
FORTÆLLINGEN OM KØNG OG SPINDESKOLENS HAVE
Industrieventyret i Køng

Køng blev til danmarkshistorie, fordi en mand i slutningen af 
1700-tallet kom til byen. 

Den mand var Niels Ryberg - en iværksætter og entreprenør, 
som så mulighederne i den tid han levede i. Ryberg fik hør-
ren til at blomstre i Køng og spinderokkene og vævene til 
at gløde i Køng Fabriks bygninger, som fremstillede landets 
fineste linnedvarer. 

Ryberg oprettede Spindeskolen i Køng, hvor små piger fik 
uddannelse, løn og skolegang, så de kunne blive nyttige 
samfundsborgere til gavn for alle og især for Køng Fabrik. 

Ryberg følte socialt ansvar for sine ansatte, og derfor opførte 
han hospitalet med aftægtsboliger for fabrikkens arbejdere. 
På ti år voksede Køng med 200 personer, så Ryberg satte to 
korsfløje på kirken, så den kunne rumme dem alle. 

Ryberg var en sand helt, som bragte liv, udvikling og vel-
stand til byen. Han gjorde Køng kendt i hele landet og i 
de europæiske kongehuse, for i de fleste danske prinsessers 
brudekister var der linned fra Køng.

Tingstedet fortæller gårdenes historie

Tingstedet i haven består af 9 sten fra gårde i det gamle 
Køng. I midten af tingstedet er stenen fra Øbjerggård pla-
ceret.  Øbjerggård er den største gård i sognet og hører nu 
under Rosenfeldt Gods. 

Det var på Øbjerggård, at man dyrkede hørren til linned-
produktionen i Køng Fabrik.

 1:  ”Øbjerggård”– Øbjerggårds Allé 18-22

 2:  ”Ramsmosegård”– Køng Kirkevej 6

 3:  ”Kirkebjerggård”– Køng Kirkevej 7

 4:  ”Uglevang”– Næstvedvej 25

 5:  ”Højbrogården”– Næstvedvej 411

 6:  ”Nørremosegård”– Næstvedvej 417

 7:  ”Hjørnegården”– Lundbyvej 14

 8:  ”Busebjerggård”– Togårdsvej 10

 9:  ”Aldershvile”– Køng Mark 6

 
Velkommen i Spindeskolens Have 
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Spindeskolens Have

Haven bag Spinde-
skolen havde so-
vet tornerosesøvn 
i mange år, da en 
gruppe borgere i 
Køng i 2008 satte 
sig for at genop-
live haven til gavn 
og glæde for sog-
nets borgere og tu-
rister.

Spindeskolens Have 
blev indrettet med 
tingsted, pilehytter, 
bålplads, grill samt 
borde og bænke.
 
Spindeskolens Have 
er en del af historien 
om Køng og danner 
udgangspunkt for 
ture, hvor man kan 
opleve sognets kul-
tur, natur og historie. 

Den 28. august 2009 blev haven indviet med en stor 
fest for alle sognets beboere. Haven er åben for alle.
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Køng Fabriksby 1806. 
Bevaret er nu kun 

1. Gammel Øbjerggård, 
5. Spindeskolen og

 18. Hospitalet 
(Efter Charlotte Paludan 2004).


