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Vision og mål 
Visionen for Fremtidens Hørvævsmuseum er at skabe et tekstiludviklingssted der fungerer som en portal i 

krydsfeltet mellem museum, uddannelsesinstitutioner, tekstilerhverv, tekstildesignere, professionelle 

vævere og andre væveinteresserede. Vi vil være et videnscenter for dansk tekstilindustri og dens historie 

samt sikre at viden om forarbejdning og anvendelse af tekstiler bringes videre til kommende generationer. 

Derfor ansøger vi om økonomisk støtte til en udvidelse af museet. 

Baggrund 
Hørvævsmuseet har eksisteret i næsten 25 år og bevist, at der er efterspørgsel på den sum af viden, der er 

samlet på stedet, hvor vi hvert år modtager 3-4000 besøgende, underviser børn og voksne i vævning, 

vedligeholder og væver på de gamle væve fra Tommerup Væveri, afvikler et stort antal udstillinger og 

kurser – alt sammen drevet i et godt fællesskab af ca. 70 frivillige, fortrinsvis pensionister. 

Men vi mangler plads for at kunne forfølge strategien og har behov for en udbygning af de eksisterende 

lokaler. Vi ønsker derfor at ombygge og renovere 635 m2 af museets loft, hvor der skal etableres 

undervisnings- og udstillingslokaler, bibliotek, kontor og mødelokale. Dette vil give bedre plads til 

undervisning, primært væveskole for børn og aftenskole og skabe bedre rammer for de udstillinger og 

foredrag, der gør Hørvævsmuseet til et lokalt og nationalt samlingssted. 

Vores vision delt op i en strategi med 6 delprojekter: Her følger en kort beskrivelse af de enkelte områder 

Vidensprojekt 
Museet blev grundlagt på basis af en donation af industrivæve fra det hedengangne Tommerup Væveri 

(1928-1970). Det var fra første dag essentielt, at maskinerne blev del af et arbejdende museum, hvor 

maskinerne bruges og løbende vedligeholdes, så den viden, der findes om denne del af den danske 

industrihistorie, ikke går tabt. 

Vidensprojektet er kritisk, da der er risiko for at miste den eksisterende viden om, hvordan man bruger og 

vedligeholder de gamle industrivæve. Dette delprojekt er nu godt undervejs: Der er lavet beskrivelser af 

arbejdsprocesserne og film der viser, hvordan man vedligeholder og bruger vævene.  

Undervisningsprojekt 
Vi har de seneste år haft en næsten for stor succes med undervisning og formidling, og der er langt større 

efterspørgsel end museets nuværende lokaler kan rumme. Manglen på lokaler betyder helt konkret, at 

væveskolen for børn må afvise klasser, samt at der er behov for at øge antallet af uger, hvor der er 

vævekurser for voksne.   
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Det betyder også, at de frivillige bruger en uforholdsmæssig stor del af deres tid og kræfter, på at slæbe 

væve og andet tungt materiel frem og tilbage mellem depotet på loftet og aktivitetslokalet i stueetagen. 

Dette slider hårdt på både de frivillige og materiellet, der hver gang skal skilles ad og samles på ny. 

Museumsprojekt 
Formidlingen af museets samlinger sker i form af stationære udstillinger, der viser vævningens historie fra 

oldtid til computerstyring; de 7 industrivæve fra Tommerup Væveri og dagligdagen på Tommerup Væveri 

samt processen fra hørplante til tekstil. Alle der besøger museet får en guidet rundvisning hvor vævene 

forklares og vises i drift og hvor manuel forarbejdning af hør bliver gennemgået. 

Mere plads vil betyde at vi kan præsentere udstillingerne bedre og desuden få lettere ved at arrangere 

skiftende udstillinger om vævning, hørproduktion og beslægtede emner. 

Aktivt medborgerskab 
Hørvævsmuseet har siden åbningen i 1994 bevist sit værd som et arbejdende museum, der formidler viden 

om hør og hørvævningens kulturhistoriske betydning i Danmark gennem 2000 år. Museet drives af frivillige, 

primært ældre, og har gennem de seneste år udviklet en stærk model for, hvordan ledelse og opgaver er 

fordelt, så museets drift i dag er sikret mod videnstab. Museets ca. 70 aktive frivillige har et stærkt 

sammenhold, og museet har derved også en ensomhedsforebyggende funktion hos denne gruppe. 

