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Orientering til vore medlemmer
Marts 2018

Læs mere på hjemmesiden hørvævsmuseet.dk

Velkommen til sæson 2018
Nu er sæson 2018 klar til at blive sat i gang. Vi åbner den 5. maj, se invitation på bagsiden.
2018 bliver igen en sæson med spændende udstillinger, dels to temaudstillinger og dels 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 for såvel museet som aftenskolen 2017 følger nedenfor.
Regnskaberne kan ses på vores hjemmeside eller fås ved henvendelse på museet.
Vi håber du fortsat har lyst til at være medlem af foreningen. Kontingent er i 2018 uændret
125 kr. og kan indbetales til Fynske Bank på konto 6851 0001012483 eller med et girokort,
som du kan få 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
Efterårsferie 13.10 - 21.10: Alle dage kl. 13-17
Vi åbner hele året gerne for besøg af grupper på mindst 10 personer. Ring til museet, tlf. 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 er 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 og Klässbols),
Estland og Litauen samt gamle
håndarbejder fra ”Oldemors
linnedskab”.
Som noget nyt er alle varer fra
Ekelund nu økologiske og vi
sælger selvfølgelig vores meget populære strikkekit til karklude, i såvel ubleget som hvid
hør. Garn til tre karklude og en opskrift.
I 2018 vil udvalget i butikken blive udvidet med flere souvenirs fremstillet af flittige frivillige.
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Ordinær generalforsamling i ”Hørvævsmuseet på Krengerup” den 4. marts 2018
Referat
1.

Valg af dirigent
Hanne Hemmingsen blev valgt. Hun konstaterede at generalforsamlingen er lovlig
indkaldt og gennemgik derefter dagsordenen.

2.

Bestyrelsens beretning
Marianne Krämer aflagde bestyrelsen beretning - se bilag.
Der blev spurgt til bestyrelsens tanker om udvikling - svaret var bl.a. henvisning til
TUS-projektet.
Beretningen blev godkendt

3.

Regnskabsaflæggelse
Jane Grønnegaard gennemgik regnskabet:
Besøgstallet er mindre end året før, men det samlede varesalg er større på trods af
problemer med vores egen tekstilproduktion.
Udgifterne omfatter forskellige investeringer: møbler, computere, nye symaskiner,
hør - noget er engangsudgifter der tilfældigvis er faldet i år, noget er investeringer i
fremtiden.
Så trods det mindre besøgstal er regnskabet pænt. Mht. balancen ses det at museet
har brugt en del på garn - en investering bestyrelsen mener er en bedre anbringelse
af vore midler end bankkonti pt.
Der blevet gjort opmærksom at vi pt ikke tæller besøgende børn eller medlemmer og
vi laver ikke statistik over gruppebesøg. Vi bør sørge for bedre data, men samtidig huske at vi er frivillige og ikke kan klare alting. Bestyrelsen bør drøfte muligheden for og
nytten af dataindsamling.
Regnskabet blev godkendt.
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4.

Fastlæggelse af kontingent. Kontingentet er i øjeblikket 125 kr.
Vedtaget

5.

Forslag fra bestyrelse og medlemmer til behandling.
Forslag fra Bestyrelsen: Vedtægtsændring for museet
Se bilag
Marianne gennemgik vedtægtsændringerne der lægger op til at ordet kasserer streges. Bestyrelsen har - naturligvis - fortsat det økonomiske ansvar, men kassereren /
regnskabsføreren behøver fermover ikke være medlem af bestyrelsen.
Marianne gjorde opmærksom på at ordet kasserer også skal streges i §11.
Der blev stillet spørgsmål om tegningsretten, men den er sikret med §7 og i forretningsordenen.

6.

Valg til bestyrelsen
Gunnar Brandt, Jane Grønnegaard, Else Høbye, Marianne Krämer er på valg.
Gunnar Brandt, Else Høbye og Marianne Krämer stiller op til genvalg.
Jane Grønnegaard ønsker ikke genvalg
Birthe Tejlmand stiller op til valg
De opstillede blev valgt uden modkandidater.

