
HISTORIE 
 

HØJER – håndværk gennem generationer 

Fra undselig enkeltmandsvirksomhed i slutningen af det 19. århundrede til en af Danmarks 

førende fabrikker - til fallit og tilbage på toppen igen. HØJER har en lang og interessant 

historie bag sig. Med omkring 130 år på bagen er HØJER en af Europas ældste – og 

traditioner og viden er fulgt med gennem årene.  

 

Fra spinderi til tæppefabrik  

Forløberen for den nuværende tæppefabrik blev allerede grundlagt i 1878 i byen Højer i 

Sønderjylland - under navnet Sønderjydsk Tæppefabrik. Dengang var det fortrinsvist et 

spinderi og farveri, som bearbejdede de lokale bønders uld. Der var da 2-3 medarbejdere.  

 

Efter en brand i 1899 blev der indsat et par væve og en spindemaskine som kunne lave 

garn og tøj. Men det var først i begyndelsen af 1920erne, da tæppefabrikken var i 

økonomisk krise, at den daværende ejer, A.R. Kjærby og hans kone gjorde forsøg med at 

lave gulvtæpper. Med opsmøgede ærmer ved skylle karret skabte de fundamentet for 

nutidens tæppefabrik.  

 

Omlægningen til gulvtæppeproduktion var en succes - efterspørgslen var enorm. I løbet af 

de efterfølgende år blev fabrikken udvidet, og der blev indkøbt flere maskiner. Bl.a. det der 

på den tid var Danmarks bredeste tæppevæv med en tæppebredde på 4 meter. Den 

samme bredde, som produceres i dag. Da Anden Verdenskrig brød ud var der 130 ansatte 

på fabrikken - tæppefabrikken var et af landets førende virksomheder.  

 

Fabrikkens nedgang og genopstandelse 

Under krigen gik det ned af bakke på grund af manglen på råvarer. Og efter at have været 

ejet og ledet af A.R. Kjærby i mange år blev virksomheden i 1937 omdannet til et 

familieaktieselskab. Sådan kørte det i mange år, indtil virksomheden i 1960erne blev 

overtaget af finansfolk, som udbyggede for voldsomt og fabrikken gik i 1975-1976 

konkurs.*  

 

Efter at have ført et omskifteligt liv, som blandt andet gjorde at fabrikken blev flyttet til 

Aarhus, blev fabrikken i 1995 opkøbt af Familien Degn-Hansen og flyttet til Skævinge, 

udenfor København. I dag er virksomheden igen inde i en rivende udvikling, og 

tæppefabrikkens ry som innovativ og kvalitetsbevidst er gendannet - HØJER er tilbage 

blandt de mest anerkendte i branchen. Højer er i dag en del af Fletco Carpets A/S.  

 

*Kilder: Sønderjydsk Tæppefabrik, af Claus Eskildsen, Bogforlaget Guldhorn Tak til Henny og Poul 

Birkelund, Højby 