Udviklingsprojekt 
Med udbygningen af museet ønsker vi at få bedre faciliteter til at styrke interessen for vævning i Danmark 

og i udlandet f.eks. ved etablering af et vidensforum for væveinteresserede. Her er der brug for 

samarbejdspartnere i form af skoler, kunstnere og virksomheder med tilknytning til tekstiler, og her tænkes 

også på vævningens plads og betydning i andre sammenhænge, f.eks. terapi, billedkunst, blinde og 

svagsynede. 

Kulturisme 
Hørvævsmuseet er en aktiv part i turismen i Assens Kommune, hvor vi ved medlemskab af VisitAssens 

markedsfører vores museum. Vi har til huse på Krengerup Gods, der med slot og park i sig selv er en 

turistattraktion. Desuden er vores nærmeste nabo Skodamuseet i Danmark, som vi samarbejder med på 

mange områder. En udbygning af museet med flere aktiviteter og udstillinger vil givetvis øge turisternes 

interesse for stedet. 

Ombygningen 
Vi ansøger om støtte til at indrette loftet over de eksisterende lokaler. Her skal etableres 

undervisningslokaler/vævesale, samt lokaler til bibliotek, kontor og mødelokale.  

Da bibliotek, mødelokale og kontor i dag ligger i stueetagen, vil ombygningen også skabe mere plads til at 

udvide de eksisterende udstillinger, og give plads til flere særudstillinger. Projektet indeholder også 

forbedrede adgangsforhold mellem etagerne med trapper og elevator. 

Planen er udarbejdet i samarbejde med arkitektfirmaet ISAGER, som siden starten af 1970’erne har 

specialiseret sig i udviklingsprocesser med fokus på at bevare og puste nyt liv i den danske kulturarv. 

ISAGER er derfor vores arkitekt og rådgiver ved projektets planlægning og gennemførelse. Tegninger er 

vedlagt. 

 



Forventede resultater  
 Skoletjenesten vil kunne tilbydes hele skoleåret til skoler fra andre kommuner og specialskoler, som 

allerede nu viser interesse. 

 Vævekursus (Aftenskole) vil kunne tilbydes 2 gange om året i stedet for én gang. 

 Vævere, designere og andre interesserede kan opholde sig på museet i kortere eller længere 

perioder for at benytte væve og andet udstyr samt hente inspiration og viden.  

 Antallet af særudstillinger, arrangementer, seminarer og mindre kurser vil kunne øges kraftigt og 

finde sted under bedre forhold.  

 De frivillige kan arbejde med mere relevante aktiviteter end at bære væve frem og tilbage mellem 

depot på loftet og stueetagen. 

 Der forventes øget omsætning på museet i form af flere besøgende, flere kursister og mersalg i 

butik og café. 

Præsentation af ansøger og samarbejdspartnere 

Hørvævsmuseet 
Hørvævsmuseet er en forening, der ledes af en bestyrelse med et forretningsudvalg bestående af formand, 

næstformand og den økonomiansvarlige. Arbejdet på museet er organiseret i en lang række udvalg og 

arbejdsgrupper der tager sig af f.eks. væveskole, udstillinger, museets drift, maskiner og vedligeholdelse, 

café samt PR. Desuden driver museet en særskilt aftenskole, der arrangerer kurser i blandt andet vævning, 

plantefarvning spinding. 

Hørvævsmuseet har til huse lejede bygninger på Krengerup Gods ved Glamsbjerg. Den nuværende 

lejeaftale udløber i 20yy og kan forlænges.  

På Hørvævsmuseet væves der på 100 år gamle maskinvæve. De stammer alle fra det nedlagte Tommerup 

Væveri og er et stykke dansk industrihistorie, som bliver gjort levende af et stort antal frivillige. Her 

fremstilles damaskduge, servietter, olmerdug, viskestykker og meget andet efter de gamle mønstre. 

Hørrens dyrkning og bearbejdning fra plante til vævetråd er selvfølgelig også en del af udstillingen, og der 

fortælles om vævningens historie, som er illustreret med den store samling af væve fra vikingetid til 

computerstyring. 

Alle besøgende tilbydes en rundvisning på museet, hvor der også er skiftende udstillinger af kunst og 

tekstiler, en righoldig museumsbutik med egne og andres produkter og en café hvor frokost eller kaffe kan 

nydes. 