7.

Valg af suppleant til bestyrelse
Lone Bodekær stiller op til valg
Lone blev valgt uden modkandidater.

8.

Valg af revisor
Grethe Nielsen ønsker ikke genvalg
Ulla Holm stiller op til valg
Ulla blev valgt uden modkandidater.
Marianne takkede Grethe for hendes mangeårige store arbejde for Hørvævsmuseet.

9.

Aftenskolens beretning
Bille aflagde beretning (som også går ind til de bevilgende myndigheder) - se bilag.
Beretningen blev godkendt.

10. Aftenskolens regnskab
Jane gennemgik regnskabet.
Det flotte resultat for året skyldes bl.a. at vi ikke
skyldte kommunen det beløb vi havde troet. Beløbet er derfor tilbageført.
Regnskabet blev godkendt.
11. Vedtægtsændringer for Aftenskole
Se bilag med vedtægtsændringer for Hørvævsmuseets Aftenskole.
Aftenskolen er blevet medlem af paraplyorgani-
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sationen FORA, som har foreslået de markerede ændringer.
Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.
12. Forslag fra Aftenskolens bestyrelse og medlemmer til behandling.
Ingen forslag
13. Evt.
Marianne takkede dirigenten og de fremmødte for en god generalforsamling.
Supplerende oplysninger
Øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Bodil Lindeloff, Andres Hasseriis, Niels Jørgensen, samt
suppleant Jonna Sjøgaard. Revisor er Britt-Marie
Hjort, samt revisorsuppleant Bent Bille
Den valgte bestyrelse mødtes efter generalforsamlingen og konstituerede sig:
Formand: Marianne Krämer
Næstformand: Bodil Lindeloff
Sekretær: Else Høbye
Disse tre udgør forretningsudvalget og de har i fællesskab kontakten til kassereren.
Bestyrelsesmøder for kommende år: 18. april kl. 12, 11. juni kl. 12, 17. september kl. 12,
fællesmøde lørdag den 3. november, onsdag 28. november kl. 12, onsdag den 23. januar
Generalforsamling 2019 lørdag den 2. marts.
Referent: Else Høbye

