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FORORD

Det er væsentligt for Anne Marie Egemose og Erik 
Brandt, at de i deres kunstneriske virke har rod i 
landbruget. De er begge vokset op på gårde, og 
sammen har de drevet Eriks fødegård nær Assens 
på Lillebælts kyst. Her har de udviklet deres sans 
for landskabets former og farverne, der følger års-
tidernes skiften. 

Den dobbelte opfattelse af naturen som skøn og 
nyttig viser sig i deres værktitler, der indeholder 
ord som korn og jord, selv om de arbejder med så 
forskellige materialer som sten, metal, grafik, tråd 
og fotografi. I denne udstilling har de to samlet alt 
ved at gå tilbage til udgangspunktet. De er begyndt 
helt tilbage ved hørfrøet, har passet deres planter, 
ladet dem gennemgå hele processen, indtil de er 
endt som det materiale, der står til rådighed for 
kunstneren eller håndværkeren. Og hele forløbet 
er fastholdt fotografisk.

Igennem de mange år har et vigtigt mål for Anne Ma-
rie og Erik været at inspirere og vejlede unge kunst-
nere. Vi finder det smukt bevist i Susanne Nielsens 
fortælling i dette skrift. - Selv oplevede jeg det ved 

at se, hvor opmærksomt og hjælpsomt de råder mine 
to praktikanter fra Barcelona, de to unge kunstnere 
Mariona og Pedro, to mennesker fra storbyen, der i 
2019 dybt fascinerede fulgte årstiderne i landskabet 
her omkring Hørvævsmuseet og vævede dem ind i 
de værker, de udførte, mens de boede i Glamsbjerg. 

Anne Marie og Erik har udstillet mange steder 
i Danmark og i udlandet, ofte i fællesskab med 
andre fremragende kunstnere. Men denne gang 
har de valgt at udstille i nærheden af det sted, hvor 
deres materiale har groet, og det er vi meget tak-
nemmelige over her på Hørvævsmuseet. 

Anne Maries og Eriks landbrugsfaglighed fornægter 
sig ikke. Under hele dyrkningsperioden lod de os 
nyde de smukke hørplanter, deres blå blomster og 
de fine hørfibre, der blev ud af dem. Men samtidig 
talte de ivrigt om mulighederne for at etablere en 
produktion af hørtekstiler i Danmark, der kunne 
erstatte den kraftigt forurenende og ressourcekræ-
vende bomuld. Her ligger en opgave for økologerne!

Bent Bille

Erik Brandt, foto. BLOMSTRENE HØR. 2020. 30 x 23 cm.
Foto: Erik Brandt

VÆRKSTEDERNE BRANDT/EGEMOSE 
Væv · grafik · skulptur · foto HØR, SKØNHED OG NØDVENDIGHED
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Erik Brandt og Anne Marie Egemose på deres værksteder. 2019
Foto: Stuart Mcintyre

Skitse af KLINTEN ved Lillebælt. 1997

Jordspor-klinten, højen og høsten
Af Jette Hartvig
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Inger og Anne Marie væver JORDSPOR - KLINTEN. 1998
Inger og Anne Marie set gennem gobelinens trend 

Foto: Erik Brandt

Anne Marie Egemose. Små akvarelskitser forlæg til vævede billedtæpper 1985-86, hvor Jette var elev på værkstedet
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Anne Marie Egemose. Gobelinen. JORDSPOR-KLINTEN. 1998. Hør, bomuld, hestehår. 290 x 160 cm. 
Kunstnerens ejendom. Foto: Inferno

Jordspor-klinten, højen og høsten

Fra foråret 1984 var jeg i et års tid væveelev hos 
Anne Marie Egemose. Det år, hvor jeg også boede 
på hendes og Erik Brandts gård, Mariendal, gav 
mig et indblik i, hvordan de begge helt konkret 
gav deres erfaringer med og glæde ved natur og 
landbrug et kunstnerisk udtryk.

Et af de billeder, jeg var med til at væve, var For-
årets Portal. Skitsen, vi arbejdede ud fra, var ganske 
lille og sikkert en af dem, Anne Marie ofte sad og 
malede ved et vindue i værkstedet. Disse skitsers 
lille størrelse og store intensitet lod meget være 
åbent for fortolkning, og det var tydeligt, at de 
som forarbejde til en kommende vævning var noget 
sanset og erindret, som fik form. De var visualise-
ringer, ikke arbejdstegninger.

Jeg husker, at Anne Marie fik en opgave, hvor hun 
ville væve et billede af en moden kornmark, og da 
markerne på det tidspunkt var høstede, bad hun 
med respektindgydende konsekvens om at vente 
til året efter, så hun havde en helt frisk erindring 
om farve og struktur at arbejde ud fra. Men når 
man ser på Anne Maries vævede billeder, er de 
ofte enkelt og stramt bygget op i et symbolsk bil-
ledsprog. Så hvorfor var synet af en kornmark så 
betydningsfuldt? 

For at komme denne forbindelse mellem erfaring 
og billede nærmere, vil jeg se på tre af Anne Maries 
billedvævninger.

Vævningen Klinten fra 1998 er et symbolsk billede 
på jordens porøsitet og dens frugtbare møde med 
lyset. Det viser et lodret snit ned gennem jorden, 
hvor man øverst ser spirer på vej op i små drivhuse 
af lys og varme.

At jorden er porøs, er jo ikke noget, man normalt 
kan se. Det er noget, man erfarer, når man arbej-
der med den, sådan som Anne Marie og Erik har 
gjort det i mange år med gården og stadig gør det i 
haven. Her ser vi porøsiteten i form af vævningens 
transparens og krydsende nedadgående linjer. Men 
hvorfor bliver linjerne lysere, jo længere vi kommer 
ned i jordens dyb? Det gør de, fordi dette også er 
et billede af den klint, som ligger lige nedenfor 
Mariendal. Når man går på den stenede strand 
ved Lillebælt, kan man se lyset reflekteres i de våde 
sten langs stranden. Trods sin stramme og enkle 
komposition er Klinten sanset og erfaret. 

Også Drengehøjen fra 2005 er et snit gennem 
jorden. Men hvor Klinten var et geologisk snit, 
er Drengehøjen et historisk snit. Og hvor det gule 

Af Jette Hartvig
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Anne Marie Egemose. Gobelinen JORDSPOR - DRENGEHØJEN. 2006. Hør, bomuld, lindebast. 190 x 150 cm.
Ny Carlsbergfonden. Designmuseet Danmark. 

Foto: Pernille Klem

Anne Marie Egemose. Skitser af DRENGEHØJEN OG LANDSKABET OMKRING GRAVHØJEN V/ VOLDTOFTE

Højen med sine myter.
Der bærer det store rum af tid i sig ligger på muldlag,
hvor bronzealderbonden gik med arden,
og pløjede jorden, såede, levede og døde.
Tiden spænder sin store bue til os. I et splitsekund
er vi der og her i vejret, i torden på Drengehøjen.

Digt af Anne Marie Egemose
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lys i Klinten var symbolsk, uden for tid og rum, er 
det i Drengehøjen en solopgang, det vil sige noget 
regelmæssigt tilbagevendende. Tid.

Drengehøjen rummer flere synsvinkler. Man kan 
løfte blikket og se hen over landskabet mod hori-
sonten, og man kan sænke blikket og se bronzeal-
derhøjen som en form i landskabet. Eller man kan 
lade blikket følge de arkæologiske udgravninger 
ned i jorden, hvor man ser højens mange lag og 
sporene efter ageren, den er rejst på. Men højen 
ikke bare ligger på muld, den er muld. Over et stort 
område har man skrællet den frugtbare overjord 
af for at stable græstørven til en gravhøj. Menne-
sker, som var afhængige af at dyrke jorden, gav 
helt bogstaveligt deres livsgrundlag til den døde. 
De har kendt konsekvensen af deres handling og 
erkendt højen som mere end en iøjnefaldende form 
i landskabet.

På samme måde er Drengehøjen ikke en hyldest 
til historiens vingesus over et storladent guldalder-
landskab. Højen, som vi ser den her, er et billede på 
arbejdet med at gøre jorden frugtbar. Og også her 
falder lyset på de dybeste lag, der hvor ”bronceal-
derbonden gik med arden og pløjede jorden”. Der 
er ikke bare pløjet. Vi kan se det. Nogen har pløjet. 
Der er et erfaringsfællesskab dybt ned i tiden, som 
”spænder sin store bue til os / i et splitsekund / er 
vi der og her” (Citaterne er fra digtet JORDSPOR 

DRENGEHØJEN af Anne Marie Egemose).

