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Flettere på Køng Museum
På søndag den 16. august kl. 12-16 får
Køng Museum besøg af Gitte Hess og
Hanne Jensen fra Suså Vævekreds. De
fletter fine tasker og punge af de farvede
folieposer, man køber kaffe i.
De to flettere vil demonstrere teknikken og
vise nogle færdige eksempler, og man kan
evt. prøve at skære og folde materialet, men
da fletningen er en noget langsommelig og
omhukrævende proces, kan man ikke
forvente at få et helt færdigt produkt med

hjem. Men man kan få indblik i teknikken
og selv fortsætte derhjemme.

”Trådens Gang” udstiller på Køng Museum
Det er ved at være sidste chance for at se
udstillingen med værker af Britt Smelvær –
sidste dag er søndag d. 30. august. Ugen
efter åbner museets efterårsudstilling, som
er med vævegruppen ”Trådens Gang”.

første gang blev vist i den norske væver
Frida Hansens hus i Stavanger dette forår. I
forbindelse med udstillingen i Køng har
gruppen stillet sig selv en opgave hvor
hvert medlem ud fra samme tegning udfører
en vævning på 40 x 40 cm – udførelsen skal
gøres ud fra hver enkelt medlems ”egne”
vævetraditioner og farvesyn. Tegningen er
udført af kunstneren Ullrich Rössing, som
deltager i udstillingen med sine store,
keramiske fade.

”Trådens Gang” består af Inga Østergaard,
Mette Lise Rössing, Mona Lise
Martinussen, Hanne Kold og Solveig
Bruun. De beskæftiger sig fortrinsvis med
billedvævning og udstillede med stor succes
på Køng Museum i 2009. Nu vender de
tilbage med en række nye værker, som

I løbet af de næsten 20 år ”Trådens Gang”
har eksisteret som gruppe, har de især
udstillet på kulturhistoriske museer i indog udland, og deres optagethed af det
tekstile håndværk har betydet, at
udstillingen nu er udvidet med et
håndværksmæssigt afsnit, som beskriver
teknikker og traditioner.
Der er fernisering på udstillingen lørdag d.
5. september kl. 14.00, og herefter er
udstillingen åben lørdage og søndage kl.
12-16 til og med søndag d. 18. oktober.
Søndag d. 27. september kl. 14 vil flere af
gruppens medlemmer komme og fortælle
mere om de udstillede værker.
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Studiekredsen om Køng Fabrik
besøg på Rigsarkivet – og der er også et
par forslag til ekskursioner, som vi skal
have med i programmet. Men andre
interesseområder kan også indgå.

begynder sin 4. sæson tirsdag d. 8.
september kl. 19-21 på museet. Herefter
mødes vi hver 14. dag, og nye
medlemmer er meget velkomne!
Lederen af studiekredsen er arkæolog,
Dr.phil. Per Ole Schovsbo, som i mange
år har forsket i Køng Fabriks historie –
men der er stadig hjørner, som skal
graves frem. Første gang vil vi høre,
hvad de enkelte medlemmer har lyst til
at beskæftige sig særligt med i løbet af
vinteren og planlægge udfra det. Nogle
medlemmer vil gerne prøve at få lidt
mere at vide om nogle af de ansatte og
produktionen på Køng Fabrik igennem
tiden – bl.a. med afsæt i de oplysninger,
vi har fra de bevarede kalkulationsbøger
fra fabrikken. Dette vil indbefatte et par

Så velkommen til en ny, spændende
sæson i studiekredsen!
Planlagte datoer for møder i studiekredsen
er:
2015
8. september
22. september
6. oktober
20. oktober
3. november
17. november

2016
2. februar
16. februar
1. marts
15. marts
12. april

Det rullende Hørværksted
har igen haft en travl sommer rundt
omkring i landet. I begyndelsen af juli viste
de hørberedning og repræsenterede Køng
Museum på Bornholms Middelaldercenter,
og i midten af juli var de igen på
Middelaldermarked på Voergaard Slot i
Vendsyssel. Desuden har de flere gange
været på Empiregården i Stege.
Museumsgården i Keldbylille har de
traditionen tro besøgt flere gange – sammen
med blegekonerne fra Vintersbølle Blegeri,
som også var med Hørværkstedet på
Kongsgården i Lejre.

De sidste arrangementer denne sommer er:
23/8: Maribo Frilandsmuseum 10-16
12/9: Lejre Økofestival 10-16

IT på museet
På mange museer rundt omkring i
landet suppleres udstillingerne nu af
forskellige IT-tiltag – og
Støtteforeningen har indkøbt udstyr,
som gør det muligt at vise vores gæster
de små film om hørbereding, vi har
fremstillet og ekstramateriale i
forbindelse udstillingerne. Vi har haft
lidt problemer med indkøringen, men
efter overtagelse af en fin skærm fra
Bornholms Museum – formidlet af

Museum Sydøstsjælland, som vi jo er
en del af- , er de tekniske problemer
løst, og mange gæster har allerede vist
stor interesse for de ting, vi har kunnet
vise – bl.a. en række dias, som i
forbindelse med Britt Smelværudstillingen kunne vise et langt større
og mere varieret udsnit af kunstnerens
produktion, end vi havde mulighed for
at vise på udstillingen.
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Køng Museum som spændende udflugtsmål ….
Vi har i år haft rigtig mange store selskaber,
som har besøgt Køng Museum, og det er vi
meget glade for. Nogle grupper har haft
fokus på at høre om Køng Fabriks
spændende historie og se hele det
velbevarede industrianlæg fra slutningen af
1700-tallet. Andre grupper haft fokus på de
spændende skiftende udstillinger, men de
allerfleste vil gerne se begge dele og
efterfølgende nyde en kop kaffe i vores

cafe. Vores gæster kommer typisk fra
museumsforeninger, væveforeninger,
menighedsråd, kulturforeninger,
kunstforeninger mv. Også private selskaber,
som fætter/kusine sammenkomster bruger
Køng Museum som udflugtsmål. Hvis I har
brug for et spændende udflugtsmål for jeres
gæster, eller kender nogen, som arrangerer
udflugter, så ring til Hanne Tommerup på
40 71 21 13.

Bliv aktiv på Køng Museum!
Støtteforeningen har forskellige
arbejdsgrupper, som alle søger nye,
engagerede medlemmer:
udstillingsgruppen, museumsværterne,

Det rullende Hørværksted, forplejningsgruppen og studiekredsen. Ring til
Hanne Tommerup på 40 71 21 13 og
hør nærmere!

Kontingent og medlemskort for 2015-16
har betalt kontingent – kontant eller
over banken – og ikke modtaget
medlemskortet, bedes man henvende sig
til kasserer Birthe Helth på mail:
bhelth@gmail.com

De nye medlemskort til Køng Museums
Støtteforening, som gælder fra 1/7 2015
til 30/6 2016, skulle nu være sendt ud til
alle, som ikke har fået dem udleveret på
museet i forbindelse med kontant
indbetaling af kontingentet. Hvis man

Vidste du, at
den 14. september er det 290 år siden, at
grundlæggeren af Køng Fabrik, Niels
Ryberg blev født?
Læs historien om hans eventyrlige liv her:
http://www.koengmuseum.dk/wpcontent/uploads/2011/03/Ryberg_tegneserie
.pdf

redaktion: Karen Schou-Pedersen og Hanne Tommerup

Museet er åbent fra 29. marts til 18. oktober 2015, lørdag, søn- og helligdage kl. 12-16
samt efter aftale med Støtteforeningen, tlf. 40712113
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