Bestyrelsens beretning 2017
2017 har igen været et interessant år for Hørvævsmuseet. Året har budt på oplevelser, læring, spændende sociale relationer og fornyelser.
Oplevelser
Museet har haft interessante udstillinger både som temaudstilling med SOS-strik i olmerdugs-striber, samt cafeudstillinger der har interesseret gæster og medlemmer.
Cafeudstillingerne har været meget forskellige fra kunsthåndværk med trædrejning til
horn- og benarbejde samt billedkunst som tekstilvævning, malerier og keramik, og gummismykker.
De forskellige udstillinger har tiltrukket publikum ved gæstebesøg, både for at se, nyde,
lade sig inspirere og købe.
Museets besøgende har i 2017 oplevet at rundviserne har benyttet et nyt mikrofonudstyr,
så det at formidle museets historie og aktivitet har været nemmere for den enkelte rundvi-
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ser, og til glæde for det publikum som er blevet vist rundt på museet og har fået fortalt historien.
Oplevelsen for museets gæster har
også i 2017 været at kunne nyde den
musik, der har været den tredje søndag hver måned i åbningssæsonen,
feedback fra gæsterne har været positive, udtrykt som hygge, nærvær og
afslapning.
Museet har i 2017 haft indbudt til foredrag, workshops og kurser, der alle
har været godt besøgt af både medlemmer og ikke-medlemmer, dog er
nogle af ikke-medlemmerne blevet
medlemmer samme kursusdag eller efterfølgende.
Alle kurser har haft tekstil relation.
Efterårsferien var igen i 2017 et hit. Et stort forarbejde gjorde at ”Trådene fortæller” tiltrak
mange besøgende, både bedsteforældre, forældre og børn.
Deltagerne kom fra alle dele af Danmark.
Ugen var en succes, men en succes kommer ikke spadserende af sig selv, så tak til alle de
der gjorde at ugen blev mindeværdig. Ugen er blevet evalueret, så der er et grundlag for at
det kommende udvalg til efterårsferien 2018, kan hente læring og inspiration.
En anden god oplevelse var den årlige udflugt for de aktive i oktober. En veltilrettelagt dag
blev gennemført i det fynske, formiddagskaffe hos Fyns Vævekreds i Søllinge. Besøg på
Johannes Larsen Museet i Kerteminde med fortællinger og et godt kik på Ladbytapetet
samt en dejlig middag i samme by.
Derefter et besøg ved Ladby skibet. Turen sluttede hos Anita Rosenørn for at opleve hendes passion for hør til beklædning.
Tak til arrangørerne, det var en veltilrettelagt og minderig dag.
Julesalget var i 2017 et af de helt store hit med en weekend, hvor der var godt 700 besøgende, parkeringspladser var konstant optaget, og der var et godt salg for de udstillere/sælgere der havde valgt at deltage med en bod på museet.
Bredden af udstillere var stor, og tilbuddene meget forskellige og meget smukke.
Læring
Museet har i hele 2017 modtaget en del donationer i form af tekstiler og væve.
Ved hver donation er der er fortælling, denne fortælling beriger museets viden om hvordan
tekstiler er fremkommet, opbevaret og brugt.
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Nogle fortællinger har indgået i foredragsaftener, og der har her været sammenhæng til
den etablerede museumsverden, hvor museumsinspektør Ellen Warring har medvirket til
at fortælle om historisk viden inden for tekstiler, samt forskellen på at drive museum som
privat institution og offentlig institution. Denne viden har bevirket, at vi med åbenhed kan
modtage donationer, og oplyse giverne om, hvorledes vi forvalter det donerede som en
privat institution.
Skoletjenesten har igen været det store hit både hos deltagere og frivillige. Skoletjenesten
fungerer godt med en glad struktur, hvor alle nyder samværet på tværs af alder og erfaring.
Aftenskolen er tæt pakket med deltagere og væve, der er igen venteliste for at få en plads
på vævekurset. De der har deltaget fra år til år ser frem til vinterens kursus, der væves i
teams, og enkeltvis.
Hjælpsomheden er stor og dejlig, for du er med, bliver set og hørt, det er så livsbekræftende.
Fornyelser
Hørvævsmuseets frivillige passer godt på museet, der vedligeholdes, og fornyes. Vi har fået
nye møbler til cafeen, stole, runde solide borde, og lette håndterbare langborde, alt sammen noget der gør det nemmere at være frivillig, og ikke blive belastet med tunge løft og
nedslidende slæb.
Der er tætnet og renoveret vinduer i vævehallen.
Vi har indrettet kontorer med ny teknologi, og samlet den dokumentation som museet har
tilgængelig. Vi har fået Hjertestarter hængt udenfor til glæde for et større publikum (tilmeldt Hjertestarter.dk og doneret af Trygfonden)
Vi har flere visioner, som vi har nedfældet for yderligere fornyelser, og har sendt ansøgninger til fonde med håb om donation.
Vi har etableret et nyt tovholderområde: souvenir-gruppen.
Sociale relationer
Museet er et godt sted at være for alle
aldre, dog er langt de fleste frivillige
over 65 år, så kom til Hørvævsmuseet i
en moden alder og bliv ung igen!
Stedet her har gensidighed, vi bliver
set, hørt og værdsat for de ressourcer/talenter vi har. Jeg må sige at talenterne er mange, interessante og
dejlige og anvendelige.
Tak til Ellen, at hun holder så godt
sammen på os og vores museum, det
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er trygt at vide, du er her og er vores ansigt udadtil i dagligdagen.
Tak til Škoda Museet for det gode samarbejde vi har.
Tak til familien Rantzau for den positive indstilling, der er til museet og det gode samarbejde.
Tak til Kommunen for samarbejdet, og den opbakning vi får.
Tak til Uldkredsen for det mangeårige samarbejde vi har haft, og den pengedonation som
uldkredsen har overført til museet primo 2018, da Uldkredsen er ophørt.
2017 var et år, hvor tre personer gik bort:
Bent Frederiksen, som var frivillig i mange år, og varetog det vigtige område med renovering af hulkort. Vi mindes Bent Frederiksen med taknemmelighed.
Birgit Merete Hansen, som var frivillig ved skoletjenesten i mange år. Birgit deltog i skoletjenesten på en stille og rolig måde, så det gav glæde både hos børn og samarbejdspartnere. Vi vil savne Birgit Merete Hansen.
Doris Frank, der i en årrække har arbejdet som aktiv ved museet.
Nye lovtiltag
Året 2017 har været et år med få lovtiltag der har haft betydning for museet.
Persondataforordningen vil blive implementeret inden maj 2018, hvor den træder i kraft
som en europæisk lov, til beskyttelse af den enkelte borger og dennes personlige data.
Her til sidst
skal der nævnes, at der i
hele 2017 har været arbejdet med TUS-projektet,
og der er givet tilsagn om
en mio. kr. fra Louis Hansen fonden, den kan udløses, såfremt der kommer
flere fondsmidler ind. Derfor er der aktuelt fremsendt en ansøgning til RealDanias kampagne Underværker om 5,3 mio. kroner. Projektet er reduceret i forhold til det oprindelige projekt i
etape 1. Reduktionen er sket i samarbejde med Arkitekterne Isager.
Nu det vigtige og centrale
Tak til alle medlemmer at I er og vil være medlemmer.
Tak til alle aktive, hvor er det godt at I vil og kan.
Hørvævsmuseet er noget særligt, synes vi.
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Marianne Krämer

