
 

Hørvævsmuseet, Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg E-mail: kontakt@hørvævsmuseet.dk 

Tlf.: 6472 2885, ma.-fr. kl. 9 -12 og i museets åbningstid Hjemmeside: hørvævsmuseet.dk 

SEnr.: 17067494 Fynske Bank Konto: 6851 1012483 

Referat af rundvisermøde 19.9 kl 12 
Tilstede: Lis B, Helen L, Gunnar B, Niels J, Anders H, Else H, Lone B, Marianne N, Bodil L samt Bent B. 

1. Evaluering af sæsonen 2017-18 

Generel tilfredshed med sæsonen.  

 

Det blev nævnt at vagter ikke bør strække sig over hele dagen. Samt at vi mangler folk til at tage ca-

fevagter. Derfor er rundvisere ofte i cafeen (flere synes dog det var ok med denne afveksling).  

 

Vi foreslår at der laves en frivilligdag i 2019 – fx 1. april – en dag hvor vi indbyder folk der overvejer 

at blive frivillig på Hørvævsmuseet i et eller andet job. 

 

Anders bad om at vi sender kommentarer, fortællinger og andet materiale i forbindelse med rundvisnin-

ger til ham. Han vil forsøge at samle det til en vejledning / et idekatalog. 

 

Obs: En rundvisning bør ikke være over en time.  

 

Det er godt at vi hver især laver personlige rundvisninger – vi skal endelig ikke forsøge at ensrette 

vores rundvisninger. 

2. Nye tiltag i næste sæson 

Vi mener skiltene på museet trænger til at blive redigeret sådan at gæster som af en eller anden 

grund ikke ønsker rundvisning selv kan orientere sig i museet. OBS: vi har ingen planer om at af-

skaffe tilbuddet om rundvisning til alle gæster. 

 

Vi håber at Ole og Bent vil se på det, måske med hjælp i Anders’ indsamling af materialer. Skiltnin-

gen må gerne være på flere sprog på en eller anden måde: hæfte, ark med bagsider på andre 

sprog … 

 

Vi bør løbende tænke i hvordan museet ser ud for nye gæster, overveje oprydning, fx om nogle ma-

skiner skal smides ud! Men ombygningen af museet skal indtænkes… 

3. Eventuel gennemgang af nogle processer eller væve. 

På Koelbjerg Skole havde Tommerup Hørvæveri seks væve: en stor dugevæv (som ikke eksisterer 

mere) samt fem af vævene i vores vævehal (dvs. alle i rækken bortset fra skaftevæven og revolver-

væven). 

 

Vi bestemte os til at se på: 

a. Computervæven 

Der ligger en vejledning ved computeren om hvordan den tændes og slukkes og et mønster 

findes frem. 
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Omtal fx: 

- mønsteret tegnes på computeren som herefter styrer vævningen 

- tramperne (og opbindingen) er erstattet af én pedal  

- computerstyringen afgør hvilke skafter der hæves. 

- Ritfejlen – der er mange muligheder for fejl, vævning forudsætter omhu i alle processer. 

b. Hånd-jacquardvæven 

Husk at træde trampen blødt ned, slå skytten ind fra den side hvor tråden kommer ud og 

slip trampen med et smæld. 

 

Fejl kan evt. rettes ved at køre et eller flere kort baglæns: hold snoren med ringen ned mens 

der trampes. Kortet hvor den sidste tråd er lagt ind findes ved at lede efter frit skud – dvs. 

der hvor den sidste skudtråd nemt kan løsnes. 

 

I stedet for at forsøge at rette kan man lægge en seddel på væven, så bliver problemer for-

håbentlig afhjulpet næstfølgende arbejdsdag. 

c. Revolvervæven eller smækkervæven 

Ordet revolver refererer til, at skyttekassen kan drejes (Volvo er latin og betyder ”jeg drejer”) 

Denne væv kommer ikke fra Tommerup Hørvæveri. 

 

Inden væven startes skal armen fra svinghjulet være vandret i den øverste stilling.  

 

Væven kan styre skudfarven med systemet der styres af de ”små ispinde” (dette udnyttes 

dog ikke) , mens mønsteret – hvilke skafter der hæves – styres af de større ”ispinde”. 

4. Eventuelt 

Næste møde 24. april lige inden næste sæson og efter frivilligdagen. 

Referent: Else H 

 

”Vejledning for rundvisere” og  

Bents artikel ”Hørindustriens mønstre” fra Tenen nr. 1 2011-2012 medsendes. 


