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åbne porten, når man kommer 
hjem til sin indkørsel 

Inspiration
i forårsmånederne har Funder-
holme smedie holdt åbent hus om 
lørdagen for at give potentielle 
kunder mulighed for at komme 
forbi og få inspiration til brugen af 
smedejernsprodukter.

- det har vi haft rigtig stor 
succes med. vi har opbygget en 
lille udstilling med eksempler 
på, hvad vi kan. selvom man har 
nogle ideer til, hvordan man vil 
renovere en port, låge eller måske 
en altan, kan det være rigtig 
godt, at komme ud og se, hvordan 
det kan laves og få en snak med 
os fagfolk. der sker så ofte det, 
at vi sammen finder en løsning. 
egentlig var det tanken, at vi 
kun ville holde åbent i april, men 
interessen for at kigge forbi har 
været så stor, at vi forlængede det 
til også at omfatte maj, og holder 
interessen, så bliver vi sikkert 
ved, konstaterer smeden.

det er dog ikke bare lørdag 
formiddag, kunderne kan kigge 
forbi Funderholme. smedene 
er altid klar til en snak om en 
opgave.

Hjemmelavet
uanset hvilke ordrer, man afgiver 
til Funderholme smedie, kan 
man være sikker på, at tingene 
er hjemmegjorte. det er det, der 
kendetegner virksomheden.

- vi får hver uge mange tilbud 
fra firmaer i ind- og ikke mindst 
udland, der gerne vil producere 
vores opgaver. Men vi fastholder, 
at tingene skal laves her i Fun-
derholme. Måske kunne vi tjene 
mere ved at købe produkterne i 
udlandet og så sælge dem videre, 
det er dog en tanke der ligger os 
fjernt. vi står for kvalitet og ikke 
mindst håndværket. vi er smede, 
og det er vi stolte af. vi vil gerne 

værne om vores fag. derfor gør 
vi det selv, fastslår Henrik bak 
thygesen 

Han understreger, at man 
sagtens kan være med i konkur-
rencen, selvom man producerer 
det hele lokalt. 

For Henrik bak thygesen hand-
ler det også om faglig stolthed, og 
om at værne om sit fag.

- vi føler, vi har et ansvar for, at 
de unge kan lære smedefaget, og 
derfor tager vi gerne en lærling 
ind i huset. vi ser det som vores 

ansvar, at uddanne unge men-
nesker, og dermed give dem en 
mulighed for at klare sig. Flytter 
vi produktionen ud, vil det for det 
første koste arbejdspladser men 
også begrænse mulighederne 
for de unge, der har lyst til en 

håndværksmæssig uddannelse. 
til syvende og sidst handler det 
også om, at kunderne får en vare 
de kan være helt sikre på er i 
orden, understreger Henrik bak 
thygesen.

Funderholme Smedie er specialister, hvad enten det gælder altaner, trapper, porte og andre ting udført i stål til privatboligen.

Henrik Bak Thygesen driver i dag virksomheden, som han har overtaget efter sin far, Henry B. Thygesen. Funderholme Smedie bygger på tre grundpiller 
- håndværk - design - kvalitet. Ingen opgaver er for små eller for store for virksomheden, der altid står klar med gode råd og vejledning til kunderne.


