Nyt i 2015
• Vi har indkøbt banner, lamper, ekstern harddesk, et lille
skab og et arbejdsbord
• Sanny og Else har været på genopfriskningskursus i
Historisk Atlas

Nyhedsbrev nr. 9 forår 2016
Køng Sognearkiv

-vi passer på historien

• Sanny deltog i SLAs Årsmøde
• Jane, Kirsten, Sanny og Else deltog i LASAs
sommerudflugt til Lolland
• Vi har arbejdet ca. 650 timer i og for arkivet
• Vi har haft besøg af ca. 150 mennesker på Køng Marked
og i arkivet

Byfest i Køng 1990

Else, Sanny, Jane og Kirsten foran Reventlow-museet i
Pederstrup

Besøg os på Køng Kirkevej 19
Vi har åbent den 1. mandag i måneden kl. 16-18
Ring til os på 55 76 95 70
Ring uden for åbningstid på 55 76 93 56
Mail til os på koengsognearkiv@hotmail.com
Læs om os og søg i arkivet på www.koengsognearkiv.dk

Finurligheder i Arkivet
Køng Sognearkiv

-vi passer på historien

Brug vores hjemmeside, www.koengsognearkiv.dk til at søge i
arkivalierne i Køng Sognearkiv og i arkivalier i hele Danmark.

Arkivets primære opgave er at indsamle, registrere og
opbevare dokumenter og billeder. Det gør vi med flid og
omhu. Men indimellem modtager vi også andre ting i arkivet. I
år har vi fået et brændejern med inskriptionen Kjøng. Det blev
brugt til at stemple ølankrene fra Kjøng Bryggeri. Og sådan et
anker havde vi også.

Gå ind i menupunktet: Søg i arkivet og klik på en af de to
valgmuligheder:
Du kan søge i Køng Sognearkiv her
Du kan søge i alle arkiver i Danmark i www.arkiv.dk

Brug også vores hjemmeside til at læse historier fra og om
Køng. Vi har lagt meget ind.
Se små filmklip fra hele Danmark i perioden 1905-1965 på
http://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film eller
brug linket på hjemmesiden. Fra vores område er der bl.a. en
lille film om stude på Knudshoved!

Køng Sognearkiv afholder Generalforsamling
Mandag den 7. marts 2016 kl. 19
Køng Kirkevej 19
Dagsorden i følge vedtægterne
Alle er velkomne

Vi synes, det skaber historie og hygge i arkivet
Vi har også et glasskab fuld
af små sjove ting, som vi har
modtaget. Bl.a. en dåse med
Kjøngs Plaster og det gamle
stempel fra Gartneriet i
Øbjerggårds Allé.

En historie om tørv

Dengang der var Træskomand i Spindeskolen

Som mange andre steder i Danmark gravede man også tørv i
Køng Mose.
På de varme
sommerdage
røjlede kvinder
og børn tørvene.
At røjle vil sige at
stable tørv til
tørring i en
pyramideformet
stabel, en såkaldt
røjle.
På billedet fra
1940 ses Sanny Hansen med sin mor Karen Hansen og Julie
Hemmingsen med sønnen Kurt i gang med en røjle.

I oktober måned fik arkivet besøg af Else og Willy
Larsen fra Maribo. Else er født Else Margrethe
Knudsen i 1933, og hendes forældre var Marie og
Johannes Knudsen.
Fra ca. 1940 og til ca. 1951 boede Else med sine
forældre i Spindeskolen i Køng. Else havde
medbragt et konfirmationsbillede fra 1948, hvor
man ser hende stå mellem sine forældre foran
Spindeskolen. (Vi beklager kvaliteten).
Else fortalte, at hun boede i den venstre side af Spindeskolen,
og at boligen bestod af stue og soveværelse til gaden og
køkken samt et lille værelse til gården.
I højre side af huset boede Peder Rasmussen også kaldet
træskomanden. Han var født i 1875 og havde
levet et begivenhedsrigt liv. Han blev
uddannet skomager, drog siden til Grønland
et års tid og blev så kusk på Gavnø, derefter
skomager igen, hvorefter han købte en
landejendom i Sørup. Til sidst købte han på
et tidspunkt i 1930’erne Spindeskolen i Køng.
Her levede han som træskomand i de små
rum i højre del af huset. Loftet brugte han til
at opbevare sine materialer.
Til sidst boede han på Køng Alderdomshjem,
hvor han døde 22. januar 1965.
Else Larsen boede altså i Spindeskolen samtidig med
Træskomanden. Hun havde også et billede med af ham.
Desværre et gammelt og uskarpt foto. Arkivet er meget
interesseret i billeder af Træskomanden. Måske kan du
hjælpe os?

Senere udviklede man tørvebriketter, som består af
sammenpresset tørvesmuld fra mosens overflade lige under
græsjorden. Tørvesmuldet blev skrabet af med en såkaldt
smuldskraber. En dag fik arkivet besøg af Axel Johansson med
en smuldskraber. Sanny Hansen havde skrabet smuld i 1947,
så hun var den helt rigtige til at demonstrere brugen af den.
Bjarne Kristiansen skænkede briketterne til arkivet.

Køng Marked 17. maj

På Byvandring med Køng Sognearkiv
Arkivet deltog sammen med Fjord til Fjord Naturstien i
Vandrefestivalen den 23. august. Turen gik først gennem
Køng Mose, hvor vi hørte om naturen. Derefter videre til Køng
Kirke, hvor arkivet tog over og fortalte om kulturen. Else
fortalte om de rybergske huse i Køng, mens Sanny fortalte om
husene på begge sider af Bygaden fra Køng Bryggeri og til den
tidligere kro ved landevejen. Turen endte i Spindeskolen,
hvor arkivet havde lavet en udstilling med gamle billeder af
husene, vi lige havde hørt om.

Køng Sognearkiv stiller hvert år op på markedet i Køng. Her
fortæller vi om arkivet og viser vores billeder frem. I år kunne
vi også markedsføre os med vores fine nye banner.
Arkivernes Dag den 14.november
”Så er der fest – Byfester og Bryllupper”

Billeder af brudepar, sølvbrudepar, guldbrudepar og
diamantbrudepar – billeder fra de berømte byfester fra
1970’erne og frem – billeder fra fastelavn og Skt. Hans samt
meget mere. Alt det kunne man se på vores udstilling.

Else fortæller om de rybergske huse. Gruppen har gjort holdt
på aksen i Køng. Med centrum i Gl. Øbjerggård byggede Niels
Ryberg byen symmetrisk op med to identiske bygninger:
Rytterskole og Spindeskole på hver sin side af Øbjerggårds
Allé.

