
 

Hørindustriens 
mønstre 
Rundt om i vort land har der eksi-
steret hørfabrikker. De har stort set 
haft en fælles skæbne: De er opret-
tet i mellemkrigstiden; nu kunne 
industrien overtage det uhyre 
tidskrævende håndarbejde, der før 
skulle til, inden man kunne tage sit 
nye linned i brug. I 
valutarestriktionernes tid og i tiden 
med lukkede grænser under anden 
verdenskrig trivedes 
hørfabrikkerne; men fra 1945 blev 
betingelserne for dansk hørproduk-
tion vanskeligere og vanskeligere. 
En efter &I måtte fabrikkerne 
lukke eller gå over til at arbejde 
med andre materialer end hør. 

Efterhånden som fabrikkerne 
lukkede, blev deres maskiner skrot-
tede, og fabrikkernes mønsterbøger 
kom ud af brug og begyndte at for-
svinde. Kan vi opspore de mønstre, 
der er tilbage? Måske kan TENENs 
læsere bidrage med viden, så at vi 
kan få så god en oversigt som mu-
ligt over de forskellige fabrikkers 
repertoirer. 

Tommerup 
Hvad de to Tommerup fabrikker, 
Hørfabrikken i Tommerup og Tom-
merup Væveri angår, har vi det ene-
stående held, at rigtig meget var 
intakt, da Hørvævsmuseet på Kren-
gerup blev oprettet med Tommerup 
Væveri som udgangspunkt. 

Historien 
De to Tommerup fabrikkers historie 
er beskrevet flere andre steder. 
TENENs hjemmeside har et link til 
museet, og der kan historien læses. 
En mere fyldig og udmærket skil-
dring fås i Christian Schultz' lille bog 
Fra håndværk til industri, ISBN 87  

989557-0-5. Derfor kun her i korthed 
de to fabrikkers historie: 

Hørfabrikken i Tommerup hed, da 
den blev oprettet i 1918, Hør-
skætteriet i Tommerup. Fabrikken 
købte hørplanter af landmændene, 
gjorde dem parat til spincling, sendte 
den heglede hør til Irland, fik den 
spundet og kunne sælge garnet. I 
1927 supplerede man med et væveri 
og tog i den anledning navnet Hør-
fabrikken i Tommerup. Til at indrette 
væveriet ansatte man en driftsleder 
ved navn Edmund Reindel. Han var 
af tysk væverslægt. Faderen Otto var 
uddannet i Gera, syd for Leipzig. 
Fordi han under sin uddannelse 
havde fået diplom i drejervævning, 
headhuntede Wessel og Vett ham i 
1905. Den da 14-årige søn Edmund 
kom straks i væverlære og fik en so-
lid væveruddannelse på forskellige 
væverier i København, så det var en 
dygtig mand, Hørfabrikken fik ansat. 
Han købte brugte vævemaskiner i 
Krefeld i Tyskland, fik også nogle 
mønstre derfra, og Tommerup varer 
fik hurtigt ry for høj kvalitet. Efter 
fem års ansættelse forlod Rein-del 
Hørfabrikken efter uenighed om 
nogle betalinger, og han åbnede i 
1933 et nyt væveri, Torrunerup Væ-
veri. I praksis deltes markedet på den 
måde, at Hørfabrikken fortsatte med 
at afsætte sine varer ved hjælp af 
dørsælgere, medens Reindel kun 
solgte en gros til butikker. Begge 
væverier klarede sig godt, takket 
være Valutacentralens restriktioner. 
Det var en fordel at arbejde med 
indenlandske produkter, så skulle 
man ikke søge om valutatildelinger. 
Tommerup væveri lavede ikke garn, 
men købte blandt andet garn fra 
Hørfabrikken. Denne satsede imid- 



lertid stadig på garnfremstilling og 
supplerede i 1939 sin maskinpark 
med spindemaskiner, så at man spa-
rede omvejen ad Irland. Det viste sig 
at være en stor fordel, da Hitler året 
efter lukkede Danmarks grænser. 
Nedgangstiderne for hørproduktion 
efter 1945 ramte begge Tommerup 
væverierne hårdt. Tommerup Væveri 
var i 1954 ved at måtte lukke helt, 
men Reindel klarede sig ved at købe 
den nedlagte kommuneskole i Ko-
elbjerg ved Vissenbjerg og fortsætte 
en produktion med ni vævemaskiner. 
Det gik frem til 1969, hvor sønnen 
Kurt, der i 1962 havde afløst E. 
Reindel som direktør, måtte stoppe 
helt og tage andet arbejde. 

