Fra stedet, hvor jøder gemte sig i 1943, kan du se
ned mod havnen. På den modsatte side af vejen står
et advarselsskilt – hvilket ord står under skiltet?

2

I Gården, hvor Køges første strejke fandt sted,
ligger nu Køge… hvad? Katte og hunde
går glade forbi…

3

* Ved indgangen til skoven, hvor Køges største fund
fra Ertebøllekulturen er fundet, står et hvidt skilt.
Hvilket pigenavn står på skiltet?

4

Til minde om de faldne i træskoslaget, har man
rejst en mindesten. Ifølge stenen døde de – eller
faldt for – hvad?

5

Nord for kirken står en mindesten for en biskop og
professor. Hvad er hans fornavn?

6

Hvad står der på trappestenen ind til Købmand
Hannes butik – som ikke længere er en købmand?

7

Til minde om Grundloven er der rejst en statue i
Køge. Kongen på den tid bliver på stenen nævnt
som Grundlovens… hvad?

8

Kong Christian overnattede ofte i Køge. I dag
ligger her en restaurant. Hvad hedder den?

9

Emilie rejste til de Dansk Vestindiske øer. Men
hvad sælges i dag fra den butik, hvor Emilies
far havde forretning?

10
11
12

Hvad gav soldaterne i stormen på Dybbøl ifølge
mindestenen? Deres… hvad?

* Hvilken farve har vinduerne på Køge største

herregård, hvor Stavnsbåndet blev ophævet i
1788?

* Bag en af 7 gravhøje fra bronzealderen ligger et
plejehjem. Hvad er det sidste ord på skiltet til
plejehjemmet?

*Tre spørgsmål er markeret
med *. For at finde svaret, er
du nødt til gå eller cykle en
lidt længere tur. Punkterne
ligger udenfor bymidten.

1

Skriv svarene i felterne, find kodeordet og find ud af,
hvad borgerne i Køge især blev rige af i Middelalderen.
Svarene finder du ved at følge Layar’en: Kanonen i
Telefonen med din smartphone. Læs mere om opgaven
på www.kanonenitelefonen.dk
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