Høsten fra 2018 er som Klinten og Drengehøjen 
et jordspor, men med et helt anderledes blik på 
jorden. Mørket er forvist til en smal stribe øverst i 
billedet. Det trækker op til regn, men høsten er i 
hus. Jorden, arbejdet og historien er veget for øje-
blikkets glæde. Det er stråenes farve og struktur 
på overfladen, der fylder billedet. Det er lys, det er 
nu, det er overskud og fest. 

Billedet er langt og smalt, og vil man tage hele 
landskabet ind, er det nødvendigt at lade blikket 
vandre – eller selv vandre ind i billedet og ud over 
stubmarken under de tunge skyer. Ikke, som var 
det virtual reality, der forsøger at ligne virkelig-
heden uden at være det. Dertil er billedvævning 
alt for knyttet til en anden form for virkelighed, 
nemlig materialer og håndværk. Til gengæld åbner 
billeder som Klinten, Drengehøjen og Høsten sig 
”i et splitsekund” for os i en fælles virkelighed på 
tværs af rum og på langs ad tid. Det gør de, fordi de 
er skabt på baggrund af iagttagelser og fælles men-
neskelige erfaringer. Det er ikke sikkert, at vi andre 
kender synet og duften af en moden kornmark, 
men Anne Marie Egemose gør, for hun har stået 
og set ud over den, ligesom broncealderbonden, og 
giver det videre til os i sine billedvævninger. 

Anne Marie Egemose. Akvarelskitse af JORDSPOR- HØSTEN. 2017
Foto: Erik Brandt
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Anne Marie Egemose. SOLRING. 2000. Messingnet, messing folie, kozo papir. 180x180 cm.
Plejecenter Sydmarksgården, Verninge, Assens

Foto: Erik Brandt

Anne Marie Egemose. Gobelin. 1. JORDSPOR- HØSTEN. HVERDAGENS MYSTERIER, ET SYMBOL PÅ HØSTEN. 2018 
Hør, bomuld, lindebast. 375 x 80 cm.

2. Detalje af JORDSPOR- HØSTEN. Kunstnerens ejendom. Foto: Erik Brandt

HØSTEN
Høsten er
liv
Tager og giver,
i lyset
i mørket.

Digt af Anne Marie Egemose
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SOL og HØJ

Værkerne SOL og HØJ udgør en helhed, som sym-
boliserer Sol og Jord. I nordisk og græsk mytologi 
symboliserer Jorden det kvindelige og Solen det 
mandlige. Samhørigheden og forskellen mellem 
Sol og Jord understreges af kunstnerens materia-
levalg og i skiftene mellem transparente og tætte 
elementer. 

SOL er udført i messingnet med påhæftet, plisseret 
messingfolie. Plisseringen overskrider nettes gitter-
værk og gør SOL til en flade, der både skygger og 
stråler. HØJ er udført i messingnet med tuchind-
farvet kozopapir, der er revet i strimler. Papirets 
strimler giver et flosset, organisk udtryk. 

HØJ er inspireret af Lusehøjen på Vestfyn, en af 
de rigeste gravhøje fra Yngre Bronzealder i Nor-
den. Lusehøj blev udgravet første gang i 1861 af 
Frederik den 7.

Ved denne udgravning fandt man en brandgrav, 
en edsring, flere stangknapper, rageknive og kar. 
Omtrent 100 år senere blev højen udgravet på ny af 
Fyns Stifts Museum, hvor endnu en brandgrav blev 
fundet. Man fandt også fire mindre høje omkring 
storhøjen. Det vurderes, at Lusehøj var ca. 6 meter 
høj og 36 meter i diameter.

Siden 1800-tallets begyndelse har arkæologer be-
mærket, at der på egnen ved Voldtofte fandtes sær-
deles mange levn fra Yngre Bronzealder. Igennem 
1900-tallet blev det dokumenteret, at der kunne 
være tale om er rigdomscenter. Fund i 2020 fra 
Voldtoftes mange gravhøje satte trumf på, og der 
hersker ingen tvivl om, at områder i fortiden var 
et rigt og betydningsfuldt magtcenter. 

Helle Ålsbøl 
Etnolog og museumsinspektør  

Slagelse Museum. Museum Vestsjælland

Værkerne er udført af Anne Marie Egemose 1997

Anne Marie Egemose. Gobelin. HØSTENS PORTAL. 1986. Hør, sisal, tagrør, hestehår. 110 x 130 cm.
Designmuseet Danmark. Foto: Erik Brandt

Værkerne SOL OG HØJ. 1997. Sol: messingnet og messingfolie.Høj: messingnet og kozopapir 
SOL. 185 x 160 x 25 cm. HØJ. 155 x 100 x 20 cm. GlamsBjergHus. Glamsbjerg. Foto: Leif Hansen
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Anne Marie Egemose. Miniature vævning. HJERTEORDBOGEN. 2003. Hør, guldtråd, rødlakeret kozopapir. 13 x 13 cm.
Privateje. Foto: Erik Brandt

1. Kortæppe til Søllested Kirke væves af Inger og Kisser
2. Koret i Sct. Nicolai Kirke, Køge under restaurering

3. Alterpartiet med kortæppe, 1988
4. Detalje billed af kortæppe i Sct. Nicolai kirke

5. Kortæppe udført af Anne Marie med ROSEN motiv, knæfaldsskranke designet af Erik Brandt og udført af lokale håndværkere
6. Bomning af kortæppet til Gamtofte Kirke

7. Jette og Anne Marie væver kortæppet til Gamtofte Kirke, 1985
8. Søllested Kirke

Inspirationen til HJERTEORDBOGEN går langt tilbage. For mere end 20 år siden så jeg på Frederiksborg Slot bogen Jammersminde. Det, som betog 
mig, var ikke så meget tekstens indhold, men bogens udformning. Som den lå der opslået, havde den form som et hjerte, og kanten var klippet i tunger. 

HJERTEORDBOGEN er også inspireret af, at jeg slog op i en fransk ordbog, og til min overraskelse fandt næsten en side med ord, som beskriver kærlighed.
 - Det inspirerede mig til at arbejde med hjertet i både ord, form og farve. I HJERTEORDBOGEN er de franske ord oversat til dansk og skrevet ind med sort 

tusch på rødlakeret kozopapir, så når vi bladrer i den, kan vi læse, hvad der står i en dansk/fransk ordbog om kærlighed.

Anne Marie Egemose. Billedvævning  I. FAN. 1992. Hør, papirsnor, hestehår. 60 x 40 cm.
Næstved Museum. Foto: Jens Olsen 

Værksted, Anne Lise, Anne Marie og Ulla, klargør FAN's til udstilling, Gallery 21, Tokyo
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Anne Marie Egemose. 1. FLETNING FÆRDIG HEGNING. februar 2019. Bent Vinkler
2. NÆRBILLEDE AF HEGNING M/ SKILT

3. HEGNING OM MADJORD. 2019. TRÅDE TIL NATUREN. I parken på Johannes Larsen Museet, Kerteminde
Foto: Erik Brandt

Over en lang årrække har Anne Marie Egemose 
arbejdet med HEGNING. Baggrunden er oplevel-
ser i Island i 1960'erne, hvor der indenfor hegnene 
var frodig plantevækst, mens områderne udenfor 
hegnet var nedgnavet af dyr og dermed goldt. Anne 
Marie Egemoses liv har altid været knyttet til land-
bruget, hvilket har gjort det klart for hende, hvor 
afhængig vi er af Madjorden, det øverste tynde 

lag muldjord, som er en forudsætning for plante-
vækst og dermed for menneskeliv. Installationen  
HEGNING OM MADJORD er en del af udstil-
lingen "Tråde til Naturen" og et fællesmenneske-
ligt opråb om at passe på Madjorden og klimaet. 
Pilefletningsarbejdet er udført af Bent Vinkler.

Malene Linell Ibsen, museumsinspektør  
Johannes Larsen Museet, Kerteminde.