Hørfabrikken måtte lukke i 1959, 
alt skulle skrottes, også det kun 15 år 
gamle spinderi. Kurt Reindel 
overtalte sin far til at købe nogle af 
de væve, der nu blev overflødige. På 
den måde kom Hørvævsmuseet til at 
rumme maskiner fra begge de 
tidligere væverier, da Kurt Reindel i 
1993 forærede det nyoprettede mu-
seum alt materiel fra sit væveri. Ma-
skinerne havde da stået i 24 år uden 
at arbejde. 

Fra Hørfabrikken t i l  
Tommerup Væveri  
To af de væve, Reindel-familien 
overtog fra Hørfabrikken i Tomme-
rup, adskiller sig stærkt fra de øv-
rige væve, som Tommerup Væveri 
ejede, de må have et kapitel for sig: 

Almindelige jacquardvæve, hvad 
enten det er håndvæve eller ma-
skinvæve, styres som bekendt af 
hulkort. Man hugger huller i kortene 
efter en patrontegning, dvs. et kvadreret 
ark, der gengiver hele det ønskede 
mønster. Bundfladerne og 
mønsterfladerne skal naturligvis  

have en grundbinding, og den må 
man tegne med på patronpapiret.  

Damaskvæve er karakteristiske 
ved at have to funktioner. En afde-
ling af væven sørger for grundbin-
dingen, og en anden afdeling skal 
sørge for mønsteret. I håndvæven 
har man et sæt tramper til grund-
bindingen og et andet arrangement 
til at styre mønsteret. Noget 
lignende gør sig gældende for da-
mask-maskinvæve. De to væve fra 
Hørfabrikken er damaskmaskiner. 
Hulkortene laver kun mønsteret, og 
en ret kompliceret indretning laver 
grundbindingen. De er indstillet til 
at lave en 8-bindig satin som grund, 
med skudvirkning i mønsteret og 
kædevirkning i bunden. Den slags 
maskiner har åbenbart været opfattet 
som lidt for komplicerede, så der er 
ikke lavet mange af dem. Derfor er 
vores to maskiner så sjældne, at 
besøgende fagfolk besværger os om 
at passe godt på dem. 

Det var det tekniske; nu til va-
rerne fra damaskmaskinerne: Den 
ene maskine vævede duge i 145 
centimeters bredde, og den anden 
vævede tilsvarende servietter. På 
Hørfabrikken brugte man hørgarn 
80/1 i kæde og hør 60/1 i skud; men 
ifølge Kurt Reindel tilpassede man 
på Tommerup Væveri maskinerne til 
vanen der på stedet, som var 40/1 i 
kæde og 30/1 i skud. Det blev gjort 
ved, at man fjernede halvdelen af 
ovenmaskinens platiner, så 
behøvede man ikke at ændre på 
hulkortene. Når vi i dag ser en dug i 
et af fabrikkens mønstre, behøver vi 
blot at undersøge trådtætheden for at 
vide, om den er vævet det ene eller 
det andet sted og dermed før eller 
efter Hørfabrikkens lukning. 

Materialer, der reddede 
livet 
Vi ved, hvordan det går til, når man 
overtager materiel fra en virksom-
hed, der nedlægges: "Hent, hvad du 
kan bruge — og sørg for at få det 
gjort, inden det er blevet kørt bort i 
affaldscontainerne!" Kurt kom ud 
fra Hørfabrikken med nogle bunker 
hulkort til damaskmaskinerne og en 
stor bunke patrontegninger af for-
skellig art, som nu har ligget i 50 år 
og ventet på at blive gennemset. 

