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Velkommen til alle medlemmer til sæson 2017 
Nu er sæson 2017 klar til at blive sat i gang. Vi åbner den 30. april, se invitation på bagsi-

den. 

Mandag den 27. marts holder vi åbent hus for at vise en almindelig arbejdsdag frem for 

interesserede. Se også invitation til dette på bagsiden.. 

Sæson 2017 bliver igen en sæson med spændende udstillinger, som kan nydes og opleves: 

en temaudstilling, hvor olmerdug fortolkes gennem strik, og en række cafeudstillinger, 

der vidner om den kreativitet, der eksisterer i stort omfang. Vi ønsker igen, at det bliver 

en sæson, der kan samle medlemmerne og de frivillige i et socialt og gensidigt samvær 

med den fælles interesse, at hør og tekstilfremstilling er interessant og bringer glæde i 

alle processer og resultater.  

Referat fra generalforsamlingen følger nedenfor.  Dog kan årsregnskabet 2016 for både 

museet og aftenskolen fås på kontoret eller ses på Hørvævsmuseets hjemmeside. Kon-

tingent for medlemmer er i 2017 uændret 125 kr og kan indbetales til Fynske Bank på 

konto 6851 0001012483 eller få et girokort på kontoret. 

Med venlig hilsen Marianne Krämer, Formand.  

Museets åbningstider 
Maj: Weekend og helligdage kl. 13-17 

Juni, juli og august: Alle dage undtagen mandag kl. 13-17 (mandag er der lukket). 

September: Weekend kl. 13-17 

Vi åbner hele året gerne for besøg af grupper på mindst 10 personer. Ring til museets 

kontor 64 72 28 85 kl. 9-12 og aftal nærmere. Bortset fra aftalte besøg er museet lukket 

fra oktober til og med april. 

Hørvævsmuseets butik  
Det vil være muligt at handle i museumsbutikken alle hverdage 

mellem 9.00 og 12:00. Ring meget gerne i forvejen på 64 72 28 85.  

Vi forhandler stadig de kendte varer fra frivilliges produktion på 

museets væve, tekstiler fra Sverige (Ekelund), Estland og Litauen 

samt gamle håndarbejder fra ”Oldemors linnedskab”. 

Som noget nyt sælger vi nu strikkekit til karklude, i hør naturligvis! 

Garn til tre karklude og en opskrift. Det har været en stor succes, 

siden vi så småt begyndte ved julesalget. 

Vi vil da lige lufte, at butikken bliver udvidet. Det glæder vi os til. 
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Ordinær generalforsamling i ”Hørvævsmuseet på 

Krengerup” lørdag kl.10.30 d. 4. marts 2017 

Referat 

Marianne Krämer indledte med at bemærke, at 

vi slår to generalforsamlinger sammen: Hør-

vævsmuseet og Hørvævsmuseets Aftenskole. 

Man har naturligvis kun stemmeret i den gene-

ralforsamling, hvor man er medlem. 

Ad 1. Valg af dirigent og referent 

Lis Mose blev valgt som dirigent. 

Ad 2. Bestyrelsens beretning 

Marianne Krämer aflagde beretning – se bilag 

1: ”Bestyrelsens beretning 2016” 

Lis Brandt læste nekrolog for de fem venner og kolleger – se bilag 2: ” Hørvævsmuseet 

har mistet” 

Bestyrelsens beretning blev godkendt 

Ad 3. Regnskabsaflæggelse 

Jane Grønnegaard gennemgik regnskabet i store træk – se bilag 3: ”Årsregnskab 2016 for 

Hørvævsmuseet”. Her kun få tal: 

I 2016 havde museet 3.482 betalende gæster, et resultat på 100.170 kr og en balance på 

1.054.787 kr.  

Museet har indkøbt et nyt kasseapparat som fremover bl.a. vil give bedre oversigt over 

antal gæster og salget. 

Regnskabet blev godkendt. 

Ad 4. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet er i øjeblikket 125 kr 

Det fastholdes 

Ad 5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer til behandling 

Der er ikke indkommet nogen forslag. 

Ad 6. Valg til bestyrelsen. Anders Hasseriis og Bodil Lindeloff er på valg. 

Anders Hasseriis og Bodil Lindeloff stiller op til genvalg. 

Desuden er der opstået en tom plads efter Knud Friis Sørensen. 

