalbyg,
artikel fra aoh.dk den 30.04.2019
Af Henrik Lind Jørgensen

Kristen Olesen er udlært tømrer,
men nu er det blevet til 40 år som
montør og montageleder hos
Langkjær Staalbyg

I mange år havde Kristen Olesen ansvaret for, at stålelementerne havnede på de rigtige byggepladser.
Nu har montagelederen - og jubilaren - fået flere kasketter på.

Kristen Olesen har sat rigtigt mange stålspær op i sine 40 år hos Langkjær Staalbyg, og han har haft
ansvaret for at koordinere opstillingen af endnu flere stålkonstruktioner.
Men det var faktisk ikke stål, han arbejdede med, da han første gang kom på virksomheden i Vildbjerg,
hvor han i morgen har 40-årsjubilæum.
- Jeg var med til at bygge de træporte, der blev sat i hallerne, dengang Langkjær Staalbyg blev bygget,
fortæller Kristen Olesen, som er udlært tømrer. De porte er for længst erstattet af stål, og den 66-årige
mand skiftede også tømrerfaget ud med jobbet som stålspærs montør. Dog ikke på én gang.
43 år siden
- Jeg blev ansat her på virksomheden i 1976, men de første år var der ikke så meget at lave om
vinteren, og så arbejdede jeg som tømrer. Det er også derfor, jeg først har 40-årsjubilæum nu, selv om
det er 43 år siden, jeg begyndte, forklarer Kristen Olesen.
De første år kørte han som montør.
- Virksomheden producerede og opstillede to maskinhuse om dagen. To mand og en kranbil kunne
klare et af dem, husker Kristen Olesen.
Han kan også genkalde sig, hvordan det var at køre til Sjælland for at arbejde. Det var dengang, turen
gik ned gennem Vejle, gennem Odenses 52 lysreguleringer, og naturligvis en tur med
Storebæltsfærgen.

- Vi tog hjemmefra ved midnatstid, så vi kunne være fremme klokken syv om morgenen. Efter en dags
arbejde kørte vi hjem igen, siger Kristen Olesen.
Det var ikke kun maskinhusene, der skød op. Kristen Olesen voksede også med opgaverne, og fra
1986 til 2014 var han montageleder. Nu blev hans ansvar at sikre, at der var styr på leverancerne til de
pladser, de typisk otte til 12 montører skulle ud at arbejde på, og han stod for tilsynet.
- Det har været spændende at være med til at lede og fordele arbejdet. Det sværeste er at få tingene til
at gå op, så man får folk sendt hen til de opgaver, de er bedst til, og vurdere, hvor lang tid, en opgave
tager, siger Kristen Olesen.
Han husker mange af de projekter, han har været med til: Boxen, herningCentret, Heart, Musikkens
Hus i Aalborg og Lego House i Billund. For blot at nævne enkelte.
- Lego House var en fantastisk opgave. 2000 ton stål klemt sammen i sådan en lille klump, så man
slipper for at have søjler i byggeriet, siger jubilaren.
Tiden går stærkt
For fem år siden blev Kristen Olesen igen montør - med mere.
- Jeg har lige været på Lisbjerg Skole ved Aarhus i nogle dage for at montere, og ellers arbejder jeg
med altaner, kører truck eller er alt-mulig-mand herhjemme. Jeg ved ikke, hvornår jeg går på pension,
for jeg har det godt med at gå på arbejde. De næste 10 år gik lige så stærkt som det første år, så det
med de 40 år er bare et tal, siger Kristen Olesen.
De senere år har han trappet arbejdet ned.
Hvert år holder han en ekstra mandag fri hver måned, så nu arbejder han slet ikke om mandagen
længere. De 29 ugentlige arbejdstimer står i kontrast til de mange år som montageleder, hvor der blev
arbejdet rigeligt. Nu har han tid til at slappe mere af i sommerhuset ved Lemvig, som familien købte for
33 år siden.
Ikke fordi, han eller konen har forbindelse til byen - de er begge her fra egnen - men fordi Kristen
Olesens ene datter blev passet af en skolepige, hvis forældre havde sommerhus deroppe.
Arbejde 1. maj
En dag, familien besøgte børnepasseren, fik de øje på et hus, der var til salg.
Kristen Olesen bød - og fik det.
- Mit arbejde har fyldt meget. Nu fylder sommerhuset, siger Kristen Olesen.
Hans jubilæum falder 1. maj. Det bliver en stille dag på virksomheden i Vildbjerg. De fleste kolleger
holder 1. maj-fri, men Kristen Olesen er stadig funktionær, så han tager på arbejde. Markeringen af
hans jubilæum venter til på fredag, men en intern reception på virksomheden.

