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Vestergade 26 4600 Køge
Tlf. 56 64 15 92
e-mail: byarkiv@koege.dk
hjemmeside: www.koegearkiv.dk

Åbningstider på Køge Byhistoriske Arkiv:
1. sept.–31. maj 
man-, tirs- og torsdage    10.00 – 11.30
onsdage     14.00 – 20.00
1. juni–31. aug. (sommer) 
man-, tirs- og onsdage   10.00 – 11.30
torsdage     10.00 – 16.00

Gratis adgang til Køge Museum
Husk at dit medlemskab af Køge-Fondens Venner 
giver dig og en ledsager gratis adgang til Køge Museum.

KØGE-FONDENS VENNER

Forår 2011
 
 
 
 
 

www.koegearkiv.dk



Program for forårssæsonen 2011
Sæt kryds i kalenderen, så du ikke går glip af spændende oplevelser!

“Stanken i staden”
Foredrag i Teaterbygningen, Køge.
Musikcafeen den 1. februar 2011 kl. 19.30 

“København 1836, to borgere har lige truffet hinanden på gaden og 
taler lidt sammen. Med gasmasker på. Gasmaskerne er 
selvfølgelig bare noget jeg har fundet på og tegnet ind, 
for selv om gasmasker blev opfundet i 1799 til de engel-
ske kulminearbejdere, var de ikke udbredte. Men mange 
borgere ønskede utvivlsomt at have gasmaske på når de 
skulle ud i København for små 200 år siden”. 

Sådan fortæller Nina Søndergaard om Stanken i Staden.
Byen lugtede nemlig forfærdeligt. 

Der var ildelugtende erhverv midt inde i byen: Trankogeriet på Chris-
tianshavn, fiskeblødere, slagtere og bryggerier. Læg dertil 
åbne kloakker og affald. Det stank! 
Stanken bekymrede borgerne, for inden opdagelsen af 
bakterier troede man at ildelugt var skadelig og sygdoms-
forvoldende. Men hvordan håndterede man affald og 
spildevand dengang? 

Kom og hør nærmere om fortidens lugt, en overset side 
af historien. Foredraget varer ca. 45 minutter og tilhør-
erne er garanteret glade over wc’er og skraldespande 
bagefter!

“En Køge-drengs bekendelser”
Foredrag med William Langkilde 
Musikcafeen den 14. marts 2011 kl. 19.30

Villiam Langkilde er noget så usædvanligt som handelsmand af 3. 
generation i huset Brogade 17. Forretningen, der startede som 
herreekviperingsforretning, kunne i 2010 fejre et flot 100 års jubilæum.
Han er aktiv i handelsstandsforeningen lokalt og på landsplan. 
Også Køge Grundejerforening nyder godt af han indsats. 
William Langkilde vil fortælle om de 3 generationer, men også om 
køgenserne og vennekredsen i deres samtid. Familieistorien krydres 

By & Land
Husk at By & Land stadig kan læses på Byarkiv-
et. Du kan desuden opnå et personligt medlem-
skab til fordelagtig pris ved at sende en email til 
mail@byogland.dk 
I mailen skal du oplyse, at du er medlem af Køge-
Fondens Venner. På denne måde får du et person-
ligt abonnement på By & Land til den favorable 
pris af 75 kr., i stedet for de normale 210 kr. 

Læs mere på www.byogland.dk eller kontakt By-
arkivet, hvis du ønsker at vide mere.

med hele og halve sandheder og iblandes virkeligheden. Lige fra snore-
loftet på det Kgl. Teater til kælderen i Brogade, med start  på Samoa, 
en øgruppe i Stillehavet, hvor kong Langkilde abdicerede i 1940. 
Alt sammen fortalt så vidt William Langkilde husker det.
Hold øje med hjemmesiden www.koegearkiv.dk og se nærmere detaljer.

Generalforsamling 2011
Årets generalforsamling finder sted tirsdag den 12. april 2011. Du vil 
som sædvanligt modtage en indkaldelse samt en dagsorden forinden. 
Vi kan dog allerede nu løfte sløret for, at Bestyrelsen barsler med et 
nyt navn til vores gamle forening, nemlig “Køge Byarkivs Venner”. Det 
er kommet på tale, fordi vi har oplevet at der mangler viden om hvad 
Køge-Fondens Venner egentlig er for en forening. Vi sigter derfor på at 
finde et navn, der giver et bedre indtryk af foreningen og dens formål. 
Vi vil meget gerne høre din mening, eventuelle forslag og/eller kom-
mentarer på Byarkivet eller på byarkiv@koege.dk 
Bestyrelsen vil fremlægge sit endelige forslag til medlemmerne ved 
generalforsamlingen.

Sommerudflugt 2011
I år går sommerudflugten til det smukke Ledreborg ved Lejre. Slottet 
er opført i 1700 tallet og har i over 250 år været hjemsted for familien 
Holstein fra Ledreborg. Udflugten afholdes søndag den 15. maj 2011. 
I vil modtage brev om tilmelding til turen i god tid forinden, men sæt 
gerne et kryds i kalenderen allerede nu.Nina Søndergaard, 

foredragsholder 
og indehaver af 
“Nerd Tours”.