HEGNING OM URTEHAVE PÅ ISLAND
Parken Kunstcentret Silkeborg Bad. 2003

VÆRNE OG HEGNE OM MADJORDEN, 
MULDLAGETS LIV
Værne og hegne om Madjorden, muldlagets liv
I muldlaget
frøet sås, spirer,
i vejret, solen og regnen
og med menneskers kendskab og omhug,
dyrkes haver, marker og skove
her
og alle steder i verden,
Planterne er vores og dyrenes føde.
Nu
og for kommende generationer.

Digt af Anne Marie Egemose

HEGNING OM MADJORD
Udstillingen TRÅDE TIL NATUREN. Installation i parken på Johannes Larsen Museets, Kerteminde  2019

Anne Marie Egemose. HEGNING OM URTEHAVE PÅ ISLAND. 1962. SPIRIT OF MATERIALS
Anne Marie Egemose. Skitse fra Island 1962. 28 x 24 cm. Kunstnerens ejendom. Foto: Erik Brandt
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Anne Marie Egemose. Gobelin. JORDSPOR - KANNEHØJEN. 2009. Hør, bomuld, lindebast. 180 x 180 cm.
Ny Carlsbergfonden. Vestfyns Gymnasium. Foto Erik Brandt

Anne Marie Egemose. SKITSE AF TRAKTOR DER JÆVNER EN HØJ. 13 x 13 cm.
Kunstnerens ejendom. Foto Erik Brandt

Maskinerne 
maser menneskene, jorden.

Findes mådeholdet
fuglen flyver tavs.

 Digt: Anne Marie Egemose
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TUSCH/AKVAREL og KOLDNÅL TRÆSNIT

1. 2. 3. VINTERVÆKSTER OG FORÅRSSPIRER. 2018. Tusch/akvarel på kozopapir. 20 x 15 cm. Kunstnerens ejendom. 
4. JEG GAV DIG MIN RING. Digt af Simon Grotian. 1. v. 2014. Koldnål. 53 x 25 cm. Kunstnerens ejendom. 

5. DEN YNDIGSTE ROSE ER FUNDEN. Salme af Brorson. 1. v. 2014. Koldnål. 53 x 25 cm. Kunstnerens ejendom. 
6. HVAD LOTUS BLOMSTEN HVISKEDE OM. 2016. Koldnål. 15 x 15 cm. Kunstnerens ejendom. 

7. HJERTES VEJE. 2016. Koldnål. 15 x 15 cm. Kunstnerens ejendom. 
8. HJERTES VILDVEJE. 2016. Koldnål. 15 x 15 cm. Kunstnerens ejendom. 

9. ET HJERTE KAN VISNE. 2016. Koldnål. 15 x 15 cm. Kunstnerens ejendom. 
Foto: Erik Brandt

10. HVERDAGE VED LILLEBÆLT - LEG PÅ STRANDBREDDEN - 2017. Træsnit. 15 x 12 cm. Kunstnerens ejendom. 
11. HVERDAGE VED LILLEBÆLT - HESTE SVØMMER I LILLEBÆLT - 2017. Træsnit. 15 x 12 cm. Kunstnerens ejendom. 

12. HVERDAGE VED LILLEBÆLT - BUNDGARN DER DRIVER PÅ ISFLAGE - 2017. Træsnit. 15 x 12 cm. Kunstnerens ejendom. 
13. KLINTESKOVEN PÅ HELNÆS - 2020. Træsnit. 24 x 30 cm. Kunstnerens ejendom. 

14. STRØMMEN ER GÅET - 2020. Træsnit. 24 x 30 cm. Kunstnerens ejendom. 
15. NU KOM LYSET IGEN - 2020. Træsnit. 24 x 30 cm. Kunstnerens ejendom.  

16. H.C. ANDERSENS BILLEDVERDEN - EN LILLE FJER KAN NOK BLIVE TIL FEM HØNS - 2020. Træsnit. 29 x 30 cm. Kunstnerens ejendom. 
17. H.C. ANDERSENS BILLEDVERDEN - DET FÆLE OG DET SKØNNE - 2020. Træsnit. 29 x 30 cm. Kunstnerens ejendom. 

18. II SOLMØNSTER - 2006. Træsnit. 24 x 23 cm. 
Foto: Erik Brandt
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Anne Marie Egemose. Gobelin. SOMMERENG. 1986. Hør, sisal, bomuld. 155 x 170 cm. 
Gobelinen blev købt af Statens Kunstfond. Deponeret på Kunstmuseet Trapholt. Foto: Erik Brandt

Anne Marie Egemose. Akvarelskitse. 1985. 9 x 10 cm. Til gobelin. SOMMERENG

Vejen var helt fedtet af sukkerroetransporter, og 
roerne lå i store dynger på de lige så fedtede marker 
i det bakkede, vestfynske landskab. Buschaufføren 
havde sat mig af ved Stensledgårdsvej ret tæt på 
Mariendal. Jeg gik i et landskab, jeg ikke kendte, 
betragtede alt. Pludselig lå Lillebælt foran mig som 
en blank stribe. Jeg havde en lyseblå regnfrakke på, 
og jeg gik lidt søgende rundt ved den store pro-
prietærgård fra 1900-tallets begyndelse, da Anne 
Marie fik øje på mig gennem køkkenvinduet. Hun 
så den lyseblå regnfrakke mod Lillebælts blå farve. 
Det var et billede. Da jeg tre år senere blev elev på 
Anne Maries værksted, var høsten lige afsluttet. 

Stubmarkerne var en opvisning i strågule farver, 
roerne var endnu ikke taget op. Jeg var elev sam-
men med Kisser, som jeg også kendte fra Kunst-
håndværkerskolen i Kolding. Vi boede på de gamle 
pigekamre, der lå oppe på gårdens loft. Vi arbejde-
de, spiste og sov under samme tag som familien. Vi 
var også en del af familien. Det skete umærkeligt, 
pludselig indså vi, at vi ikke kun var elever, der 
var kommet for at lære et vævehåndværk, vi var 
kommet i en skole, hvor alt fra brødbagning til 
samtaler om kunst og bøger havde lige så stor vægt, 
som det der skete på værkstedet. Hver dag betød 
en åbning af sanserne. Ofte mod noget ukendt. 

Anne Marie viste mig en lille akvarel. Den skulle 
blive til et stort billedtæppe, og hun syntes at op-
gaven passede til mig. Måske var det noget med 
farverne, der lå som lette strøg i akvarellen. Skitsen 
hed Sommereng og tæppet skulle være en sommer-
eng. En vævet erindring om markens blomster i et 
lysende farvespil. Kasser med sisal i klare farver 
samt et væld af garner i sarte, grågule toner blev 
lagt frem i værkstedet. Jeg begyndte at væve prøver, 
men jeg kunne ikke få prøverne til at lyse som 
akvarellen. Selv de lette farver så tunge ud i væv-
ningen. Det syntes Anne Marie også. Hun vidste et 
sted, hvor der lå en stubmark, som endnu ikke var 
pløjet op. I Lundager. Den skulle jeg se. Jeg cyklede 
derud en eftermiddag og jeg betragtede marken 
længe. Jeg havde set et utal af stubmarker gennem 
livet, gået i dem, trådt stubbene flade, lyttet til ly-
den af stubbe der sammenpresses under fødderne. 
Gået med både sandaler og træsko i stubmarker. 
Fået revet anklerne af de hårde stubbe. Men må-
ske havde jeg aldrig rigtig set markerne? Stråene i 
marken havde mange gule farver, og teksturen var 
næsten som den sisal der lå i værkstedet. Marken 
var fyldt med grønne pletter, spildt korn og græs 
havde spiret. Lysende grønt. Marken lignede det 
gullighvide papir, som Anne Marie havde malet 
akvarellen på. Jeg cyklede hjem igen. Nu forstod 
jeg akvarellen lidt bedre. Prøverne blev også bedre, 
og jeg kunne endelig skære kæden. Den blev bom-
met på en opretstående gobelinvæv – en væv, jeg 

ingen erfaringer havde med. I fællesskab tegnede 
Anne Marie og jeg kalken, den blev syet fast i for-
vævningen, og selve vævearbejdet kunne begynde. 
Akvarellens penselstrøg skulle væves i brokadetek-
nik, så de lå som lette skygger i vævningen. Det 
fordrede både øvelse og håndelag.

