
Jeg	  vil	  gerne	  byde	  Jer	  alle	  hjertelig	  velkommen.	  Vi	  er	  samlet	  i	  dag	  for	  at	  markere	  
et	  nyt	  fællesskab	  her	  i	  huset	  mellem	  Køge	  Museum	  og	  Køge	  Byarkiv.	  	  	  Vi	  har	  
planlagt,	  ryddet	  op	  og	  ryddet	  ud,	  pakket	  ned	  og	  pakket	  ud,	  indrettet	  og	  shinet	  
op.	  Nu	  er	  det	  ved	  at	  falde	  på	  plads,	  og	  det	  vil	  vi	  gerne	  markere.	  
	  
Allerførst	  vil	  jeg	  takke	  alle	  medarbejdere	  ved	  arkiv	  og	  museum	  for	  den	  store	  
indsats,	  I	  har	  ydet	  de	  sidste	  mange	  måneder	  for	  at	  det	  hele	  kunne	  nå	  at	  være	  
klar.	  I	  har	  alle	  sammen	  ydet	  en	  ekstra	  indsats,	  og	  først	  og	  fremmest	  har	  I	  vist	  
stor	  åbenhed,	  stor	  forandringsparathed	  og	  en	  positiv	  indstilling	  i	  det	  hele	  taget.	  	  
I	  har	  bare	  været	  fantastiske,	  og	  derfor	  tegner	  alt	  godt	  for	  det	  nye	  fællesskab.	  I	  
glæder	  Jer	  nu	  til	  at	  tage	  fat	  på	  opgaverne	  igen,	  og	  der	  er	  nok	  at	  gå	  i	  gang	  med.	  	  
	  
Jeg	  vil	  også	  sige	  tusind	  tak	  for	  et	  helt	  igennem	  fint	  samarbejde	  med	  alle	  i	  
Museum	  Sydøstdanmark	  og	  for	  den	  fine	  modtagelse,	  som	  Byarkivet	  har	  fået.	  	  En	  
særlig	  tak	  til	  alle	  i	  museets	  driftsafdeling,	  som	  har	  sørget	  for,	  at	  lokalerne	  både	  
her	  og	  i	  den	  gamle	  arrest	  kunne	  stå	  klar	  til	  vores	  nye	  fælles	  hverdag.	  I	  har	  gjort	  
det	  virkelig	  godt.	  	  
	  
Personlig	  vil	  jeg	  gerne	  takke	  museets	  direktør	  Keld	  Møller	  Hansen	  for	  en	  
udbytterig	  samtalerække,	  som	  har	  lagt	  et	  godt	  fundament	  for	  det	  fremtidige	  
samarbejde	  og	  klædt	  mig	  bedre	  på	  til	  at	  varetage	  mine	  nuværende	  opgaver.	  Det	  
har	  været	  en	  fornøjelse.	  
	  
Til	  slut	  en	  tak	  til	  Køge	  Kommune	  for	  økonomisk	  støtte	  til	  den	  vigtige	  opgave,	  vi	  
varetager,	  nemlig	  bevaring	  og	  formidling	  af	  den	  lokale	  kulturarv	  til	  glæde	  for	  
nutidens	  og	  fremtidens	  borgere.	  
	  
Om	  en	  times	  tid	  –	  ca.	  14.30	  –	  vil	  der	  på	  1.	  og	  2.	  sal	  være	  posteret	  medarbejdere,	  
der	  kan	  vise	  Jer	  de	  fælles	  kontorlokaler,	  som	  I	  er	  velkomne	  til	  at	  besøge.	  
	  
Her	  skulle	  jeg	  have	  givet	  ordet	  til	  kulturudvalgets	  formand	  Annette	  Simoni,	  men	  
hun	  har	  desværre	  måttet	  melde	  fra	  på	  grund	  af	  dødsfald	  i	  den	  nærmeste	  familie.	  
Men	  vi	  er	  så	  heldige,	  at	  et	  andet	  medlem	  af	  udvalget	  er	  trådt	  til	  i	  stedet.	  Og	  
derfor	  kan	  jeg	  give	  ordet	  til	  Erik	  Swiatek,	  tidligere	  formand	  for	  udvalget.	  Tak	  for	  
det,	  Erik.	  
	  


