
Udflugt til Hjelholts Uldspinderi og Hørvævsmuseet 
 
 
Udflugt lørdag d. 3. juni 2023 
 
Årets udflugt går til Fyn, hvor vi ser på forarbejdning af uld og hør. 
Vi skal besøge Hjelholts Uldspinderi og Hørvævsmuseet 
 
På denne udflugt kommer vi langt omkring, både hvad angår materialer fra uld til hør og i afstand. 
Derfor starter vi tidligt allerede kl. 8.15, hvor vi mødes på p-pladsen Sverigesvej 2 i Haderslev.  
 
Den spændende dag starter med at køre til Hjelholts Uldspinderi i Hesselager. For tiden har 
Hjelholt sat rundvisninger på standby, men vi har været så heldige at få en rundvisning på 
fabrikken. Efter rundvisningen kan man gå i butikken og lade sig friste, her kan man som det 
eneste sted i landet finde alle Hjelholts garner og alle tilgængelige farver. 
 
 

   
 
 
Hjelholt fortæller på deres hjemmeside om uldspinderiet.  
 
Fjerdegenerations uldspindere. 
 
Hjelholts Uldspinderi drives i dets nuværende udformning af ægteparret Conny Dagmar og Henrik 
Hjelholt. Det har de gjort siden 1996, men uldspinderiets historie strækker sig meget længere 
tilbage - helt tilbage til 1878. Siden det første garn blev spundet på stedet har det været i familien 
Hjelholts varetægt. ... Og det siger måske en lidt om os på Hjelholts Uldspinderi; vi er nok en 
smule gammeldags. Vi forsøger at reparere ting, når de går i stykker, køber sjældent nyt, forsøger 
at holde liv i gammelt håndværk og gamle historier. Vores nuværende spindemaskine blev 
fremstillet i omkring 1940 og er dermed meget ældre end alle os, der har vores daglige gang på 
spinderiet. Det tror vi kan lade sig gøre, fordi vi passer på og respekterer vores omverden. 
Vi holder til på Sydfyn, tæt på skov, hav, enge og strand. Hver dag gør vi hvad vi kan, for at passe 
på alt det. Derfor forsøger vi at have vores produktion så skånsom og bæredygtig som muligt og 
derfor er vores får økologiske og laver en masse naturpleje på sårbare områder i nærmiljøet. 
Sammen med vores 12 dygtige og pålidelige medarbejdere tror vi, at vi akkurat er store nok til at 
flytte fokus fra hurtige, akrylmaterialer til garner, der er mere naturbundne, og at vi samtidig er små 
nok til, altid at kunne lave så fleksible løsninger, at vores produktion både passer til behov og 
årstider og dermed undgår spild. Læs mere på https://www.hjelholt.dk/om-os 
 
Nu skal vi have fyldt depoterne op, vi kører et smut til Pakhusgårdens Brasserie i Lundeborg, hvor 
man blandt andet kan få lækre retter med fisk. 
 



Næste mål er Hørvævsmuseet på Krengerup gods ved Glamsbjerg. 
  

 

   
 
Hørvævsmuseet – en fabrik i live På Hørvævsmuseet, som ligger på Krengerup Gods, her væves 
der på 100 år gamle maskinvæve fra det nedlagte Tommerup Væveri. Vævene er doneret af 
direktør Kurt Reindel og er et stykke dansk industrihistorie, som bliver gjort levende af et stort antal 
frivillige. Her fremstilles damaskduge, servietter, olmerdug, viskestykker og meget andet efter de 
gamle mønstre. Bearbejdning fra plante til vævetråd er en del af udstillingen, og der fortælles om 
vævningens historie, som er illustreret med den store samling af væve fra oldtid til 
computerstyring. Vi er altid klar til at give en rundvisning på museet, hvor der også er udstillinger, 
en righoldig museumsbutik med egne og andres produkter og en café, hvor frokost eller kaffe kan 
nydes. Læs mere om museet her https://hoervaevsmuseet.dk/ 
 
Dagens program  
 
Kl. 8.15.  Vi mødes på p-pladsen Sverigesvej 2, hvor vi arrangerer samkørsel 
Kl. 10.00 – 12.00 Hjelholts uldspinderi, Svendborg Landevej 43, 5874 Hesselager 
Kl. 12.30 – 13.30 Pakhusgårdens Brasserie i Lundeborg, Havnevej 3A, 5874 Hesselager 
Kl. 14.30 – 16.30 Hørvævsmuseet på Krengerup, Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg  
Ca. kl. 17.30  Vi er tilbage i Haderslev efter en god dag med mange indtryk. 
 
 
Dato: lørdag d. 3. juni 2023 kl 8.15 – ca. 17.30 
Sted: Vi mødes på p-pladsen Sverigesvej 2  
Deltagerbetaling: 160 kr + kørsel  
Medbring: godt humør 
Deltagerantal: Maks. 25 / min. 10 
Tilmeldingsfrist: 20. maj 2023 
Tilmelding til kontaktperson: Hanne Engholm Jensen, tlf. 74 53 26 80,  
mail: engholm@webnetmail.dk  
Efter tilmeldings- og betalingsfristens udløb udsendes deltagerliste og andre relevante oplysninger. 