Niels Jørgensen opstiller til valg til bestyrelsen. 

Anders Hasseriis, Bodil Lindeloff og Niels Jørgensen blev valgt 
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Ad 7. Valg af en suppleant. Helen Lillebrohus er på valg.   

Helen Lillebrohus stiller ikke op til genvalg.  

Jonna Sjøgaard stiller op til valg. 

Jonna Sjøgaard blev valgt. 

Ad 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant. Henny Mazanti er på valg som revisor. 

Henny Mazanti stiller op til genvalg. 

Britt-Marie Hjort stiller op til valg. 

Skriftlig afstemning og Britt-Marie Hjort blev 

valgt 

Ad 9. Aftenskolens beretning 

Bent Bille aflagde beretningen - se bilag 

4: ”Hørvævsmuseets Aftenskole, Årsberetning 

2016”. 

Ad 10. Aftenskolens regnskab 

Jane Grønnegaard gennemgik regnskabet - se 

bilag 5: ”Årsregnskab 2016 for Hørvævsmuse-

ets Aftenskole”. 

Regnskabet blev godkendt. 

Ad 11. Evt. 

Følgende ting blev nævnt: 

Hørvævsmuseet havde i eftersommeren en praktikant fra Barcelona – se nyhed på 

hjemmesiden fra september. 

Statistik af besøg på vores hjemmeside viser et stort antal ugentlige besøgende, nogle 

bliver her under et minut – andre mere end en halv time. Uvist hvorfor bliver vores 

hjemmeside fulgt at IP-adresser fra Rusland! 

Hørvævsmuseet holder åbent hus den 27. marts for at vise, hvordan det er at arbejde 

som frivillig på Hørvævsmuseet. 

Der sendes orientering ud til medlemmerne efter generalforsamlingen, herunder op-

krævning på kontingentet for 2017. Der blev bedt om forklaring på kampvalget til revi-

sorposten. Det blev oplyst, at der er brug for to revisorer til museets og til aftenskolens 

regnskab, derfor er det praktisk at den ene revisor om muligt vælges fra aftenskolen. 

Desuden blev der gjort opmærksom på, at det hele er foregået åbent, og at der nødven-

digvis er et valg, når der er to kandidater. 
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Fem bilag:  

1. Bestyrelsens beretning 2016 

2. Hørvævsmuseet har mistet 

3. Årsregnskab 2016 for Hørvævsmuseet 

4. Hørvævsmuseets Aftenskole, Årsberetning 2016 

5. Årsregnskab 2016 for Hørvævsmuseets Aftenskole 

Referent: Else Høbye 

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Marian-

ne Krämer som formand, Bodil Lindeloff som næstformand, 

Jane Grønnegaard som kasserer, Else Høbye som sekretær. 

Fremtidige bestyrelsesmøder er 21. april, 12. juni, 28. au-

gust, 30. oktober, 27. november, 22. januar og 26. februar. 

Fællesmøde for alle frivillige er 4. november, julesalg 18.-19. 

november, og generalforsamling 3. marts 2018. 

Bilag 1: Bestyrelsens beretning 2016 

Hørvævsmuseet 2016 har igen været et godt år. 

Året har været med fokus på samvær med mennesker både inden for museets rammer 

og uden for museets daglige rammer: Det, at der er sat fokus på samvær, har medført 

snak om, hvor skal vi gøre en indsats for at hørrens virke og udbredelse kan ske. 

Det er kommet nye frivillige til vævene mandag og onsdag. Det er alle glade for, og der 

arbejdes meget for at komme ind i teknikker og maskineri. Det er ikke altid nemt – der er 

udvist tålmodighed i stort omfang. Så meget at jeg tror, at en spørgeskemaundersøgelse 

om tålmodighed ville give resultatet: 

Frivillige på Hørvævsmuseet er Danmarks mest tålmodige mennesker. 

Der har været sat fokus på samvær i cafe og butik. 

Det har medført, at det er rart at opholde sig for gæster 

i cafeen og handle i butikken.  

Resultatet kan selvfølgelig aflæses på den økonomiske 

opgørelse og på omtalen af stedet, samt at der er gæ-

ster som kommer flere gange, fordi her er rart at kom-

me. 

