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Køge, d. 28. november 2006 
 
 
 
REFERAT af 
Projektgruppens 3. møde MANDAG d. 27. Nov. 2006, kl. 16:30 – kl. 18.00 
 
Sted: Kulturkonsulentens kontor, Køge Turistbureau, Vestergade 1, 4600  Køge 
 
Til stede:  Kurt Søndergaard, FM (formand), Torben Hansson(TH) og Per Sørensen(PS) 
Fraværende med afbud: Palle Nielsen (på udlandsrejse, UK) 
 
Særlig gæst:  Jørgen Skov Jørgensen, (JSJ) ”Sjællandske Historiske Artillerie og Feltcorps” 
(SHAF) 
 
 
1. 
Indledning 
FM bød velkommen til JSJ, der som den første kontrahent indleder idé-runden med projekt-
gruppen. 
JSJ fremlagde bilag, ”Skitse for markering i Køge og København 28. aug. Til 2. sept. 2007 af 
begivenheder under Englandskrigen 1807”. Af skitsen fremgår en række forslag til aktiviteter i 
kronologisk rækkefølge for nævnte tidsrum. 
  
FORMÅLET med mødet med SJS var at søge oplyst, hvad foreningen kan bidrage med af 
aktiviteter til arrangementets afholdelse i Køge i dagene fra søndag den 26. aug. (hvor der 
sideløbende formentlig arrangeres ”Kræmmermarked” i Køge by i anledning af Køge Festuge) 
og til onsdag den 29. aug. 2007, der er kulminationen på vore ”Træskoslags-arrangementer”. 
  
2. 
Konkrete idéer 
Drøftelsen med JSJ forløb med en opremsning af idéer og forslag til arrangementsindhold, bl.a. 
med udgangspunkt i JSJ’ fremlagte skitse. 

- JSJ har mulighed for at trække flere frivillige folk til, altså stille soldater. 
- SHAF marcherer gerne rundt i byen fx til sponsorer (deres forretningsadresser) og lader 

sig fotografere sammen med personalet etc. 
- SHAF fortæller gerne historier – også til børn. Og lader sig fotografere sammen med 

børn. 
 
FM påpegede, at vi formentlig har museumshaven. Her kunne opslås feltlejr og feltlazaret 
(krigskirugi). En deling kunne tiltrække opmærksomheden ved lejlighedsvis at gå rundt i byen 
med trommeslager foran. 
FM fastslog af onsdag 29. aug. 2007 anses arrangementet som afviklet og færdigt. 
FM nævnte, at man også forsøger sig med bymarch af Livgarden. 
 
PS nævnte, at Køge Amatørscene er blevet forespurgt om medvirken med udklædte ’civilister’, 
kvinder, børn, ’kællinger’ der som figuranter kunne optræde dels i feltlejren og ’på gaden’. 
(Svar herpå foreligger senere). 
 
Videre blev drøftet en række idéer og tiltag: 

- Søndag 26. aug. SHAF- eksercits på torvet; med åben port til museumshaven 
(feltlejren). 

- SHAF sender ’patruljer’ ud i byen. Det nævntes, at man kunne trække en kanon med. 
- SHAF råder over ca. 10 mand fra ’egen styrke’ – men kan trække flere fra Fyn, så 

antallet kan blive ca. 20 mand. Alle udklædte i uniformer (nogle i 1864 og nogle i ”3 
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års-uniformer”). For denne medvirken anslår JSJ en pris på ca. 12.000 kr.  Udgiften 
dækker fortrinsvis privat biltransport og lign. for de medvirkende. Herudover forventes 
det, at forplejningsudgifter dækkes fuldt ud.  -  Herunder nævntes, at forplejningen kan 
dækkes dels af feltrationer (FM) og/eller af grillkød og lign. fra byens sponsor-
forretninger. FM nævnte i den forbindelse, at Beredskabet i Greve formentlig gerne 
stiller feltkomfurer an (”Gullash-kanonen”) 

- Med hensyn til bemandingen fra SHAF på de 4 dage, søndag til onsdag, forestiller man 
sig afviklet i to trin; med hovedvægten på søndag den 26. aug. og onsdag den 29. aug. 
2007. - Mandag d. 27. aug. og tirsdag 28. aug. 2007 er SHAF villig at stille med 2 mand 
(pensionister) til dels at gå ’vagt’ i feltlejren og dels på patrulje i byens gader (for 
løbende at henlede offentlighedens opmærksomhed bl.a. på arrangementets 
kulmination onsdag 29. aug., men også til evt. foredrags- og udstillingsvirksomhed i 
nævnte dage). 

