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En rapport der undersøger eksistensgrundlaget for etablering af  
en ny attraktion i Højer, med omdrejningspunkt i formidling af Højers industrihistorie 

samt historien om Jens Hansen Jensen, ’Fra karetmager til karrosserifabrik’.
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Introduktion 



7

Overordnet koncept

Når man går rundt i Højer by i dag, kan det være svært at forstille sig, at der i slutningen af  
1800-tallet, var et helt andet leben med havn, jernbane, kroer, hoteller, banker, butikker og 
industrivirksomheder. I stedet for lyden af vestenvinden og fugleliv, skal man forestille sig lyden af 
industri, dampskibe, biler, tog og turister. 

Højers industrieventyr varede rundt regnet 100 år. Det er en helt særlig fortælling om en by i det  
syd-vestligste hjørne af Danmark, der i midten af 1800-tallet, påbegynder en udvikling, der har  
særlig gunstige vilkår på grund af byens geografiske placering tæt på Tyskland, hvor industrialiseringen 
buldrede frem. Udviklingen blev også hjulpet på vej af, at Sønderjylland efter den 2. Slesvigske Krig i 
1864 bliver tysk, og dermed får adgang til et endnu større opland mod syd, og hvor etableringen af 
sejlruten Højer-Sild får en helt særlig betydning.

Fortællingen om Højers industrielle udvikling er interessant og relevant, fordi det er en ekstraordinær 
historie om en fremskridtstro, der tiltrak dygtige og driftige iværksættere og forretningsfolk. Det er  
også her, vi finder historien om Jens Hansen Jensen, der starter et mindre værksted i Højer med 
fabrikation af håndbyggede kareter, der udvikler sig til en succesfuld produktion af karosserier til 
luksusvogne.

Højers erhvervshistorie er også relevant i et nutidigt perspektiv, fordi den kan være med til at nuancere 
vores opfattelse af, hvilke muligheder, der er ved at bo i Danmarks (ud)kanter. Det er også en fortælling 
om forståelsen for godt håndværk og kvalitetsmaterialer - noget man i dag kan have svært ved at 
forholde sig til, fordi robotterne har taget over og produktionen ofte er flyttet til udlandet.

Tanker om en titel

Titlen skal både formidle den overordnede historie om Højers industrihistorie - og det skal fremgå 
tydeligt, at der udstilles vogne (kareter og biler). Samtidig skal titlen signalere, at det ikke er et helt 
almindeligt byhistorisk museum.  
 

 
 

Fortid - nutid - fremtid
BYMUSEUM HØJER 

BY&BIL  
MUSEUM HØJER 

OPLEV HØJER 
En tidsreje fra 1860-2060

BY- & BILMUSEUM HØJER
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Baggrund for attraktionen 

Jens Hansen Jensen flytter til Højer i 1877 og starter som 
selvstændig et lille karetmager-værksted i Nørregade 42. Han 
vælger at slå sig ned i Højer, fordi det er en handels- og turistby 
med mange forretninger og et opland med rige marskbønder.  
Et par år efter køber han en grund på Ballumvej 2, hvor han opfører 
en beboelsesejendom, og lidt efter lidt opbygger han sin forretning.

Vognene fra Højer er meget efterspurgte. Det er håndbyggede 
hestetrukne luksusvogne og kareter, der er præget af elegance og 
gedigent håndværk.

Hurtigt opbygger J.H. Jensen en forretning med en arbejdsstyrke 
på ca. 20 mand og mange af de ansatte kommer langvejs fra. J.H. 
Jensen er nemlig konstant på jagt efter specialister og efterhånden 
bliver der etableret både maler -, sadelmager – og smedeværksted.

Ud over at have forståelse for håndværket, er J. H. Jensen et 
udadvendt og selskabeligt menneske og er utrolig vellidt også 
hos kunderne, som han behandler som familiemedlemmer. Han 
er dygtig til at komme hjem med ordrebogen fuld, når han har 
været på udstillinger og dyreskuer. Han har især mange ordre med 
hjem efter besøg på ferieøen Sild, hvor han præsenterer de nyeste 
modeller for øens velstillede turister. Men handlen går desværre 
markant tilbage efter Sønderjyllands genforening med Danmark i 
1920. 

 
Som ældste søn går Hans Jensen ind i firmaet og kommer i 
karetmagerlære. Hans mesterstykke i 1908 er et pragtstykke af 
en lukket karet, der bliver købt af en vognmand fra Berlin. I dag er 
kareten vendt tilbage til Højer og skal indgå i den nye attraktion.

Da de første biler dukker frem, indser man, at det er her fremtiden 
ligger, og man begynder også at fabrikere bilkarosserier på 
værkstedet i Højer. I 1920 bliver Hans Jensen juniorchef i sin fars 
virksomhed, og der bliver satset mere og mere på karrosserier med 
særligt fokus på cabrioleter. I 1930-40 er man oppe på at producere 
ca. 20 karrosserier om året. 
En af de mest kendte biler, der er produceret fra fabrikken i Højer, er 
karrosseriet til en Cadillac til Kong Christian den tiende. Kongen var 
en særligt høj mand og ønskede derfor en ekstra høj vogn, hvor der 
var plads til at sidde oprejst med høj hat. Bilen er i dag udstillet på 
museet på Egeskov Slot. 

