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Dansk når det er bedst
Højholm Design har slået sig ned i Bøgeskov. Det hele startede i midten af 50’erne med en fattig lægestuderende.
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mistede begge ben. Han laveEllen Kirstine Højholm, der
de kosteskafter - men kunne
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le virksomhed. Tidligere var
Forretningen var i gang.
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Det er med en varm følelse familien for den fynske idyl,
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kreativ. Han kunne spise morHans Ludvigsen søgte en samgenmad med den ene hånd,
arbejdspartner. Det kunne jeg
og spille klaver med den anikke sige nej til, smiler Ellen
den. Han havde altid gang i
kreative udfoldelser, og en dag Kirstine Højholm.
Bogense Trækunst er tilbafik han mulighed for at gøre
ge i familiens skød. Navnet er
det til sin levevej.
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Højholm en fattig, nygift læ- Men det er stadig de velgestuderende i København.
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Ellen Kirstine Højholm har overtaget Bogense Trækunst, der nu hedder Højholm Design. På plakaten ses Ellen Kirstine Højholms far Per Højholm.
Fotos: Lars Saugbjerg

håndværk af høj kvalitet. Bogense Trækunst havde i sin
storhedstid over 50 forskellige
produkter, men Ellen Kirstine

Det var englen, der satte det hele i gang. Illum købte 5.000 figurer tilbage i 50’erne.

Højholm har kogt udvalget
ned til 10 - i forskellige størrelser. Fx engle, hellig tre
konger, nisser og naturligvis
heste. Ikke to er ens. Priserne
spænder fra 100 - 1.000 kr.
- Den tidligere ejer, Hans
Ludvigsen, står for selve træarbejdet, og jeg har syv damer
til at male. Alle figurer er
håndmalede.
Det kræver en rolig hånd.
Da Ellen Kirstine Højholm for
nylig søgte malere meldte 50
sig. Kun fem bestod kvalitetskravene.
Ellen Kirstine Højholm håber, at hun med tiden kan beskæftige sig med Højholm
Design på fuld tid .
- Ved siden af mit deltidsjob som receptionist på

Fredericia Sygehus er jeg i fuld
gang med salgsarbejdet. Jeg
kører rundt til alverdens butikker for at fremvise og fortælle
om produkterne. Jeg håber
virkelig, at træfigurerne bliver
min levevej, slutter Ellen Kirstine Højholm.

Bøgeshoppen ligger på
Bøgeskovvej 41.
Åbningstider:
Torsdag: 14-17:30
Fredag: 14-19
Lørdag: 10-14
Fra 24. oktober og indtil
jul åbent alle søndage.

Af Lars Saugbjerg