Kisser og Anne Marie vævede i fællesskab på et 
kortæppe til en kirke i Jylland. De arbejdede også 
på en opretstående væv, men den var ombygget til 
gulvtæppevæv. Slagbordet fungerede efter vægt-
stangprincippet, og de mange sandsække, som var 
fastgjort, blev senere udskiftet med tunge lodder. 
Vi sad i hver vores lokale. Jeg forsvandt efterhån-
den ind i min sisalverden, men blev mindet om en 
anden verden, hver gang det tunge slagbord med 
stor kraft blev slået mod et nyt skud i kortæppet. 

Det efterår døde min farmor og min faster med en 
måneds mellemrum. Tankerne om dem forsvandt 
ind i vævningen. Det store spørgsmål om, hvad 
jeg egentlig ville med mit eget liv gjorde også. Det 
var eksistensens grundstof, der lagde sig som en 
usynlig vævning oven i den synlige.

Anne Marie og Erik havde forpagtet Mariendals 
jord ud få år tidligere. De var stadig landmands-
folk, men de praktiserede i stedet landbruget i deres 
kunst. For hver dag blev det mere og mere tydeligt.

SOL og HØJ
Værkerne er udført af Anne Marie Egemose 1997

Et mønster i marken
Af Susanne Nielsen
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Eriks værksted var fyldt med strandsten. Fossiler 
havde han et særligt blik for, men der var også 
sten med fine linjer, spor og teksturer. De mange 
strandfund skærpede ens sanser, man betragtede 
derfor Eriks skulpturer med en anden og større 
opmærksomhed. Der var huggeprøver og forstadier 
til skulpturer overalt i værkstedet. Modellen af en 
vandkunst til Dalum Landbrugsskole ventede på 
at blive realiseret, men huggeprøverne i granit var 
færdige. Man kunne røre ved dem. I vandkunsten 
skulle hugges et parti med blankpolerede kerner. 
Den måde kornet, kernerne, lå i stenen, fik mig til 
at tænke på, når min far havde strøget hånden over 
den modne byg, og kernerne lå i hans åbne hånd. 
Som et mønster.

Erik var formand for Billedhuggerværkstederne 
på Hollufgård, og det betød mange ture til Oden-
se i forbindelse med det organisatoriske arbejde. 
Kameraet havde han altid med i bilen, fotografiet 
var en anden side af hans virke. Han dyrkede ikke 
markerne længere, han fotograferede dem. Han 
fotograferede også roekuler. Placeringen i landska-
bet, tildækningen. Den sorte plastic der beskyttede 
mod vinterens frost. En dag havde han opholdt 
sig særlig længe ved en roekule, fotograferet den 
fra mange vinkler. Til sidst havde roekulens ejer 
nærmet sig med en vis uro. 
– Er du fra miljøkontrollen? havde han spurgt. Erik 
havde svaret, at lyset faldt meget smukt i den sorte 

plastic på et bestemt tidspunkt af dagen, og det 
havde vakt hans interesse. Efterfølgende havde de 
talt om landbrug og roedyrkning, hvilket havde 
beroliget landmanden.

De sort-hvide film blev fremkaldt i Eriks mørke-
kammer, og når billederne var tørre, blev de lagt i 
lange rækker på et bord i stuen. Det var den første 
udstilling. Kisser og jeg var dermed de første ud-
stillingsgæster, og jo flere af Eriks billeder vi så, 
jo sværere syntes vi, det var selv at fotografere. Vi 
kunne kun tage banale og kedsommelige billeder. 
Vi havde meget at lære.

Eriks mor boede i sin egen fløj på gården. Hun blev 
kaldt farmor af alle – også af Kisser og mig. En 
aften havde hun inviteret os begge ind i sine stuer. 
Kniplebrættet stod fremme ved vinduet. En gang 
om ugen bar hun det ud i sin lyseblå Volvo Ama-
zon, hvorefter hun kørte til knipleundervisning i 
Assens. Lige som Anne Marie og Erik havde far-
mor også mange billeder på væggene. Over en fin, 
gammel mahognisofa hang to portrætter af Eriks 
oldeforældre. De var malet af Dankvart Dreyer. 
Vi skulle sidde i mahognisofaen, for farmor havde 
lagt alle sine duge og tekstile skatte fra Helnæs 
frem på mahognibordet. Dem ville hun gerne vise 
os. Duge i drejl og damask, blanke og skinnende 
hvide. En dug sammensyet af to bredder vakte 
især vores opmærksomhed. Den var vævet med 

Erik Brandt. Vandkunst. DALUM LANDBRUGSSKOLE. Dalum. 1987. Vandkunst i granit 
Detalje og skitse af vandkunst 

Foto: Erik Brandt



36 37

dobbeltspolet bomuldsgarn i et enkelt mønster, 
der adskilte sig meget fra de fine damaskduge. – 
Vi kan analysere den, forslog jeg. Jeg løb straks 
op på mit værelse efter patronpapir, målebånd og 
blyanter. Farmor var overrasket over den drejning, 
som aftenen pludselig havde fået, og hun lyttede 
opmærksomt til vores samtale om trådtæthed og 
skaftantal, imens vi satte prikker på patronpapiret. 
Ikke kun farmor betragtede os. Bagfra blev vi også 
betragtet. Oldeforældrene i guldrammer og Dank-
vart Dreyers fine penselstrøg så med.

Tre af Anne Marie og Eriks fire børn, boede stadig 
hjemme. Den yngste, tolvårige Karen, havde en 
dag set i ugeavisen, at der var kommet en heste-
film til Assens Bio. Hun interesserede sig meget 
for heste, og det hun ønskede sig allermest, var at 
få sin egen hest. Erik og jeg ville gerne tage med 
Karen i biografen. Kisser fniste. – Jeg har aldrig 
set en Morten Korch film, forsvarede jeg mig med. 

Med spænding lod vi os alle tre synke ned i bio-
grafsædernes røde plys. Den sort-hvide film tonede 
frem på det store lærred. Vi forsvandt hver ind i 
vores egen verden, i vores egen film. Karen så på 
hestene, Erik så på selvbindere og jeg så på Poul 
Reichhardt. Hvis man ikke lyttede til dialogen 
mellem skuespillerne, var det egentlig en meget 
god film. Poul Reichhardt så i hvert fald godt ud 
i nystrøget, ternet skjorte og renvaskede gummi-

støvler. På vej hjem i bilen talte vi om det, vi havde 
set. Vi havde ganske rigtigt set tre forskellige film.

Familien havde ikke fjernsyn, alligevel savnede 
man ikke billeder. Talrige aftener blev køkkenet 
omdannet til en foredragssal med diasfremvi-
seren i centrum. Billeder fra udstillinger var på 
programmet – fra afrikanske tekstiler til Hannah 
Ryggens billedtæpper. Men det kunne også være 
billeder fra havnen i Assens. Erik fik altid øje på 
noget, som vi andre ikke så. En surring i et tov, 
et fiskenet – hvad som helst. Det hele fik en ny 
og dybere betydning, når han først havde set det 
gennem kameraets søger. Kisser og jeg stod også for 
diasfremvisninger. Jeg viste billeder af hvergarns-
stoffer og gamle dragter fra Stevns Museum, Kisser 
viste billeder fra en rejse til Afrika. Men lige da 
hun skulle sætte kassetten i fremviseren, tabte hun 
den. Dias flød overalt på køkkengulvet. Vi samlede 
dem op, og de kom i kassetten på en ny måde. Vi 
var derfor skiftevis i Afrika og i Slagelse. Den nye 
orden betød, at vi lo meget den aften, og måske er 
det derfor, jeg aldrig har glemt den.

I fritiden gik jeg lange ture på stranden i al slags 
vejr. I silende regn, storm, solsmukke dage. Dage så 
klare, at man kunne række ud efter Bågø. Vinden 
var anderledes, som den altid er ved vand. Mere 
rå, mere støjende. Altid hørbar.

Erik Brandt. VANDKUNST PÅ TORVET I RINGE. 1996. Granit 
Detalje af vandkunst 

Foto: Erik Brandt
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Lillebælt havde en ny blå farve hver dag. Strandens 
sten lokkede med lige så mange farver, mønstre, 
overflader og strukturer. Jeg forsøgte at se på dem 
med Eriks øjne. Strandsten hobede sig op på mit 
værelse. Jeg læste Marie Cardinal og jeg broderede. 
Små billeder og små prøver, der stod i stor kontrast 
til tæppet, jeg vævede på værkstedet. Jeg syede små, 
bitte fjer ind i billederne, og de blev senere udstillet 
i Odense og København. Broderiprøverne sendte 
jeg ind til en konkurrence det følgende forår, og 
de fik anden præmie. 

