
Hør HVM. Møde mellem FORA og HVM. 
Onsdag den 7. september 2022 kl. 9 til 10. 

 
Til stede: Lotte Helle fra FORA, Bent Bille fra HVM Aftenskole, Ulla Ravn og Lis 
Brandt fra HVM hørgruppe. 
 
Vi var enige om at behandle følgende: 

1. Hørdagen den 24. september 2022. 
2. Webinaret den 19. september 2022. 
3. Samarbejdet omkring 1sqm flax nu og i fremtiden. 

 
1. Hørdagen afvikles efter det allerede foreslåede program: 

Tidspunkt: Kl. 13 til 17 den 24. september 2022 
Vi håber vi kan være udenfor de første timer. I tilfælde af regn må vi sætte 
pavilloner op. 

Kl. 13: Velkomst, indlæg fra Karsten Vissing, som fortæller om, hvordan 
han beredte så bedet før såning og hørrens vækst på HVM 200 kvm 
hørmark. Måske andre indslag. 
Birthe Reimers fortæller om, hvordan hun i år har sået forskellige arter 
hør og erfaringer derfra. 
Ellen Bangsbo fortæller om brændenældefiberen. 
Kl. 14 til 16:  HVM har sat bryder, skætter og hegler frem, som kan 
benyttes. Vi skal have en tovholder ved hver ”station”. Gæsterne kan her 
dele erfaringer med hinanden. 
Kl. 16 til 17 i Kaffe i mødelokalet ovenpå: Magnus Bohr fortæller om, 
hvordan han benytter hørfibrene.  
Lotte Helle viser Danmarkskortet med de 70 til 100 hørdyrkere indsat og 
fortæller om 1 sqm flax. 
HVM runder af. 
Pris 100 kr. 50 kr. for medlemmer af HVM. Kaffe/te er gratis, men der 
betales for kage. 

2. Lotte Helle styrer webinaret. Vi ser gerne, at Anne Vinter fra Køng 
 Museerne fortæller om deres hørdyrkning i 2022, og at Karsten Vissing 
fortæller om hvordan han beredte jorden før tilsåning på HVM-marken. 
Eventuelle billeder skal indleveres senest 3 dage før. 



Estland står for webinaret i foråret. Det er Danmarks tur i efteråret 2023. 
Vi planlægger ved den lejlighed at lægge vægt på hvad vi bruger 
hørtråden til: vævning, strikning, broderi m.m. 

3. Samarbejdet mellem de 6 lande strækker sig over 2 år. 
På den korte bane er formålet at gøre opmærksom på hørrens kvaliteter 
og at hørren også har hjemme i de pågældende lande, har været en 
meget vigtig afgrøde, og at der fortsat kan dyrkes hø i de nordiske lande. 
Bæredygtighed er vigtigt, men vi må også gøre opmærksom på hørrens 
”bullshit bimgo”, som Tanja Gothardsen formulerede det. 
På den lange bane må vi gøre os klart, hvad formålet er med dette 
fremstød. 
Deltagerne i mødet var ikke i tvivl: Vi må arbejde for, at hørren igen kan 
dyrkes hos os 
Vi ved, at der sidst blev dyrket hør i Sunds med midler fra EU. Er det en 
vej frem? 
Vi må have fat på de økologiske landmænd. 
Og hvordan er det med hamp dyrkerne? De kan måske hjælpe os. Kan 
deres maskiner måske også bruges ved hørdyrkning? Vi kender til hamp 
dyrkning på Djursland og ved Gram. Måske vi skulle arrangere en 
studietur dertil? 
Andelstanken omkring hørdyrkning i Normandiet må også frem 
Der vil også være behov for et fysisk møde mellem de 6 deltagende lande. 
Andre har helt givet også gjort sig tanker om hvad formålet med vores 
samarbejde er på den lange bane. 
Det var på tide at slutte. Men vi enedes om at lade ideerne simre lidt og 
vende tilbage senere. Gerne med flere folk, som har interesse i at fremme 
hørdyrkning i Norden. 
Næste møde er fastsat til den 14. november 2022 kl. 10 på 
Hørvævsmuseet.  Alle er velkomne 
(Referent: Lis B) 
 