Aftenskolens årsberetning 2017
Aftenskolen er som sædvanligt i god gænge. Den bidrager til at udvide de tekstile aktiviteter, som er de oprindelige på Hørvævsmuseet.
De traditionelle plantefarvningskurser i Mule Henningsens ånd fortsætter under Anne Marie Nielsens inspirerende ledelse. Det er morsomt at se kursisternes begejstring over alle
de muligheder, plantefarvningen byder, selv om de som altid chokeres lidt over lugten, når
de skal have hænderne i gæret mande-urin.
Katrine Ørnsbo stod for kurserne i løbbindingens spændende teknik. Vi glæder
os over, at der er blivende interesse for
hendes kurser
Et nyt tiltag vil være kurser i knapslagning,
hvor der yderligere bliver lejlighed til at
øve sig i brodering.
Det kursus, der har plads til flest kursister,
er kurset i håndvævning under Karin Nielsens kyndige ledelse. Det store hold på
over tyve kursister giver altid mulighed
for, at de ofte trænede væveelever inspirerer og hjælper hinanden. Desuden er det en stor
glæde for os på Hørvævsmuseet, at så mange af kursisterne fungerer som instruktører på
skoletjenestens kurser.
Vestfyns Uldkreds har måttet standse som forening; men der er stadig et behov for Uldkredsens tekstile aktiviteter. Vi har taget nogle af disse aktiviteter op på Hørvævsmuseet,
og vi undersøger, i hvilket omfang Aftenskolen kan støtte disse aktiviteter.
Økonomien er god, som det vil fremgå af kassererens beretning. En tiendedel af den
kommunale støtte skal ifølge loven bruges til et debatskabende arrangement; Årets arrangement var velbesøgt. Oplægsholderne var Margit Lund, der havde indleveret en stor samling fra sin families tekstiler, og Ellen Dalsgaard fra de fynske museer. Emnet, hvordan man
som museum skal forholde sig til indleverede genstande, gav en god debat, og vi havde
stor glæde af at se på den indleverede samling.
Alt ville således være godt, hvis ikke vi stadigvæk måtte kæmpe med vores pladsproblem.
Det er meget utilfredsstillende, at vi må gøre kurserne kortere end ønskeligt og begrænse
antallet af kursister. Vores bestræbelser på at få økonomi til at udvide vores faciliteter er
kun skredet meget langsomt frem.
Bent Bille
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Udstillinger og aktiviteter 2018
Et besøg på Hørvævsmuseet omfatter altid et tilbud om en rundvisning i de permanente
udstillinger. De besøgende hører om Hørvævsmuseets baggrund og følger den manuelle
hørforarbejdning. Den store samling af væve bruges til at fortælle vævningens historie. Arbejdsgangen i vævning på maskinvæve fra bl.a. Tommerup Væveri gennemgås og jacquardvæven demonstreres.
Temaudstillinger 2018
5.5 – 15.7: Vores vævninger. Instituttet for Blinde og Svagsynede
17.7 – 30.9: Kviste & Korssting. Jette Mellgren og Annette Holdensen
Caféudstillinger 2018
5.5 – 17.6: Petrea Jürgensen: Håndvævede tekstiler
19.6 – 22.7: Alice Tagge Olesen: Maleri; Otto Jørgensen: Drejede
ting i træ
24.7 – 26.8: Tine Bille: Raku og pil
28.8 – 30.9: Birgitte Fløe: Vævninger i avispapir og hør
Efterårsferie 13. – 21. oktober 2018: Trådene fortæller
Familieværksteder på Hørvævsmuseet – arbejd med hør i efterårsferien. Både for børn og
voksne.
Julesalg 17. – 18. november 2018 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 2018
7.4: En ulden dag: Udstilling, salg, inspiration og instruktion om sjaler, vendestrik og dansk
produceret Wensleydale-uld ved Dorthe Mortensen og Pia Orup Larsen.
25.4: Strikkefinesser fra Estland med Anne Marie Rasmussen
25.8: Årets knipledag med Else og Lennart Jensen, Knipling i Danmark
Søndagscafé
Tredje søndag i hver af månederne maj-september holder museet søndagscafe med levende musik i cafeen. Cafeen serverer kaffe og kage, og der tilbydes rundvisning – som på
de øvrige åbningsdage.
Følg med i aktiviteterne på Hørvævsmuseets hjemmeside www.hørvævsmuseet.dk.
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Hørdyrkning Eksperiment 2017
Lis Brandt
i samarbejde med Hørvævsmuseet
Fra min barndom kan jeg huske hvordan
min far i fyrrerne genoplivede den gamle
viden om hørdyrkning og dyrkede hør på
en halv tønde land i Kolindsund.
Alle skulle hjælpe med, når hørren skulle
ruskes, og billedet af de lange fine strå der
blev lagt bag os i lige rækker er tydeligt.
Ligeledes da hørren var sat i neg, læsset
på to vogne og min søster sad på toppen
af den første og skulle styre hestene de 5
kilometer til jernbanestationen i Hallendrup.
Hørren blev modtaget på Grenaa Hørfabrik, og hørren blev afregnet hen på efteråret, så
min mor fik nogle meter hørlærred, som kunne bruges til hørskjorter til mine tre store
brødre. Det var midt under krigen og alle grænser var lukkede for import af bomuld og andre tekstiler.
Min veninde Gunhild Berg har i flere år opfordret mig til at dyrke hør i min have. Hun har
selv haft gode og sjove oplevelser ud af det, og med Gunnars løfte om hjælp og bistand
besluttede jeg mig for, at nu skulle det være.
Men uden den svenske ”Linboken” var det ikke gået. Her er der samlet masser af viden og
erfaring om dyrkning af hør.
Forberedelse af hørbedet: April
Gunnar udskilte ca. 2m2 fra græsplænen med fliser omkring og udskiftede omhyggeligt
jorden med god muldjord fra kompostbunken. Så var vi fri for at tænke på gødskning. Det
var en kold april måned.
Såning af hørren: En kold 5. maj.
Det var lykkedes folk på Hørvævsmuseet at fremskaffe spindehør fra Norge, sorten Marilin,
og frøene blev nu forhandlet fra butikken i fint indpakkede poser med ti gram i hver.
Jeg købte to pakker, så de 2m2 jord blev tilsået med 20 gram hør.
Vækst:
Efter et par uger kom de fine lysegrønne spirer frem, og den 5. juni var det tydeligt at se, at
det var hør, som stod pænt tæt. Uden ukrudt. Den rene muld lønnede sig.
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Den næste måned voksede hørren så meget, at
vi kunne måle en ny centimeter næsten hver
dag. Og den stod fin og tæt. Selv om der var
voldsomt blæsevejr indimellem, knækkede
stråene ikke.
Den 5. juli stod den i fuldt flor med de fineste
hørblomster i den yndige lyseblå farve. Bent
Bille måtte fotografere den, da vi var på sommerferie. Hørren blomstrede i ca. 10 dage. Den
enkelte blomst visner ned efter få timeres
blomstring, men så kommer der nye.
Ruskning: 10. august
Mens frøstandene voksede frem, groede hørren endnu et par centimeter og kom op på 120
cm, før vi afgjorde, ar nu var det tid til ruskning.
Vi ventede til det meste af stænglen var gul.