I 1930 overtager virksomheden fabrikken ved Vidå Slusen, hvor der 
bliver etableret samlefabrik for Adler-personvogne til det danske 
marked - endnu i 30’erne er der op til 25 ansatte i virksomheden. 
Da Anden Verdenskrig bryder ud i 1939 går det stærkt tilbage for 
firmaet. Efter krigen er der rullet enkelte prægtige karosserier ud 
fra fabrikken. Men i 1959 standser produktionen helt. Det formodes, 
at Jens Hansen Jensen & Søn i alt har bygget mellem 200-250 
karrosserier. 

 
Den nye attraktion  
Ballumvej 2, hvor Jens Hansen Jensen primært opbyggede sin 
forretning, skal renovres og omdannes til at huse den nye attraktion 
i Højer. Det er en meget central placering i Højer bymidte, hvor 
der naturligt vil færdes mange mennesker - både beboere og 
besøgende. 
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ca. 1850 

1861 

1864 

1877 1892

1878 1914

1920

1927

1935

1962

1959

1939-45

1992

Der etableres en åben  sluse 
i Højer, så skibe med mast 

kan lægge til ved Højer 
Havn. Dette medfører nogle 

år senere, at Højer bliver 
transitby for turistsejlads 
til Sild, hvilket giver gode 

indtægter til Højers handel.

Industraliseringens  
indtog i Danmark

Sønderjylland  bliver Tysk 
efter  afslutningen af  

2. Slesvigske Krig

Jens Hansen Jensen
flytter til Højer  og starter et 

 Karetmagerværksted.

Et år efter J.H.Jensens 
ankomst til byen etablerer 

Mads Madsen et Uldspinderi 
i Højer. Det bliver senere til 
det, der i dag er kendt som   

Højer Tæppefabrik

Jernbanen mellem  
Tønder-Højer bliver anlagt 

og når ud  til slusen.

1. Verdenskrig bryder ud.
De fleste af de voksne 

mænd i Højer bliver indkaldt 
som soldater for Tyskland.

1. verdenskrig slutter i 
1918 og 2 år efter 

genforenes Sønderjylland 
med Danmark.

Færgen til Sild ophører 
fordi Tyskland etablerer 
 Hindeburgdæmningen.

2. Verndens Krig går  
også hårdt ud over  

erhvervslivet i Højer.

Oliekrisen og billig produktion i 
udlandet gør at Højer Tæppefabrik 

begærer konkurs i 1992.  
I dag er Højer Pølser en af 
de eneste tilbageværende 

virksomheder, der startede under 
Højers storhedstid.

Persontrafik  med 
jernbanen fra  

Tønder-Højer ophører.

Jernbanen mellem  
Tønder-Højer lukker

Efter nogle hårde efterkrigsår 
lukker produktionen af 
J. H. Jensen karrosserier. 
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Turismepotentialet
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Hovedattraktioner og lokale mikrodestinationer 

Turisme er et afgørende væksterhverv for landdistrikter i Danmark.
Turisternes forbrug dækker over mange forskellige brancher i 
turismeerhvervet og bidrager til at skabe omsætning, vækst og 
arbejdspladser i lokalområderne. 

Turister efterspørger lokale mikro-destinationer
En analyse fra Momentum (2018) viser, at landdistrikterne får hele 
54 procent af turistovernatningerne i Danmark, mens storbyerne 
får 35 procent og byer samt forstæder får de sidste 12 procent. 
Analysen viser desuden, at det ikke kun er højt estimerede 
turistattraktioner, der tiltrækker turisterne, men i højere grad også 
lokale destinationer. 

Ifølge den nationale strategi for dansk turisme, ser man en tendens 
til, at turister i stigende grad efterspørger individuelle og autentiske 
oplevelser og derfor vælger at bo ude i mindre lokalområder.  

Mirkoturisme eller småskala turisme – har således gode muligheder 
for at skabe yderligere vækst og udvikling i landdistrikter, hvor 
de mange små lokale turismevirksomheder dels kan tilbyde de 
autentiske oplevelser, som turister efterspørger, og dels være med 
til at supplere og støtte hovedattraktionerne i området. De små 
turismevirksomheder er derfor afgørende i forhold til at skabe øget 
værdi for turisterne, så turisterne bliver længere og/eller kommer 
tilbage igen. 

Turismepotentiale
Nyere analyser viser dog, at der er et uforløst turismepotentiale, 
hvor der er plads til mindre, lokale turismeaktører, som dels 
kan supplere og støtte hovedattraktionerne i området, fx 
Tøndermarsken og Nationalpark Vadehavet, og dels tilbyde turister 
nogle anderledes og lokale oplevelser i landdistriktsområderne/
yderområderne, således turister bliver i kommunen i længere tid. 

Den nye attraktion i Højer skriver sig ind i dette potentiale, som 
en mikro-destination, der dels kan understøtte hovedattraktionerne 
og skabe øget værdi for turisterne.

