
Udgravninger viser, at Vestergade er Køges
ældste trafikåre. I den vestlige ende ligger

Klosterkirkegården. Den er det eneste, der er
tilbage af et francis kaner kloster, oprettet i 1484.
I 1532 overtog byen klosteret. Materialer herfra
anvendtes ved byggeriet af Køge Rådhus i 1552.
Over for kirke gården ses en flise i fortovet, som

markerer den vestlige byport.

24         Vestergade

Den magelige Køgestol – Fændediget.
Kunstneren, bronzestøberen Allan Olsen,

har lavet en humoristisk stol, eftersom
stolen ikke er særlig magelig at sidde i.

Prøv selv!

Vestergade 7 – ”Garvergården” er opført
1580-1600. Fra ca. 1770 og til et stykke ind i det
20. århundrede var der garveri på stedet. Gården
og dens genbo, Vestergade 6, klarede sig uskadt
gennem den store brand i 1633.

Brogade 16 er opført 1636, altså kort 
tid efter storbranden 1633, af borgmester
Hans Christensen. Med sine 18 fag er
bygningen byens længste bindingsværkshus.

Vestergade 29 – er fra 1875. 
Bemærk jern ornamenterne over porten og 
under vinduerne. Over porten inde i gården 
sidder Køge Rådhus’ gamle 1600-tals ur. 
Bag bygningen er det gamle jernstøberi 
fra 1865. Bygningen er fredet.

Gårdene Torvet 19 – velholdte købmandsgårde
fra 1700-tallet. Ned mod åen lå brændevins-
brænderiet, som udgjorde en indbringende
forretning indtil 1918. I dag er gårdene et
attraktivt sted at shoppe eller gå på café.

Torvebyen – en af Køges nyere bydele, 
opført i 2010 og derefter. Omkranset af huse 

i flere plan,bygget i moderne, enkel stil, 
ligger et lillebutikstorv, hvorfra udsigten 

til Køge Å kan nydes.

Vestergade 16 – ”Richters Gård”
opført 1644. Bygningen er nok den bedst

bevarede bindingsværksbygning i Køge med
overdådige udskæringer. Man har på nænsom

vis bevaret 1600-tallets atmosfære – også inden
døre. De hyggelige, historiske lokaler rummer i

dag ”Richters Ølstue”.

22         Vestergade 16

Køge Bro – Den oprindelige bro blev 
bygget i 1637, den nuværende bro er 
fra 1802 (den er dog renoveret siden hen).
Byporten lå ved broen og markerede den
sydlige indgang til byen

Brogade 23 er opført ca. 1638. Bemærk
træskærerarbejderne i bindingsværket, som
menes at stamme fra den kendte træskærer
Abel Schrøders værksted i Næstved. Mur- og
træværket er malet i samme farve. Denne
maleteknik sparede tid, når alt skulle være
ensfarvet, heraf udtrykket ”over stok og sten”.

18       Det lille thehus

Brogade 19 – Hugos Gård – Her finder du en
restaureret middelalderkælder fra omkring

1300-tallet med velbevarede gulve og
munkestensmure med nicher langs væggene.

Kælderen er i dag kendt som Sjællands
bedste ølsted, specialist i øl fra mere end

200 forskellige øl fra alverdens lande.
Live musik sommer og vinter.

Det lille thehus v/Torvebyen. I 1700-tallet
afholdt byens førende fruer dameselskaber i

thehuset, som lå i haven til den tidligere
købmandsgård. Den fredede bygning er med

nænsom hånd blevet istandsat i 2017/18.
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Brogade 1 – Køge Apotek – opført i
1660-erne af Køges første apoteker
Jørgen Berendsen.
Den nuværende facade stammer fra 1865.

12       Brogade 7 

Brogade 7 – Oluf Jensens Gård (grisegården)
har pakhuse og anden blandet bebyggelse,
der giver et godt indtryk af fortidens gamle
købmandsgårde. I gården blev der handlet
med grise. Det søndre pakhus er fra 1849,

det nordre fra 1855.

Parkeringshus med offentlige taghaver
– I 2017 så et nyt P-hus dagens lys i Køge.
For at få huset til at passe ind i bymiljøet
omkring stationen, er facaden udsmykket
med rødligt stål og beplantning, som skaber
et interessant materiale- og farvespil. På dele
af p-husets tag er der anlagt offentlige tag-
og nyttehaver.
Taghaverne rummer bl.a. udekøkken,
redskabsrum, urtehaver, opholdsarealer
og toilet faciliteter.

Foto: Martin Håkan

10         Strædet

Kirkestræde 6 – Huset er blevet brugt i
TV-serien ”Matador”. Her boede Agnes og Røde.
Gennem 1. sals vinduer kunne deres bryllupsfest
ses udefra, og det er i porten, at Fedes kone,
Marie, henter drengen Knud for at lede efter
broren Aksel. Se i øvrigt plakette i porten.

Kirkestræde 10 – Bygningen er fra første
halvdel af 1600-tallet. Siden 1856 har

bygningen huset Kjøge Børneasyl (børnehave).