Lad os først se på de reddede 
hulkort, som satte Tommerup Væveri 
i stand til at betjene de kunder, der 
kom til at savne leverancerne fra den 
nedlagte fabrik. Man kunne levere 
følgende dessiner: HD301 "Vin-
ranke" (eller "Drue"), HD302 "Ro-
senbort med moire, HD303 "Fransk 
Anemone", HD304 "Knipling med 
Prik", HD305 "Rakle", HD306 "Tom-
melise, HD307 "Stortern", HD308 
"Granatæble", HD309 "Hjertebånd, 
HD310 "Høst" og HD311 "Margueri-
te med Krone". HD er en forkortelse 
for hør-damask. 

Næsten alle de maskiner, Kurt 
Reindel forærede os, er nu i drift. 
Den eneste, vi endnu mangler at få 
gjort klar, er netop damaskdugevæ-
ven. Vi arbejder hårdt på at få den i 
gang, og vi er begyndt på at restau-
rere nogle af de gamle hulkort, så at 
vi kan lave prøvevævninger efter de 
gamle mønstre. Damaskservietvæ-
ven er så småt i gang med at væve 
servietter til dugen "Knipling med 
Prik". Af patrontegningerne til de el-
leve mønstre har kun den til "Hjer-
tebånd" overlevet. Vi er startet med 
restaureringen af hulkortene til det 
mønster; men vi håber, at de øvrige 
hulkort er i en forfatning, så at de 
kan sættes i stand, uden at vi behø  

ver patronerne. Disse elleve mønstre 
kender vi, fordi de findes i Tommerup 
Væveris prøvebøger. Kun to af dem er 
ikke med blomster- eller bladmotiver, 
nemlig "Knipling med Prik" og 
"Stortern". På dug 306 sidder 
Tommelise på sit åkandeblad inde i en 
cirkel; over hende flyver 
sommerfuglen, og omkring hende er 
planter og blomster. 

Den tredje væv, Reindel købte fra 
Hørfabrikken, er den, Kurt kalder 
navnevæven. Det er en jac-quardvæv 
med en såkaldt figurover-maskine 
med 64 platiner, der med små let 
udskiftelige hulkort kan lave 
langsgående striber med mønstre el-
ler bogstaver fx i viskestykker eller 
håndklæder. Det står ham ikke helt 
klart, hvor meget han i forvirringen 
fik med af de kort, for de blev blan-
det med dem, Tommerup Væveri 
havde i forvejen; et par af vores fi-
gurmønstre ser ud til at forekomme i 
Hørfabrikkens udvalg, blandt andet 
stribemønsteret "Gaffel og Ske" jf. 
nedenstående brev fra Margit Am-
beck. 

Horfabrikkens mønstre — et 
fund 
Medens jeg var i gang med at gen-
nemse Hørfabrikkens efterladenska-
ber, fik jeg et brev fra et medlem, 
Margit Ambeck. Intetanende greb 
Margit ind i mit arbejde, fordi hun 
havde læst artiklen om Kolding Hør-
fabrik i TENEN 21/2. Jeg har fået lov 
til at citere fra Margits brev: " der 
var jo også Tommerup. Jeg ved ikke 
engang, om den stadig eksisterer, men i 
mange år var navnet alene en 
kvalitetsgaranti. 

Mens jeg i sin tid var ansat i Fre-
dericia 1956-60, kom en dørsælger 
fra Tommerup hørfabrik. Han var 
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sendt ud til alle byens lærere, fordi vi 
havde fri Fastelavnsmandag. 

Jeg købte en stor hørdug af møn-
steret Åredugen, 4 viskestykker med 
indvævet "glas" og "bestik" samt — 
min sparsommelighed fornægter sig 
ikke — stof til 10 alm. viskestykker,--
som jeg fik til at strække til 12. 