Tønder Festival 
Kunstmuseet i Tønder

Zeppelin Tønder
House of Wegner

UNESCO Verdensarv
Nationalpark Vadehavet 

Højer - Porten til  
Tøndermarsken

Destination 
Sønderjylland

Destination Vadehavet

Rømø
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Fremgang i Tønder Kommune 
 
Tønder Kommune har gennem de senere år oplevet en fremgang i 
turismen på 12 procent.

• Tønder Kommune 
1,8 millioner overnatninger (2019-tal) 

• Højer Mølle 
7.892 besøgende (2019-tal)   

• Kunstmuseet i Tønder/Kulturhistorie Tønder 
27. 340 besøgende (2019-tal)  

 
Tøndermarsken, Nationalpark Vadehavet &  
UNESCO Verdensarv
En vigtig del af Tøndermarsk Initiativet er arbejdet med udvikling af 
det lokale turisme- og oplevelseserhverv i Tøndermarsken. 
Ifølge Initiativets Destinationsstrategi forventer destination 
Tøndermarsken i år 2025 mindst: 

625.000  turister
200.000  overnattende turister
425.000  endagsturister 

 

 
 
750 kr.  i gennemsnitligt døgnforbrug pr. prs. / overnattende turister 
400 kr.  i gennemsnitligt døgnforbrug pr. prs. / endagsturister 
 
En samlet turismeomsætning på mindst 320 mio. kr. årligt.
 
Siden igansættelsen af Tøndermarsk Initiativet er der derudover 
etableret to store udviklingsprojekter Zeppelin Tønder og House of 
Wegner, der også kan betegnes som hovedattraktioner, og som vil 
bidrage til at tiltrække endnu flere turister. 
 
Forventede besøgende ‘Ny attraktion i Højer‘
På baggrund af de forventede antal turister de kommende år 
vurderer vi forsigtigt, at man godt kan forvente min. 2.000-3.000 
gæster årligt til den nye attraktion i Højer.

Turister i tal

Destination  
Tønder Kommune
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Høj kvalitet 
Autencitet 

Lokal historie
Ro og tryghed

Målgrupper

Destination Tøndermarskens 3 målgrupper  

Special Interest Turister: Natur- og kulturturister 
Internationale studier viser, at disse natur- og kulturturister  
generelt er fra middelklassen, som i 2050 vil tælle næsten 5 mia. 
mennesker globalt, de er +45 år, og har generelt en mellemlang til 
lang uddannelse. De er generelt købestærke, og de rejser mange 
gange i løbet af et år for at stimulere deres særlige natur- og 
kulturinteresser. 

Mixed Interest Turister:  
Turister med en generel interesse for natur og kultur 
Denne målgruppe er +55 år. De rejser uden børn og er typisk 
købestærke. De rejser ikke efter noget specifikt, men synes  
generelt at natur og kultur er interessant.  

General Interest Turister: Turister fra Rømø 
Rømø har hvert år en meget stor tiltrækningskraft – og har stor 
overnatningsmasse, der rummer mange mennesker over hele  
året. Der er ofte tale om børnefamilier, der søger strandlivet på 
Rømøs sandstrande. 

Målgrupper for ‘Ny attraktion i Højer‘

Herunder er de tre målgrupper vi arbejder med.  
Vi har opdelt dem i primær og sekundær målgruppe,  
baseret på den type af turist, der allerede arbejdes på at  
tiltrække til Tønder Kommune.  
 
 
Primære målgruppe 

1. Kultur og naturturisterne, der er i området for at opleve  
hovedattraktionerne Tøndermarsken og Nationalpark  
Vadehavet/ UNESCOS Verdensarv m.m. 
De er 50+ år og rejser uden børn. 
 

2. Fagturisterne, dem, der går direkte efter ‘den nye attrakrion i 
Højer‘, fordi de er interesseret i byhistorie og/eller veteranbiler. 
Denne målgruppe kan også være særlige interessefællesskaber 
som fx. veteranbilklubber. 
 

Sekundær målgruppe 

3. Børnefamilier, denne målgruppe skal vi tiltrække særligt  
gennem fokus på moderne formidling, så vi også gør det  
interessant for børn og unge. Det skal undersøges nærmere, 
hvor stor denne målgruppe vil udgøre af antal årlig besøgende
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Egeskov Veteranmuseum
Egeskovs samling, har udviklet sig til en af Nordeuropas mest 
besøgte samlinger af veterankøretøjer med biler, fly, motorcykler 
m.m. En er hovedattraktionernne er Kong Chr. X’s Cadillac, der 
blev produceret på J.H. Jensens fabrik i Højer. 
 
Slesvigske vognsamling
Museet og det tilhørende historiske værksted, varetager en af 
Nordeuropas største samlinger af historiske hestekøretøjer. I 
samlingen har de ca. 200 vogne, og der er etableret et nyt gør-
det-selv træværksted. 

The Morgan Garage Samsø 
Det er et lille og intimt bil- og oplevelsesmuseum på Samsø, 
med Morgan-biler fra 1923 til 2017.  Der udstilles biler i 1:1 samt 
pedalbiler og elektriske biler til børn og modelbiler i mange 
størrelser. 

Vestsjællands Bilsamling 
Vestsjællands Bilsamling er i 2020 flyttet ind i 4 store  
fabrikshaller i Bagsværd nord for København, hvor familien bag 
samlingen har indrettet et helt nyt bilmuseum og 
oplevelsescenter for klassiske biler.  
 
