Tømrermester Frede Tved

Dette ovenstående billede sandsynligvis taget sidst 1960’erne af Frede Tved’s
værksted på Industrivej, som nærmest kunne betragtes som markvej. Frede
henviste da også sin adresse som Ejstrupholmvej

Jeg har ikke så meget på Frede Tved. Jeg stødte på hans virke i
midten af 1960’erne, hvor han blandt andet byggede i Åkvarteret ude på Ørbækvej. Senere som murerlærling ved
Mourits Pedersen, hvor vi byggede lidt for Frede. Tiderne også
dengang var jo ikke altid lige gode, og Frede gik konkurs i 1970
og måtte sælge FT-fabrikskomplekset ved Ejstrupholmvej i det år
i oktober.
I december forsøgte nogle driftige folk (jeg mener det var
forhenværende medarbejde ved Frede) at starte op igen under
navnet Fremtids-Huse, ikke på Ejstrupholmvej, men Viadukten
nr. 7. Det holdt ikke ret lang tid, hvorefter det blev fusioneret
med andre byggefirmaer over et større område.

Den 28. juli 1974 blev Frede’s mor 80 år og den avisnotits giver flere familier
oplysninger:
Frede Tved forsøger sig så småt efter 1970 og
frem til 1979 at stable et tømrerfirma på benene,
men det lykkes ikke for ham.
I marts måned 1979 er der i VAF en lille notist
om nystartede firmaer, som omhandler 2
ejendomsmæglerfirmaer, den ene var Ib
Ringholm og den anden var Frede Tved, der
forsøgte med Katrineholm Ejendomshandel.
Men det holdt ikke;

I januar i året 1980 forsvinder Frede
Tved og bliver efterlyst. Det lykkes med
blandt andet helikopter hjælp at finde
Frede efter 2 døgns eftersøgning,
desværre død i sin bil.
Grundet omstændigheder vælger aviserne
ikke at skrive nekrolog over Frede Tved,
hvilket jeg faktisk synes er en skam, det var
en driftig bygherre og en personlighed, der
godt kunne fortjene det.

Skulle nogen ligge inde med et billede af
Frede Tved er jeg meget interesseret i at låne
dette til scanning, og til anbringelse på
Lokalhistorisk Ark Brande.

