5 medlemmer besøgte
tirsdag den 31. januar
Køge Museum.
Udstillingen er delt i 2.
Den ene ”Gaver fra
fortiden” rummer nogle af
de genstande, vi også
tidligere kunne se på
museet. Bl.a ”Strøby
Egede graven”,
“Møntskatten fra
Bjæverskov” og Festtøj.

Den anden del af udstillingen ” Krudtbrødre” er en fortælling om skibet Dannebrog ført af kommandør
Iver Huitfeldt på den skæbnesvangre dag i 1710, da svenskerne dukker op i horisonten, og indtil
Dannebroges 15 tons krudtlager eksploderer og 500 mand omkommer kun 9 overlever.
Det er en helt ny måde vi som museumsgæster bliver præsenteret for historien. Hver udstyret med
IPad med høretelefoner. Man kan vælge at høre om de enkelte genstande eller høre historien om
Dannebrog, som en fortløbende fortælling.

Denne besøgsform gør det selvfølgelig vanskeligt
samtidig at kommunikere med sine medbesøgende.
At IPaden også til tider har overordentligt vanskeligt ved
at få forbindelse, er et irritationsmoment.
Til gengæld vil jeg tro, at udstillingen på denne måde
appellerer til en bredere publikum.
Vi hilste kort på i Lokalarkivet, der har til huse i museet
med indgang gennem museets spændende gårdhave.
Som altid bliver man budt velkommen med et ”Hvad kan
vi hjælpe jer med?” Arkivet er absolut et besøg værd, hvis
du vil vide noget om Køges historie.
Hjemmesiden http://koegearkiverne.dk/ dækker både
byarkivet og de nærmeste lokalarkiver.
http://koegearkiverne.dk/k%C3%B8ge/historier-frasamlingerne-koege fra selv Køge er en guldgrube.

Det anbefales at skrive til byarkivet, hvis man søger noget bestemt. Så vil personalet sørge for, at det
ligger klar til dig. En del befinder sig nemlig i fjernarkiv. E-mail: byarkiv@koege.dk

Efter besøget på museet knurrede maverne, så vi gik ned til
Køge Havn. Ved monumentet over ”Slaget ved Køge Bugt”
fik vi genopfrisket hukommelsen over de historiske søslag i
Køge Bugt i 1677 og 1710 og de tilhørende søhelte admiral
Niels Juel og admiral Ivar Huitfeldt.

I Skipperkroens hyggelige interiør kunne vi både få stillet
sulten og få snakket sammen.

Jytte Pedersen 2.2.2017