Der er sat fokus på samvær i frokoststue/folkestuen. Der 

er en snakken og interesse for hinanden og hinandens 

viden, men også stor omsorg for hinanden. 
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Heldigvis er der godt for en meget stor procentdel. Dog er det ikke godt, at vi i 2016 har 

måttet sige farvel til venner/kolleger, der har betydet meget for museet:    

- Asger Rasmussen, død marts 2016 

- Knud Friis Sørensen, død december 2016 

- Torben Jørgensen, død december 2016 

- Lisa Harhorn, død december 2016 

- Ib Lillebrohus, ægtefælle til Helen død december 2016. 

Der har været fokus på uddannelse og viden. 

En stor vinderplacering har skoletjenesten fået, da 16 skoler hurtigt meldte sig til i for-

sommeren for at komme til en vævedag. 300 børn har vævet med intensitet og resultat-

orientering. 

De har båret et produkt hjem til sig selv, sin mor eller far eller en gave, som har kunnet 

bruges praktisk eller nyttigt og kærligt. Skolebørnene er blevet undervist og sparret af 

frivillige damer, som eleverne siger: ”De søde ældre damer”, der er til stede sammen 

med Anders, HAM lederen, som er den, der be-

stemmer. 

Det gør han særdeles godt i samarbejde med sko-

letjenestens øvrige frivillige.  

Der har været fokus på kvalitet også i de gode 

cafeudstillinger, der hver tredje søndag er fulgt 

op af søndagscafeer med musik og hygge. 

Temaudstillingen var igen i 2016 noget specielt. 

De svenske vævere med dobbeltvævning, der 

blev beundret, og som også har givet inspiration 

til vævere, der prøver at dobbelvæve på egen 

væv, bl.a. aftenskolens vævere. 

Der har været fokus på kursusvirksomhed i samarbejde med Uldkredsen, og flere aften-

kurser er blevet afholdt med mange deltagere. 

Aftenvæveholdet bringer sig selv i fokus, de 20-24 damer, og to mænd kan slet ikke lade 

være. Aftenskolen er stedet, hvor der er liv, samtale, øje for hinanden, med hjælp, gode 

råd, og opmærksomhed.  Et kursus, der nydes af erfarne og nybegyndere, der enten giver 

en udfordring eller bibringer en læring og forståelse af det at fremstille et stykke tekstil.  

Der har været fokus på efterårsferiens tekstilseminar om hør. Et seminar der blev udvik-

let forår og sommer for at prøve noget, der handlede om hør, viden om hør og anvendel-

se af hør. Det var et stort planlægningsarbejde og udvalget, der arbejdede med ”semina-

ret”, brugte en del tid på udviklingen og programsætningen. 
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Det blev en fin uge med aktivitet i alle kur-

sus/seminardage. Der kom gæster og medlemmer, 

som deltog aktivt. Og samarbejdet med de to priva-

te forretninger, Anita Rosenørn og Jonna fra Stinne 

og Ko, blev afviklet godt, og gav læring og erfaring 

om, hvordan et sådan forløb kan være. 

Efterårsferien seminar blev efterfølgende grundigt 

evalueret for at bringe erfaringer og viden til de 

næste tiltag for at skabe aktivitet af lignende karak-

ter. 

Juledagene var i 2016 super. Der kom mange, der blev solgt meget, det blev omtalt som 

smukke ting og kvalitetsting.  

Udstillerne var glade for at udstille/sælge hos os, og der er allerede mange der har forud-

bestilt et ”stade” til Julen 2017. Salget var stort. 

Der har igen i 2016 været fokus på studietur for de aktive. Og en fin tur blev skabt af Niels 

Jørgensen og Birthe Teilmann. Turen gik til Sønderjylland til Wellings Landsbymuseum, 

Virksomheden K.E. Fibertex, Kunstmuseet i Vejen og Koldinghus med Designerskolens 

udstilling af de studerendes afgangsprojekter. 

En veltilrettelagt dag, hvor der var tid til oplevelse, ny inspiration, og glæden ved at se 

kreativ kunst. 

Igen i 2016 skal der rettes en tak til systuen, for den indsats 

der bliver gjort for at de vævede produkter bliver efterset, 

syet med kvalitetsbevidsthed om, at det der kommer i butik-

ken skal være i orden, så vi kendes for vores høje kvalitet. 

