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Idé – og 
aktivitetscenter 

Køng Museum 
Støtteforeningen 

 

Køng Museum, Bygaden 27, Køng, 

4750 Lundby 55 76 94 55 
Email for Støtteforeningen 

hanne@tommerup.com 
www.koengmuseum.dk 

               

Nyhedsbrev 2, maj 2013 

 

Familiemarked søndag d. 19. maj 
 

Den tredje søndag i maj – som i år også er 

pinsedag - er der traditionen tro stort 

marked for hele familien i og omkring de 

historiske bygninger, som indeholder Køng 

Museum. Der er gratis adgang til det hele. 

Veteranbiler og stumpemarked 

For elvte år i træk præges den festlige 

markedsplads af veteranbiltræffet i museets 

have, hvor de flotte, gamle biler kan beses, 

og publikum vil kunne stemme på den efter 

deres mening flotteste veteranbil.  De 

senere år er et stort stumpemarked med 

reservedele til veteranbilerne blevet en 

spændende del af markedet. 

Design- og naturmarked 

I et stort telt præsenterer kunsthåndværkere 

fra hele landet deres varer. Der vil kunne 

købes al slags kunsthåndværk, blandt andet 

smykker, keramik, patchwork mm.  I flere 

boder vil der være arbejdende værksteder. 

Der vil også være en bod med økovarer.   

Inde i museet vil der være knipleværksted 

med Inge Lindegaard m.fl. 

Legemarked for børnene 

For børnene arrangerer en legetante og en 

legeonkel sjove gamle lege og konkurrencer 

for børnene. Legene og konkurrencerne vil 

starte kl. 12.  

Rundvisninger på Køng Fabrik 

Kl. 11 og kl. 14 vil arkæolog, dr. phil. Per 

Ole Schovsbo forestå rundvisninger på det 

gamle fabriksanlæg og fortælle om den 

spændende industrihistorie i landsbyen 

Køng, hvor en af landets første linned-

fabrikker blev anlagt. 

Udstilling af væveren Hanne Vedel     

Inde i museet vil der i dagens anledning 

være gratis adgang til udstillingen af 

smukke møbelstoffer, gulvtæpper, puder og 

kirketekstiler af den internationalt kendte 

væver og tekstildesigner Hanne Vedel. 

Udstillingen er allerede besøgt af et stort 

antal gæster, og man kan købe Hanne 

Vedel-design og garn i museets butik. 

Mad, drikkevarer og underholdning 
Pinsefrokosten er der også tænkt på: fra kl. 

11.30 kan der købes håndmadder, pølser, 

lagkage og selvfølgelig øl, sodavand og 

kaffe. Ved frokosttid vil guitaristen Shony 

underholde med hyggelig sang og musik, 

og kl. 13.30 bliver museets nye udgivelse 

med viser for spindeskolerne præsenteret af 

en lille gruppe lokale spindepiger.  

Overraskelser … 

Støtteforeningen for Køng Museum 

arbejder på flere overraskelser til markedet. 

Kom selv og se den 19. maj. Markedet er 

åbent fra kl. 10 til 16.30 Stumpemarkedet 

åbner dog kl. 9. 

Se programmet på næste side! 

  

 

mailto:hanne@tommerup.com
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Program 

Familiemarked 2013 

 

  9.00  Madteltet åbner 

  9.00  Stumpemarked åbner 

10.00 Museet åbner for udstillingen med  væveren Hanne Vedel       

10.00 Design & Naturmarkedet med kunsthåndværk åbner 

11.00 Knipleværksted i museet med Inge Lindegaard m.fl. 

11.00 Køng Fabrik og historien bag denne – omvisning af arkæolog, dr. phil. Per Ole Schovsbo 

11.30 Grillpølser og smørrebrød 

12.00 Børneaktiviteter på pladsen bag museet 

12.30 Guitaristen Shony underholder i madteltet 

12.30 Alle veteranbiler er på plads 

13.00 Børneaktiviteter på pladsen bag museet 

13.30 Præsentation af bogen Viser for Spindeskoler 

 samt prøver på viserne sunget af lokale spindepiger 

14.00 Køng Fabrik og historien bag denne – omvisning  af arkæolog, dr. phil. Per Ole Schovsbo 

14.00 Børneaktiviteter på pladsen bag museet 

15.00 Præmiering af den flotteste veteranbil 

15.15 Børneaktiviteter på pladsen bag museet 

16.30 Markedet lukker 
 

 

En verden af lak – med inspiration fra Østen 
 

Fernisering søndag den 9. juni kl. 14 
I hvert af Else-Marie Storgaard Fogs 

lakarbejder er en historie gemt. En historie 

om alle de kunsthåndværkere, som igennem 

århundreder i færdsel på Silkevejen fra 

Fjernøsten til Europa har udvekslet viden 

og varer. 

På forskellige steder langs Silkevejen har 

Else-Marie studeret denne viden og teknik 

og forsøgt at omsætte den til hendes tid og 

sted. Da hun laver det hele selv er det en 

tidskrævende process: design af grundform, 

fremstilling af papirmasse og form, det 

kunstneriske udtryk i farver, lakteknik og til 

slut pålægning af bladguld. 

