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Min by om 20 år 
 

18. december 2030: 
Jeg så det velkendte landskab fare forbi udenfor ruden. Sneklædte 
huse og nøgne træer nærmest fløj for mit blik i et rodet virvar. Jeg sad 
i S-toget på vej hjem fra mit arbejde i København. 45 minutters lang 
togtur hver vej. Det var lang tid, men det var mit eget valg. Jeg vidste, 
at hvis dette skulle laves om, så måtte jeg flytte ind til hovedstaden. 
Men det havde jeg stædigt været imod, lige siden jeg flyttede 
hjemmefra. Jeg ville ikke forlade min hjemegn. Min elskede 
barndomsby. Der var så meget godt ved den, som København bare 
ikke havde. Byen var lille nok til, at man oftest mødte nogen, man 
kendte, når man var ude. Men alligevel var den en storby. Alt, hvad 
man behøvede, var lige i nærheden. Med undtagelse af min 
arbejdsplads selvfølgelig. Men den kunne jeg ikke flytte her til. Og 
med et ønskejob i København og en dejlig tilværelse i Køge, måtte 
rejsekomforten komme i anden række. 
  Der blev sagt i højtaleren, at vi nu var nået til Køge. Jeg rejste mig 
fra min plads og var den første til at nå ud på perronen, da toget 
standsede. Der var helt sort af mennesker, der enten skulle den ene 
eller den anden vej. Med en følelse af klaustrofobi fik jeg maset mig 
igennem menneskemængden og hen på stationspladsen. Her købte jeg 
en kop varm kakao, for ikke at fryse helt til i vinterkulden. Det var en 
smule primitivt at stå med sådan et papbæger, men kakaoen smagte 
bedre end på nogen anden café. Jeg trak huen længere ned om ørerne 
og satte kursen imod den indre del af byen. Mine støvler sjaskede 
igennem sneen, da jeg travede op igennem gågaden. Det var blevet så 
sent, at butikkerne var ved at lukke ned for weekenden. Pludselig 
strejfede duften af brændte mandler min næse. Jeg huskede tilbage på 
dengang, jeg var lille, hvor mandler simpelthen ikke måtte mangle, 
når man var i byen. Sammenlignet med dengang havde Køge ikke 
ændret sig synligt. Butikkerne var naturligvis skiftet ud siden. For de 
varierede jo efter moden og menneskers behov. Men alligevel synes 
jeg, det var hyggeligt, at man havde bibeholdt de gamle bygninger. 
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Rådhuset, Danmarks ældste bindingsværkshus, Køge museum og den 
tidligere Tøxen skole stod stadig. Jeg kom op på torvet, hvor juletræet 
for nylig var blevet rejst. Heller ikke her havde byen ændret sig meget 
siden, jeg var barn. Tværtimod 
lignede det sig selv. Fiske-, frugt- 
og blomsterhandlerne kom stadig 
de dage, der var torvedag. Også 
gamle Frederik d. 7. stod på sin 
sædvanlige plads lige i midten af 
det hele. Jeg kiggede op på 
kirketårnet, hvor korset i 
anledning af julen blev oplyst. 
Uret slog 6. Så kunne jeg lige nå 
ned på havnen inden jeg skulle 
hjem til aftensmaden. Jeg smuttede igennem et par porte, ned af nogle 
sidegader, og inden længe nåede jeg vandet. Havnen var i årenes løb 
blevet en større del af midtbyen. Det var ikke længere et 
industrikvarter, som det havde været, da jeg var lille. Byens butikker 
fortsatte nu helt herned og stedet var blevet mere familievenligt. 
Havnen lå nærmest i en slags forlængelse af torvet, så her var også 
restauranter og caféer på begge sider af den. Den store tomme 
parkeringsplads var også blevet udnyttet, for der havde man rejst en 
iskiosk og en H&M. Der var blevet en marina. En ekstra 
lystbådehavn. Med et strejf af Københavns Nyhavn. 
  Jeg fik lidt dårlig samvittighed over ikke at være her så tit, for her 
var faktisk rigtig hyggeligt. Specielt her i december, hvor der hang 
juleguirlander med lys i mellem lygtepælene. Dengang i 2010 da jeg 
var i starten af teenageårene, havde jeg ofte ønsket at komme ned til 
havnen med mine venner. Men hvad skulle vi have lavet dernede? Der 
lå kun Tapperiet, som vi næsten var for unge til at komme ind på. 
Udsigten over vandet tiltalte mig virkelig. Mit barndomshjem havde 
ligget lige op af Køge Lystbådehavn og der havde jeg altid elsket at 
være. Hvorfor kunne Køge Havn ikke være det samme, havde jeg 
dengang tænkt. Det var der blevet gjort noget ved siden. Nu var her 
børne- og familievenligt. Det var som en ekstra del af byen, der bare lå 
lidt længere væk. De havde også indført traditioner, som at rejse 
Sankthansbål og juletræ. Det var Køge Mini Torv. Det kunne jeg godt 
have efterlyst tilbage i min egen barndom. Der kunne det have været 
fedt at have sådan et forhold til havnen.  