Efterårets dage blev mørkere, arbejdet med Som-
mereng skred fremad. Hver dag måtte jeg discipli-
nere mig selv, fordi vævningen krævede min totale 
indlevelse. Når arbejdsdagen var forbi, forsøgte jeg 
at træde ud af vævningen igen. For at blive mig selv 
igen. Håndværket var næsten det mindste at lære. 
Jeg skulle også forstå, hvad der drev Anne Marie, 
hvad der var hendes kunstneriske ambition. Jeg 
skulle forstå en proces, som hun fortsat selv var 
søgende på. 

Anne Marie tegnede hver dag, og værkstedet var 
fyldt med skitser, nogle løse og henkastede, andre 
mere gennemarbejdede. Men de var alle sammen 
så gode, at de havde potentiale til at blive monu-
mentale vævninger. En dag spurgte jeg hende, om 
hun ikke var ked af, at hun ikke kunne væve dem 
alle op? – Jeg håber, at jeg vælger de rigtige, sva-

rede hun. Måske er det den allervigtigste lære jeg 
har med fra værkstedet. Valgets betydning. Ikke 
bare i kunsten, men også i livet. At man tør vælge 
noget som betyder, at man samtidig har valgt det 
meste fra.

Det var et travlt efterår. Anne Marie havde også 
en messehagelopgave. Det springende punkt var, 
hvem der skulle væve stoffet. Vi havde regnet på 
tiden og vurderet, at jeg godt kunne nå at blive 
færdig med begge projekter til aftalt tid. Men 
messehagelstoffet var også en læreproces med nye 
teknikker der skulle indøves og mestres, før jeg 
kunne gå i gang med det endelige arbejde. Da jeg 
igen vendte tilbage til gobelinvæven, var det som 
at begynde forfra. Jeg havde en ubehagelig fornem-
melse af, at jeg begik den ene fejl efter den anden. 
Jeg pillede op, begyndte på ny. Penelope er den 
kvinde i historien, der har pillet mest op i væven. 
I de tyve år hun ventede på Odysseus, bestilte hun 
ikke andet. Så kunne jeg vel også pille op. 

Sommereng skulle med på en udstilling i begyn-
delsen af januar og tiden var efterhånden knap. 
Tæppet blev klippet ned på årets sidste dag. Da 
det mørknede, spændte jeg det ud på en plade, 
jeg lagde våde stykker over, men selv nytårsaften 
måtte jeg linde på klædet, ængstelig og urolig for 
det tæppe, der havde drevet mig ud over en kant, 
som jeg ikke vidste fandtes. Det var tydeligt, at 

Erik Brandt. FONTÆNE OG LYDSKULPTUR. 2003. Lys, mørk granit, stål 
Fontæne i Assens rådhusgård, Assens. Foto: Erik Brandt
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jeg havde begået alle fejl. Nytårsdag monterede 
Anne Marie og jeg tæppet i fællesskab, og det var 
færdigt til tiden. På udstillingen blev tæppet købt 
af Statens Kunstfond. Alle de fejl, jeg selv så, var 
alligevel ikke iøjnefaldende.

Kisser havde sagt, at hun ville bo på Fyn, når værk-
stedsopholdet var forbi. Jeg vil også bo på Fyn, 
havde jeg svaret.
I Elverod lejede jeg et skovarbejderhus, jeg flyt-
tede derud i januar, og jeg vidste, jeg ville savne 
Mariendal. Men femogtredive år efter kan jeg se, 
at jeg endnu ikke er flyttet derfra. Jeg var blandt 
væverne på flere af de store udsmykninger til kir-
kerne på Vestfyn. Jeg blev hentet en Skærtorsdag, 
fordi jeg skulle komme til syv slags grønt, og jeg 
var på Mariendal den dag, Karen fik sin første hest. 
Anne Marie og Erik hentede mig i Elverodskoven, 
når jeg tudende og syg af kærestesorg ikke engang 
magtede at tage telefonen. Og når de mente, at 
det gik lidt bedre, kørte de mig hjem igen. Jeg har 
været med til udstillingsferniseringer, konfirmati-
on, sølvbryllup og guldbryllup. Den samtale, der 
tog sin begyndelse, dengang jeg havde en lyseblå 
regnfrakke på, er aldrig ophørt. 
Og regnfrakken? Den har jeg endnu.

Erik Brandt. Bevægelig skulptur. IGENNEM ALT. 2007. Jern og rustfrit stål 
Kunstnerens ejendom. Foto: Erik Brandt
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Erik Brandt. LANGESKOVPORTEN. 2005. Skulptur i stål, granit 
Langeskov Kommune. Foto: Erik Brandt

Erik Brandt. I. OG II. FOTO. 1986. Sort plastik og net 
Kunstnerens ejendom. Foto: Erik Brandt
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LYDENS VÆRK - 1987

Skulptur af lyd -  ' KLOKKEN ' - var et værk Erik 
Brandt skabte til udstillingsstedet Hollufgård ved 
Odense i 1987. Inspirationen var to af 1800-tallets 
mest markante danskere, nemlig H.C. Andersen 
og H.C. Ørsted. De kendte hinanden, fysikeren 
med sit skrift ' Ånden i Naturen ' og eventyrdig-
teren som kunne det særlige at se. ' Han er meget 
visuel....Hans rejsebeskrivelser kan man næsten se 
for sig ', påpegede Brandt.

200 flytbare rørklokker blev opstillet i parken. De 
er skabt af aluminium, et nyt metal, som Ørsted 
udviklede i 1825. Klokkerne er rør, som ved vin-
dens hjælp skaber et lydbillede. 

De klinger ikke samtidig, hvilket skaber interfe-
rensmønster. Det betyder gensidige påvirkning 
mellem lydbølgerne, så der opstår noget nyt. Det 
betyder også netop gensidig påvirkning med ryt-
miske og tempomæssige forskydninger. Alumini-
ummet havde for Brandt vist sig at have en klang, 
som rustfrit stål ikke kunne skabe.

Brandts ide var at skabe en slags kunstnerisk sam-
arbejde mellem naturen og det menneskeskabte 
- hans - metalklokker - så der opstod en form for 
ligeværdighed.

Han skriver: ' Klokkens stille rislen og sitren er en 
klangbund for sjælelig ro og harmoni '. Men nok 
er lyden vigtig - men vigtigst er måske alligevel 
det visuelle.

Skulpturens små bevægelser skal også ses isoleret. 
Ja, der er måske tale om, at man ser lyden. At ' lyden 
bliver stofliggjort '.. sagde Erik Brandt dengang og 
tilføjede ': Jeg opfatter det som et mobilt kunstværk, 
som man måske kun bruger nogle få gange om året '.

Værket er taget med i denne oversigt for at vise, 
hvordan Erik Brandt hele tiden eksperimenterer 
og afsøger nye muligheder med en åbenhed, der 
faktisk er bemærkelsesværdig, hvis man kun ken-
der til hans stenskulpturer.

Af Erik Meistrup

Erik Brandt. Lydskulptur. KLOKKEN på fundamentet af kongehallen i Gl. Lejre. 2012. Stål og aluminium
Kunstnerens ejendom. Foto: Erik Brandt

Lydskulptur. KLOKKEN. 1987. Hollufgård, Odense 
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Erik Brandt. LIVSTRÆ OG KORSFORMET VANDKUNST. 1996. Granit
Udsmykning på Dreslette kirkegårds udvidelse. Foto: Erik Brandt

Erik Brandt, assistent Jan Christiansen. GRANIT VANDKUNST M/ STRANDSKALLER. 1989 
Strandby plejehjem, Haarby. Foto: Erik Brandt
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Erik Brandt. SOMMERSOLHVERV. SPIRE SKULPTUR. 2010 
Lillebælthus. Kunstnerens ejendom. Foto: Erik Brandt

Erik Brandt. INDGANG. 2010. Granit
Skulptur. Haarby kirkegård. Haarby. Foto: Erik Brandt
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Erik Brandt. VINTER-SOLHVERV. SPIRE SKULPTUR OG LYS. 2014. Rustfrit stål 
Assens. Kunstnerens ejendom. Foto: Erik Brandt

Erik Brandt. VANDKUNST MED BLANKPOLEREDE STEN OG VÅDE STEN. 2003. Diabas
Notabenius. Aarup. Foto: Erik Brandt
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1995 Østergade, Assens

