
På	  vegne	  af	  Kultur-‐	  og	  Idrætsudvalget	  vil	  jeg	  ønske	  Køge	  Byhistoriske	  Arkiv	  stort	  tillykke	  med	  
de	  nye	  fine	  lokaler	  her	  på	  Køge	  Museum.	  
	  
Formanden,	  Anette	  Simoni,	  må	  desværre	  deltage	  i	  en	  begravelse	  i	  den	  nærmeste	  familie.	  
	  
Det	  er	  specielt	  glædelig	  for	  mig	  at	  se,	  at	  de	  negative	  profetier	  i	  forbindelse	  med	  besparelsen	  
på	  arkiv-‐området,	  som	  vi	  vedtog	  i	  Kultur-‐	  og	  Idrætsudvalget	  tilbage	  i	  maj	  måned	  sidste	  år,	  
ikke	  blev	  indfriet.	  I	  stedet	  blev	  udviklingen	  takket	  være	  en	  positiv	  tilgang	  til	  udviklingen	  vendt	  
til	  noget	  rigtig	  positivt.	  Stor	  tak	  til	  Arkivet,	  Birte	  og	  bestyrelsen.	  
	  
I	  udvalget	  lagde	  vi	  op	  til,	  at	  Køge	  Arkiverne	  gik	  i	  dialog	  med	  Køge	  Museum	  og	  Museum	  
Sydøstdanmark	  om	  en	  fælles	  bopæl.	  Vores	  håb	  var	  selvfølgelig	  at	  opnå	  nogle	  besparelser,	  men	  
det	  var	  også	  vores	  vision,	  at	  et	  tættere	  samarbejde	  mellem	  arkiv	  og	  museer	  kunne	  styrke	  det	  
lokalhistorisk	  område	  i	  Køge	  Kommune.	  
	  
Oplægget	  var	  en	  fælles	  bopæl	  –	  et	  fornuftsægteskab	  om	  man	  vil	  –	  men	  virkeligheden	  viste	  sig	  
heldigvis	  at	  være	  langt	  mere	  romantisk.	  Her	  overhalede	  hverdagen	  vores	  forhåbninger.	  Da	  
først	  dialogen	  imellem	  Arkivet	  og	  museet	  startede,	  overraskede	  resultatet	  selv	  os	  politikere	  
positivt.	  Stor	  ros	  til	  begge	  parter.	  
	  
Byarkivet	  har	  ikke	  blot	  fået	  nye	  lokaler	  her	  på	  Køge	  Museum.	  Arkivets	  leder	  Birte	  Broch	  er	  
tilmed	  blevet	  leder	  af	  både	  Køge	  Museum	  og	  afdelingen	  for	  nyere	  tid	  i	  Museum	  
Sydøstdanmark.	  
	  
Dermed	  samles	  alle	  de	  gode	  kræfter,	  som	  arbejder	  med	  kulturarv	  og	  lokalhistorie	  i	  
kommunen.	  
	  
Med	  et	  nyindrettet	  arkiv,	  et	  ombygget	  og	  moderne	  museum	  i	  disse	  smukke	  rammer	  og	  med	  et	  
tæt	  regionalt	  og	  fagligt	  fællesskab	  er	  der	  virkelig	  potentiale	  for,	  at	  det	  der	  startede	  som	  et	  
(tillad	  mig	  at	  bruge	  ordet)	  arrangeret	  fornuftsægteskab	  udvikler	  sig	  til	  et	  langt	  og	  lykkeligt	  
ægteskab.	  
I	  Kultur-‐	  og	  Idrætsudvalget	  glæder	  vi	  os	  til	  at	  opleve	  Køges	  kulturarv	  blomstre	  endnu	  mere	  
gennem	  en	  styrket	  formidling	  og	  forskning	  samt	  skarpt	  fokus	  på	  bevaring	  af	  den	  lokale	  
kulturarv.	  	  
	  
Med	  disse	  ord	  vil	  jeg	  gerne	  udbringe	  en	  skål	  for	  Køge	  Arkiverne,	  Køge	  Museum	  og	  Museum	  
Sydøstdanmark.	  
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