Jysk Automobilmuseum i Gjern  
Et af Danmarks absolut førende bilmuseer med en enestående 
nostalgisk kvalitetssamling. De 160 udstillede køretøjer  
repræsenterer i alt 85 forskellige bilmærker fra perioden 1900 
til 1987. Primær-samlingen ligger før 2. Verdenskrig og udgør 
naturligt museets rygrad, men der er mange spændende og 
kendte efterkrigsbiler. 

 

Der eksitsterer  
over 50 museer  

i Danmark med fokus  
på motorhistorie  

Referencer 
bi lmuseer
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Kanalmuseet i Amsterdam 
På museet går man på opdagelse i Amsterdams fortid og nutid 
gennem udforskning af byens kanaler. Rejsen starter 400 år 
tilbage. Museet består af en multimedieudstilling, der illustrerer 
udviklingen af Amsterdam gennem kanalerne, som har været og 
fortsat er centrale for byens bevægelse og dens indbyggere. 

Københavns museum
Københavns Museums indsamler, formidler og forsker i alle 
perioder af Københavns historie. Museet stræber efter at 
være et museum for dialogen om Københavns fortid, nutid og 
storbyens fremtidige udvikling ved at forholde sig til aktuelle 
problemstillinger og sætte dem i historisk og materielt perspektiv 
via museets samlinger. 
 
Helsinki Bymuseum, Finland  
Bymuseet åbnede på ny lokation maj 2016. Museet er en total-
oplevelse, der beskriver hverdagen i Helsinki fra fortiden til nu 
gennem moderne teknologi. Museet har høstet stor national og 
international anerkendelse.

Søfartsmuseet i Genova  
Dette museum er et meget stort ‘bymuseum’, men vi vil gerne  
fremhæve det, fordi de formår at formidle historien om ‘italiensk 
emigration ad søvejen‘ på en spændende og levende måde. Det 
har de blandt andet gjort gennem interaktive oplevelser, og ved 
at skabe en 1:1 kulisse, hvor man oplever hvordan det var at rejse 
over de 7 verdenshave som rig og som fattig migrant. 

Museer der på  
en moderne 

måde formidler  
fortid, nutid og 

fremtid 

Referencer
b y m u s e e r
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Udstillingskoncept



17

Udstillingskoncept 
 
Vi foreslår et udstillingskoncept, der med nøje udvalgte genstande 
og gennem moderne formidlingsmetoder, giver den besøgende en 
totaloplevelse;

• der inspirerer, overrasker og underholder  

• der forholder sig til nutiden og giver anledning til drøftelser  
om fremtiden 

• der forfører og gør, at man bliver en smule forelsket i byen 

• der klæder gæsten på til at forstå Højer endnu bedre, når 
besøget fortsætter rundt i byen efterfølgende 

Udstillingen vil bestå af en permanent del, der har fokus på 
formidling af Højers industrihistorie og Jens Hansens Jensens 
erhvervs-eventyr. Derudover vil der være en skiftende del, der 
primært består af udstilling af kareter og vogne produceret af J. H. 
Jensen.

Hovedgenstande
Der skal skabes et overblik over, hvilke hovedgenstande, der skal 
udstilles på museet. 

Bryllupskareten
Sønnen Hans Jensens mesterstykke fra 1907. Den er i dag 
opmagasineret på Højer gl. Brandstation. 

2-3 luksusbiler
Familien/projektejer er i dag i besiddelse af en Daimler Cabriolet 
produceret i Højer fra 1948. De forventer løbende at erhverve flere 
biler, som kan indgå i den skiftende udstilling af biler. 

Omfattende foto- og videomateriale
Der eksisterer et omfattende fotomateriale, der både vedrører Jens 
Hansen Jensens vognfabrik, men også generelt byens liv i netop 
samme periode.  
 
I den næste fase af projektet bliver det vigtigt at gennemgå og 
kategorisere materialet, for at kunne udvælge det materiale, der 
skal indgå i museets udstilling. Dette bør ske i tæt samarbejde med 
museumsfaglige personer. 
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Særlige fortællinger 
 
Opgaven med at etablere en ny attraktion i Højer, handler i høj grad 
om at indkredse de signaturhistorier, der skal skabe fundamentet for 
oplevelsen. 

Vi har i første omgang valgt at fokusere på to primære 
signaturhistorier, der skal danne udgangspunkt for en nærmere 
indkredsning af attraktionens hovedelementer.

• Fortællingen om Højers industri- og erhvervshistorie 

• Fortællingen om J. H. Jensen - fra Karetmager til 
karrosserifabrik

Industrialiseringens indflydelse på Højers udvikling er en 
forudsætning for at Jens Hansen Jensen vælger at etablere sit 
værksted i Højer - og derfor hænger disse to fortællinger nøje 
sammen. 

Under hver fortælling er der yderligere interessante og relevante 
temaer, der kan fremhæves og formidles og give endnu mere liv til 
signaturhistorierne. 

I det følgende vil vi dykke ned i nogle af signaturhistorierne. 

