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Nyhedsbrev 1, Februar 2013 

 

Museet åbner igen d. 24.marts  
med en flot udstilling med værker af væveren og tekstilkunstneren Hanne Vedel  
 

Støtteforeningen for Køng Museum er 

meget stolte af at kunne præsentere en 

udstilling af en af vores helt store vævere 

og tekstilkunstnere, Hanne Vedel, som i 

januar fyldte 80 år, men som stadig har 

travlt med at efterkomme ordrer fra hele 

verden. 

Hanne Vedel fik svendebrev som væver i 

1951 og har i mange år arbejdet ud fra sin 

egen virksomhed, Spindegården, som hun i 

1970 overtog fra væveren Paula Trock og 

flyttede til Aabenraa. 

På Spindegården fremstilles unikke, hånd-

vævede tekstiler – bl.a. antependier, alter-

tæpper, messehageler og udsmykninger, 

som kan ses i mange kirker her i landet.   

Fælles for alle opgaver er de høje krav til  

 

kvalitet, som Hanne Vedel er kendt for.  

Dette gælder også hendes design af møbel-

stoffer, tæpper, duge og viskestykker, m.v., 

som fremstilles industrielt og bl.a. eks-

porteres til Tyskland, Japan, Sverige og 

Holland.  Sidste år fik hun som opretshaver 

til opgave at genskabe den originale 

tekstilkunst fra Spindegården fra 1949 til 

Finn Juhl-salen i FN-bygningen i New 

York: 500 meter gardinstof og betræk til 

260 nye Finn Juhl-stole.  

Der er fernisering på udstillingen med 

værker af Hanne Vedel søndag d. 24.marts 

kl. 14, hvor kunstneren selv vil være til 

stede.   

Udstillingen varer til og med søndag d. 2. 

juni. 

 

 

Museumsprisen til Det Rullende Hørværksted 
Det var en meget stor glæde for Støtte-

foreningen, at Museumsforeningen for 

Sydsjælland og Møn havde besluttet, at den 

nyinstiftede Museumspris i år gik til Det 

Rullende Hørværksted.  

Museumsprisen gives som anerkendelse af 

en helt enestående frivillig indsats for at 

udbrede kendskabet til vores Museer og 

vores kulturarv.  

Formand for Museumsforeningen, John 

Holmer, overrakte prisen på 10.000 kr  til 

Hanne og Aage Jørgensen  ved Foreningens 

årsfest d. 9.februar. Hanne og Aage Jørgen-

sen og deres hjælpere har i mere end ti år 

hver sommer kørt rundt til museer og 

markeder og på levende og engageret vis 

demonstreret forarbejdning af hør og på den 

måde været enestående ambassadører for 

Køng Museum og en vigtig del af vores 

kulturarv.  I sæsonen 2013 er der allerede 

nu booket 21 arrangementer med det 

populære hørværksted.  

TILLYKKE, kære Hanne og Aage – vi 

glæder os over denne påskønnelse og 

anerkendelse af jeres helt uvurderlige 

indsats for Køng Museum! 
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Generalforsamling tirsdag d. 12. marts kl. 19 
Inden generalforsamlingen vil Axel Degn 

Johansson fortælle om Vordingborg Vildt-

bane – se nedenfor. Her er alle velkomne.  

Kl. 20 er der kaffe, og derefter begynder 

generalforsamlingen, hvortil kun med-

lemmer har adgang.  Indkaldelse, dags-

orden, årsregnskab og budget er udsendt 

sammen med dette nyhedsbrev.

 

Foredrag om Vordingborg Vildtbane 
Tirsdag d. 12. marts kl. 19 vil Axel Degn  

Johansson fortælle om Vordingborg  

Vildtbane.  I middelalderen blev kongers  

og stormænds sønner oplært i jagt for at  

udvikle mod, styrke og hurtighed. For at  

holde vildtet indenfor et begrænset område  

anlagde kongerne på Vordingborg Slot 

indhegnede vildtbaner, bl.a. på  

Knudshoved Odde. I Sydsjælland fortæller  

sagn, at selv efter sin død jagede en af  

Valdemarerne i mørke nætter som en  

hvileløs sjæl det fæle uhyre Slatten 

Langpatte. Christian d. 4. udvidede i  

1616 vildtbanen til hele Sydsjælland og 

 lod opføre et vildtbanehegn mellem Præstø        

og Dybsø Fjorde.  