Skoletjenestens sydamer skal også have meget ros for, at de 

med hurtighed, og venlighed syr skolebørnenes vævede pro-

dukter til anvendelige og pæne ting, som børnene kan være 

stolte af. 

Museet vil takke Ellen Jensen for hendes indsats i 2016, den 

har som altid været præget af venlighed, interesse og nærvær 

til glæde for de frivillige og museets gæster. 

Museets liv i 2016 har været som en summende bikube. Ingen 

har været i dvale. Der er blevet arbejdet effektivt vinter og 

forårsperiode med at gøre klar til sommer og efterår, hvor gæsterne kom, og hver gæst 

har været meget velkommen. 

Der var igen mange gæster i 2016, som det også kan læses på regnskab, og statistikken.  
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Vi arbejdede i 2016 sammen med Skodamuseet, og som tidligere har det været et godt 

samarbejde. 

Vi arbejdede sammen med Assens kommune gennem Visit-Assens og Udvikling Assens, 

det har været konstruktivt og nyttigt. Samarbejdet fortsætter i 2017 i samme ånd. 

Foreninger og politiske udvalg har holdt møde på Museet, og vi har fået positivt feedback 

for stedets fysiske rammer, og den hygge det er at bruge vores lokaler. 

Organisatorisk har bestyrelsen arbejdet med: 

Nedfældelsen af et regulativ som kort beskriver de lov-

mæssig områder, vi skal overholde, selv om vi er en privat 

forening. Gennemgang af vores forsikringsforhold, samt 

gennemgang af vores udvalgsområder. 

Sidstnævnte blev igangsat ved fællesmødet i november, og 

er afsluttet i februar 2017 med et revideret forretningsor-

den/udvalgsoversigt. 

TUS-projektet lever og ånder, og der er ansøgt fonde om 

bevillinger/doneringer. Endnu er der ikke kommet nogen 

midler, men der arbejdes videre sammen med Isagers 

fundraiser. Ansøgning af penge til de fremtidige ændringer, 

som vi mener, er nødvendige og gode for Hørvævsmuseet. 

Tak til alle aktive for at I er drivakslen i museet. Det er jer, der gør det muligt at skabe et 

nu og en fremtid. 

Tak til alle medlemmer for at I er medlemmer og gør det muligt at skabe rammer for mu-

seet og give en tro på, at et interessefælleskab er noget særligt.  

Bilag 2: Hørvævsmuseet har mistet 

21. marts 2016 døde Asger Rasmussen efter ca. et års sygdom. Han blev 78 år. Asger var 

udlært som klejnsmed, og det var en stor gevinst for HVM, at han meldte sig som frivillig. 

Hørvævsmuseet har stort behov for folk med hans ekspertise og han udførte mange van-

skelige reparationer på vævene. Sammen med sin stille humor blev han en uvurderlig 

medarbejder. Han kørte den lange vej sammen med Lis fra Harndrup hver mandag og 

onsdag i mere end 10 år.  

Den sidste uge i december 2016 blev mindeværdige og triste dage for Hørvævsmuseet. Vi 

mistede dels nuværende og tidligere frivillige på Hørvævsmuseet og dels tilknyttede, som 

i den grad har været med til at præge hverdagen og historien for museet. 

Knud Friis Sørensen døde efter kort tids sygdom og blev bisat den 29. december fra 

Aarup kirke. Lis Mose holdt en smuk mindetale over Knud, hvor hun især fremhævede 
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hans hjælpsomhed på museet. Det var ligeledes betegnende for Knud, at han, inden han 

startede sine behandlinger, havde delt sine mange forpligtelser og opgaver ud på andre 

af de frivillige. Han blev 78 år. 

Torben Jørgensen døde anden juledag og blev bisat fra Aarup kirke den 6. januar. Han har 

været en del af museet siden 1995, da han tiltrådte først som kasserer og året efter som 

formand. Han betød uendelig meget i de første mange år af museets historie og fik mu-

seet i en rolig gænge, før han for ganske få år siden holdt op som frivillig. Bent Bille min-

dedes Torben ved højtideligheden efter bisættelsen og fremhævede hans pålidelighed, 

hans iderigdom og hans evne til at deltage i alt forefaldende arbejde på museet lige fra at 

lave museets hjemmeside og brochure til murer og tømrerarbejde. Han blev 90 år. 