Signaturhistorier

Højers industri- og  
erhvervshistorie  

ca. 1850-1990

Højers storhedstid Højer som  
transportknudepunkt

Grænseland 
Højers dobbelte 

identitet
Portræt af  

virksomheder 

Jens Hansen Jensen  
fra Karetmager  

til karrosserifabrik

Hjuler Jensen  
Manden bag - en dygtig  
og karismatisk person 

Udstilling af Kareter og vogne 

Livet på værkstedet Håndværket  
og faglig stolthed



19

Videre proces  

Det er vigtigt at understrege, at dette blot er en indledende øvelse. I næste fase af 
projektudviklingen er det vigtigt at dykke dybere ned i de to signaturhistorier samt øvrige 
temaer og i samarbejde med historiefaglige personer kvalificerer udstillingsindhold. 

Dette arbejde kommer også til at handle om at få et samlet overblik over genstande, så vi kan 
udvælge de helt rigtige genstande og den rette udstillingsform (planche, montre, VR, bymodel 
osv.).
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Højer som transportknudepunkt  
 
Efter krigen i 1864 stadfæstede preussisk kommunallovgivning i 
1867 Højers flækkeprivilegier. Som transportknudepunkt var Højer 
nu et stop på vejen for tyske kurgæster, gods og post, der ved 
højvande blev sejlet med dampskib fra Højer gennem Vadehavet til 
øen Sild. 
 
Det gav i en periode grundlag for flere hoteller i byen, ligesom 
transporten førte til anlæggelsen af jernbanen fra Tønder til Højer 
Sluse i 1892.

Handel & Håndværk i Højer  
 
Ud over Jens Hansen Jensens vognfabrik, er der flere interessante 
virksomheder, der har haft en stor indflydelse på Højers udvikling. 
Flere af dem er familieforetagender gennem flere generationer. 

Sønderjysk Tæppefabrik 
I 1978 startede det med et uldspinderi og i 1899 kom der flere 
maskiner og ansatte til. Man går fra 3-7-25 og i midten af 1950’rerne 
er man oppe på 200 ansatte. Fra at sælge til tæppeforretninger 
fokuserer man på nye eksportmarkeder som Canada, USA og Japan. 
Derudover år man store opgaver, bl.a. to km løbestof til plenarsalen 
i FN-bygningen i New York og til Aalborghallen laver man Danmarks 
største tæppe.  

Slagterfamilierne i Højer
Frem til 2019 har der igennem mere end 100 år, været to slagtere 
i Højer. Slagterfamilien Müller, der siden 1897 har produceret 
kvalitetspølser og som i dag er kendt under navnet Højer Pølser. 
Den anden slagterfamilie blev startet af Sønnich Sønnichsen, der i 
begyndelsen af 1900-tallet havde 13 svende og 3 lærlinge, og siden 
1982 kendt under navnet Marsk Pølser, men som lukkede i 2019.  

Grænseland - Højers dobbelte identitet 

Højers beliggenhed i grænselandet har gennem tiden haft stor 
betydning for ikke alene bygningsarven, men også byens dobbelte 
identitet, hvor tilknytningen til det danske eller det tyske mindretal 
var af stor betydning. Den dobbelte historie afspejles stadig i 
foreningskulturen i dag, hvor mange af Højers foreninger har 
en dansk og en tysk pendant. Ligeledes er der som i resten af 
Sønderjylland også Det frivillige brandværn og de ubevogtede 
grænseovergange, der sikrer en nem dagligdag på tværs af 
grænsen. 

Genforeningen 1920 
Ved folkeafstemningen i 1920 havde 75 procent af befolkningen 
i Højer stemt for at forblive tyske - men det samlede flertal i 
Sønderjylland var dansk, og derfor blev Højer en del af Danmark. 
Det ændrede dog ikke på at Højer havde en stor tysk befolkning og 
tysk borgmester frem til 1946. Hvordan har den dobbelte dansk-
tyske identitet haft indflydelse på livet i byen efter genforeningen 
og op til nu?

Industri- og erhvervshistorien
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Jens Hansen Jensen - en dygtig og karismatisk person  

Hjuler Jensen og Europa Jensen - Jens Hansen Jensen var kendt 
under flere navne - og var en person, man husker. Når man kigger 
tilbage i historien, er der altid nogen, der har sat et dybere aftryk - 
og har haft en særlig betydning for, hvordan et samfund har  
udviklet sig. Sådan en person var Jens Hansen Jensen. Han var 
dygtig, dynamisk og havde en karismatisk personlighed, der på 
mange måder satte sit præg på byen.  

Det vil være oplagt at zoome ind på J. H. Jensen og beskrive 
hans person og virkelyst - også med referencer til nutidens 
iværksætterkraft i Danmark.

Livet på værkstedet 

Der er ingen tvivl om, at værkstedet hos Jens Hansen Jensen har 
været en helt særlig arbejdsplads. Når man læser beskrivelserne af 
livet på værkstedet, føles det som at være en del af ’en stor familie’.  
 
Hjuler Jensens kone stod i en årrække for ’kosten’ til svendene, og 
det krævede nogle gange et stor fedesvin at bespise dem alle. Flere 
af de dygtige arbejdere Jensen hentede til Højer fra Europa endte 
med at slå sig ned i Højer med deres familier. 