Dugen har været — og er stadig — 
min festdug, men har desværre skygger 
efter et par rødvinspletter. De 12 
viskestykker holdt i 30 år, og de 
specielle blev givet til et af børnene og 
holder faktisk endnu". 

Margit fortæller lidt videre om 
andre af sine hørhåndklæder og — 
viskestykker og konkluderer: "Har 
man en gang - ikke spist af bliktal-
lerken - men tørret af med hør, kan 
andet ikke konkurrere". 

Mønsteret på Åredugen er kønt og 
let. Det ligner virkelig de ådrede 
træflader, der var moderne i de år. 
Ved det næste bestyrelsesmøde i 
TENEN fik jeg lov til at se og fo-
tografere Åredugen. Så skete det kort 
efter, at bestyrelsesformanden på 
spejdernes loppemarked i Farum 
havde fundet et eksemplar af Åre-
dugen, og den tilhører nu Hørvævs-
museet! 

Patronerne fra Hørfa-
brikken i Tommerup 
Det var med spænding, jeg begyndte 
at blade i den — utrolig støvede - 50 
år gamle bunke af patrontegninger. 
Der er ca. 175 patroner. De fortæller 
selvfølgelig en del om Hørfabrikkens 
produktion gennem tiderne; men 
hvor meget, ved jeg ikke. Et 

ØV: Patron - Tysk mønster til servietter. 
ø'-i. Patron 505. 
MV: Patron 696- Klematis. 
MII: Patron 735 - Bordtæppe. 
NV: Patron 1262. 
iv/I: PatronNN - Hjertebånd. 

fingerpeg kan det være, at der som 
ovenfor fortalt mangler patroner til 
ti af de elleve reddede sæt hulkort. 
Sandsynligvis har vi altså kun fået 
overleveret et lille del af Hørfabrik-
kens mønstre. Jeg vil prøve at næv-
ne nogle momenter, der kan give et 
overblik. Måske kan det være nyt-
tigt, når man skal prøve at identifi-
cere for eksempel en dug. 

På bagsiden af de allerfleste af 
tegningerne er skrevet nogle spar-
somme oplysninger. Ikke alle har 
været nemme at tyde; men man kan 
alligevel øjne et system. Der kan 
være oplysninger om mønsterets 
navn og af produktets art og karak-
ter, der kan være datoer, navn på 
leverandører eller aftagere, tekniske 
anvisninger af forskellig art, og næ-
sten alle er forsynet med et nummer 
på dessinet. 

Varetyper 
Det fremgår for det meste, hvilken 
slags stof patronen er beregnet til. 
Duge og servietter udgør hovedpar-
ten. Håndklæder/viskestykker har 
oftest et mønster, der ikke kræver 
nogen særlig patron. Derfor er der 
kun to håndklædemønstre i sam-
lingen, det ene med navnet Roser. 
Jeg ser nu mest nogle stive blade og 
en langsgående bjælke; det andet er 
til "HH Forretning", det har et ådret 
mønster, der minder om den omtalte 
Åredug. En varetype, der 
forekommer hyppigt, er korsetstof; 
der ligger 20 patroner i samlingen — 
de fleste korsetstofmønstre har lette, 
luftige figurer som mønster. Andre 
typer stof forekommer sjældent: tre 
patroner er til møbelstof, mens der 
kun er en enkelt forekomst af hver 
med betegnelserne kjoletøj, bord-
tæppe og gardinstof. 

   



 
Øv: HD302 - Rosenbort med moiré 
Ny: HD306 - Tommelise 

011: HD304 - Knipling med prik 
HD307 - Stortern 

 

Mønstertyper 
Selve mønstertegningerne giver 
selvfølgelig et indtryk af stoffernes 
udseende. Jeg har i mine notater 
forsøgt at antyde mønstrene; det 
kan dels være en hjælp, hvis man vil 
finde frem til en patron, dels kan 
man derigennem komme frem til 
en art systematik. 

