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For et år siden startet Frode Lithun (35) sitt eget firma. Nå slenger lillebror Arnt
Martin Roth Vareberg (22) seg også på.

 For abonnenter

NÆRING: – Jeg bestemte meg for litt over et år siden å begynne for meg selv, og startet da
Lithun Rørservice AS. Jeg begynte å tenke tanken på at det hadde vært kjekt med en
lærling, og endte da opp med lillebroren min Arnt Martin, sier Frode Lithun.

Frode forteller hvordan Arnt Martin kom inn i �rmaet, er en morsom historie.

– Jeg registrerte meg først som godkjent lærlingsbedrift. I et familieselskap nevnte jeg at
jeg søkte etter lærlinger, uten å nevne dette for Arnt Martin. Jeg håpet at han selv ville
spørre meg om å bli lærling. Jeg hadde et par i kikkerten, og Arnt Martin var jo en av dem.
Han kom bort og spurte, om jeg ikke skulle spørre han, fordi han er rørleggerlærling. Da
svarte jeg, jo selvfølgelig kan du det, og slik ble det, sier Lithun.

– Vi koser oss

Lithun rørservice ble opprettet 1. februar 2021.
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Fra høyre, daglig leder og eier av Lithun rørservice, Frode Lithun (35). På mandag hadde lillebroren,
Arnt Martin Roth Varberg (22) sin første dag hos Lithun rørservice. Foto: Ida Hammer
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– Jeg gikk med en gang inn i VVS-eksperten, og jeg angrer ikke på det. Det føltes litt
skummelt å skulle starte et helt eget �rma alene, uten noen å lene seg på. VVS-eksperten
har tatt meg i mot med åpne armer, og har hjulpet meg. Det har vært en del prøvelser det
siste året, og jeg har lært meg selv å kjenne på godt og vondt, sier Lithun.



Pandemien gjorde det vanskeligere for Lithun å drive den nyetablerte bedriften.

– Når du starter opp som ny bedrift for deg selv, får du mye oppmerksomhet fra
leverandører. Men under koronatiden var det ingenting. Det manglet arrangementer, som
gjorde det vanskeligere å bygge et nettverk i bransjen. Nå har jeg endelig funnet meg gode
samarbeidspartnere som har gitt meg mye jobb, sier Lithun.

Foreløpig har ikke Lithun planer om å vokse seg stor, men utelukker ingenting i fremtiden.

– Planen er ikke å bli stor, men jeg ønsker å få med meg skikkelige folk på sikt. Og med de
rette folkene kan det fort ekspandere. Akkurat nå skal jeg kose meg sammen med Arnt
Martin, tjene litt penger og få fornøyde kunder, forteller Lithun.

Kommer godt overens

Begge brødrene er veldig optimistiske på at det vil gå kjempe�nt å jobbe sammen hver
eneste dag.

– Forholdet vårt er ganske sterkt, og vi kommer veldig godt overens, og jeg tror uten tvil at

Sammen skal brødrene skape et godt rykte, og få fornøyde kunder. Foto: Ida Hammer



det vil gå veldig �nt, sier Arnt Martin Roth Vareberg.

Lithun trekker frem at han kjenner broren sin godt, og han hadde aldri valgt å ansette
broren sin hvis han visste at det ikke vil gå bra.

– Jeg håper at dette med tiden kan utvikle seg til et partnerskap. Jeg har stor tro på at dette
blir veldig bra, men selvfølgelig vil det være dager som er litt tø�e, hvor vi er litt ekstra
grinete på hverandre. Men vi kommer så godt overens, så dette blir veldig bra, sier Lithun.

Vareberg trekker frem at de ønsker sammen å skape et godt rykte.

Hovedgrunnen til at Lithun startet eget �rma, var fordi han ønsket mer frihet.

– Jeg er ikke et inngrodd 07.00-15.00 menneske, og livet ble ganske travelt med unger,
barnehage og fagskole ved siden av. Det var vanskelig å tilpasse dette med arbeidsgiveren,
og da valgte jeg å starte selv. Jeg har mer frihet nå, og kan velge å begynne klokken 09.00

en dag, slik at jeg får mer tid sammen med ungene på morgenen. Og heller jobbe til

Brødrene forteller at de kommer godt overens, og ser ikke problemet med å jobbe sammen hver
dag. tvert imot gleder de seg veldig til fremtiden sammen. Foto: Ida Hammer



klokken 17.00. Det passer meg helt perfekt, sier Lithun.

Lithun rørservice får �est oppdrag i Ryfylke, naturlig på grunn av at begge brødrene har
bodd der i �ere år.

– Vi var innom Ryfylke både på mandag og tirsdag, og det er der de �este kundene er. Men
vi ønsker også å være mer i Sandnes. Det hadde vært helt topp å få lov til å være 50/50 i
Ryfylke og Sandnes, forteller Lithun.

Ulike veier, endte opp likt

Frode Lithun var innom �ere yrker før han landet på rørlegger.

– Jeg var aldri noe skoleglad. Derfor begynte jeg først å jobbe med stilas, og etterpå med
renhold. På den tiden var det stor mangel på rørlegger, derfor spurte noen meg om jeg
ikke kunne tenkt meg å bli rørleggerlærling. Jeg fullførte læretiden, �kk fagbrev og har
jobbet de siste syv årene for et stort rørlegger�rma. Ved siden av jobb går jeg deltid på
fagskole, for å videreutdanne meg i faget. Etter utdanningen blir jeg fagskoleingeniør, sier
Lithun.

For Frode og Arnt Martin er rørleggeryrket midt i blinken Foto: Ida Hammer



Flere saker

Martin Roth Vareberg var også innom �ere steder før han begynte som rørleggerlærling.

– Jeg tok industrirelaterte fag og tok fagbrev i transport og logistikk, men �kk ikke fortsette
etter læretiden på grunn av pandemien. En kompis av meg tipset meg om rørlegger, jeg
smakte litt på det og tenkte hvorfor ikke? Jeg savnet mer frihet i jobben, det ble ganske
ensformig på et lager, hvor jeg stod og pakket esker, sier Vareberg.

For begge to er det veldig viktig å ha frihet på jobb, og de synes det er veldig kjekt å
komme på jobb uten å vite hvor en skal.

– Jeg elsker uforutsigbarhet, sier Vareberg.

– Det er kjekt å møte alle de forskjellige kundene, sier Lithun.

Les mer om: Sandnes  Næring  Arbeidsliv
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