1995 Torvet, Filipstad. Sveriee
1994 Plejehjem, Frederiksberg
1993 Kornerup Kirke
1993 Teknisk Skole, Middelfart
1992 Søllested Kirke
1991 Vestfyns Land bocenter, Aa ru p
1991 Orlik Tobacco Company, Assens
1989 Skovgården, Aaben raa
1989 Ballerup Kommune
1989 De Gamles Hjenn, Verninge
1989 Vern inge Plejehjem
1989 Enghaveskolen, Odense
1989 Nestlégården, Fredericia
1987 Dalum Landbrugsskole, Odense
1986 Christianslundsskolen, Nyborg

Seneste udvalgte udstillinger:
2020 Dronninglund. Grafisk Værksted.
2019 Dronninglund. Janus Vestjyllands 
Kunstmuseum.
2018 Assens Kulturdage. Galleri Sulegår-
den. Dronninglund.
2017 Skulpturby Galten. Skulptur Ølgod.           
Assens Kulturdage. Galleri Sulegården.  
Decemberudstilling.
2016 Assens Kulturdage. Galleri Sulegården.
2015 Hollufgård. Assens Kulturdage.
2013 Galleri Gl. Lejre. Hollufgård.
2011 Galleri Dahl. TV2. Fyn.
2009 Galleri Dahl. Vevring. Udstilling i 
Norge. Tobaksgården, Assens. Portalen i 
greve. Hjallelse Kirke.

Solgt til:
Statens Kunstfond.
Fyns Kunstmuseum.
Norrköping Stads museum.
Københavns Kulturfond.
Fyns Amts Kunstudvalg.
Fyns Kunstfond.
Kalundhorg Kommune.
Roskilde Kommune.
Folkeuniversitetet, Roskilde.
Vestfyns Bank.
Plus Pak.
TV Fyn.

Erik Brandt (født 1937)
Mariendalsvej 45 · 5610 Assens
mail@erik-brandt.dk
www.erik-brandt.dk



52 53

HØRRENS EGENSKABER

•  God kvalitetshør absorberer og frigiver fugt hur-
tigere end alle andre tekstiler.

•  Hør kan absorbere en stor mængde fugt (op til 
20% af sin egen vægt) uden at det føles fugtigt 
og ubehageligt. Derfor er den et oplagt valg til 
sengetøj og håndklæder.

•  Hørren føles meget behagelig at røre ved. Den 
føles dejlig varm om vinteren og frisk og kølig 
om sommeren.

•  Hør har en meget god termoreguleringsevne. Den 
er 5 gange så høj som uld og 19 gange så høj 
som silke. Ifølge nogle undersøgelser sveder man 
1,5 gange mindre, når man har hørtøj på i sam-
menligning med bomuld. I koldt vejr er hørren 
omvendt fantastisk til at holde på varmen.

•  Hør har en naturlig antiseptisk evne. Det betyder, 
at hverken mikrober, bakterier eller svampe kan 
lave om på den. Derfor blev den i mange generati-
oner brugt til håndklæder, lagner og viskestykker.

•  Hør er allergivenlig og fremkalder ikke allergiske 
reaktioner.

• Hørstof har en glat, fnugfri overflade.
•  Hørtekstiler bliver smukkere og blødere efter hver 

vask. Vi kender alle til gamle hørduge, som bare 
er blevet flottere med tiden.

•  Da hørfibre er meget lange og længere end alle 
andre fibre, er kvalitetshør et meget stærkt og nær-
mest uopslideligt stof, som har en meget længere 
levetid end bomuld. Dog kan konstant krølning 
og foldning i skarpe folder det samme sted resul-
tere i brydning af hørtråde.

• Hør er resistent mod møl og tæppebiller.
•  Hør har en naturlig evne til at modstå snavs og 

pletter.
•  Hør reducerer UV stråling til næsten det halve og 

er derfor en god beskyttelse mod UV stråling.
• Hørtøj har ingen statisk elektricitet.

Af Køng Museums Støtteforening
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Erindringsglimt om hør

Det er hver sommer en glædesoplevelse at se udover 
en blomstrende hørmark. De blå blomster vender sig 
mod solens lys og følger det indtil solen står højest. 
Så nikker blomsterne og den blånende flade dæmpes, 
sådan hver dag indtil frøene dannes, modnes og bli-
ver klar til at de lange fiberstængler kan blive rusket 
fri af jorden og hele den langsommelige proces med 
at få trådene fri kan begynde. Hvordan det allerbedst 
lader sig gøre, er der berettet om fra mange steder.

Der er håndgribelige vidnesbyrd om at hørren – LIN 
– har været kultiveret i 8000 år – ved fund af pæle-
bygningerne i Schweiz blev der fundet både spundne 
tråde, knyttede net og vævede stoffer i mønstre.
Fra Ægypten kendes en rest hørstof hvor der var 108 
dobbelttråde på 1 cm. i trend og 44 enkelttråde som 
islæt på 1 cm. Fra før vor tidsregning.

Omkring 1930 blev der gjort meget for at børn fra 
jordbrug, små eller store, lærte om dyrkning af grønt-
sager og også om hørren. De samvirkende Danske 
Husholdningsforeninger indbød til undervisning og 
jeg husker, at man måtte beholde en del af hørfrøene 
til brød og mod ondt i maven – stråene blev afleveret 
til A/S Danalin i Randers, og som betaling fik vi 
vævet fint hvidt hørstof, som blev til pudevår, der 
blev broderet med hvid hørtråd.

Erfaringsmæssigt var man klar over at hørstoffer 
ikke tåler kogevask. Højest 60 grader varmt sæ-
bespånvand i knap en time og efter vask grundige 
skylninger i koldt vand, da kan hørren bevare sin 
glans i mange generationer.

Koldrulning! Ved broderede ting anbefales det at 
lægge et hårdt opvredet stykke lærred over et blødt 
underlag. Retsiden af broderiet ned mod underlaget 
og over vrangsiden endnu et stykke lærred. Det hele 
glattes godt ud og tørrer. Så står broderiet som relief. 
Hvis det bliver nødvendigt med et strygejern, må 
overstykket være fugtigt.

Omstændelig er både den rette dyrkning – behand-
ling, forarbejdning og vedligeholdelse. Spindhørren 
måtte vige pladsen for oliehørren i 1969 – da både 
Forskningsinstituttet for Handels- og Industriplan-
ter i Kolding såvel som hørfabrikkerne i Kolding og 
Tommerup måtte indstilles.

Gennem alle mine arbejdsår med undervisning har 
der været stor interesse for at vide om råmaterialer. 
Da har det været en stor hjælp, at Askov Forsøgssta-
tion gav mig lov til hvert år at have en lille hørmark. 
Det kunne indgå i forsøgene med de årlige afgrøde-
skift, hvor hørren er etårig og kræver ny vokseplads 

Af Inge Bjørn

Erik Brandt. SPINDEHØRREN. NOEMI I BLOMST. 2020. 30 x 23 cm.
Lillebælthus. Kunstnerens ejendom. Foto: Erik Brandt

Detalje af: SPINDEHØRREN NOEMI I BLOMST. Foto: Erik Brandt
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Når frøene bliver gyldentbrune ruskes hørren, bundtes, tørres og rødnes, Askov forsøgsstation. Frøene er fra FDB. 1972
Foto: Gerard Franceschi

Billeder, og tilhørende tekst på side 57-58-59 er fra bogen. OLDTIDSDRAGT OG NUTIDSTØJ. Spinde - Farve - Væve - Sy
Inge Bjørn. Forlag Rhodos. 1974

og er følsom overfor de forrige afgrøder. Kålroer, 
bælgsæd og kløver frarådes. Helst skal der være 7 år 
mellem hver hørafgrøde i samme jordlod.

Askov Højskoles sommerkursus sluttede i juli og 
spindhørren var først klar i august/september. Der-
for blev det en tradition at nogle trofaste tidligere 
elever kom og hjalp mig med ruskningen. Efterhån-
den blev der også et godt samarbejde med børn fra 
Askov/Malt skole. Vi havde den regel, at de måtte 
tage halvt så mange bundter strå med hjem, som 
dem de lagde fint ud til rødning. Rigtig mange 
forældre kom og hjalp til – de færreste vidste at der 
var ”sytråd” indeni stænglerne. Den tid er blevet en 
god erindring.