Håndværket og faglig stolthed 

Karetmager, lakerere, polstrere, sadelmager, smed mfl. Jens Hansen 
Jensen var hele tiden på jagt efter de bedste specialister - og mange 
af dem hentede han fra Tyskland (deraf navnet Europa Jensen). 

Vi vil gerne fremhæve historien om håndværket, og hvordan man 
gik fra idé til færdigproduceret karet eller bil. Kvalitet og forståelsen 
af godt håndværk er også relevant i dag, hvor meget produceres 
uden for Europa - derfor vil det være oplagt at synliggøre, hvordan 
man dengang gik op i mindste detaljer af produktionen. 
 
Derudover kan man til den årlige ’Håndværkets Festival’ i 
Højer etablere et arbejdende værksted, hvor man renoverer og 
istandsætter en ’J.H. Jensen bil’. Dette kan evt. på sigt blive et 
arbejdende værksted, der har åbent flere gange om året.

Det vil også være interessant, at sammenligne produktionen af 
karrosserier dengang med, hvordan man producerer biler i dag. 

Fra karetmager til karosserifabrik
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J. H. Jensens værksted i Højer i slutningen af 1900-tallet
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J. H. Jensens værksted i Højer i slutningen af 1900-tallet Et Teslaværksted anno 2015
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En tidsmaskine

Fra glas-plade-negativer til en tidsmaskine 
 
De fleste af os har sandsynligvis ønsket, at vi kunne snige os tilbage 
til fortiden for at se, hvordan folk plejede at leve. Med etablering af 
en virtuel tidsmaskine, vil vi gøre det muligt i Højer.  
 
Med inspiration fra bymusset i Helsinki ønsker vi at etablere 
en tidsmaskine, der skal være med til at levendegøre Højers 
storhedstid. Ved hjælp af Virtual Reality teknologi vil vi skabe en 
autentisk og interaktiv ruminstallation, der tager besøgende med på 
en rejse gennem Højers fortid (fra ca. 1860 og 100 år frem).  

I netop denne periode boede der nogle dygtige fotografer i Højer, 
blandt andre fotografen Laurids Matthiesen (1867-1961). Han har 
efterladt en enestående samling af over 18.000 glaspladenegativer 
med fotografier fra Højer og omegn. Billeder af dampskibene fra 
Højer Sluse, foto fra spisevognen, der kom med ‘Schnellzug’ fra 
Hamborg til havnestationen, og mange optagelser fra byens leben 
understreger, at Laurids Matthiesen havde Højers opgangstider i 
fokus.

Indsamling og bearbejdning af dette fotomateriale - sammen med 
andet eksiterende materiale bliver en vigtig del af processen med 
etablering af museet i Højer.  

Samarbejdspartnere  

De 18.000+ glasnegativer er ejet af Museum Sønderjylland (MSJ),  
og en realisering af tidsmaskine-projektet, må derfor også ske i et 
tæt samarbejde med MSJ, som har relevant og vigtig fagekspertise  
i at arbejde med glaspladenegativerne.  
 
Projektet er dog afhængig af økonomi udefra, da MSJ ikke har 
midler til at udføre arbejdet. Formen på samarbejdet mellem MSJ 
og projektet skal drøftes mere detaljeret, når og hvis projektet går 
videre til næste fase.  

Det Lokalhistoriske Arkiv i Højer vil også være oplagt at drøfte 
samarbejdsmuligheder med.  

Videre proces  

Processen fra støvet glaspladenegativ til ’en tidsmaskine’ er nørdet 
og kræver høj faglighed, men der er ingen tvivl om, at der ligger et 
kæmpe potentiale i at digitalisere fotografierne og bringe dem til 
live og ind i fremtiden ifbm. etablering af den nye attraktion i Højer.  
 
• Etablering af overblik over foto- og videomateriale  

Hvad er allerede digitaliseret? Og er der private-fotosamlinger, 
der kunne være interessante at få adgang til? 

• Rengøring + digitalisering af glasplader 

• Registrering af de digitaliserede fotografier  

• Udvælgelse af foto til Virtuel Reality projekt  

• Etablering af tidsmaskinen 

Prisetimaterne vil være baseret primært på betalt arbejdskraft, det 
kan dog være oplagt at undersøge muligheden for at involvere 
frivillighed i dele af opgaven. 

Moderne formidling 
Fra støvet museum  

til levende formidling
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En by med stort leben 
 
I slutningen af 1800-tallet var Højer en by i rivende udvikling. På 
grund af byens geografiske placering på kanten af Europa og en 
sejlrute til Sild, tiltrak byen dygtige erhvervsfolk, der etablerede sig i 
Højer og derfor også mange håndværkere, der bosatte sig i byen. 

Omkring 1890 var der i Højer;  

• 14 købmænd og kræmmere
• 5 værtshuse, 
• 2 urmagere og 3 guldsmede, 
• 1 maler
• 3 kniplingshandlere og 9 vævere
• 2 slagtere 6 bagere
• 10 skomagere
• 7 skræddere
• 3 hjulmagere, 8 snedkere og 3 murere, 
• 2 bødkere og 2 smede
• 1 karet- og vognmager og 1 sadelmager
• 1 farver, 2 glarmestre og 1 luvgarver 

Og der var 7 hoteller i byen:  
Ohlsens Hotel, Hotel Sylt, Centralhotellet, Banegårdshotellet, 
Gottfriedsens Kro, Peter Jensens Kro og Hotel Stadt Tondern. 
 