 3 

  Jeg opdagede, at det var på tide at vende hjem, så jeg skråede hurtigt 
over de glatte brosten på pladsen. Butikkerne var nu helt lukkede og i 
de mørke udstillingsvinduer kunne man stadig skimte de røde nisser, 
der med en mekanisk hånd vinkede. Gaderne var tomme og kun 
oplyst af stjernerne i midten af guirlanderne. Sneen dalede og 
fnuggene efterlod våde pletter på min næse. Jeg smilede for mig selv 
af ren og skær glæde. Her boede jeg! Min barndomsby. Der hvor jeg 
altid havde boet. Selvom 20 år var gået siden, jeg var barn, så havde 
intet ændret sig ved gode gamle Køge. Butikkernes trends og mode 
var selvfølgelig ikke det samme, men ellers var alt, som jeg huskede 
det fra dengang. Og sådan ville jeg helst også blive ved med at huske 
den. 

�� 
 

Ifølge min mening kunne Køge Havn godt være mere familievenlig. Den 
kunne være en fortsættelse af byen. Jeg kan særligt godt lide idéen om 
Køge Mini Torv. Hvis jeg skulle bestemme, så skulle havnen omlaves 
med inspiration fra Køge Lystbådehavn og Københavns Nyhavn. Men 
udover det, så synes jeg ikke vi mangler noget i Køge. Og det er også den 
pointe, som jeg ville have frem i min historie. Om 20 år ønsker jeg ikke, 
at byen er alt for ændret. Vi kan selvfølgelig ikke undgå udviklingen, 
men jeg synes bare, at man skal passe på, at det hele ikke bliver for 
hightech. Så derfor ville jeg ikke nødvendigvis ændre, rive ned og 
modernisere. Men derimod synes jeg, det er vigtigt at beholde og bevare. 
Jeg elsker naturen og vil helst ikke have den ødelagt. I mangel på 
arbejdspladser er jeg bange for, at man kunne finde på at nedlægge 
naturområder, for at bygge kontorer og lignende. Jeg synes bestemt ikke, 
at Køge skal blive alt for moderniseret, som København er. Det klæder 
Køge at være en handelsstad. Alt i alt har jeg i hvert fald ikke et behov 
for at lave andet end havnen om. Jeg elsker Køge, som den er og jeg går 
ind for bevaring af, hvordan den originale by ser ud. Så lav venligst ikke 
for meget om på min barndomsby. For jeg ville gerne have denne 
historie til at blive sand. Om 20 år vil jeg gerne kunne gå igennem byen 
og kunne huske, at sådan her var det også, da jeg var lille. 
 

 

- Julie Møgelberg Sørensen 


