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Udstillinger på Hørvævsmuseet 
Temaudstilling 1. maj - 27. september:  

Lis Ahrenkiel: Et liv med broderier 
  

Caféudstillinger: 
1. maj - 14. juni Kirsten Berg: Papir, klip og sten 

16.juni - 12. juli Anne Birgitte Beyer, Katrine Ørnstrup og 

 Brynhild Tophøj: Som sig HØR og BØR 

14. juli - 16. aug. Antoinette Thomsen: Tusch og akvarel 

 Else Høbye: Pop-op kort 

18. aug.-27. sep.  Fyns Væve- og Textilkreds: Jord, ild, luft, vand 

   

Efterårsudstilling 10.—18. okt.   
Assens Billedskole udstiller 

   

Andre aktiviteter 
26. juli  Museumsdag  

30. august Knipledag, kl. 13 - 17 

13. september Rokketræf, kl. 10 - 16 

21.-22. november Julesalg på museet, kl. 11 - 16 

27. juni, 4. og 11. juli Workshops i løbebinding, kl. 10.00 – 13.00

 pris 100 kr., henvendelse katrine@ornstrup.dk  

  

Hørvævsmuseets aftenskole 
18.-19. april  Fra fiber til tråd  v/ Anne Marie Nielsen,  

henvendelse annemarie0404@hotmail.com 

25.-26. april, 30,-31, maj og 19.-21. juni: 

 Kursus i plantefarvning v/ Ulla Mariager,

 henvendelse: ullamariager@gmail.com  

  

Se tillige hjemmesiden og dagspressen 

Hørrens rejse fra mark til mand 
Denne hørtråd er håndspundet, og den er klar til at blive vævet og 

dernæst syet til for eksempel en skjorte. Men mange hænder har 

været i gang, før hørren er blevet til så fin en tråd. Først er hørren 

sået, luget og passet godt og derefter rusket, vejret og knevlet. Før 

de spindbare fibre kan udskilles fra planten, skal hørren rødnes, 

brydes, skættes og hegles, inden den kan spindes til en tråd. 

 
Tråden er spundet af BirgitThomsen på Ribe VikingeCenter i 2012. 

Sammen med Syddansk Universitet dyrkede og behandlede vi-

kingecentret hør og rekonstruerede en hørskjorte fundet ved bred-

den af Viborg Søndersø fra omkring 1050.  

 
 Processen gav indsigt i fremstillingsmåden og brugen af de redska-

ber, som vikingerne havde til rådighed såvel som en fornemmelse 

af, hvor lang tid, det har taget at producere en lignende skjorte.  

Tidsforbruget på at fremstille bare en enkelt hørskjorte var:  

Proces  Forklaring Tid i timer 

Dyrkning   15 

Knevling Rense frøene af hørplanterne 3 

Rødning Nedbryde den træagtige del  1 

Brydning Knække veddet 12 

Skætning Fjerne veddelene 4 

Hegling Kæmme så fibrene ligger parallelt 6 

Spinding Fremstille tråden 188 

Vævning Lave stoffet 108 

Blegning Lysne stoffet i solen 1 

Syning Fremstille skjorten af stoffet 17 

Total   355 
 
Ud fra det må man kunne konkludere, at en meget stor del af kvin-

ders tid er gået med at sørge for at få tøj på kroppen. 

Rapporten om projektet kan findes på Ribe VikingeCenters hjemme-

side http:ribevikingecenter.dk/media/64445/Hørrapport_DK.pdf 
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