
 

Vävrundtur i Danmark 17-19 september 2019 
 

 
 

Sida 1 av 2 
 

Följ med Riksvävarna och få smakprov på den danska vävtradionen. 

Avresa från Malmö centralstation den 17:e september kl 10.00, bussen står en bit från 
stationen, högst 5 minuters promenad. 

Första dagen håller vi oss på Själland. Vi besöker: 

- Lejre stenåldersby, textilier på Lejre försökscenter (Hver dag er der nye opgaver for 
tekstileksperterne at kaste sig over, og de vil hellere end gerne fortælle, hvad de er i 
gang med.)  https://www.sagnlandet.dk/besog-os/oplevelser-og-aktiviteter 

- Lunch i Greve  
- Greve vävskola där vi får ta del av deras verksamhet och elevarbeten. 

https://vaeveskolen.dk  
- Holbo Herreds vävarförening, en vävstuga med ca 20 medlemmar, använder främst 

vävstolarna för provvävar för att prova ut nya tekniker. 
- Övernattning på Hotell Gilleleje strand, välkomstdrink och middag  

Dag 2 

Avresa från Gilleleje ca. 9.00, vi tar en vacker tur längs en del Själlands nordkust och tar oss 
sedan ner till Odense på Fyn för lunch. 

Vi besöker Linvävsmuseet (på danska 
hoervaevsmuseet) i Krengerup 
www.hoervaevsmuseet.dk 

(De faste udstillinger omfatter væve der viser den 
historiske udvikling der førte frem til jacquard-
vævenen. Blandt de fast udstillede genstande ses 
Millingevævene, der er automatiske, pedaldrevne 
skaftevæve. De er bygget omkring 1890, i en serie på 
ca. 30, af væver Hans Jensen i Millinge på Fyn.) 

- Lunch i Odensetrakten 

- Bussen går vidare till Jylland och upp till Winnie Poulsen och hennes fantastiska 
Fyrpasserhus i Knebel. En plats där Skagerack och Kattegatt möts. Winnie berättar 
om sin vävning och inspirerar säkert till många goda idéer och tips  

- Natten tillbringas på Best Western plus hotell Kronjylland i Randers. Vi bjuds på en 
enkel måltid, soppa och buffé. 
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Dag 3 

Avresa vid 9.00 för besök på 

- Skals - Højskolen for design og håndarbejde, Välrenommerad skola inom de olika 
textilgrenarna, vi får se elever i arbete och samtala med lärare.  www.skals.nu, 

- Lunch i Vejle-trakten 
- Besök på Hjeltholds ullspinneri, https://hjelholt.dk/  
- Rundvisning på Hjelholts Uldspinderi, en rundvisning i spinneriet omfattar alltid en 

genomgång av garnproduktion från det att  ullen kommer in i nyklippt råull, och till 
den lämnar spinneriet som färdigt garn. Ett besök i butiken med frestande fina 
kvalitéer ska vi också hinna med. 

 Ankomst till Malmö centralstation ca 18.00 

Resan kostar 5 800 kr/person i dubbelrum. Enkelrumstillägg 825 kr (det finns ett begränsat 
antal) Icke medlem betalar 6 300 kr/person. 

I priset ingår 

- Transport i buss 
- Hotellnätter med frukost 
- Alla måltider (frukost, lunch och middag) 
- Alla inträden enligt programmet 

Det som inte ingår 

- Alkoholhaltiga drycker (undantaget välkomstdrink dag 1) 
- Ev. reseförsäkring och ev. dricks 

Anmälan senast den 15 augusti 2019 till Riksvävarna Tuula Lindström riksvav@telia.com  

Anmälan ska innehålla 

- Namn enligt ditt pass och ditt mobilnummer 
- Önskan om del i dubbelrum eller enkelrum 
- Om du behöver specialkost 
- Namn på anhörig samt anhörigs telefonnummer 

Observera, vi reserverar oss för att ändringar i programmet kan ske. De som anmäler sig 
kommer att få bekräftelse via post. 

 


