
Lokalhistoriske Journalister, Ejby redaktionen
Opgaver til hver gruppe:
1.  Research på Køge Arkiverne og på www.koegearkiv.dk - Skaf baggrundsviden om dit emne. 
 Det skal bruges til den artikel I skal skrive. 
 Spørg arkivaren: I kan altid skrive til lars.kjaer@koege.dk med spørgsmål eller ringe på tlf. 56641592

2.  Fotografere de udvalgte steder mens i er i Køge.  
 Sørg for at tage billeder på de steder i skal skrive om. Husk: “Et billede siger mere end 1000 ord”.
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Gruppe nr. 1:
Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket
Køge Miniby
Hvis I vil vide mere om Køge Minibym, så kan I finde oplysninger på: www.koegeminiby.dk
Her står alt om projektet, byggeriet osv.
 

Om Køge Rådhus:
BØGER:

Nielsen, Helge (red.): Køge Bys Historie 1288-1988. Bind I-II. • 
Køge, 1985 og 1988. Lav opslag i indekset bag i bogen, det er 
en ren guldgruppe. Der findes også nogle ældre byhistorier:
Hermansen, Victor og Engelstoft, Povl: Køge Bys Historie. • 
København, 1932.
Petersen, Anders: Kjøge Bys Historie. København, 1888.• 

ARTIKLER:
Der findes en fin lille artikel om Køge Rådhus lige her på Køge Arkivernes hjemmeside:
http://www.koegearkiv.dk/_da-DK(6627)/Køge/Samlingerne/Køge%20Rådhus 

Her er en kort artikel om udsmykningen af facaden med rådhusets gudinder:
http://www.koegearkiv.dk/Content/Modules/historier/Vis;13?style=listhist&sMode=auto 

Læs artiklen om rådhusklokken her:
http://www.koegearkiv.dk/Content/Modules/historier/Vis;14?style=listhist&sMode=auto 

Her finder du en artikel om byrådssalen:
http://www.koegearkiv.dk/Content/Modules/historier/Vis;117?style=listhist&sMode=auto 

FOTOGRAFIER:
På Køge Arkivernes hjemmeside kan du under “Torvebilleder” finde flere fotografier, hvor rådhuset kan ses:
http://www.koegearkiv.dk/_da-DK(6627)/Køge/Billeder?smode=show&gid=275

Se Hugo Matthiessens billeder fra Køge fra 1914:
http://www.koegearkiv.dk/_da-DK(6627)/Køge/Billeder?smode=show&gid=1233&hkat=37&skat=82

Husk også at Bruge: 
Søgefeltet på www.koegearkiv.dk - søg f.eks. på rådhus
Historier på www.koegearkiv.dk (Historien bag Navnet 1+2)
Køgedatabasen på www.koegearkiv.dk  - den giver et rigtig godt overblik og mange små, skæve historier.
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Om Køge Kirke

Brug Kirkens egen hjemmeside: Der er en sektion om historien. http://www.koegekirke.dk/Historie.htm
Her kan i finde det meste af det i skal bruge.

BØGER:
Brug denne rigtig gode byhistorie og lav opslag på Køge Kirke i indekset bagi.

Nielsen, Helge (red.): Køge Bys Historie 1288-1988. Bind I-II. Køge, 1985 og 1988. • 
Der findes også nogle ældre byhistorier:

Hermansen, Victor og Engelstoft, Povl: Køge Bys Historie. København, 1932.• 
Petersen, Anders: Kjøge Bys Historie. København, 1888. • 

“Danmarks Kirker” har en meget grundig gennemgang af kirken. Den kan findes på biblioteket, og er meget  • 
grundig og meget omfattende!

Lidt om Kirkens arkitektur: 
http://www.koegearkiv.dk/_da-DK/content/Data/Historieskolen/Sider/Arkitektur%20i%20Køge

Husk også at Bruge: 
Søgefeltet på www.koegearkiv.dk - søg f.eks. på Kirke, Køge Kirke eller lign. Giver mange billeder (nederst). 
Historier på www.koegearkiv.dk (Historien bag Navnet 1+2)
Køgedatabasen på www.koegearkiv.dk
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Om Apoteket
BØGER:

Nielsen, Helge (red.): Køge Bys Historie 1288-1988. Bind I-II. Køge, 1985 og • 
1988. Lav et opslag på Rådhus i indekset bag i bogen, det er en ren guldgruppe. 
Der findes også nogle ældre byhistorier:
Hermansen, Victor og Engelstoft, Povl: Køge Bys Historie. København, 1932.• 
Petersen, Anders: Kjøge Bys Historie. København, 1888.• 

Der findes en bog om Køge Apotek: ????