Lisa Harhorn døde efter kort tids sygdom og blev bisat i Gamtofte kirke den 4. januar. Lisa 

har hjulpet i cafeen i mange år, og vi vil mindes hende for hendes omhyggelige arbejde og 

hendes vilje til at træde ind, når der manglede en. Hun var også en dygtig væver og del-

tog i aftenskolen som kursist i mange år, hvor hun fik mange venner.  

Og omkring Nytår mistede Helen Lillebrohus sin mand. Han havde været syg i mange år, 

og Helen kombinerede sit arbejde på Hørvævsmuseet med besøg på plejehjemmet i Ver-

ninge. Han blev 71 år 

Vi mindes alle fem med stor taknemmelighed for det arbejde, de har lagt på Hørvævsmu-

seet, og at vi kom til at kende dem som venner. 

Æret være deres minde 

Lis Brandt 

Bilag 4: Aftenskolens årsberetning 2016 

Som sædvanligt kan beretningen be-

gynde med sætningen ”Aftenskolen 

har haft et godt år”. 

På plantefarvningskurserne sørgede 

Anne Marie Nielsen med sin inspire-

rende undervisning for at videregive 

den århundredegamle viden samtidig 

med, at hun gav plads til opfindsom-

hed og eksperimenteren. Vi havde 

den glæde, at vores anden lærer i faget, Ulla Mariager kom på besøg med sin nyfødte og 

kunne give både praktisk hjælp og ekstra inspiration. 

Væveholdet blev som sædvanligt meget stort. Vævene stod tæt.  Heldigvis er Karin Niel-

sen en meget erfaren lærer, og på holdet er der en gruppe af meget dygtige kursister, der 

er hjælpsomme og inspirerende for de mindre erfarne og for hinanden. Kun er det util-
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fredsstillende, at lokalet kun er til rådighed fra nytår til marts, således at vi ikke kan tilby-

de mere end tredive undervisningstimer på et år. Der er brug for mindst det dobbelte. 

Materiellet har heller ikke godt af, at det hvert år skal slæbes fra lageret til vævestuen og 

tilbage. Vi ser i det hele taget med længsel frem til, at Hørvævsmuseet kan udbygges med 

egnede lokaler for sin virksomhed som det tekstile udviklingssted. 

Som tiden går, bliver aftenskolen bedre og bedre integreret i Hørvævsmuseets arbejde, 

sådan at aftenskolen kan være vært for diverse tekstil undervisning, som der er behov for, 

strik, løbbinding, spinding med mere. 

Ifølge loven om aftenskoler forventes det, at vi hvert år bruger ti procent at vores bevil-

ling på et såkaldt debatskabende arrangement. Som en lille og uerfaren skole har vi væ-

ret noget famlende. Men efter at vi er blevet medlemmer af paraplyorganisationen Fora, 

har vi kunnet hente inspiration dér, og en af gevinsterne er, at vi i 2016 arrangerede en 

debat under overskriften ”Skal vi til at gå i tøj af hør og hamp?” med oplæg af Bodil Eng-

berg Pallesen, seniorkonsulent på Agrotech under Teknologisk Institut. 

Aftenskoleleder Bent Bille 

Temaudstilling 2017, 30. 4. - 1. 10. 
S.O.S. – Strikkede Olmer Striber 

Udstillingen viser hvordan man kan blive inspireret af fortidens gen-

stande til eksperimenter med teknikker og til udvikling af nye model-

le. Hvordan ét håndværk kan inspirere til nyt i et andet – her striber-

ne fra de gamle olmerdugsdyner til nutidigt strik. 

Cafeudstillinger 2017 
30.4. – 11.6. Anne Marie Rasmussen:  

 Billedvævning  

Anne Marie Rasmussen viser fantastiske billedvævninger.  

 

13.6. – 16.7. Verner Jensen: Gamle håndværk 

Verner Jensen er tidligere sløjdlærer med stor interesse for de gamle hånd-

værk. 

Det vigtigste materiale for Verner Jensen er træ med dets utallige mulighe-

der og egenskaber. Træet har altid været anvendt og har givet anledning til 

utallige håndværksfag som bødker, trædrejer, børstenbinder, foruden til 

intarsia og barkarbejde.  
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18.7.- 20.8. Bente Klindt: Gummismykker 

 Gurli Jochumsen: Malerier 

Bente Klindt fremstiller smykker i gummi og aluminium/kobber i 

rustikke størrelser og udtryk. Overskriften er enkelhed, materiale-

kontrast og stilren farvekombination. 