Tallene alene kan være svære helt at begribe, og derfor er tanken,  
at der skal udarbejdes en stor model af Højer by fra omkring  
starten af 1900-tallet, der viser, hvordan byen så ud i sin 
storhedstid.  
 
Modellen skal være naturalistisk og vise, hvordan de enkelte 
bygninger oprindeligt så ud, og vise hvilket leben, der var i byen 
med en blanding af arbejdere og turister.  
Modellen kan også give god synergi til det arbejde, der i dag er 
igangsat med Højer Byfond gennem Tøndermarsk Initiativet. 

Modellen vil i sig selv blive en attraktion og en hyldest til Højer. 

Stor model af Højer (1:50)

Videre proces  

Arbejdet med modellen hænger fint sammen med digitaliseringen 
af foto fra Højer, da det bliver vigtgt at få et præcist billede af, 
hvordan hvert enkelt hus så ud dengang.  
 
Til bymodellen vil det være oplagt at lave miniudgaver af kareter 
og biler produceret af Jens Hansens Jensens Vognfabrik, der også 
kan sælges som merchandise.
 
 

En hyldest  
til Højer
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Skitseforslag
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Arkitekturbeskrivelse 

Byen Højer, der ligger i Danmarks syd-vestligste hjørne, har en 
interessant Dansk/Tysk industrihistorie med bl.a. tæppefabrik, 
udskibningshavn ved Højer sluse, færge til Sild, hoteller, detail- og 
engroshandel samt et produktionsværksted for først hestetrukne 
kareter sidenhen karosserier af høj håndværks- og designmæssig 
kvalitet til mere end 200 biler af forskellige fabrikater i perioden 
1877 til 1959. 

Produktionen blev startet af J. H. Jensen og værkstedet lå i 
forbindelse med familiens bolig Nørrevej/Ballumvej 2. Familien bag 
produktionen ønsker i dag at opføre et lille museum i tilknytning til 
boligen, hvor der dels fortælles om Højers industrihistorie og dels 
om produktionen af kareter og karosserier til biler. 

Det eksisterende hus bibeholdes i sit nuværende udtryk og indrettes 
til at fortælle industrihistorien - med billeder, efekter, bymodel og 
en VR-tidsmaskine. En ny tilbygning, der bl.a. skal huse flere af 
bilerne placeres, hvor det gamle produktionsværksted lå. Mellem 
de to bygningsdele placeres indgangen fra Nørrevej, der indeholder 
billetsalg, garderobe samt toilet med adgang for handicappede.

Nybygningen tager mod Nørrevej sit formmæssige udgangspunkt 
i boligens længeform og højde med saddeltag. Bygningen placeres 
langs gadelinjen. Mod parkeringspladsen mod øst præsenteres en 
klassisk fabrikstag profil med ovenlys.

Materialet mod Nørrevej er primært mursten (genanvendt fra 
nuværende bygning). Facaden mod Brugsens p-plads samt tag er 
forpatineret zink med stående false pr. 90 cm. Materialet refererer 
til den forfinede materialitet som karosserierne blev fremstillet 
i. Udstillingen i den nye hal skal rumme 3-4 biler samt en karet 
sammen med tegninger, foto og beskrivelser m.m. 

Overordnet tilpasser nybygningen sig Højers skala og formsprog, 
men viser med sit minimalistiske udtryk og materialevalg et ønske 
om en nutidig bygning, der fint kan indgå i Nørrevejs i forvejen 
fragmenterede facaderække mod nord.  
Nybygningen indordner sig udviklings- og bevaringslokalplanen nr. 
070-210 for Højer Bymidte.
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Ny tilbygning mod Nørrevej
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Stueplan
Fremtidige forhold

Mål:
Dato:
Tegn. nr.:

1:100
28.01.2021

Matrikel nr. 19

adgang til 1.sal
(andet formål)

Arealskema:

Grundareal
Eksisterende bebygget areal

1.sals areal jf. BBR
Tilbygning inkl mellembygn areal.
Eksisterende bebygggelsesprocent

Fremtidig bebygggelsesprocent

597
100 m2

50m2
168 m2
25,1 %

53,3 %

Jes Vagnby Arkitekter         Sølvgade 90        1307 København K           cvr. nr. 89882257             Tlf. 40 63 22 80

NORD

Udhus 40 m2

Eksit bebygg. procent inkl udhus 31,8 %

Foyer BiludstillingUdstilling

tekniktoilet

Udstilling Udstilling

Udstilling Bymodel

Plantegning
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Videre proces

• Ansøgning til Højer Byfond til renovering af eksisterende  
bolig på Ballumvej 2 

• Indhente tilbud på miljøundersøgelser  

• Indhente tilbud fra certificeret brandrådgiver  
Evt. kontakt fra Lars Hviid  

• Visualisering af projektet  
 
 

 

• Udarbejde forprojekt 
 

• Byggeansøgning til Tønder Kommune  

• Udarbejde detaljeret budget  
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Økonomi
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Overordnet etapeplan
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Bygning 
Renovering og nybygning

