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Køge under besættelsen - Kursus i efteråret 2007  
 
Ved PUC Køge og Historieskolen Clio ved Køge Byhistoriske Arkiv  
Udbydes i samarbejde med Henning Bjørn Larsen (HBL). Tidl. skolelærer, forfatter mm. 
 
Indhold:  Undervisningsforløb for skolelærere & Klasseundervisning i skolerne.  

Undervisningen tilrettelægges nøje efter Fælles Mål for Historie. 
  

Emne:  Hit med Historien Bind 2 Køge 1914-1949 tages som udgangspunkt 
Bøgerne kan lånes i klassesæt på PUC i Køge. 
  

Målgruppe:  Alderstrinnet er 5-8. klasse. 
  

Lærer:  Henning Bjørn Larsen 
  

Hvornår:  Efterår 2007 
Hold øje med opslag. 

Hvem kan deltage:  Kurset udbydes i samarbejde med PUC i Køge og Skovbo.  
Det udbydes også i Solrød og Vallø. 
Bemærk det begrænsede deltagerantal, hvorfor hurtig tilmelding tilrådes. 
  

Pris:  Det koster i alt 500 kr. og der er plads til 12 deltagende klasser.  
Timerne fordeles på et fælles lærerkursus (3 timer på en eftermiddag)  
og med tid til individuel undervisning i klasserne (4 lektioner pr. deltagende klasse).  
  

Forløbsbeskrivelse:Der indledes med et lærerkursus på en eftermiddag.  
Præsentation af baggrundsmateriale (powerpoint) 
Ideer til undervisningen 
Præsentation af undervisningsmateriale 
Forslag til rollespil ”Modstandsspillet” og ”Retsopgøret”. 
 
Desuden ideer til opgaver, aktiviteter og andre praktiske tiltag. På kurset laves der aftaler om 
individuelle forløb, der tilpasses klassens arbejdsplan. 

Det følges op af undervisningsforløb i skoleklasserne. Underviserens rolle bliver nu konsulentens, 
og han kommer ud i klassen og underviser.  
Konsulenten kan for eksempel bidrage med: 
- Inspiration og igangsætning i klassen.  
- Byvandring og fortællinger. 
- Igangsætning af projekter og opgaver eller 
- Afslutning og opsamling på forløbet. 
  
Der er mange muligheder. Det er dog en forudsætning at timetallet holdes. Hvordan I bedst 
kan bruge timerne i klassen, aftales mellem læreren og konsulenten. 
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Ideer til spørgsmål og opgaver der kan bruges i klassen 
Byvandringer i Køge 
Klassen går rundt i byen og ser de steder, hvor der er foregået noget under krigen. 
Her fokuseres på forskellige temaer f.eks.: 

• Dagligdag; fornødenheder, vilkår,  
• Tropper i Køge 
• Administration:  
• Krigshandlinger 
• Lejrene 
• Modstandskampen 
• Besættelsen og befrielsen 

Opgaver:  Tage billeder med kamera 
 Skrive billedtekster 

Lægges på nettet på www.koegearkiv.dk (Gøres af Lars Kjær evt, samarbejde med børn) eller 
skoleintra. 

 Eleverne producerer undervisningsmateriale som kan bruges af andre børn 
 
Kildelæsning/kildekritik: 

• Der indsamles et antal originale beretninger og kilder, som scannes og lægges på nettet til brug 
for børnene. (Se også Hit med Historien). 

• Kan man stole på alle oplysninger i gamle dokumenter osv.? 
• Aviserne som kilde til historien:  

Eksempler på spørgsmål der kan undersøges. Aviserne findes på arkivet. 
Var der pressefrihed? 
Hvor velorienterede var befolkningen, set ud fra aviserne? 
29. August 1943 er et særligt varmt emne efter historiekanonen - Undersøg hvad aviserne 
skrev om udviklingen. 
Stemmer det overens med hvad der skete? 
Hvad skete der i Køge i disse dage og tiden efter?  
Der fokuseres på besættelsen, befrielsen, 29. august og andre, 

 
Redningen af de danske Jøder i tiden efter augustoprøret: 

Køgeegnen og Strøby Egede var et af de steder hvorfra flest jøder blev redet til Sverige. 
Besøg stederne hvor de danske jøder skjulte sig under deres flugt til Sverige. 
Hvordan har det været? Hvor farligt var det? 

 Prøv selv at snige jer på en rute uden at blive set. 
 Hør om den blinde organist Karl Larsen. 
 
Bunkers i Køge: 
 Hvordan var det at leve i frygt for luftangreb? 
 Hvor tit skulle man løbe i dækning? 
 Tag tid på hvor lang tid det tager at løbe fra f.eks. en skole og ned til bunkeren. 
 En anderledes oplevelse. 
  
Besøg på frihedsmuseet 
 Tag på en guidet tur til frihedsmuseet og hør om modstandskampen ved Køge. 

(Gratis adgang for børn). 
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Fortællinger i klassen 

Har du svært ved at finde tid til at lave et samlet forløb, kan du også få fortællinger i klassen illustreret 
med powerpointshow. 

 
Rollespil: 

Modstandsfolk nævner samstemmende ensomhed og træthed som det de husker bedst fra den tid. Det er 
svært at formidle disse følelser af utryghed og usikkerhed. Henning Bjørn Larsen har udviklet nogle 
rollespil som øver elevernes empatiske evner. Rollespillet tildeler eleverne nogle hemmelige roller.  
Der er bl.a. nogle der skal lave illegale blade, der er stikkere osv. Ved at skulle opfylde deres roller i det 
skjulte får de et bedre indblik i modstandskampen og dens vilkår. 

 
Og meget andet… 
 
 
Hvad der skal foregå i den enkelte klasse tilrettelægges frit i samarbejde mellem læreren og 
Henning Bjørn Larsen! 
 
Kontakt Historieskolen Clio hvis du vil vide mere. 
Lars.kjaer@koege.dk  
Tlf. 56 64 15 92 