Den allerstørste hjælp fik jeg af forstander P. Sonne 
Frederiksen, Det Danske Hørforskningsinstitut, 
som da jeg arbejdede med bogen ”Oldtidsdragt – 
Nutidstøj” stillede sit gedigne omfattende materiale 
om spindhør til min rådighed. Fra 1945 og frem til 
1969 gennemførtes forskning og praksis vedrørende 

høravl som industri i Danmark. P. Sonne Frede-
riksens beskrivelser og beretninger er spændende 
læsning, og store uddrag findes i min bog fra 1974 
og omhandler perioden efter 2. verdenskrig, hvor 
man opnåede gode resultater kvalitetsmæssigt. 

For hørrens kvalitet i Danmark er der, ud af mange, 
to personer, hvis arbejde har gjort en forskel. Niels 
Ryberg er født på Mors i 1725. Faderen var fæste-
bonde. Ryberg oplever at stavnsbåndet indføres i 
1733 og at det igen ophæves i 1788. Som 13-årig 
bliver han frikøbt og bliver oplært hos sin onkel – en 
driftig købmand i Aalborg. Som 25-årig opretter 
han handelsselskabet Ryberg Thygesen, som ar-
bejder med skibsrederi og handel i hele verden og 
bankforretninger. Han køber palæ i København og 
”Frederiksgave” på Fyn.

Ryberg undrer sig over, at høravlen i Danmark ikke 
er økonomisk rentabel og finder, at grunden er den 
ringe kvalitet af selve råvaren. Ryberg søger og fin-
der en mand, Henning Schroll, som han betaler 

MODEN HØR M/ FRØKAPSLER
Foto: Erik Brandt
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Fra portal i katedralen i Chartres, Frankrig. At plissere de tynde hørstoffer på flere leder kendes også fra ægyptiske billeder og gravfund. 1974
Foto: Gerard Franceschi

for at rejse til Holland, Belgien og Skotland og 
uddanne sig indenfor høravl. Schroll uddanner sig 
fra 1779 og 11år frem i alt indenfor dyrkning og 
behandling af hør og opretter ved sin hjemkomst 
høravlingsinstituttet ”Lykkens Sæde” på Fyn, hvor 
han kunne have 10 lærlinge og opdyrke 10 tønder 
land med hør, som af tidens sagkyndige vurderedes 
til at være fuldt så god som den importerede.

Importen af hør og blår beløb sig dengang i ca. 
1790-erne til 4 ½ tønder guld årligt. Det svarede 
til hvad der kunne avles på 12000 tønder land og 

give beskæftigelse til 4000 mand. ”Hvor ønskeligt 
om vi ved egen stræbsomhed kunne tilbageholde 
i landet en deel af disse betydelige summer” skrev 
assessor Rafn i år 1800.

Interessen blandt unge mænd steg da det i 1817 
lykkedes Schroll at få lærlinge ved Hørinstitut-
tet fritaget for krigstjeneste mod at dyrke hør på 
mindst 1 tønde land og hamp på 1-2 skæpper land 
og af bedste kvalitet og dyrket af frø indkøbt fra 
Skotland og de baltiske lande. Dette privilegium 
gjaldt i fredstid.

Det var således en god investering for Danmark at 
Ryberg betalte for Schrolls uddannelse, og at den-
nes ihærdige indsats blev så afgørende for at danske 
hørstoffer blev regnet for nogen af de skønneste på 
verdensmarkedet.

Ryberg var optaget af at forbedre livsvilkårene for de 
fattigste i landet og troede på, at oplæring i bestemte 
arbejdsfærdigheder og i renlighed og disciplin var 
godt for familierne og også en god forretning for 
ham og for Danmark. Der blev oprettet spindeskole i 
København, hvor Ryberg var udnævnt som ulønnet, 
men styrende direktør. Det er i 1771, hvor Struensee 
reelt er magthaver. Ryberg opretter spindeskoler i 
Køng og i Ring på Sjælland. Det er for små piger på 
4-10 år gamle. De bor, arbejder og undervises på sko-

len. De lærer spinding af hørfibre, dansk, regning, 
historie og renlighed. De får løn for deres arbejde, 
når de er dygtige nok og kan således forsørge sig 
selv f.eks. ved at arbejde på et af linnedvæverierne, 
når de bliver voksne. I dag har det spændende Køng 
Museum til huse i en af Rybergs bygninger.
I tillægget til sin fordanskede udgave af Hesiodos 
skriver Henrik Gerner:
”Men Hørren senckis udi vand
At Skeffven vel skal skøris
Men andre rødner dend på land,
At dend mod solen tøris.
Dend Landrød Hør er vel saa goed,
Som Vandrød Hør oc bedre.
Den bløder er, gier fiiner Traad,
Saa siger vore Fædre.”

Når de rødnede og tørrede strå brydes, falder skæverne fra og spindefibrene kan trækkes fri i heglen. 1974
Foto: Gerard Franceschi
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Hør i min barndom

Min far dyrkede hør på Stejlgaard under krigen. 
Det var nok Tommerup hørfabrik som eftersøgte 
danske bønder, der ville stille et par tønder land 
til rådighed. Jeg ved ikke om de sendte hørfrøene, 
men jeg er næsten sikker på at far såede frøene selv. 
I hvert fald voksede hørren op i ivrig overvågenhed 
af hele familien. 

Ingen vil nogensinde glemme den smukke blå hør-
mark. Hvor stor den var, ved jeg ikke eksakt. Men 
den var kæmpe i mine barneøjne 

Hørren skulle ikke høstes men ruskes op med rød-
derne. Der kom der en hørrusker fra Tommerup 
med fører. Osse det var en oplevelse for os der var 
børn. Måske tog de afgrøden med til Tommerup i 
samme omgang - jeg husker det ikke? 

Mine forældre blev betalt for deres indsats med 
naturalier. Min mors skabe blev beriget med hør-
lærredes duge og servietter. Det sidste brugte man 
ikke på Stejlgaard, så de blev senere syet sammen 
til håndklæder og viskestykker.

Denne serie, der vises fra side 55 frem til side 61, 
er en dokumentation af spindehørren NOEMI fra 
såning i maj til hørren er spindeklar i november 

2020. Hørren groede i to parceller,  i haven hos 
Erik og Anne Marie, "Lillebælthus", Assens. 2020. 
Foto: Erik Brandt 

Af Annette Holdensen

1. - HØRREN SÅS. - 25/5-2020. | 2. - HØRREN ER SPIRET FREM. - 8/6-2020. 
3. - HØRREN BLIVER HØJ. - 19/7-2020. | 4. - HØRREN BLOMSTRER. - 23/7-2020. 

5. - HØRREN SÆTTER FRØKAPLSER. - 19/7-2020. | 6. - HØRREN ER MODEN. - 21/8-2020. 
Foto: Erik BrandtErik Brandt. Foto. ANNETTE HOLDENSEN VISER TRÆSNIT MED BLÅ BLOMSTER. 2018

Løkkegravene. Foto: Erik Brandt
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Linum usitatissimum

Under forberedelserne af deres udstilling på Hør-
vævsmuseet i 2021 faldt Anne Marie og Erik over 
en artikel i Skalk fra august 2020.

Artiklen er skrevet af arkæologerne Anders Ha-
gen Mørk og Merethe Schifter Bagge, Museum 
Skanderborg. Meget betegnende kalder de deres 
artikel ”Hør engang” og beskriver i ord og bille-
der nøje udgravningen ved Firgårde nær Ry af en 
rødningsgrav og to hørtørringsanlæg fra omkring 
Kristi fødsel. 

Der er tidligere ved udgravninger fundet beviser 
for, at der har været organiseret dyrkning af hør 
og at en systematisk produktion af hørtekstiler har 
fundet sted, som ved Frydenlund i Odense, der kan 

dateres tilbage til 800 – 500 f.Kr. Det er værd at 
læse artiklen i sin helhed, men med forfatternes 
tilladelse bringes hermed enkelte afsnit, som foku-
serer på de to vigtige processer i hørforarbejdning 
– rødning og tørring af hørstænglerne.
 