Desværre var der forgreninger på nogle af
stråene.
Vi ruskede hørren den 10. august. Det er et
skønt arbejde at høste en afgrøde, og når det
drejer sig om hør, får man jo alle stråene i
hånden.
I første omgang samlede jeg bundterne i lidt
større neg, som stod til tørre nogle dage, i
såkaldte hæs, inden jeg tog fat på knevlingen.
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Knevling: 23. august
Hørvævsmuseet har flere fine knevler stående på loftet, og jeg tillod mig at låne den bedste.
Det er egentlig ikke så nemt at knevle hør. Stænglerne er jo stadigvæk stive, og de skal ikke filtres
for meget.
Rødning: 23. august til den 6. og 8. september
Efter ruskningen var jeg ivrig efter at komme i
gang med rødningen.
Selv om det jo var en begrænset mængde hør,
delte jeg den i to dele og lagde den ene del ud på
havefliser i et tyndt lag. Men jeg skiftede til græsplænen for at stråene under rødningen kunne
nyde godt af fugtigheden fra græsset. Den anden del blev lagt i vand i et langt kar og holdt
under vand med en træklods.
Som forventet blev vandet i karret ildelugtende, så vi udskiftede det et par gange. Jeg var
også meget omhyggelig med, at hørren blev vendt hyppigt og at den altid var under vand.
Det var lidt vanskeligt, for hørren var for lang, så jeg måtte presse den noget sammen.
Men efter 15 dage kunne jeg gnide fibrene fri for barken og hørren blev taget op af vandet.
Den havde en smuk gylden hvid farve.
Vejret var ganske udmærket til markrødning.
Det var mest gråvejr og hyppige regnbyger. Hvis
der undtagelsesvist (det var sommeren 2017)
var solskin et par dage, vandede jeg hørren lidt.
Jeg vendte det omhyggeligt hver anden dag, og
den fik efterhånden den rigtige gråsorte farve.
Da jeg efter kun 17 dage kunne mærke at stilkene var skøre og barken faldt af, når jeg gned
dem, skønnede jeg, at denne del af hørren også
var færdigrødnet.
Vi satte først den rødnede hør til tørring på græsplænen. Her kunne vi tydeligt se forskellen
i farverne mellem de to former for rødning. Den gråsorte markrødnede hør og den lyse
gulhvide vandrødnede.
Men for en gangs skyld skinnede solen, og jeg blev bange for, at hørren tørrede for hurtigt.
Den blev sat op på terrassen og kunne her tørre stille og roligt, til jeg fik tid - og ikke mindst
tog mod til at finde ud af, om al besværet gav frugt i form af spindefibre.
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Brydning: 22. oktober
Midt i efterårsferien listede jeg ned til
hørhjørnet på Hørvævsmuseet for alene
at opleve fiaskoen at alle stråene ville
knække.
Men det skete ikke, Barken knækkede
nemt under brydningen og faldt fint af i
en stor bunke. Og det gjaldt både de
markrødnede og de vandrødnede
hørstrå.
Skætning: Den 22. oktober
Det samme gentog sig ved skætningen. De
smukke blanke, lange fibre var nu en realitet.
Jeg kunne ikke lade være med at tilkalde kolleger som arbejdede andre steder på museet, så
heglingen foregik i fuld offentlighed.