Inspirationen til de mange fade og skåle 

kommer fra besøg forskellige steder 

på kloden og derfor er værkerne opdelt i 

serier  med forskelligt udtryk i design og 

farver.  

Udstillingen vises på Køng Museum fra den 

9. juni til den 1. september. Den 11. august 

vil kunstneren komme til Køng Museum og 

fortælle om sine udstillede værker. 

Vi mangler frivillige til at hjælpe 

os på markedet. 

Hvis du har tid den 19. maj eller 

dagene op dertil, 

så ring til Hanne Tommerup på 

40 71 21 13 
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Bogudgivelse fra Støtteforeningen 
 
Sidst i 1700tallet – på Christian 7 og 

Struensees tid - var der ca. 40 spindeskoler i 

Danmark.  Her fik almuens piger mulighed 

for både at tilegne sig grundlæggende 

skolekundskaber og for at få oplæring i et 

erhverv – helt i oplysningstidens ånd.  I 

1783 fik den unge teologistuderende H.C. 

Bunkeflod udgivet en sangbog med 

”Spindeviser for spindeskolerne på 

Sjælland”.  De 15 viser blev meget 

populære og måtte genoptrykkes hele tre 

gange – sidst i 1801, hvor samlingen blev 

udvidet med yderligere 5 viser.  Bunkeflods 

inspirator var ingen ringere end datidens 

A.P Møller: storkøbmand Niels Ryberg, 

som i 1778 havde anlagt  spindeskolen i 

Køng – første etape af den senere store og 

blomstrende linnedfabrik, hvis hoved-

bygning i dag rummer Køng Museum. 

 

Køng Museums Støtteforening har 

genudgivet Bunkeflods spindeviser i en  

udgave udstyret med forord og noter og 

med noder og becifringer til de16 viser,  

 

hvor det har været muligt at opspore 

melodierne.  Det er populære melodier, som 

modsvarer de opdragende og opbyggelige 

tekster, som måske ikke er den store lyrik, 

men som giver et enestående indblik i en 

del af oplysningstidens tankeunivers.  

  

Køb bogen næste gang, du besøger museet 

– eller bestil den hos forlaget www.bod.dk 

eller hos din boghandler.  Pris: 85 kr. incl. 

moms (vejl.). 

ISBN 978-87-7145-567-0 

 

 

Studiekredsen om Køng Fabrik  

Studiekredsen om Køng Fabrik har afsluttet 

vinterens arbejde med nogle ekskursioner 

til Vintersbølle og Køng. 

I Vintersbølle ledte Anne-Marie Jacobsen 

os igennem Vintersbølle skov til 

Beværterhuset. Undervejs fik vi en levende 

beretning om bækken med udspring i 

Hulemosesøen og vandmøllerne langs 

denne. Vi gik til Blegen, hvor Køng Fabrik 

fik sin produkter bleget og hvortil Køng 

Fabrik flyttede i 1851. 

  

Vores sidste ekskursion gik til Køng. Her 

var Per Ole Schovsbo leder på en 

spændende rejse rundt  til i det gamle Køng 

og til Øbjerggaard og Øbjerggaard skov. I 

skoven så vi mindesmærket for inspektør 

Christian Voelker. 

  

 
Anne-Marie Jacobsen fortæller levende om 

vandmøllerne i Vintersbølle skov 

 
Studiekredsen fortsætter sin anden sæson 

den 3. september kl. 19 på Køng Museum. 

Der er oprettet tre grupper, som du er meget 

velkommen til at være med i: 

 

  

http://www.bod.dk/
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Hvordan så byerne og landskabet ud, da 

Niels Ryberg grundlagde Køng Fabrik i 

slutningen af 1700-tallet? 

Bygningerne i Køng og Vintersbølle – 

hvordan så de ud – hvordan ser de ud 

nu? 

Beboerne i Køng og Vintersbølle i 

gamle dage – hvem var de?  

            Det er gratis at være med. 

 

 

 

Vævning på museet 
Vinnie Larsen væver på museet  søndag d. 26. maj, søndag d. 23. juni og søndag d. 21. juli. 
 

                  
 

 

Betaling af kontingent 
 

Det er tid at betale kontingent.  Kontonummeret i Vordingborg Bank er: 6220 1100419 

 

Kontingentet er kun 100 kr. pr. personligt 

medlem og 200 kr. pr. husstand. For dette 

beløb får du - udover at støtte det gode 

formål med at bevare Køng Museum - også 

gratis adgang til Museet i Vordingborg, 

Empiregården i Stege og Museumsgården i 

Keldbylille. 

 

 

     
 

 

                                  

 Redaktion: Hanne Tommerup og Karen Schou-Pedersen 

 

Museet er åbent fra 24.marts til 20.oktober 2013, lørdag, søn- og helligdage kl. 12-16      

samt efter aftale med Støtteforeningen, tlf. 40712113  

Den fine stue på Museumsgården i Keldbylille 

Per Ole Schovsbo beretter om lunden bag        

Ny Øbjerggaard med mindesøjlen over 

Inspektør Voelker 

 