Gurli Jochumsen maler akryl og oliemalerier. Hun har malet en del år. 

Hun er selvlært, men har dog deltaget i en del kurser. Gurli bliver in-

spireret af naturen, sine rejser og har ofte kameraet med sig. 

Onsdag den 16. august kan man møde Bente Klindt og Gurli Jochum-

sen på Hørvævsmuseet og høre om deres arbejde. 

22.8 – 1.10. Ulla Hvid. Skovbilleder 

 Lene Broe: Keramiske værker 

Billederne er fra Krengerupskoven og fra New Zealand, hvor hendes 

datter bor. Farverne i de tempererede regnskove er helt vidunderlige 

og meget forskellige fra de danske bøgeskove.  

Lene Broe fortæller om sit arbejde, at det er inspirati-

onen af materialer, processer, balance mellem det 

mulige og det eksperimenterende, som holder en til 

ilden. Hun har sit centrum tæt på Tommerup mellem marker og skove, 

hvor der også findes en del lergrave. 

Efterårsferie 15. – 23. okt. 2017: Hør om hør 
Familieværksteder på Hørvævsmuseet – arbejd med hør i efterårsferien. Både for børn 

og voksne. 

Julesalg 18. – 19. nov. 2017 med mange boder  
Der skal ikke betales entré og der er ingen rundvisning disse to dage. Til gengæld er hele 

museet er fyldt op med boder, hvor der er meget forskelligt at se og købe – fx pilekurve, 

nisser, patchwork, juledekorationer, strik, drejede ting og sager i træ… 

Andre aktiviteter i 2017 
9.5. Koncert med Ambitus Koret kl. 19 

Ambitus Koret holder koncert.  Cafeen sælger som altid kaffe og nøddetærte, men denne 

dag også øl og vin. Fri entre. 

2.7 Museumsdag på museerne på Krengerup kl. 10:00–17:00. 

Samarbejde mellem Krengerup Slot, Škoda Museum og Hørvævsmuseet. 
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Søndagscafe  

Tredje søndag i hver af månederne maj-september holder museet søndagscafe med le-

vende musik i cafeen. Cafeen serverer kaffe og kage, og der tilbydes rundvisning – som på 

de øvrige åbningsdage. 

 

Se flere aktiviteter på Hørvævsmuseets hjemmeside www.hvm-krengerup.dk.  

Hørdyrkning på Frederiksberg 
Formålet med hørprojektet var at skabe opmærk-

somhed omkring hørren og rykke materialet tættere 

på mennesker i byen. Samtidig ville jeg selv undersø-

ge processen fra frø til garn og vævet stof, for bedre 

at kunne forstå materialet. 

Projektet beviste for mig, hvor vigtigt det er at spør-

ge om hjælp og lytte til mennesker. Der er så meget 

viden omkring bearbejdelse af forskellige materialer, 

som går tabt, selvom vidensdelingen gennem internettet aldrig har været nemmere. Jeg 

ønskede at få folk til at reflektere over, hvor alle vores genstande er fra, og hvordan det 

er bearbejdet? Jeg talte med rigtig mange. Altid kunne jeg lede samtalen over på hør (og 

det kan jeg stadig). Det viste sig flere gange, at nogen kendte nogen, som havde dyrket 

hør, eller at deres forældre kom fra en gård med hørdyrkning.  

Det var i den forbindelse, jeg stødte på hørvævsmuseet. Jeg var slet ikke klar over, at vi i 

Danmark havde et sådan museum, så det måtte jeg bare se! Dette fik jeg lejlighed til i 

februar, hvor jeg var til et foredrag om hørren i Danmarks historie. Her fortalte jeg om 

min drøm om at dyrke hør og blev opmuntret og fik gode råd med på vejen. 

Da jeg bor i en lejlighed, og ikke har en have eller et stykke jord, var den første udfordring 

at finde et sted, hvor jeg måtte få lov til at dyrke hør. Jeg fik lidt jord hos mine forældre i 

Jylland, hvor jeg kunne dyrke hør. Alligevel 

kunne jeg ikke slippe tanken om hør i vejbede 

på gaderne i København.  

Jeg sendte en mail til Frederiksberg Kommune. 

