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Arkivet har modtaget disse mapper fra Annelise 
Ravnsholt Jensen, barnebarn af bogtrykker L. P. Pedersen. 

Mapperne indeholder et eksemplar af alt, hvad der blev 
trykt 1911 – 1918 i trykkeriet i Kostræde.   

 
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       
            os på Facebook 

Køng SognearkivKøng SognearkivKøng SognearkivKøng Sognearkiv    
            ----vi passer på historienvi passer på historienvi passer på historienvi passer på historien    



2020 – et usædvanligt år i Køng Sognearkiv 

Vi plejer at skrive om alt det, der er sket i Arkivet i årets 
løb. Men i dette anderledes år bliver vi nødt til at berette 
om alt det, der ikke er sket: 
-Arkivet holdt lukket for besøgende i adskillige måneder 
-Vi kom ikke på arkivkurser 
-Vi kom ikke til Årsmøde i SLA - AFLYST 
-Vi kom ikke på Køng Marked - AFLYST 
-Vi lavede ikke udstilling til Arkivernes Dag - AFLYST  

Men vi gav ikke op: 

-Jane registrerede ufortrødent, så mængden af arkivalier 
og søgninger på arkiv.dk voksede. (I år: 14.475) 
-Jane passede arkivets Facebook og Else passede 
hjemmesiden  
-Sanny indkasserede ihærdigt kontingent til arkivet 
Sanny holdt kontakten til omverdenen og fik spændende 
arkivalier i hus. Bl.a. de tunge mapper fra Kostræde 
Trykkeri. 
-Else skrev Nyhedsbrev 2020 og fik det omdelt i Køng og 
Svinø sogne. 
 
Nyhedsbrevet har i år valgt at sætte fokus på L. P. 
Pedersens Bogtrykkeri, Kostræde.  
Bygningerne kan stadig ses på Bankevejen 23-25    

Læs den spændende historie om en virksomhed i 3 
generationer på de næste sider. 



L. P. Pedersens Bogtrykkeri, Kostræde 

I 1911 kom de første tryksager ud fra trykkeriet på 
Bankevejen og det fortsatte generation efter generation, 
indtil trykkeriet blev afhændet i 1978. 
 

  
 
 

 
 
Luftfoto af Bankevejen 23, 25 og 27. Det røde hus forrest 
er ”Vort Hjem”, De hvide bygninger er Kostræde 
Bogtrykkeri og Kostræde Telefoncentral 
Utallige små og store skrivelser blev trykt fra 1911 og i 
årene frem.  

Trykkeriets grundlægger var 
Laurits Peder Pedersen. Inden da 
havde han ernæret sig som lærer 
og kirkesanger. I 1941 gik han på 
pension og flyttede med hustruen 
over i ”Vort hjem”, som var bygget 
som aftægtsbolig ved siden af 
trykkeriet. 



 
 

 

      
 
 
I 1914 fik L. P. Pedersen idéen til Køng Annonceblad og 
næsten samtidig fik trykkeriet installeret telefoncentral i 
huset. 
Bladet udkom gennem årene i forskellige formater. 
Startede som et beskedent foldet A4. Senere udkom det i  
”lagenformat” (59 X 53 cm – plads til mange annoncer!) 
og Køng Annonceblad skiftede navn til Vort Annonceblad.  
1. juli 1977 overgik bladet til Næstved Tidende.  



  

1.oktober 1941 trådte L. P. Pedersen tilbage efter næsten 
40 år som trykker og flyttede over i aftægtsboligen ”Vort 
Hjem”.  
Sønnen Carl Pedersen tog derefter over og styrede 
centralen og trykkeriet, hvor han også boede med sin 
kone og de to børn, Annelise og John.  

                 
 Annelise Ravnsholt Jensen         John med Annoncebladet 

 

Klip fra Vort 
Annonceblad 
1916. 

Et godt billede 
på datidens liv, 
aktiviteter og 
udbud af varer 
og tilbud.  

 



Annelise Ravnsholt Jensen bor i dag på Køng Møllevej og 
inviterede arkivet til en snak om trykkeriet i gamle dage. 
Annelise fortæller, at det var et livligt sted med børn, 
forældre og bedsteforældre og op til 10 ansatte. Det var 
en sjov tid, men det var også hårdt, for børnene måtte jo 
arbejde med. Til jul når der blev trykt julekataloger var 
det en selvfølge, at børnene hjalp til. Katalogerne blev 
samlet med håndkraft og det foregik ved at man lagde 
arkene rundt på et bord, og så løb man rundt og samlede 
dem. Børnene hjalp også med til at passe telefoncentralen. 
Det var stort og småt, der kom igennem trykkeriet. Også 
konfirmationssange, og Carl Pedersen havde forståelse 
for, at selv om man sad lidt hårdt i det, ville man da gerne 
have trykt en sang. Så det gjorde han. Men han kunne ikke 
lide at tage penge for det. I stedet kunne man bare lægge 
en høne eller en kurv æg som tak. 

     
Carl Pedersen i trykkeriet                     Nye lokaler 1961 

Trykkeriet voksede og blev kendt vidt omkring. Især 
havde de mange kunder i København. De trykte bl.a. for 
Klampenborg Galopbane og bilfirmaet Andersen & 
Martini. Når modeforretningen Westerby i København 



skulle have modeopvisning blev programmerne trykt på 
glittet papir. 
I 1972 fik trykkeriet en meget stor ordre, da det 
nystiftede Fremskridtsparti bestilte trykning af al deres 
reklamemateriale hos trykkeriet på Bankevejen! 
John arbejdede i trykkeriet indtil 1969 og Annelise 
arbejdede som kontorassistent og bogholder, indtil hun i 
1977 blev ansat på Næstved Tidende. 
I begyndelsen af 1978 døde Carl Pedersen og trykkeriet 
blev solgt til John Clausen, som kørte trykkeriet videre i 
en kort periode, inden han lukkede det. I dag er der 
privatbolig i bygningerne. 
 

 
 
I muren på Køng Kirkegård kan man se det imponerende 

gravsted for de to første generationer af 
Bogtrykkerne i Kostræde. 



Bliv medarbejder i Køng Sognearkiv 

Vi mangler flere hænder og hoveder i arkivet til de mange 
opgaver. Så kig forbi og få en snak om, hvad vi laver i 
arkivet, og hvad du har lyst til. Der er nok at tage fat på, og 
opgaverne er meget forskellige. Er du ny i sognet, er 
arkivarbejde den bedste måde at lære om sognets fortid 
og nutid. Vi er altid klar med kaffe og gode historier. 
Send en mail til koengsognearkiv@hotmail.com eller ring 
til Sanny (55769356), Jane (50736148) eller Else 
(50990526 
 
Hvem er hvem i Køng Sognearkiv 

Bestyrelse:  

Jane Davidsen, formand 
Bjarne Larsen, Bjarne Klitgaard Kristiansen, Sanny 
Hansen, Else Lützhøft 
Arkivmedarbejdere: 

Else Lützhøft, arkivleder, webmaster 
Sanny Hansen, kasserer, registrant 
Jane Davidsen, registrant, facebook 

Bliv medlem af Støtteforeningen for Køng Sognearkiv. 

Kontakt Sanny Hansen på 5576 9356. Det koster 50 

kroner om året (fra januar til januar) at være 

medlem. Beløbet kan indbetales på arkivets konto: 

9819-2540155502. 

Dato for Arkivets Generalforsamling bekendtgøres på 

Arkivets Facebook og Hjemmeside. 


