
Danmarks s tørs te Kniplemesse fe jrer 30 års jubi læum.
Kniplings-festival i Tønder afholder fra fredag den
31. maj – søndag den 2. juni en stor kniplefestival i
Tønder.
Denne festivals emne er Torchon-kniplinger, hvilket
er en betegnelse for en grovere knipletype end de
kendte Tønder-kniplinger. På festivalen kommer om-
kring 45 handlende og udstillere. I løbet af festivalen
kommer mere end 2500 kniple-entusiaster på besøg
fra hele verden for at deltage i workshop, foredrag og
for at deltage i et kaffebord fredag aften og en fest-
middag lørdag aften.
Kniplefestivalen afholdes den første weekend i juni
hvert tredje år i den historiske by Tønder. Den første
festival blev afholdt i 1989 og kan derfor afholde den
11. festival og fejre at det er 30 år siden at den første
festival blev afholdt.

31/5-2/6 2019
Salgsmesse · Udstillinger · Foredrag · Workshop m.m.
Verkaufsmesse · Ausstellungen · Vorträge · Workshops

Café Victoria
Midt på gågaden i Tønder

Byens hyggelige café og restaurant.

Vi glæder os til Kniple Festivalen og tilbyder:
sandwich, frokostretter. burgere, pastaretter og steaks

Et bredt og alsidigt menukort fra Victoria

info@victoriatoender.dk

VICTORIA
r e s t a u r a n t . c a f é . k a f f e b a r

Storegade 9 · 6270 Tønder
Tlf. 74 72 00 89 · Fax 74 72 15 89

www.victoriatoender.dk

Åbent alle ugens dage.

Tlf. 74 72 00 89Ø K
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Guidede rundvisninger
i knipligsfestivalen
Fredag den 31.5 kl. 16.00
Lørdag den 1.6. kl. 13.30

og kl. 15.00

Besøg Schackenborg
• Kom indenfor på slottet og hør om fortid og nutid
• Se parken med H.K.H Prins Joachims børnetræer
For guidede ture og arrangementer
se Schackenborg.dk eller

PINSEPLATTE
Sild, karrysalat, æg og rejer,
tarteletter med høns og asparges,
friturestegt fiskefilet med remoulade
og citron - serveres med brød
og smør

KR. 124,-
Ria & Carl Jørgensen

Torvet 11
6270 Tønder
Tlf. 73 72 41 04

Klostercaféen Tønder

KLOSTERCAFEEN

Tønder

Kaffe & The • Chokolade
Øl &Vin • Specialiteter
Gavekurve • Interiør

Vestergade 66 - i gården • 6270 Tønder • tlf. 74 72 22 51
mail@kongchristian.dk • www.kongchristian.dk

Tønder
Kniplevi

Primitivo Rosso / Chardonnay

85,-kr.

VVestergadde 66 || 66227700 TTøndder || TTllff. 7744 7722 1166 5544

Glas · Porcelæn
og køkkenudstyyr
www.hansiversen.dk
mail@hansiversen.dk
Instagram: iversen_h
www.facebook.com/hansiversenogson

STORT UDVALG I

Musselmalet 25 cl kop kr. 669,-
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Kl. 10.00 – 17.00 Salgsmessen/ Verkauf Messe/Sales Fair Tønder Sports og Fritidscenter Hal 2 o
g 3

Kl. 10.00 – 17.00 Museum Sønderjylland, Kulturhistorie Tønder
Kongevej 51, Tønder

Kl. 10.00 – 17.00 Drøhses Hus
Storegade 14, Tønder

Kl. 17.00 – 18.00 Fællessang
Torvet med Marieskolen

Kl. 21.30 - 22.30 Kniplings-inspireret lysshow
Gavlhuset i Tønder / Klostercafeen

Kl. 10.00 -22.00 Open by Night
Butikkerne i Tønder

Fredag den 31. ma
j 2019

Kl. 10.00 – 17.00 Salgsmessen/ Verkauf Messe/ Sales Fair Tønder Sports og Fritidscen-ter Hal 2 og 3

Kl. 10.00 – 17.00 Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder Kongevej 51, Tønder
Kl. 10.00 – 17.00 Drøhses Hus

Storegade 14, Tønder
Kl. 13.00 - 15.00 Kniplepiger / Klöppel Mädchen/Lace girls Tønder Sports og Fritidscen-ter Hal 2 og 3