- JSJ understregede tilbudet om at marchere ud til forskellige sponsorer, for derved at 
synliggøre sponsorerne og dermed støtte opgaven med sponsorinddragning m.a.o. at 
bidrage med yderligere økonomi til arrangementet. 

- JSJ foreslog, at der gennemføres kanoneksercits, d.v.s. affyring af kanoner fx ved Gl. 
Køgegaard (ved den kunstige sø, ved bålpladsen…). Våbentræning kunne ligeledes 
gennemføres. Dette kunne tillige være en publikumsaktivitet. Det nævntes, at man 
tirsdag aften, d. 28. aug. 2007, kunne lade publikum trække kanonerne(!) til byen (for 
anden opstilling til beskuelse - men ikke afskydning(!). 

- Kanoneksercitsen kunne også foregå ved Hotel Hvide Hus, hvor der er ”frit skud”, som 
det det nævntes. JSJ/SHAF drager i øvrigt omsorg for alle nødvendige tilladelser fra 
politiet ligesom man mener sig forsikringsmæssigt dækket af Køge Museums erhvervs 
(ansvars)-forsikring. 

          JSJ nævnte, at ROTARY i KØGE evt. kunne ansøges om økonomisk tilskud til kanon- 
          eksercits ved Hotel Hvide Hus, som (vist nok) er ROTARY’s ’tilholdssted’. 
 
 
3. Konkret om foreløbigt programforslag til den 29. august 2007 
FM og TH nævnte muligheden for at Hjemmeværnsorkestret spiller. Dette kan ske i 
tidsrummet fra kl. 18.30 (som skal være det ’spilleklare’ tidspunkt, hvilket FM undersøger…) til 
kl. 19.00, hvor mindegudstjenesten begynder. Det foreslås, at hjemmeværnsorkestret tillige 
optræder i kirken. Ligesom der kunne blæses ”The last Post”. 
 
Kransenedlæggelse foregår kl. 18.00 og der blæses ”The last Post” af solo-trumpeterer. 
Herudover foregår fanevagt/fanemarch, som tillige indgår i mindegudstjenesten.  
SHAF’s uniformsudklædte soldater medvirker løbende, opstillet som baggrund/figuranter m.v. 
 
Ved en evt. efterfølgende reception for særligt indbudte fx i gobelinsalen på Skitsesamlingen 
medvirker SHAF’s folk endvidere gerne. 
 
 
4.  Andre idéer til drøftelse 
JSJ påpegede, at han helst ser, at kontakt til evt. udenlandske frivillige medvirkende burde gå 
igennem ham. Fx har JSJ kontakter til engelske frivillige, ”Gordon Highlanders”, men også til 
frivillige i Holland og Norge, der gerne tager ”på tur” og medvirker – dog mod godtgørelse af 
visse udgifter i den forbindelse (primært transport og forplejning). 
 
FM mindede om, at mindetavlen på kirkegårdsmuren ved Herfølge Kirke skal vaskes af og 
”pudses op” ligesom mindestenen i Køge skal ordnes jf. tidligere nævnt. 
FM orienterede om, at komitéens formand, Bruno Juul, var i kontakt med præsten i Herfølge 
for nærmere aftaler om arrangementets forløb dér den 29. aug. 2007. 
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5.  Øvrige møder og andet. 
 
Der er videre i denne uge aftalt lignende møder for projektgruppen med følgende 
kontrahenter: 

- Køge Byhistoriske Arkiv; onsdag den 29. nov. 2006, kl. 14.30 og 
- Køge Museum; torsdag den 30. nov. 2006, kl. 14.30. 

 
Møderne foregår på turistkontoret. 
 
I den forbindelse har Køgebibliotekerne meddelt, at man ikke ser sig selv som ’kontrahent’, 
men at man gerne stiller foredragssal og udstillingsfaciliteter til rådighed for arrangementerne i 
f.m. mindedagene for Træskoslaget. 
 
FM understregede i øvrigt flere gange under mødets forløb, at økonomispørgsmål ikke tilfaldt 
projektgruppen at diskutere. Men, at vi løbende forelægger spørgsmål og forslag af denne 
karakter for komitéen. 
 
I forbindelse med fortsat kontakt til JSJ og SHAF aftalte, at vi indtil videre konfererer videre 
over e-mail. SJS lovede at fremsende skitsen, som nævnt indledningsvis, elektronisk til bilag 
for dette referat.      
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