
Møde mellem FORA og repræsentanter for hørdyrkning på HVM 
Den 14. november 2022 

 
 
Til stede: Lotte Helle fra FORA og Bent, Lene, Niels, Ole, Karsten, Ulla, Litte og Lis 
(referent). 
 
Lotte Helle havde udsendt en dagsorden inden mødet. Hun var ordstyrer og Lis var 
referent. 
Dagsorden: 

1. Siden sidst – kort/hvad har vi opnået i 2022? 
2. Hvad forventer vi af 2023? 

- Hvordan opfylder vi forventningerne til 2023/opgavefordeling – en 
tidsplan (påbegyndes) 

- Hvad sker der på nordisk plan? 
3. Kan vi se længere ud i fremtiden? 

- Hvad har vi af ønsker, mål og håb 
4. Hvem er medspillerne, hvilken rolle har de forskellige i projektet? 

- Hvem byder ind? 
5. Vi arbejder på det nationale plan/DK i denne omgang. 

 
Alle præsenterede sig og fortalte, hvilken rolle de spillede i hørdyrkningsprojektet 
fra såning af hørren til slutresultatet ved væven. 
 

1. Lotte fortalte om forløbet af 2022 og historien bag 1 kvm hør. Sverige 
startede og fik i 2021 5 andre lande (Estland, Norge, Finland, Island og 
Danmark) med på ideen: At få folk til at tilså 1 kvm hør, følge udviklingen og 
måske nå frem til at spinde en tråd til vævning. Men det vigtigste: At formidle 
viden om den bæredygtige plante. (Dog har de 6 lande ikke i fællesskab 
nedskrevet et formål for den fremtidige udvikling af dette projekt!) 
FORA ønsker primært at foreninger tilmelder sig projektet, men også mange 
private har deltaget. FORA har registreret 75, som er med på det landkort som 
de har produceret. Stedet, hvor der dyrkes hør er vist, men ikke personens 
navn. Fyn er godt repræsenteret. 
 
 Koordinationsgruppen, hvor FORA repræsenterer Danmark har planlagt 
2 webinarer om året. FORA er medkoordinator i webinarene. I 22/forår deltog 
Lis og fortalte om 1 kvm på HVM, i efteråret 22 fortalte Karsten om 



forberedelse af jorden og såning. Desuden deltog Anne Winter fra Køng 
Museerne. 
 
Samarbejdet mellem HVM og FORA omkring udfærdigelsen af det kit, som 
folk fik tilbudt gik meget fint. HVM leverede frøene til 1 kvm hør og den lille 
vejledende brochure til dyrkning af hør. FORA stod for et skilt, en beskrivelse 
af projektet og logbøger, hvor dyrkerne kan melde deres resultater. Desuden 
oprettede FORA en facebookgruppe, som har været meget aktiv de første 
måneder.  
 
 

2. Både FORA og HVM er indforstået med, at vi gentager samme koncept i 2023 
som i 22, hvor HVM leverer hørfrø og brochure, mens FORA står for 
markedsføring, udsendelse af hørkit, pasning af facebookgruppen og 
hjemmesidedelen på fora.dk. 
HVM står for de to Hørdage (april og september) i samarbejde med FORA. 
Vi vil mødes i februar til planlægning af hørdagene i 23.  
 
Estland står for webinaret den 14. marts 2023 med Danmark som 
medarrangør– og i september 2023 er det Danmarks tur. Lotte har en ide om 
at webinaret kan handle om brugen af hørtråden og forestiller sig en video 
lavet på HVM, hvor måske både spinding og vævning på forskellige væve 
(også håndhæve) kan vises.  
HVM er selv i gang med at lave film/videoer om hørdyrkning.  
 

3. HVM har hidtil været med i projektet på det lokale plan, hvor vi kan fortælle 
vores gæster om hørdyrkning før og nu – og lægge vægt på det bæredygtige 
aspekt af hørplanten: Linum usitatissimum 
HVM er jo det ”Tekstile Udviklings Sted” og vil gerne være med til 
videreudvikling af arbejdet, men HVM er bange for at satse for meget på det, 
før vi er sikre på, ar der er tilstrækkeligt med frivillige der har interessen og 
viljen til at arbejde videre i det spor. Desuden betyder økonomien bag det 
også meget. HVM har i forvejen flere nye projekter i gang 

4. Et forslag om at HVM gør mere for at få tekstile designskoler til at bruge HVM 
noget mere må gå videre! 
Et forslag om at udvide skoletjenesten til også at omfatte hørdyrkning fandt 
ikke genklang. Det er indstillingen, at fokus skal være på voksne. 
. 



5. Alle til stede er enige om, at hørren er bæredygtig og at vi må arbejde for at få 
hør i fokus til forskel fra de ressourcekrævende og oliebaserede tekstiler, 
Der udspandt sig flere dilemmaer og vinkler såsom, hvordan hørren 
transporteres fra den en ende af verden til den anden, inden varen er fremme 
i butikkerne og hvordan den endelige vare er behandlet. 
Måske vi kan enes om at afholde en form for symposium, hvortil vi inviterer 
folk der ved noget om det? 
 
FORA og HVM fortsætter samarbejdet efter følgende plan: 
1. 1 kvm hør fortsætter i 2023 med sammen koncept som i 22. 
2. HVM forsøger vedet møde i begyndelsen af januar 2023 at give et udspil til 

hvordan de frivillige på HVM eventuelt kan deltage i videre udvikling af 
tanken om at formidle viden om den bæredygtige hør. 

3. Lotte Helle vil i slutningen af januar sende et skriftligt oplæg om sine og 
FORAS tanker bag ideerne om fremtiden for 1 kvm hør.  

4. HVM og Fora mødes senere. I Også i februar til planlægning af Hørdagen i 
april  