De var meget positive. De ville endda fjerne 

det øverste lag grus og lægge muldjord i be-

dene samt vande det to gange. De foreslog 

Folkvarsvej. Det er to gader fra min bopæl og 

derfor helt perfekt. Der er hele 27(!) bede på 
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vejen (2,5m x 1m). Pludselig havde jeg nok jord 

at gøre med.  

Da jeg aldrig havde prøvet at dyrket hør før, var 

alt nyt. Jeg læste forskellige bøger og undersøgte 

adskillige sider på nettet, for at finde så meget 

information som muligt omkring hørdyrkningen.  

Den 4. maj stod bedene klar med nyt muldjord, 

så jeg såede sorten 'Lisette'. Under såningen 

mødte jeg Niels fra Frederiksberg Kommune, som 

havde fjernet gruset og lagt muld i bedene. Han var meget begejstret for projektet, da 

han var opvokset på en gård, hvor de havde dyrket hør. 

Lige så snart frøene lå i jorden, begyndte min bekymringer. Har de nu fået nok vand? Er 

de sået tæt nok? Er jorden overhovedet næringsholdig nok? Men efter blot fem dage 

kom de små spirer frem. Dog var det en udfordring at få hunde til at lægge deres efterla-

denskaber et andet sted. Men i løbet at processen blev jeg gode venner med alle hunde-

ejerne på vejen, og de lovede, at de ville holde deres hunde væk. 

18 dage efter såningen begyndte de små spirer at skyde i vejret, og jeg begyndte at håbe 

på regn. Hørprojektet forvandlede mig simpelthen til en bekymret mor og landmands-

kvinde. Aldrig har jeg fulgt så meget med i vejrudsigten og dagligt bedt om regn. Uheldig-

vis blev det rigtig tørt i slutningen af maj og i starten af juni. Ydermere var et træ, som 

stod midt i bedet, sprunget ud og tog derfor meget af regnvandet. De to vandinger, som 

Frederiksberg Kommune havde tildelt mig, havde jeg op-

brugt. Derfor måtte jeg lave mit eget vandingssystem be-

stående af 50 2-liters flasker og en indkøbsvogn.  

Såning i byen bragte også andre udfordringer: Jeg var ofte 

ude og samle skrald fra bedene. Og nogle gange var bedene 

også blevet kørt over af cykler og biler, og hørren var blevet 

mast. 

Men på trods af alle disse udfordringer, så voksede og vok-

sede hørren. Det er virkelig en hårdfør plante, og den kræ-

vede ingen gødning. Den 22. juni (49 dage efter såningen) 

målte jeg en højde på 73cm.    

D. 29. juni var dagen jeg længe havde ventet på. Hørren begyndte at blomstre med de 

fineste blå blomster som virkelig klædte Folkvarsvej godt. Det var dog overraskende for 

mig at finde ud af, at blomsterne ikke holdt særligt længe, og at der hele kom nye blom-

ster.  



Side 13 
 

I slutningen af juli afblomstrede hørren sig og dan-

nede knopper.  

Og d. 3. august (3 måneder efter såningen) blev 

dagen for høsten. Her målte de længste planter 

105 cm. 

Da hørren skulle ruskes, var der mødt omkring 35 

mennesker op for at hjælpe til. Selvom der var 27 

bede, tog det kun et par timer. Jeg havde lokket 

med kaffe og hørfrøsboller, og dagen var meget festlig. Det var fantastisk at se, hvordan 

mennesker, som slet ikke kender hinanden, falder i snak over fysisk arbejde.  

Hørren fyldte en hel indkøbsvogn med top. Mine naboer var søde at tilbyde mig et hjørne 

af deres loft, hvor hørren kunne tørre inden frøafrivning og rødningen. 

For at rødne hørren havde jeg fået lov til at lægge den i en sø ved Farum. Igen havde jeg 

undersøgt og forhørt mig hos adskillige høreksperter om den helt rigtige rødningsproces. 

Men på det tidspunkt var jeg i Sverige på udvekslingsophold. Så hørren fik 11 dage i van-

det uden tilsyn i slutningen af august og i starten af september. Det viste sig at være for 

meget. Da jeg kom hjem fra Sverige og havde fragtet al hørren til Hørvævsmuseet i Kren-

gerup for at efterbearbejde det, fandt jeg ud af at jeg havde 

overrådnet hørren. Så var den lektie lært: Tjek dagligt hør-

ren, når den rødnes!  

