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Stof på stof – Sting på sting 
Årets første udstilling på Køng Museum rykker kraftigt 

på opfattelsen af håndarbejde og håndarbejde med nål 

og tråd. 

 

Endnu engang overgår støtteforeningen for Køng 

Museum sig selv i årets første udstilling, der varer fra 

søndag d. 25. marts til søndag d. 3. juni 2018. 

Udstillingen er i perioden åben lørdage og søn- og 

helligdage fra kl. 12 – 16. Grupper efter aftale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

Det fine lille museum præsterer at vise imponerende 

værker af 4 fantastiske kunstnere: 

Ida Bang Augsburg 

Grete Balle 

Bodil Rasmussen 

Nete Riemann 

Kunstner: Ida Bang Augsburg 

Sidste års prismodtager: William Houman fra Nyord 

 

Køng Museum 25.3 - 3.6. 2018 
Årets første udstilling med fernisering søndag d. 25. marts kl. 13.00 

Kunstner: Grete Balle 
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Ida Bang Augsburg har de sidste 10 år broderet 

mange meget store gobeliner med et mylder af 
detaljer. Sidste år udstillede hun for første gang i et 
galleri i København med megen omtale. Motiverne 
opstår frit og nålen og de mange garntyper bruges som 
kunstmaleren bruger sine pensler og farver. 
 

Grete Balle er mest kendt som væver og maler med 

udstillinger i ind- og udland. Også hendes tekstile 
billeder er abstrakte og kraftfulde med kombinationer 
af tynde stoffer og grove materialer. 
 

Bodil Rasmussen syr med stor grafisk sans de 

fineste fuglemotiver. 
 

 Kunstner: Bodil Rasmussen 

Nete Riemann er inspireret af eventyr og digte og det 

afspejles i hendes billedunivers, der dannes af mange 

forskellige stoffer, der lag på lag giver en hel speciel 3-

dimentional virkning. 

Kunstner: Nete Riemann 

Ny udstilling på Borgen: 

Bomben er landet            

  

 
 
Nu kan man møde atombomben i en ny udstilling på 
Danmarks Borgcenter. 
Atombomben er én af de fire opfindelser, som 
Danmarks Borgcenter præsenterer i sin nye 
udstilling Rethink War. Her kan man møde stigbøjlen, 
kanonen, atombomben og computeren og 
høre historien om, hvordan de fire opfindelser har 
ændret vores verden gennem de sidste 1000 år. 
 
En amerikansk atombombe er nok den meste 
spektakulære af de genstande, som man kan se, når 
Danmarks Borgcenter søndag den 25. marts slår dørene 
op for sin nye udstilling Rethink War.  
 
Men man kan også møde stigbøjlen, kanonen og 
computeren og et helt nyt digitalt kunstværk i en unik 
museumsoplevelse af en historie, der er meget aktuel 
for os alle og har været det i 1000 år. 
Udstillingen fortæller historien om, hvordan vi altid har 
brugt vores største opfindsomhed for at beskytte os 
mod de ting, der truer os.  
 
”Vi er lige igen blevet mindet om, hvor aktuel den 
digitale trussel er, med nyheden om hvordan 
millioner af Facebook-brugere har fået stjålet og 
misbrugt personlige oplysninger for at påvirke et 
demokratisk valg”, fortæller Thomas Tram Pedersen, 
der er afdelingsleder på Danmarks 
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Udstillingen Rethink War fortæller om 

opfindelserne og vores måde at bruge dem på. Den er 
på mange måder en fortsættelse af museets udstilling 
Borge, Konger og Magt, som igen kan ses på 
museet, fordi den blandt andet fortæller blandt andet 
historien om, hvorfor den mægtige 
kongeborg i Vordingborg blev bygget, og hvorfor den 
blevet revet ned.  
 
”Vi vil gerne give vores publikum nogle helt 
aktuelle og lokale indgange til historien, som vores 
gæster kan forholde sig til. Og den nye 
udstilling gør indtryk!” udtrykker Keld Møller Hansen, 
som søndag åbner udstillingen for publikum. 
Sammen med udstillingen Rethink War genåbner 
museet også udstillingen om Borge, Konger og 
Magt. I den anledning inviterer museet alle til at opleve 
de nye udstillinger til en snigpremiere 
søndag den 25. marts kl. 14-16, hvor der er fri entré til 
udstillingerne. 
Fra mandag kan man besøge udstillingerne og få de 
fantastiske fortællinger på museets iPadguide, 
som har fået nyt og opdateret indhold. Udstillingerne 
kan ses året ud. 

De fire genstande i Rethink War: 

Stigbøjlen 
 
Få historien om den vigtigste opfindelse siden hjulet. 
Stigbøjlen gav frygtede rytterhære større 
rækkevidde og slagkraft. En trussel der førte til 
opførelsen af middelalderens gigantiske borge. 
Stigbøjle fra 1500-tallet. Fundet i Vordingborg. 

Kanonen 
 
Hør om dét våben, der stadig er det vigtigste i alle 
krige. En opfindelse der startede et 
våbenkapløb, der stadig er i gang. 
Dansk forsøgskanon fra 1750. Netop denne kanon 
havde nær dræbt Frederik d. 5., da den skulle 
demonstreres på Amager Fælled. 
 

Atombomben 
Det første våben der med ét slag kunne udslette livet 
som vi kender det. Få historien om en 
opfindelse så farlig, at kun truslen om den ”totale 
gensidige udslettelse” har kunne redde os. 

Artillerigranat af typen M424, 203 mm Variable Yield 
nuclear shell (1961-1993). Denne granat lå 
klar i et depot i Tyskland og skulle I yderste konsekvens 
affyres af danske styrker mod en 
invasionsflåde i Faxe Bugt med danske kanoner. 
 

Den digitale trussel 
 
Den nye trussel. Nu kan alle med den rigtige viden og 
en computer lamme vores hverdag. Fjenden 
er hvem som helst. Målet er et samfund, der er dybt 
afhængige af digitale systemer. 
Dell Lattitude 13’’ laptop med Windows 7. Beslaglagt af 
danske specialstyrker i Afghanistan i 2013. 
 
Udstillingen omfatter også 10 helt nye film, hvor 
eksperter fra Danmarks Borgcenter, 
Forsvarsakademiet og Forsvarets Efterretningstjeneste 
fortæller om våbenkapløbet, de fire 
opfindelser og deres perspektiver. 
Endelig omfatter udstillingen en helt ny video-
installation, hvor firmaet Dark Matters har brugt 
200 avisoverskrifter fra de sidste tre måneder, til at 
vise, hvordan vi lige nu opfatter trusler. 
 
Praktisk information 
Danmarks Borgcenter 
Slotsruinen 1 
4760 Vordingborg 
www.danmarksborgcenter.dk 
 
Officiel indvielse: 
Søndag den 25. marts kl. 12.30 med taler af Thomas 
Tram Pedersen og Keld Møller Hansen. 
 
Åbningstider: 
Gratis snigpremiere for alle søndag den 25. marts 2018, 
kl. 14-16 
Fra mandag den 26. marts 2018, 10-16 
 
Mere information: 
Thomas Tram Pedersen 
E: ttp@museerne.dk 
T: 31 40 29 63 

http://www.danmarksborgcenter.dk/