ISAGER arkitekter 
ISAGER blev grundlagt af arkitekt Kristian Isager i begyndelsen af 1970'erne.  På daværende tidspunkt 

deltog arkitektfaget generelt i den store by- og bygningsfornyelsesbølge i Danmark, hvor mange værdifulde 

bybygnings- og bygningstraditioner blev kastet over bord til fordel for kransporsbyggerier, betonørkner og 

biler. 

Som en af de få talte Kristian imod denne udvikling og stod som græsrod frem i medierne for at protestere 

over forringelsen af Danmarks forhenværende harmoniske bystrukturer og bygningskulturarv. 

Kampen for bedre byer, bygninger og miljøer føres videre i dag af Kristians søn Andreas og et hold af 

multifagligt dedikerede medarbejdere og samarbejdspartnere. ISAGERs græsrødder spirer lystigt for ideen 



om at vise, hvordan liv og mangfoldighed i og mellem bygninger skal danne skole for procesorienteret og 

stedbestemt planlægning og arkitektur af højeste kvalitet 

ISAGER arkitekter er derfor valgt som arkitekt, rådgiver og projektleder på denne ombygning på Krengerup 

Gods. 

Projektets organisering 
På Hørvævsmuseet er der nedsat en projektgruppe bestående af seks personer. Når projektet går i gang vil 

der blive etableret en styregruppe med repræsentanter for Hørvævsmuseet, ISAGER arkitekter og de 

bevilgende fonde, der måtte ønske det.  

Finansiering 
Den planlagte renovering og ombygning har et budget på ca. 5,3 mil. kr.  – se vedlagte budget og 

finansieringsplan. 

Vi har indtil nu opnået støtte fra Louis-Hansen Fonden (1 mio. kr.), Realdanias kampagne Underværker (1 

mio. kr.) og Velux Fonden, aktive ældre (100.000 kr.) – i alt 2.1 mio. kr. 

Museet har selv en opsparing på godt 100.000 kr., og vil desuden bidrage med 2000 timers frivillig 

arbejdskraft til en værdi af ca. 225.000 

Vi har derfor behov for yderligere ca. 2.7 mio. kr.  

De hidtidige udgifter i forbindelse med udarbejdelse af strategien er alle afholdt af Hørvævsmuseet uden 

støtte udefra. Museet har investeret godt 300.000 kr. og desuden har de frivillige brugt omkring 1.200 

timer på forløbet. Dertil kommer det omfattende arbejde, der er medgået i forbindelse med den 

igangværende overdragelse af viden. 

Drift 
Hørvævsmuseet har en solid drift og er løbende i stand til at lægge et mindre beløb til side til opsparing.  

De seneste år har antallet af besøgende været stigende, og det beløb som hver gæst lægger i museets café 

og butik er også stigende. Forventningen er, at denne tendens vil fortsætte, og i højere grad med de nye 

tiltag. 

Loftet, der skal renoveres, er pt. ikke isoleret, så med ombygningen forventes kun en lille eller ingen 

stigning i varmeregnskabet. Optimeringsmulighederne afdækkes i forbindelse med projekteringen. 

Krengerup Gods bidrager med uændret husleje, selv om vi får et større disponibelt areal. 

Der forventes en mindre stigning i elforbrug til ventilation og lys, som naturligt vil følge den øgede 

aktivitetsmængde i de nye dedikerede rammer. Da disse udgifter vil følge aktiviteterne, vil der kun være 

forøgede udgifter, når der tilsvarende er (indtægtsgivende) aktiviteter i lokalerne. 

Ombygningen vil give mulighed for større indtægter gennem væveskolen for børn og aftenskolen. Den vil 

også åbne for muligheden for indtægtsgivende udlejning af væve-/standpladser til iværksættere, kunstnere 

og lokale. 

 



Projektets varighed 
Gennemførelse af projektet forventes af vare ca. 15 måneder fra start til indvielse – se vedlagte tidsplan 

Forankring  
Hørvævsmuseet har en stærk lokal forankring via det store antal frivillige fra nærområdet og er desuden en 

værdsat og aktiv partner i Assens Kommunes kulturtilbud og turistsatsning.  

Den fremtidige drift forventes fortsat at ske med overvejende frivillig arbejdskraft. Årene siden museets 

start har vist, at der til stadighed kommer nye kræfter til, det skønnes at omkring aaa personer har været 

eller er tilknyttet museet siden dets start i 1994. 

Vores planer om udbygning og udvikling af museet støttes fra mange sider. 

 Rektor Elsebeth Gerner Nielsen, Designskolen Kolding 

 Greve Carl Johan Ulrik Rantzau, Krengerup Gods 
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