Kl. 13.00 - 16.00 Snuptags kursus i Orkis
Drøhses Hus - Storegade 14,Tønder

Lørdag den 8.juni 2019
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TTønderkniplingernes historie
Allerede fra o. 1600 blev der fremstillet kniplinger på
Tønderegnen. 1700-tallet var ”den gyldne periode”, hvor
tusinder af kniplersker fremstillede de smukke arbejder
i den tyndeste hørtråd. Kniplingerne blev solgt i Tysk-
land, de baltiske stater, Norge og Danmark.
I denne periode var Tønderkniplingerne forbeholdt
overklassen, men i 1800-tallet ændrede kniplingerne
karakter, især pga. industrialismens indtog, der med-
førte, at man nu også kunne fremstille kniplinger på
maskine. Det blev muligt for bonde- og borgerstan-

dens kvinder at erhverve kniplinger, som blev brugt
som pynt på kraver, huer, manchetter og lommetør-
klæder. Efter 1864 forsvandt kniplingstraditionen
stort set, men i begyndelsen af 1900-tallet voksede
interessen for de sønderjyske kniplinger i Danmark.
Efter Genforeningen 1920 rettede man blikket mod,
hvad man mente var særligt dansk i Sønderjylland,
heriblandt Tønderkniplingerne, hvor Hansigne Loren-
zen, Ballum, blev foregangskvinde i forbindelse med
genoplivningen af de gamle kniplingstraditioner.

Udstillingen Rosengrund og bitre mandler... Tønder-
kniplingernes historie præsenterer nogle af de bedste
Tønderkniplinger fra museets samling. Den vises fra
d. 30. 5. 2019 på Museum Sønderjylland Kulturhisto-
rie Tønder, Wegners Plads 1, Tønder.
I Drøhses Hus, Storegade 14, Tønder, vises fra 3. 4.
2019 udstillingen
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Kl. 10.00 – 15.00 Salgsmessen åbner
Tønder Sports ogFritidscenter Hal 2 og 3Kl. 10.00 – 17.00 Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder Kongevej 51Kl. 10.00 – 17.00 Drøhses Hus

Storegade 14Kl. 12.00 - 16.00 Udflugt ” Ud i kniplekræmmernes land” med guide Inger Lauridsen
- Billetter købes ved Info i Tønderhallen

Søndag den 9.juni 2019

nfo i Tønderh
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Udstillerliste
Hella Asmussen og Mona Nøhr
500 firkanter
Hella Asmussen og Mona Nøhr har i mange år arbejdet sammen
om deres fælles interesse, knipling. Der er kommet mange ideer
ud af det, og på et tidspunkt gik der sport i at lave firkanter.
På kniplings-festivalen får vi mulighed for at se 500 forskellige
firkanter i mange udformninger

Bettina Brandt-Lassen
Kolonihaven
Betina Brandt-Lassen står i spidsen for en lille gruppe kniplere,
der fik ideen til en kolonihave. Ideerne stod i kø, mens der blev
arbejdet på projektet, hvorefter at både areal og antallet af ting
udviklede sig til en stor kolonihave, der næsten er på størrelse
med en virkelig kolonihave.

Veslemøy Bech-Nielsen
”Grace in Lace”
Veslemøy Bech-Nielsen arbejder med den fineste silketråd og
fremtryller de smukkeste billeder. Alle arbejderne tager meget
lang tid og kræver meget tålmodighed og et godt lys.

”Swedish Music Star”
Svenske musik-navne omsat til en ”Wall of Fame” i knipling

Else Marie Bjerregaard
” Fra Eternellen til min verden med Torchon kniplinger.”
Else Marie Bjerregaard har i mere en 50 år arbejdet og under-
vist i knipling og er fascineret af Torchon-kniplinger. På udstil-
lingerne ser vi eksempler på kniplinger gennem de mange år.

Gitte Petersen
“Kniplinger, som skal kunne bruges til noget”
Gitte Petersen omsætter sine kniplearbejder i ting til beklæd-
ning. Det er i tidens løb blevet til mange flotte tørklæder, sjaler
m.m.

Jytte Bjørk
”Håndlavet 1/12 Miniature”
Jytte Bjørk arbejder med ting til sit dukkehus-univers. Alle
ting bliver omsat til ting 1/12. Vi er kommer til at se mange
fantastiske arbejder.