KØS – museum for kunst i det offentlige rum.
Museet rummer en permanent samling med

eksempler på det 20. århundredes kunst, som
med skiftende ophængninger vises for publikum.
Bygningen huser Bjørn Nørgaards meget berømte

kartoner til Dronning Margrethes gobeliner, og
både udefra og indefra er byg ningen et flot ind-

slag i bybilledet. KØS´ unikke forplads består af
111 hvide trapper og plateauer, som indbyder til
udstillinger og aktiviteter af forskellige karakter.

Kirkestræde 13 – Smedegården – er opført i
begyndelsen af 1500-tallet. Huset var beboet af
smede, deraf navnet. Foran indgangsdøren står
to bislagssten, som i øvrigt er de eneste i
Danmark, der endnu står på deres oprindelige
plads. I 2005 udkom i øvrigt et særfrimærke i
serien ”danske Boliger” med Smedegården på.
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Torvet 1 – Køge Rådhus
– er Danmarks ældst fungerende rådhusbygning

- ca. 1552. Facaden stammer dog fra 1802. Øverst
sidder et relief med to romerske gudinder, Justitia

(retfærdighed) og Minerva (visdom). Over dem stråler
solen som symbol på lykke og velstand.

Torvet er med sine 9940 m2 provinsens største - og har i
øvrigt ligget på stedet siden Køges grundlæggelse. Statuen

forestiller Frederik VII. I 1997 blev Torvet renoveret totalt
med opretning og omlægning af alle de mange brosten, og
Køge modtog Byplanprisen for sin vedholdende og konse-

kvente byplanpolitik. I midten af torvet er nedlagt en minde-
plade for denne pris. Indtil 1799 stod kagen - en pæl, hvortil
folk stod bundne til afstraffelse samt spot og spe på Torvet.
I dag udfolder der sig et hyggeligt liv på stedet, med torve-

dag onsdag og lørdag året rundt.
Torvet 2 er opført 1853-54. På stedet lå førhen en stor

købmandsgård, der i 1600-tallet beboedes af bl.a.
Hans Bartskær og hans kone Anne, som hjemsøgtes af det

såkaldte ”Køge Huskors”. Huskorset resulterede i, at 15
kvinder blev anklaget for hekseri og brændt på bålet.

1         Torvet

Nørregade 4 – Køge Museum – er en dobbeltgård opført
hhv. ca. 1610 og 1619 som købmandsgård. Har siden 1909
huset Køge Museum. I museets have ligger et af Danmarks
ældste bindingsværkshuse (ca. 1500). Besøg museet og hør

historien om linjeskibet Dannebroges dramatiske forlis og lad
børnene kravle om bord på legeskibet i haven.

Besøg også Byarkivet, hvortil der er adgang gennem
museumshaven. Her findes dokumenter helt tilbage fra

1500-tallets slutning og over 120.000 fotografier fra
byens historie.

8         Nørregade 4

6         KØS

4         Kirkestræde 20

Nørregade 5 – ca. 1620. Kun i andet stokværk
er bindingsværket bevaret. Bemærk at ”bro -
stenene” i porten er lavede af træ, så det ikke
larmede, når hestevognen skulle ind og ud.

Kirkestræde 20 – er Danmarks ældste med
nøjagtighed daterede bindingsværks bygning,

opført 1527 (se dateringen i bjælken over døren).
Kun ud mod gaden er der muret med munkesten,

mens resten af bygningen er lerklinet.
Bemærk i øvrigt de meget flotte tagsten, kaldet

”munke og nonner”. På nonnerne er der hul i
tagstenen, mens munkene har en lille tap. Huset

rummer nu børnebibliotek.

Køge Kirke – Sct. Nicolai – smuk bykirke,
opført i 1324. Kirketårnet er 43 m højt og har
fungeret som fyrtårn for de søfarende. Åbent for
besøg om sommeren. I kirken findes 4 kirkeskibe.
Stolestaderne er udsmykkede med englehoveder
for enden, hvoraf mange af hovederne fik hugget
næsen af af svenskerne under Svenskekrigen,
hvor de havde besat Køge. De er dog repareret
igen. I midtergangens gulv blev byens fremtræd -
ende og rige borgere begravet. Når det var varmt
i vejret, lugtede det fra gravene, heraf udtrykket
”stinkende rig”.

Kirker blev næsten altid bygget på byens højeste
sted. I gammel tid gik man op til Køge Kirke, nu
går man ned for at komme ind i kirken. Byens
gadeniveau er ganske enkelt steget pga. opfyld-
ning med skidt og møg gennem århundreder.

Køge Kirke er også blevet brugt i ”Matador”.
Her blev Mads Skjerns datter, Ellen Skjern, gift.

Strædet – Køges nyeste bydel. I gaden
findes gode shopping muligheder, cafeer

samt en stor biograf. I den ene ende af Strædet
ligger Kulturtorvet, og i den anden ende finder man

Stationstorvet, som sammen med en 20 m bred
gangbro over jernbanen udgør et nyt

mødested i byen. Via broen kan jernbanen
krydses samtidig med, at der er adgang til

togperron erne. Fra broen er der fint udsyn til
togtrafikken, byen og Køge Havn.
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