Den foretrukne mønstertype er 
noget med blomster. Der er 111 
patroner med blomstermotiv, natu-
ralistiske og stiliserede, spredt over 
fladen eller i buketter eller ranker. 
Ellers forekommer de traditionelle 
skaktern, mæanderborter, cirkler, 
stjerner, nåleagtige figurer, krydser og 
bølgestriber. Dyrefigurer er der kun 
få af: Firmaet Thor har bestilt 
adskillige dessiner med måger. En 
enkelt patron har en flade med man-
ge flotte, forskellige svaler, mønsteret 
ved navn Bikube har selvfølgelig en 
bikube, og dertil hører bier og 
blomster. Et mønster har en bort og 
nogle diagonale bjælker, der ser ud til 
at være helt fyldt med kravlende 
orme! Kun &I patron har en menne-
skelig figur: en mand med flagrende 
kappe og hjelm står mellem blomster 
af legemsstørrelse med den ene fod 
på en træstub og blæser i lur; det 
fremgår ikke, hvilken slags tekstil 
dette mønster er beregnet til. 

Kunderne 
Det ses, at Hørfabrikkens varer ikke 
udelukkende har været beregnet til 
dørsalg. En række firmaer har haft 
behov for leverancer til eget brug. 
Den bedste enkeltkunde har været 
firmaet Thor, som jeg i øvrigt ikke 
kender. Thor er repræsenteret ved 
elleve patroner. Det er ofte forskel-
lige blomstermotiver; men de fleste 
patroner har måger som motiv. 
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Firmaet har åbenbart villet markere 
nogle bestemte år. I nogle af møn-
strene indgår årstallene 1927, 1931, og 
tallet 51 er måske også et årstal. — 
Andre kunder er Motel Odense med 
sit navn indvævet i duge og servietter, 
Strandvejens Dampvaskeri, også med 
indvævet navn i duge, Soigne-
ringsanstalten Adam har indvævet SA 
i duge i metermål, DSB har en stor 
krone i sine duge. Nogle duge og 
servietter har navne som en del af 
deres mønster. Mønstrene med "T 
Comp", "Buster", "Fritz Svensson", 
"Gamle Bræddehytte" og det med to 
sammenflettede "WW" har næppe 
egnet sig til dørsalg heller. Endelig er 
Fællesforeningen nævnt som aftager 
på to patroner. På den ene har vi en af 
de meget få datoangivelser i 
samlingen: 22/12 1930. 

Dateringer 
Datering er ellers næsten umulig. 
Jeg har ikke fået øje på nogen ud-
vikling i mønstertyperne, så man må 
bruge andre metoder. Bortset fra 
Fællesforeningens dato og Thors 
indvævede årstal findes der kun tre 
patroner med dato, nemlig 15/5 
1915, 12/6 1915 og 9/8 1922. Alle  

de datoer ligger langt forud for den 
tid, hvor Hørskætteriet i Tommerup 
blev til et væveri. De tekniske an-
givelser i de tre patroner er skrevet 
på tysk og med de gamle tyske bog-
stayer — hvad der i øvrigt er tilfæl-
det med en lang række af de øvrige 
patroner. Her og der er der tilføjet en 
dansk oversættelse med latinske 
bogstaver. Mon ikke disse tyske pa-
troner er nogle, som Edmund Rein-
del har bragt med sig til fabrikken, 
da han kom til Fyn? 

Nu har jeg åbnet bunken. Det må nu 
overvejes, hvordan vi kan give en 
oversigt, der kan anvendes til at 
identificere Tommerup-tekstiler. Der 
kræves et større fotograferingsarbej-
de, hvis det skal blive godt. Forhå-
bentlig kan læsernes tilbagemeldin-
ger give nyttige suppleringer. 

Til mønstrene fra Tommerup 
Væveri har jeg mere umiddelbar ad-
gang. Dem vil jeg fortælle om ved 
senere lejlighed. Hvis oplysningerne 
fra TENENs læsere kommer hurtigt, 
kan jeg nå at få dem med næste 
gang, redaktionen har plads. 

Bent Bille 

  •  •  •  •  •  •  •  •  

 


