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Troels
Jørgensen

overdrager
firmaets

nøgle til sin
datter  

Tekst | Bjarne Winther   •   Foto | Bjarne Winther og Tim R. Larsen

urermester og ingeniør Troels Jørgensen, der i 1977 overtog sin far-
brors murerfirma i Kettinge, og førte det videre som Troels Jørgensen 
A/S, har her i foråret overdraget firmaets nøgle til sin datter, Mia Fre-

deriksen. For 3½ år siden købte Mia Frederiksen 1/3 af virksomhedens aktier, 
og fra 1. april i år ejer hun 95 procent af aktierne. 
Far og datter er begge godt tilfredse med generationsskiftet. 
”Det har været et glidende generationsskifte, og forløbet har været meget til-
fredsstillende. Undervejs har vi haft dygtig rådgivning”, fortæller Troels Jør-
gensen, og tilføjer:
”Jeg har det godt med det”.
Mia Frederiksen nikker bekræftende. Hun lægger ikke skjul på, at hun har det 
godt med, at hendes far ikke har tænkt sig at gå på pension lige nu, men deri-
mod fortsætter i firmaet.
”Jeg vil ikke bare kunne gå derhjemme. Det passer ikke til mit temperament. 
I stedet drosler jeg lidt ned i tid. Fremover vil jeg kun arbejde 30-35 timer om 
ugen”, fortæller Troels Jørgensen.
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Entreprenørvirksomheden Troels
Jørgensen A/S har gennemgået et glidende

generationsskifte mellem far og datter,
der her i foråret faldt endeligt på plads.

”Nu sover jeg en time længere om morgenen og kommer hjem til eftermid-
dagskaffetid”.   
Troels Jørgensen vil arbejde med tilbudsgivning og deltage i anlægsarbejder i 
det omfang, det er muligt. 
”Der er fortsat leverandører, der af vane ringer til mig, men dem sender jeg 
videre til Mia. Jeg vil kort sagt fortsætte med det, der er sjovt”, siger han med 
et skævt smil. 
Det er ikke overraskende, at kunder og leverandører efter mange år skal væn-
ne sig til, at det ikke længere er Troels Jørgensen, der træffer de overordnede 
beslutninger, men derimod datteren. Til gengæld er de i trygge hænder – Mia 
Frederiksen har været ansat i firmaet siden hun var stor pige. Så hun ved, hvad 
hun har med at gøre. 
”Jeg har nu det fulde ansvar for økonomi, administration og faggrupperne”, 
fortæller Mia Frederiksen, der bestemt ikke ryster på hånden ved nu alene at 
stå med nøglen i hånden til firmaet.
”Far og jeg står for de samme værdier”, siger hun og tilføjer:
”Han er her jo endnu. Vi har et fastlagt møde hver fjortende dag, hvor vi får 
vendt tingene”.

Håndværkere fra Troels Jørgensen A/S på kursus i forbindelse 
med restaurering af Hotel Saxkjøbing 

re håndværkere hos Troels Jørgensen A/S – tømrer, maler, murer – 
gennemgår for tiden en kursusrække på Syddansk Erhvervsskole, et 
tværfagligt undervisningsforløb, der giver dem kompetencer, der sæt-

ter dem i stand til at arbejde med vedligeholdelse og restaurering af fredede og 
bevaringsværdige bygninger – fra middelalder til modernisme.    
Kurserne er opdelt i moduler. Håndværkerne er færdige med de 2 første mo-
duler, der bygger på samarbejde på tværs af faggrupperne, hvor helhedstænk-
ning og kendskab til andre fagområder end ens eget, er afgørende for at opnå 
et optimalt resultat ved restaurering. 
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Her ses de tre medarbejdere hos Troels Jørgensen, hhv. Murer Jan Knudsen,
Tømrer Martin Christiansen og Maler Sandie Hasling.