Heldigvis har jeg stadig hørren jeg dyrkede hos mine foræl-

dre. Til foråret skal jeg så igen prøve at rødne hør - denne 

gang på landjord. Jeg satser på at det kommer til være lidt 

bedre denne gang.     

Øvelse gør mester, som man siger. Jeg har lært at dyrknin-

gen af hørren er det nemmeste af hele processen. Rødnin-

gen derimod er en prekær proces, som kræver opmærk-

somhed og tålmodighed. 

Lisbet Dam 

Navnevæven. 

En af vores mest produktive væve er Navnevæven, som laver viskestykker med navn på. 

HØRVÆVSMUSEET – SKODAMUSEET – eller det navn som folk bestiller. 

Normalt skal der justeres på vævene jævnligt. Bredholderen sørger for en pæn kant. Den 

rigtige størrelse tandhjul trækker stoffet frem, og den rigtige indstilling på gearet der løs-

ner kæden, så det passer til trådtykkelsen, vi væver med. 
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Undertiden driller de ældste og mest slidte kort. Trådene der binder dem sammen knæk-

ker, så de skal repareres. Det kan også ske at platinerne eller nålene bøjes, så de må ret-

tes før hulkortmønsteret kan overføres korrekt til vævningen. 

I juni 2016 begyndte væven at drille. Bremsen blev udløst efter få skud igen og igen, og 

da vi havde fået den justeret, stoppede skytten pludselig midt i vævningen. Omkring 200 

kædetråde knækkede.  

Det er hvad der kan ske. Og 

der er kun en vej. Trådene skal 

forlænges, lægges korrekt i 

skel, lægges i den rigtige sølle, 

det rigtige rit og fæstnes. Det 

tager ca. 8-10 timer for 2 mand. 

Derefter var det tid at lede ef-

ter årsagen til problemet. Tjek 

og korrigering af det korrekte 

skudtidspunkt. Tjek af størst 

mulig slagkraft fra slagstokken 

og indstilling af hvor stram 

skyttens ”bås” er. Ikke for meget – ikke for lidt. Tid til prøvevævning. 

Skud uden motorkraft. Enkeltskud. Flere skud. Nu går det vist. Efter 10 skud skete det 

igen. 200 knækkede tråde. 10 timer at reparere. Tid at tænke. Hvad er der så galt? 

Gearet/bremsen som skal slække kæden virkede ikke optimalt. Kæden blev strammere 

og strammere så skytten blev bremset undervejs. 

Det blev skilt ad for at forstå mekanismen. 

Det reguleres både af en stang fra kammen for hvert slag, men også i forhold til hvor me-

get garn, der er på bommen og hvilken spænding, der er på kæden. 

En sindrig mekaniske som vi blev gode til at adskille og samle. 

Ny prøvevævning. Enkeltskud. Flere skud. Igen 200 knækkede tråde. Igen 10 timer! 

Gearet blev kasseret og bommen blev omviklet med en kraftig kæde som bremse lige 

som der er på andre væve. 

Nu passer kædens stramhed. Tid at væve. Enkeltskud. Flere skud. Stadig nogle justeringer. 

I skrivende stund, 15 marts, efter 9 måneders drilleri, tror og håber vi, at væven er klar til 

at væve igen. 

Det vil tiden vise… 

Anders Hasseriis og Bent Bille  
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Invitation til alle vore medlemmer 

Sæsonåbning 2017 

Søndag den 30. april kl. 11:00-13:00 på Hørvævsmuseet 

Program 

1. Velkomst ved formanden 

2. Koncert med Kantanterne 

3. Kort præsentation af udstillingerne 

4. Derefter er Hørvævsmuseet vært ved en forfriskning 

 

Museet åbner for publikum kl. 13. 

Invitation til åbent hus 27. marts 

Kom mellem kl. 9 og kl. 12 og se de nuværende frivillige ved deres ar-

bejdspladser på museet: ved vævene, i værkstedet, i pudsestuen og i 

administrationen. 

 

 

 

Vi vil fortælle om at være aktiv på Hørvævsmuseet. Vi er allerede mange, 

men der er plads til flere – fx i væveriet og værkstederne året rundt og til 

hjælp i cafe og butik i sommerhalvåret. 


