Blegen/Køng Linnedfabrik
Ved Kronens salg af Vordingborg Rytterdistrikt i 1774 fulgte dele af Vintersbølle skov med til
Øbjerggård gods i Køng, der blev købt af storkøbmand og konferensråd Niels Ryberg. På
Øbjerggård videreførte Niels Ryberg i 1780 den linnedfabrik (Køng Fabrik), som han havde
påbegyndt ved Almindeligt Hospital i København 10 år tidligere. På Vintersbølles sydvestlige eng
ned mod Storstrømmen havde den lokale befolkning i generationer vasket og bleget linned. Her fik
Køng Fabrik nu også bleget det grovere hørlærred, mens fabrikkens finere varer blev bleget på et
moderne blegeri i Haderslev. Det var lidt langt væk, så omkring 1800 byggede Niels Ryberg derfor
sit eget moderne blegeri i Vintersbølle og ansatte en skotsk blegemester, Charles Burd, til at lede
virksomheden, der blev udbygget med flere huse. Der blev også opført en ny mølledæmning og en
vandmølle, hvis hjul bl.a. trak en vaskemaskine og en rullemaskine. Det hele blev finansieret af et
statslån på 30.000 rdl – det samme som det havde kostet at købe Øbjerggård gods i Køng.
Da en senere ejer af fabrikken, Ole Ferdinand Olsen i 1851-52 flyttede Køng Fabrik til Blegen i
Vintersbølle og dermed samlede virksomheden på eet sted, måtte man opføre endnu en lang række
bygninger til væveværksteder, garnmagasiner, tørrelade, efterbehandlings- og rullestue, og meget
andet. I alt henved 10 nye bygninger, således at hele anlægget omfattede ca. 15 større huse, hvortil
kommer boliger for væverne, hvoraf kun Beværterhuset er bevaret til vore dage. Fabrikken
oplevede en gylden tid, indtil den sidst i 1800tallet blev overhalet indenom af de nye maskinvæve,
og den lukkede i 1906 og flyttede stærkt reduceret til Amager. Allerede fra 1891blev nogle af
bygningerne forsøgt anvendt som sommerpensionat med plads til ca. 25 gæster og fra 1915 som
rekonvalescenthjem, men da det ikke kunne løbe rundt, besluttede man i 1924 at fjerne alle
bygninger. Der er kun bevaret et lille hvidkalket udhus fra fabrikkens tid. Det ligger tæt ved den
hvide villa der ca 1930 er opført på soklen til Blegemesterens hus fra ca 1800. Mølledæmningen er
siden gennembrudt og dammen tømt for vand. Soklerne af kløvede kampesten til vandmøllen og
vaskehuset er endnu synlig bag resterne af mølledæmningen.

Tegning ca 1830 af Rybergs
blegeri med enkelte
tilføjelser. I forgrunden ses
dammen med dæmningen og
bag dæmningen til venstre
øjensynligt et nyt møllehus og
til højre vaskehuset. Til højre
herfor ses stigbordet der
regulerede vandstanden i
søen. Bemærk skorstenen på
vaskehuset. Man har kogt det
vævede linned i forbindelse
med blegeprocessen. På
blegeengen i baggrunden er
der udspændt linned til
blegning.

Her ses Rybergs Blegeri fra sydvest. Til venstre ses vaskehuset med skorsten og møllen med vandhjulet anes bag den
fjerne gavl. På bakken ligger Blegemesterens bolig og ved gavlen ses en del af det mægtige tørrehus i to etager.

Fabrikken 1875 (Christian Olsens skydebroderskive) med linned på bleg i forgrunden, gamle og nye tørrelade til
venstre. I midten møllen og vaskehuset (med høj skorsten), det engelske værksted (bindingsværk) og den gamle
værksteds- og staldbygning. I baggrunden fra venstre det røde hus, Blegemesterens hus og det gamle danske værksted
(oprindeligt tørrehus). Bag gavlen til højre ses det lille udhus, der er der endnu.

To af de sidste billeder af
bygningerne på Blegen. Til
venstre ses mølledæmningen
med et rækværk, vandhjulet og
møllebygningen med det
skæve tag. På det øverste
billede ses det engelske
værksted, lidt af det nye
danske værksted og i
baggrunden til venstre det røde
hus og taget af Blegemesterens
bolig (sommerpensionatet).
Mange bygninger er nedrevet
på dette tidspunkt hvor
forfaldet er synligt. Få år
senere – i 1924 – blev de
sidste bygninger fjernet.

Skitse tegnet efter matrikelkort 1805 over det rybergske (engelske) handelsblegeri i Vintersbølle. Bygningerne er
markeret med sort, mens bækken og mølledammen er markeret med blåt. 1: Blegemesterens stuehus, 2: det gamle
tørrehus i to etager der senere blev det ældste danske værksted, 3: vaskehuset bag mølledæmningen. Det havde
oprindeligt vandhjul i gavlen mod øst der trak vaskemaskine og rulle, 4: en yngre møllebygning der kan være opført
efter 1825 og ses på tegningen fra ca 1830. Da man eksperimenterede med blegemetoderne i Vintersbølle helt fra
grundlæggelsen i 1800 og udviklede nye teknikker, ændredes bygningerne og deres indretning løbende helt frem til
1900.

Oversigt over en del af Blegens bygninger efter flytningen af fabrikken fra Køng i 1851 indtil 1906. 1: Blegemesterens
bolig fra 1800, 3-4: vandmølle og vaskehus (ombygget ca. 1880), 5: det store gamle tørrehus fra 1800 der ombygges til
Det gamle danske væveværksted der senere flyttedes til 16, 8: Det røde hus der var direktør Sandbergs bolig, 9: Det
engelske værksted, 10: den gamle tørrelade der lignede et tårn, 11: Stald og værksted der senere blev erstattet af 16: Det
nye danske værksted, 13: den nye tørrelade, 14: huset for den nye store rulle fra 1880, 15: Familiens Apels bolig der
efterhånden blev kendt som Beværterhuset. 17: Veranda (og spisesal) bygget til brug for sommerpensionatet der blev
påbegyndt 1891, mens der endnu var væveri på fabrikken. Pensionatet indrettedes i blegemesterens gamle bolig.

Dette er et uddrag af en længere artikel af P.O. Schovsbo:
”Møllerne i Nyråd og Vintersbølle”.
Hele artiklen kan ses her: http://www.vinterhistorie.dk/wpcontent/uploads/2014/06/M%C3%B8llerne-iVintersb%C3%B8lle-og-Nyr%C3%A5d.pdf