BEMÆRKELSESVÆRDIGT BASSIN 
Ved mosens østlige bred havde jernalderens lands-
byboere anlagt en lille fletværksbrønd samt et stort 
stensat bassin på ikke mindre end 16 m2 (fig. 2).
Det store bassin var ikke særlig dybt. Fra bassinets 
øverste kant og ned til den dybeste del var der en 
højdeforskel på knap en meter. Her var tale om et 
usædvanligt anlæg, og navnlig den stenbyggede ramme 
langs bassinets sider vakte opsigt. Ikke alene havde 
landsbyboerne i jernalderen besværet sig med at bakse 

Af Lis Brandt, frivillig på Hørvævsmuseet

1. - HØRREN RUSKES. - 3/9-2020. | 2. - HØRREN VEJRER/ TØRRER. - 5/9-2020. | 3. - HØRREN BLIVER KNEVLET. - 7/9-2020. 
4. - LIDT AF HØRREN VANDRØDNES. - 7/9-2020. | 5. - DUGRØDNET HØR - 17/9-2020. | 6. - TØRRET VAND- OG DUGRØDNET HØR. 23/11 2020. 

7. - HØRREN BRYDES, HØRVÆVSMUSEET. - 19/9-2020. | 8. - HØRREN SKÆTTES, HØRVÆVSMUSEET - 19/9-2020.  
9. - HØRREN KLAR TIL AT VISE V/ MUSEUM SKANDERBORG'S FOREDRAG OM FUNDENE V/ FIRGÅRDE, RY. - 23/11-2020.

Foto: Erik Brandt
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Hånden holder heglet hør
Udgravning af bassin, måske anvendt til vandrødning

de store granitblokke på plads i det våde, glatte ler; 
de havde tilmed brolagt bassinets bund med småsten.

Udgravningen af det spektakulære bassin vakte ikke 
alene begejstring, men også stor undren: Hvilken 
funktion havde dette markante anlæg mon haft? Fle-
re hypoteser var i spil heriblandt, at bassinet måske 
havde været anvendt til rødning af taveplanter – en 
tolkning, som arkæobotaniske analyser sidenhen be-
kræftede, idet et lille bundt mørkebrune strå fundet 
på bassinets bund viste sig at være hør.

FRA HØR TIL LINNED
Man må have både håndelag og ikke så lidt tålmodig-
hed, hvis man vil skabe klæde af hørrens fibre. Arbejdet 
er vanskeligt og tidskrævende, og er man ikke omhyg-
gelig med hvert enkelt trin i forarbejdning fra mark 
til væv, kan indsatsen hurtigt være spildt.
Rødning er en kontrolleret forrådnelse af plantestæng-
lerne og blot et af de mange trin i forarbejdningen, 
der nemt kan slå fejl, hvis ikke man er agtsom under 
processen.
Ved vandrødning tynges hørren ned ved hjælp af sten 
i eksempelvis en brønd, en tørvegrav eller et vandhul. 
Rødningens varighed afhænger både af vandets tempe-
ratur og beskaffenhed. Bliver negene ikke taget op i tide, 
overgærer de, hvorved fibrene ødelægges. Er man derimod 
for tidligt ude, vil fibrene ikke løsne sig fra stænglerne.
For at standse forrådnelsen må de færdig-rødnede neg 
skylles grundigt i rent vand, og dernæst skal hørren tørres.

TO OVNTYPER
De to ovnanlæg var forskelligt opbygget. Den ene ovn 
var konstrueret omkring et stenbygget ovnkammer, 
mens den anden så ud til at have haft en kort indfy-
ringsskakt og et tømmerbygget ovnkammer. 

TIDSKRÆVENDE HÅNDVÆRK
Ved Firgårde kan vi følge en række forarbejdningstrin 
i oldtidens hørhåndværk. Selvom ikke alle proces-
sens mange trin er påvist, får vi et godt indtryk af 
arbejdsgangen: Jernalderbønderne har rødnet hør i 
det store stensatte bassin. Bassinets dimensioner gav 
arbejdsplads og mulighed for rødning af en indbrin-
gende høst. Nogle af de mange sten fundet i bassinet 
kan have tjent som vægte til at tynge negene ned, mens 
stenlaget i bassinets bund sikrede fast underlag under 
fødderne, når de færdiggærede neg skulle hales op.
De dyreknogler, der blev fundet på rødningsanlæggets 
bund, kan også passe ind i denne tolkning: Ved at 
tilføre knogler med fedt eller brusk til rødningsvandet 
kan man øge mængden af nedbrydende bakterier og 
fremme forrådnelsesprocessen. Det har været yderst 
ildelugtende, og man forstår til fulde placeringen af 
bassinet i god afstand fra landsbyen ved den østlige 
side af moselavningen, hvor den fremherskende ve-
stenvind har ført lugten bort fra landsbyen.
Efter endt rødning følger som nævnt skylning af negene, og 
her kommer den lille fietværksbrønd ved rødningsanlægget 
ind i billedet. Det kan meget vel have været en rentvands-
brønd, hvori man vaskede de ildelugtende hørneg for 

derefter at tørre materialet ved ovnanlæggene. Produkti-
onsanlæggene fra Firgårde viser både veldokumenterede og 
hidtil ukendte sider af det gamle tekstilhåndværk. Man har 
tydeligvis investeret meget arbejde i forarbejdningen af hør, 
så disse klæder har været kostbare og utvivlsomt højt værdsat.
Hør engang:»... i dag har selv vore fjender på den anden 
side af Rhinen [dvs. germanske stammer] lært at væve hør, 
ja, der findes ifølge deres kvinder intet smukkere klæde 
end linned».
Plinius den Ældre (23-79 e.Kr.) Naturalis Historia, 19. 2.

Hørdyrkning og produktion af dette skønne linned-
klæde har eksisteret helt op til vor tid. Da grænserne 
under og efter anden verdenskrig lukkede for import af 
tekstiler herunder bomuld, som næsten havde udkon-
kurreret hørtekstilerne, fik hørdyrkning en opblom-
string, men dyrkningen og dermed også arbejdet på 
hørfabrikker og spinderier er nu desværre totalt op-
hørt i Danmark. Man havde ikke fået gjort dyrkning 
og produktion af hør lønsom. I Normandiet har vi 
imidlertid set, hvordan man der dyrker hør på store 
arealer på andelsbasis. Bønderne ejer de store maskiner 
i fællesskab og en fabrik forarbejder hørren til den er 
klar til spinding.
Med udstillingen ”Værkstederne Brandt/Egemose 
væv, grafik, skulptur, foto Hør – Skønhed og Nød-
vendighed” vil Anne Marie og Erik fokusere på hørrens 
fine egenskaber. Man kan også håbe på, at den kan få 
gjort landbruget og os andre opmærksomme på, at den 
bæredygtige hørplante burde indgå i ”Den grønne om-

stilling” og frembringe et tekstil, som har uovertrufne 
kvaliteter i forhold til bomuld. En plante som hør har 
vældig gode vækstbetingelser i dansk jord.
Det beviste udstillerne ved i deres have at tilså ca. 12 
m2 jord med hør. Eriks fotoserie viser alle processer fra 
såning til blomstring, ruskning, rødning og til sidst 
brydning, skætning og hegling på Hørvævsmueets 
redskaber. Og Anne Maries vævninger afspejler det 
smukke resultat som den spundne hør kan frembringe..
Arbejdet med hørren i haven på Lillebælthus gav gode 
erfaringer. Der skal sås tæt og uden gødskning. Ellers 
vælter hørren og går til spilde. 
Det lykkedes med en stor del af hørren. Ved ruskningen 
var stænglerne mere end en meter høje og rødningen 
lykkedes til fuldkommenhed, både vandrødningen og 
dugrødningen gav fibre, som var nemme at forarbejde.
Vandrødningen gav lyst, næsten gulligt heglet hør, 
mens den dugrødnede hør havde en smuk grå farve. 
Hørvævsmuseet fik besøg af Anders Mørk, som kunne 
fortælle om fundet ved Firgårde. og han drog hjem med 
eksempler på resultatet af alle processerne i hørforar-
bejdningen, alt sammen fra Lillebælthus. Hørgruppen 
på Hørvævsmuseet stod for processerne fra strå til tråd.
Ringen er sluttet: De gamle fund og de sidste amatør-
resultater af hørdyrkning kan supplere hinanden til 
en bedre forståelse for nødvendigheden af den unik-
ke plante: Linum usitatissimum – den yderst nyttige 
plante.



66

ANNE MARIE EGEMOSE VÆVER PÅ GOBELINEN. JORDSPOR-HØSTEN. 2018. Foto: Erik Brandt
VÆRKSTEDSFOTO ERIK BRANDT. 2015. Foto: Stuart Mcintyre