Se ejerlisten for apoteket her: Hvem har ejet huset gennem tiderne?
http://www.koegearkiv.dk/_da-DK/Køge/Samlingerne/Ejerlister 

Historien bag navnet:
http://www.koegearkiv.dk/Content/Modules/historier/Vis;110?style=listhist&sMode=aut
o 

Se Apotekets hiemmeside:
http://www.koegeapotek.dk/hist.htm 

Husk også at Bruge: 
Søgefeltet på www.koegearkiv.dk - søg f.eks. på Kirke, Køge apotel eller lign. Giver mange billeder (nederst). 
Historier på www.koegearkiv.dk (Historien bag Navnet 1+2)
Køgedatabasen på www.koegearkiv.dk



Lokalhistoriske Journalister, Ejby redaktionen
Opgaver til hver gruppe:
1.  Research på Køge Arkiverne og på www.koegearkiv.dk - Skaf baggrundsviden om dit emne. 
 Det skal bruges til den artikel I skal skrive. 
 Spørg arkivaren: I kan altid skrive til lars.kjaer@koege.dk med spørgsmål eller ringe på tlf. 56641592

2.  Fotografere de udvalgte steder mens i er i Køge.  
 Sørg for at tage billeder på de steder i skal skrive om. Husk: “Et billede siger mere end 1000 ord”.

4

2) Industrier: Junckers, Kemisk Værk
BØGER:

Nielsen, Helge (red.): Køge Bys Historie 1288-1988. Bind I-II. Køge, 1985 og 1988. Lav et opslag på Rådhus i • 
indekset bag i bogen, det er en ren guldgruppe. Der findes også nogle ældre byhistorier:
Hermansen, Victor og Engelstoft, Povl: Køge Bys Historie. København, 1932.• 
Petersen, Anders: Kjøge Bys Historie. København, 1888.• 

Se artikel i Køge Studier: Mette Henriksen: Kemisk Værk Køge 1933-1946. (1999)
Findes på CD, som udleveres til redaktionen som PDF.

Flemming Junchers erindringer: Men morsomt har det været. Gyldendal, 1983.

Junckers: Lav en søgning på Juncker i Køgedatabasen 

Se mange billeder fra Junckers Savværk her: 
http://www.koegearkiv.dk/_da-DK(6627)/Køge/Billeder?smode=show&gid=1352

3) Køge Ås: Istiden, grundtvigs grav, Claras Kirkegård
Læs om Grundtvig og Køge her: http://www.koegearkiv.dk/_da-DK/Køge/Samlingerne/Grundtvig 

Historien bag Navnet: Clara Frijsvej: 
http://www.koegearkiv.dk/Content/Modules/historier/Vis;75?style=listhist&sMode=auto

Se et gammelt billede af Køge set fra Åsen:
http://www.koegearkiv.dk/KoegeArkiv/_res/moduler/galleri/generator.asp?smode=s
howDetailed&id=7975&lan=da-DK 

Se mine billeder her, de er fra vores egen tid:
http://www.flickr.com/search/?q=%C3%A5sen&w=26181421%40N02 

Se også det interaktive kort over Åsen her på siden: 
http://maps.google.dk/maps/ms?hl=da&ie=UTF8&msa=0&msid=20405734064702
3973928.000477f5a1ac92f21d623&t=h&z=14 

Se mere om Køge-Ringstedbanen der gik igennem Åsen, nær ved  http://1236.linux3.testsider.dk/koege/transport-og-
forbindelser/jernbanen-kommer/

Læs folderen om Køge Å Sti, hvor der er meget godt stof om Åsen og bortgravningen af den til vejanlæg mv.:
http://www.koege.dk/Kultur-og-Fritid/Kultur-og-fritidstilbud/Friluftsliv/Naturstier/Koege-aa-stien 
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4) Frederik 7. på Køge Torv
Se Historien bag Navnet:
http://www.koegearkiv.dk/Content/Modules/historier/Vis;80?style=listhist&sMo
de=auto

Læs en artikel om hvordan statuen af Frederik 7. blev til:
http://www.koegearkiv.dk/_da-DK/Content/Data/sider/Frederik%20Folkekr%20
p%20Kge%20Torv.pdf 

Se www.hitmedhistorien.dk - Bind 3
http://www.hitmedhistorien.dk/boegerne/1850/hist.php#folkestyre 

Se billeder fra præsentationen af bogen her:
http://www.koegearkiv.dk/_da-DK(6627)/Køge/Billeder?smode=show&gid=1371

Søg på Statue, Frederik, Torvet mv. og find billeder

5) Gamle huse i Ejby - Skolen, kirken og Cykelholgers Hus
Alt materiale vedrørende dette emne findes i Lokalhistorisk Arkiv for Skovbo.

Se hjemmesiden for Lokalhistoriske Arkiv for Skovbo:
http://www.koegearkiv.dk/_da-DK(6567)/Skovbo/Forside

Se oversigten over bøger om området: 
http://www.koegearkiv.dk/_da-DK(6567)/Skovbo/Publikationer 

Se også Den elektroniske Byvandring fra Køge:
http://www.koege.dk/da-DK/Kultur-og-Fritid/Turist-i-Koege/Elektronisk-byvandring/Ejby