Hegling: Den 22. oktober
Vi har 3 fingrader af hegler på museet. De er
lavet af tidligere frivillige, så vi undgår at bruge
de gamle hegler, som ellers ville blive ødelagte,
ormædte og skrøbelige som de er.
Der blev temmelig meget affald fra heglingen
ved alle tre hegler. Men det meste kan helt sikkert bruges til spinding af blårgarn, til isolering,
reb eller polsterfyld - som de gamle gjorde.
Men det kommer senere. Foreløbig nyder jeg synet af de smukke heglede bundter af hør.
Spinding: Den 22. oktober
Men jeg måtte lige prøve samme aften.
Og det kan lade sig gøre. Men det er faktisk ikke så nemt. Jeg ville gerne spinde fra rokkehovedet, hvor fibrene lægges op i u-form. Men fibrene er for lange til det. De er for vanskelige at trække ud, så jeg måtte tilbage til bogen, Linboken, som har været en slags bibel
med viden og inspiration for mig ved forberedelse af alle processer.
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Jeg tror nok, at ”forklædemetoden” passer
bedst til min slags hør. Den går ud på, at hørfibrene fastgøres i hver side af forklædet og
ligger løst tværs over maven. Man trækker så
enkelte fibre frem fra midten og kan spinde
ganske tynde tråde.
Rensning af frø: Den 30. december
Frøstandene blev knust af 6 gange i en plastikpose med en kagerulle. En si med huller,
som frøene kunne gå igennem sørgede for, at
de største skaller var tilbage. De blev lagt til
side til hønsene. Sammen med frøene var der jord og små fine skalrester.
Jorden blev siet fra gennem en sigte med
små huller, som frøene ikke kunne gå
igennem.

