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2 super foredrag i marts måned

Mærkelig satankult
Torsdag d. 20. marts
inviterer Møns Museum til et
spændende arrangement om en af
gåderne i den danske museumsverden: Hvem stod bag de
mange fund på museer af mystiske
breve
og
genstande,
som
tilsyneladende havde med en
satankult på Anholt at gøre? Var
der virkelig tale om satanisme –
eller var det hele bare en spøg?
I efteråret 2013 satte journalister
fra Politiken sig for at løse mysteriet én gang for alle, og de fandt
frem til, at nu afdøde Knud
Langkow var bagmanden. Men
hvad handlede det hele om – og
hvem var Knud Langkow? Det er de
spørgsmål, som museet sætter
fokus på ved arrangementet.
Museumsinsp. Berit Christensen
fortæller om nogle af de mange
breve og genstande, som i øjeblikket er udstillet i særudstillingen: En
satanisk Spøg, og Knud Langkows
niece, Lene Saaek, fortæller om sin
usædvanlige farbror. Så kom og
bliv klogere på en af de mærkeligste sager i den danske museumsverden!

Arrangementet finder sted d. 20.
marts kl. 19.30 på Møns Museum
og koster 75 kr. Billetter købes på
Møns Museum. Storegade 75.
4780 Stege. Åbningstider: Tir-tor
10-15. Fre. 13-16.
Vedhæftede illustrationer:
”Tag til Anholt for Satan” og
”Anholt, Lucifers ø”: Et par af Knud
Langkows hjemmelavede stempler,
anvendt på breve og i hans eget
pas.
”Heksehoved” fundet i udstillingen
på museet i Vordingborg, hvor det
var blevet gemt i en vaskebalje
sammen med en satanmønt,
hvorfra det store billede kommer.
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Da VORDINGBORG
var erhvervsførende….

Heldigvis har vi i Vordingborg stadig store erhvervsvirksomheder, som kan måle sige med de største indenfor deres felter.
Vi har f.eks. en kendt køkkenelementfabrik i Vordingborg, en
kagefabrik i Stege og en stor høreapparat-fabrik i Præstø. MEN
allerede fra 1793 opbygges en for sin tid kæmpefabrik i Køng
og senere Vintersbølle. Ejeren var landets rigeste mand.

En Bygningsrestaurerings
anatomi
En væsentlig del af bestræbelserne
for at afdække historien om Køng
Fabrikker er genskabelsen – restaureringen – af eksisterende bygningsenheder fra dengang.
En lokal arkitekt, Jesper Herbert
Nielsen, arkitekt m.a.a. Vordingborg stod for snart 15 år siden for
restaureringen af Gl. Øbjerggård,
som var administrationsbygning til
Køng Fabrikskompleks. I 2013-14
har arkitekten stået for genskabelsen af Spindeskolen lige nord for
administrationsbygningen, nu Køng
Museum.

Onsdag d. 26. marts
Kl. 19.00-21.30 På Kornerups Gl.
Rådhus –Slotstorvet i Vordingborg
arrangerer
Museumsforeningen
foredrag, der fortæller den spændende historie om dette glemte
industrieventyret.

Vidste du:
At Køng Fabrikker beskæftigede
600 arbejdere. At Køng By var lige
så stor som Vordingborg By i
begyndelsen af 1800-tallet. At
Køng Fabrikker eksisterede til
1925. At Køng Fabrikker var Kgl.
Hofleverandør og kendt uden for
landets grænser. At Niels Ryberg
som startede Køng Fabrikker var
Danmarks rigeste mand. – Der
pågår i disse år en interessant
forskning i historien om det
industri-eventyr, der udfoldede sig
omkring Vordingborg og senest i
Københavnsområdet.

Med 2 interessante foredrag samme aften vil vi gøre status for
denne forskning.
Foredragsholdere er:
Dr. phil.
Per Ole Schovsbo og
Arkitekt M.A.A.
Jesper Herbert Nielsen
Tilmelding nødvendig på grund af
begrænsede pladser.
Kr. 50,00 for medlemmer
Kr. 75,00 for ikkemedlemmer
Prisen er inkl. kaffe/the m. brød.
Betales ved indgangen.
Tilmelding: john@holmer-as.dk
Tel.: 40 46 01 12

Jesper Herbert Nielsen vil fortælle om
hvordan studier omkring en standard
rytterskole førte til forståelsen af,
hvordan Spindeskolen skulle genopføres. De to øveste foto er fra Lille
Heddinges Rytterskole. Det nederste
af Spindeskolen i Køng.
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