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Møde ml. Škoda Museet, Krengerup og Hørvævsmuseet 19. jan 2022 
Tilstede: Hans Erik fra Skoda, Ulrik fra Krengerup og Ole, Lone, Anders og Else fra Hørvævs-

museet 

1. Hvordan gik sidste år  

HVM havde 35-3600 besøgende i 2021, i 2020 blev det kun et par tusinde. 

Vi havde en langsom start, meget få grupper i foråret, men mange - og meget store – grup-

per senere og det fortsatte langt hen på året. Vi endte med et lille overskud. 

 

Hørvævsmuseet er vældigt glad for samarbejdet med Skoda i forbindelse med fælles grup-

pebesøg. Der er et mindre problem med at en rundtur på Hørvævsmuseet tager en lille 

time, på Skoda ca. en halv time. Det løser vi efter bedste evne… 

 

Skoda havde et pænt år 2020, men 2021 var bedre. Ca. 2500 besøgende. Så Skoda ender 

også med et lille overskud. 

 

Besøg på slottet har været mindre pga. Corona. Krengerup ser mest rundvisninger på Slot-

tet som en hjælp til os andre.  

 

Hørvævsmuseets café har været brugt i forbindelse med arrangementer på Slottet. Det 

har fungeret fint og vi håber det fortsætter. 

 

2. Hvordan skal det gå næste år  

Vi håber alle på et nemmere år uden så meget Corona. 

 

Vi talte om behov for nye frivillige – både Skoda og vi har løbende behov for det. Vi overve-

jer derfor at holde fælles åbent hus for at invitere nye med i fællesskabet. 

 

Hørvævsmuseet har ansat Kirstine Kofoed som formidler – foreløbigt med løntilskud, for-

håbentlig senere i en projektstilling med henblik på forbedring af vores formidling. Så nu 

har vi to ansatte - Gitte på kontor, i butik osv. 

 

Hørvævsmuseet har udvidet aftenskolen og skoletjenesten nu med de meget bedre mulig-

heder på Væveloftet 

 

På Hørvævsmuseet har vi et fuldt udstillingsprogram både med en årsudstilling ”Brud” og 

fire udstillinger i caféen. Vi åbner den 30. april og de sædvanlige åbningstider.  

Vi har planer om hørdyrkning igen i år 

 

I pinsen laver Hørvævsmuseet og Skoda Museet fælles tilbud om transport med Sko-

dabussen fra Galaksen i Nårup til Krengerup.  
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Hørvævsmuseet ønsker sig at der bliver stillet cykler op ved Galaksen så det er muligt ge-

nerelt at få skinnecyklister til at bruge en pause i skinnecyklingen på muserne på Krenge-

rup. Pasning af sådan nogle cykler ligger udover hvad vi kan klare. 

Visit Assens satser kraftigt på cykel- og vandreturisme – det håber vi giver flere besøg. 

 

Skoda har ikke de store, nye planer. Der er Store Bilklubdag som sædvanligt første søndag 

i september. 

 

Vi talte om en fælles museumsdag, men var enige om at vente et par år. 

 

Ulrik gør opmærksom på at godset kan skrive arrangementer ind på Krengerups hjemme-

side. Vi skal blot huske at give besked. 

 

Skoda ønsker sig mere plads, gerne genopførsel af den længe der tidligere har været vin-

kelret på Skoda Museet :-) 

De har fået en ny bil og får en generator fra Skoda. Og navnlig mangler de opbevarings-

plads. 

 

Hørvævsmuseet mangler også plads, fx til haveredskaber og en trillebør. 

Det løste vi på stedet: Den gamle rundgang ved Skoda får en hængelås med samme nøgle 

som gavldøren – dvs. en nøgle fælles Skoda Museet / Hørvævsmuseet. 

 

Hørvævsmuseet ønsker sig et vådrum, dvs. et sted til plantefarvning, filtning, papirfremstil-

ling … hvor der kan arbejdes med meget vand. 

Pt. lejes Godsets vaskehus kortvarig til plantefarvning, men det pæne gulstenshus er 

mørkt, har små rum, mangler toilet og fornemmes fugtigt og præget af skimmel. Godset 

kunne tænke sig en renovering af vaskehuset, men i så fald bliver det nok en bolig. 

Andre placeringer af vådrummet kan overvejes… 

 

Hørvævsmuseet har bestilt en gennemgang af elinstallationerne bl.a. på grund af en ople-

velse med en defekt, meget varm elforbindelse. Godset har tidligere fået en gennemgang 

af el også i Hørvævsmuseets lokaler og har en rapport om brandsikring af alt el. 

 

Konkrete, praktiske ting: 

Parkering bør foregå på p-pladsen – og ikke i den indre gård eller andre steder. 

 

Skiltene for Hørvævsmuseet og Skoda på bygningen ved porten med Nyrupvej pynter ikke. 

Hans Erik kontakter forsøget at få dem placeret på skiltestanderen i stedet som de er ved 

porten mod Krengerupvej. 
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3. Mobildækning 

Den nye elevator skal have nødkald via mobilnettet. Det kan ikke ske via wi-fi som går ud i 

tilfælde af strømsvigt. 

Der findes en SKI-aftale mellem 3, TDC og Assens Kommune om at skaffe dækning om-

kring Krengerup, fx skal 112 kunne kaldes 

Pt. er det ikke afgjort hvor en evt. mast skal placeres. Resultatet kunne fx blive en 48 m høj 

mast på p-pladsen ved Skanneshave, dvs. i fredskov hvilket komplicerer sagen. 

 

Der kunne også sættes en mindre mast op på Hørvævsmuseet eller halmladen, som kun 

løser problemet lige omkring godset. 

 

Der skal komme en løsning – men hvornår... 

Referent: Else 

 

 