Det var værre at få de små skaller væk fra
frøene. Men en forsigtig pusten klarede det.
Resultatet blev 395 gram hør ud af 450 gram
frøstande. Mere end nok til næste såning - der kan også bages meget brød med frøkerner.
Gunnar har været med i alle processerne og har lavet fine billeder. De skal bruges. Jeg fik
lov at udstille mit lille eksperiment i et par montrer i caféen på museet.
Udstillingen kan nu ses der, inden de ”rigtige” caféudstillinger.
Men drømmen er at kombinere tekst og billeder i et lille hæfte, som forhåbentlig kan inspirere andre til at så hør i haven. Om det så kun er for at nyde de smukke blomster og frøstande.
Lis Brandt
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Vil du være med?
Hørvævsmuseet drives af frivillige og vi kan altid være flere. Der er mange forskellige muligheder for deltagelse: Ved vævene, i værkstedet, i
pudsestuen, i caféen, i butikken, i skoletjenesten, i administrationen…..

Kig forbi en mandag eller onsdag formiddag, hvor vi har gang i vævene
eller kontakt os for at høre mere om livet som frivillig på Hørvævsmuseet.

Invitation til alle vore medlemmer
Sæsonåbning 2018
Lørdag den 5, maj kl. 11:00-13:00 på Hørvævsmuseet
Program
1.
2.
3.
4.

Velkomst ved formanden
Koncert med Kantanterne
Kort præsentation af udstillingerne
Derefter er Hørvævsmuseet vært ved en forfriskning

Museet åbner for publikum kl. 13.
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