Mona-Lise Pedersen
”Sommerfugle fra hjertet”
Mona-Lise Pedersen arbejder med metaltråd og omsætter
kniplingerne til smukke sommerfugle, guldsmede og hjerter. De
flotte arbejder viser, at andre materialer også kan bruges til at
lave kniplinger af.

Herwig und Fritzi Hauer
”Spitzen-Spiele”
Herwig und Fritzi Hauer omsætter deres ideer til kniplinger til
klassiske spil, som vi alle kender helt fra barnsben.

Torchon – kniplinger til hverdag . . .
Torchonkniplinger kendtes allerede i 1500-1600-tallet. Oprindeligt
var der tale om almuekniplinger, der blev fremstillet af bonde-
befolkningen overalt i Europa. Torchonkniplinger blev dog især
fremstillet i 1800-tallet og frem. Der var tale om grove, åbne kni-
plinger, der var hurtige at fremstille og billige at købe. I dag laves
de geometriske mønstre stadig i mange udformninger med de gamle
Torchon kniplinger som udgangspunkt.
Ordet torchon er fransk og betyder karklud eller viskestykke! Det
siger måske noget om respekten for dette fænomen – noget helt
enkelt og almindeligt.
Torchonkniplinger blev især brugt som slidstærke besætninger på
linned i form af sengetøj og duge. Det blev ikke regnet for noget
særligt, men ikke desto mindre har disse kniplinger spillet en stor
rolle i forbindelse med dagligdagens tekstiler. Det er disse hverdags-
arbejder, der præsenteres i udstillingen.



Vestergade 43, Tønder · Tlf. 74 72 33 83 · kirsten@andersen-tonder.dk · www.hobbysyogstrik.dk
Åbningstider: mandag - fredag 10.00-17.30 · lørdag 10.00-14.00

Open By Night
fredag den 31. maj 10.00 - 22.00

lørdag den 1. juni
10.00 - 16.00

MUSEUM SØNDERJYLLAND
inviterer til mange spændende

arrangementer
under Tønder Kniplingsfestival

Fredag 31. maj 2019
Kl. 10.00 - 17.00 Åbent på Kulturhistorie Tønder

Wegners Plads 1, Tønder
Se udstillingen ”Rosengrund og bitre mandler...
Tønderkniplingernes historie”

Kl. 10.00 - 17.00 Åbent i Drøhses Hus
Storegade 14, Tønder
Se udstillingen ”Torchon – kniplinger til hverdag”

Kl. 15.00 – 18.00 Workshop; Orkis v. Inga Madsen
og Lene Bjørn
Drøhses Hus, Storegade 14, Tønder

Lørdag 1. juni 2019
Kl. 9.00 – 9.45 Foredrag (engelsk)

v. museumsinspektør
Elsemarie Dam-Jensen
”Hvide og sorte kniplinger”
Kulturhistorie Tønder
Wegners Plads 1, Tønder

Kl. 10.00 - 17.00 Åbent på Kulturhistorie Tønder
Wegners Plads 1, Tønder
Se udstillingen ”Rosengrund og bitre mandler...
Tønderkniplingernes historie”

Kl. 10.00 - 17.00 Åbent i Drøhses Hus
Storegade 14, Tønder
Se udstillingen ”Torchon – kniplinger til hverdag”

Kl. 11.00 – 11.45 Foredrag (dansk)
v. museumsinspektør
Elsemarie Dam-Jensen
”Hvide og sorte kniplinger”
Kulturhistorie Tønder
Wegners Plads 1, Tønder

Søndag 2. juni 2019
Kl. 9.00 – 9.45 Foredrag (engelsk)

v. tidl. overinspektør Inger Lauridsen
”Kniplingskræmmere i landsbyer
omkring Tønder og deres liv”
Kulturhistorie Tønder
Wegners Plads 1, Tønder

Kl. 10.00 - 17.00 Åbent på Kulturhistorie Tønder
Wegners Plads 1, Tønder
Se udstillingen ”Rosengrund og bitre mandler...
Tønderkniplingernes historie”

Kl. 10.00 - 17.00 Åbent i Drøhses Hus
Storegade 14, Tønder
Se udstillingen ”Torchon – kniplinger til hverdag”

Kl. 11.00 –11.45 Foredrag (dansk)
v. tidl. overinspektør Inger Lauridsen
”Kniplingskræmmere i landsbyer
omkring Tønder og deres liv”
Kulturhistorie Tønder
Wegners Plads 1, Tønder

Kniplings-festival i tønder 31. maj - 2. juni 2019