Selv om vildtet kunne gøre stor skade på  

afgrøderne, var det bønderne under  

strenge straffe forbudt at jage det eller have  

løsgående hunde. Men vildtbanehegnet 

forfaldt, og mellem 1716 og 1718 måtte  

man lade det genopføre ved hjælp af  

svenske krigsfanger.  

Vildtbanen skulle også levere vildt til  

hoffet, men vejen fra Sydsjælland til  

København var lang, og det var ikke alt 

vildt, der nåede frem i ufordærvet  

tilstand. Allerede under Struensee  

blev vildtbanen nedlagt, og det sidste  

vildt blev bortskudt i 1771 – 72. 

 

 

 

Studiekredsen om Køng Fabrik  

Studiekredsen har mødtes hver anden 

tirsdag siden oktober, og det har været 

nogle meget spændende aftener.  Arkæolog, 

dr. phil. Per Ole Schovsbo har givet meget 

af sin store viden om Køng Fabriks historie 

videre til os, vist os rundt i kendte og 

ukendte kroge af museumsbygningen, 

guidet os igennem læsning af relevante 

originaldokumenter i gotisk skrift og 

hjulpet os med at kigge på gamle 

matrikelkort, mv.   

Også et par deltagere har bidraget:  Jens 

Hallqvist  har fortalt om landbruget på 

Rybergs tid, og Karen Schou-Pedersen har 

fortalt om H.C. Bunkeflods spindeviser, 

som er blevet sunget på spindeskolen, og 

som selvfølgelig nu afsynges til indledning 

af hver studiekredsaften! 

Resultaterne af studiekredsens arbejde er 

allerede så småt begyndt at dukke op på 

museets hjemmeside under fanebladet 

’Forskning og Dokumentation’.  Man er 

stadig velkommen til at være med – de 

næste aftener er følgende tirsdage: 12/3, 2/4 

og den 16/4 – alle dage kl. 19-21, deltagelse 

er gratis, og der er kaffe og kage til 10 kr.   

 

VELKOMMEN! 
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Artikel om genvævningen af Kongedugene 
Besøgende på museet vil kende lidt af 

historien om de imponerende 14 meter 

lange kongeduge med indvævede 

rigsvåben, som blev vævet på Køng Fabrik 

i 1860erne.  De blev i 1956-63 under store 

vanskeligheder genvævet af væversken 

Solvejg Hørbye, Næstved. Vævekonsulent 

Grete Hvalkof Andersen, Odense, var for 

Håndarbejdets Fremme konsulent på 

opgaven, og hun har senere udførlig 

beskrevet forløbet. På baggrund af denne 

beskrivelse og i samarbejde med Grete 

Hvalkof Andersen har Per Ole Schovsbo  

skrevet en artikel om genvævningen af 

Kongedugene.  Den blev bragt i tidsskriftet 

”Tenen” i september og december 2012, og 

vi har også fået lov at offentliggøre den på 

museets hjemmeside.  Link til artiklen 

findes på hjemmesiden under ’Nyheder’. 

 

 

 

Vævning på museet 
Vinnie Larsen væver på museet søndag d. 7. april, søndag d. 28. april og søndag d. 26. maj. 
 

 

Familiemarked søndag d. 19.maj 
 

 
 

Der er tradition for, at Støtteforeningens 

hyggelige familiemarked med 

veteranbiltræf, stumpemarked, 

kunsthåndværkerboder og meget mere 

afholdes d. 3. søndag i maj.   

I år falder markedet sammen med Pinsedag, 

og vi håber, det vil inspirere mange til at 

spise pinsefrokosten i Køng.  Vi sørger for 

borde og stole og smørrebrød, pølser, 

lagkage og diverse drikkevarer – og 

forhåbentlig godt vejr. 

Programmet vil ligge klar i begyndelsen af 

april og vil naturligvis blive sendt til jer 

alle… 

Redaktion: Hanne Tommerup/Karen Schou-Pedersen                                                           

 

                                                                                                Besøg museets hjemmeside  

                                                                                                  og få de seneste nyheder. 

Museet er åbent fra 24.marts til 20.oktober 2013, lørdag, søn- og helligdage kl. 12-16              
                                                        samt efter aftale med Støtteforeningen, tlf. 40712113  