Udstilling

Kvalificering af 
Signaturhistorierne

Dialog med 
samarbejdspartnere

Arkitektur

Forprojekt
Byggeansøgning

Projekt  
Glas-plade-negativer 

 
Dialog med 

samarbejdspartnere

Projekt Bymodel

 
Dialog med 

samarbejdspartnere

Projekt VR 
tidsmaskine

 
Dialog med 

samarbejdspartnere

Ansøgning/er Ansøgning/er Fondssøgningsstrategi
August 2021-juni 2022

Detaljerede projekt- og 
procesbeskrivelser inkl. økonomi 

til brug i ansøgninger 
 

Maj-september 2021

Ansøgning/er Ansøgning/erAnsøgning

Fase 2

Etape 3 planlægges og defineres ud fra, hvordan det går med at 
sikre fuld finansiering til projektet.
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Jes Vagnby Arkitekter
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Teamet bag  
 
Jes Vagnby Arkitekter/DemokraCity™ er en Tegnestue, der skaber 
projekter, der styrker lokalområder, byer, bygninger og hverdagsliv. 
Vi skaber gode steder for mennesker ved at genopfinde, nytænke 
og styrke steders særlige potentiale. 

Vi arbejder med arkitektur som identitetsskabende element, hvor 
det kunstneriske element er en vigtig del af formgivningen af 
bygninger, rum og fysiske strukturer. Arkitektur skal udgøre en både 
funktionel og tryg ramme, der understøtter menneskets trivsel - 
både fysisk, socialt og mentalt.  

Vi arbejder dedikeret. Når vi formgiver arkitektur, sker det i et tæt 
samarbejde med dem, der skal bruge den, og dem der skal bygge 
den. Det sammenspil er med til at skabe visionære, langtidsholdbare 
og fremtidssikrede projekter.

Tegnestuen er etableret i 1994 af arkitekt Jes Vagnby, efter 6 
års ansættelse på Henning Larsens Tegnestue, og arbejder på 
Tegnestuer i Japan og Mexico. Tegnestuen har 4-5 medarbejdere 
med erfaring indenfor renovering, nybyggeri, institutionsbyggeri – 
og med særligt fokus på social og miljømæssig bæredygtighed. 

 
 
Derudover samarbejder tegnestuen med specialister indenfor bl.a. 
landskabsdesign, statik & konstruktion, økonomistyring og jura. 
Projektledelse, planlægning, aktørinvolvering og facilitering er et 
afgørende fokus i alle vores projekter, som er med til at sikre, at et 
projekt er værdiskabende for alle parter.  
 
Tegnestuen er medlem af Akademisk Arkitektforening og 
Danske Arkitektvirksomheder. Tegnestuen har en professionel 
ansvarsforsikring hos HDI police nr. Danske ARK - 211711.4864-6.

JES VAGNBY ARKITEKTER

DemokraCity™

Sølvgade 90
1307 København K  
T: 40632280
E: jes@vagnby.dk 
W: vagnby.dk

Jes Vagnby  
Arkitekt, ejer

Malene Dyrmose  
Planlægning

Jens Ravn  
Arkitekt
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SERVICEATTEST
for

JES VAGNBY ARKITEKT MAA

CVR-nr:89882257, Sølvgade 90, st th, 1307 København K, Danmark (DK)

Som kompetente myndigheder i henhold til Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.
februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF, erklærer, attesterer og
bekræfter Erhvervsstyrelsen, Skifteretten, Politi, ATP og Skatteforvaltningen følgende om JES VAGNBY
ARKITEKT MAA i henhold til ovennævnte rådsdirektiv 2014/24/EU:

at virksomheden er registreret i overensstemmelse med dansk lovgivning, og har status
”normal” eller ”aktiv” i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

at virksomheden ikke er erklæret konkurs, under rekonstruktion eller er taget under
likvidation som følge af forudgående tvangsopløsning ved nærværende ret.

at virksomheden og/eller én eller flere medlemmer af/repræsentanter for virksomhedens
bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke ved endelig dom er dømt for, eller har vedtaget
bødeforlæg for, et eller flere forhold omfattet af udbudslovens § 135, stk. 1 i henhold til
dansk lovgivning.
Endvidere er der afgivet erklæring på tro og love, jf. udbudslovens § 153, stk. 2, om, at
virksomheden og/eller én eller flere medlemmer af/repræsentanter for virksomhedens
bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke inden for de seneste 4 år ved endelig dom er dømt
for, eller har vedtaget bødeforlæg for, et eller flere forhold omfattet af udbudslovens § 135,
stk. 1, som ikke indeholdes i straffeattesten til offentlig brug, jf. § 22, stk. 1, nr. 1 i
bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister
(Kriminalregisteret) (BEK nr. 881 af4. juni 2014 med senere ændringer).

at virksomheden har opfyldt sine forpligtelser for så vidt angår betaling af sociale
sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark.

at virksomheden har opfyldt sine forpligtelser for så vidt angår betaling af skatter og
afgifter i henhold til lovgivningen i Danmark.

København, den 28-05-2019 

 
Kirsten Hasseriss Feldt 
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