Projektgruppen for ”Træskoslaget”
PROJEKTSEKRETARIATET
v/Kulturkonsulenten, Køge Kommune
Køge, d. 30. november 2006

REFERAT af
Projektgruppens 4. møde ONSDAG d. 29. Nov. 2006, kl. 14:30 – kl. 15.15
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: Cand. mag. Lars Kjær, (LK), Køge byhistoriske Arkiv (Arkivet).
1.
Indledning
FM bød velkommen til den anden kontrahent i den indledende idé-runde med projektgruppen.
FORMÅLET med mødet med LK var at søge oplyst, hvad Arkivet kan tilbyde af aktiviteter til
arrangementets afholdelse i Køge og evt. i Herfølge
2.
Konkrete idéer
LK kunne meddele, at Arkivet ville lave en udstilling evt. sammen med Køge Museum.
Udstillingen kunne foregå fysisk på museet og Køgebibliotekerne. LK ville selv bestille plads på
biblioteket.
Udstillingens indretning tænkes udformet ved plancher med udklip fra artikler, kortudsnit fra
den gang og små medfølgende tekster. Kortene (fra 1807) skulle angive træfningslokaliteter,
ligesom der kunne være fotos af forskellige genstande.
Det nævntes, at NAPOLEON’s-foreningen givetvis også har kortmateriale. Bl.a. på baggrund
heraf kunne endvidere udarbejdes en tidslinie. (Projektgruppemedlem Palle Nielsen har
formentlig også adgang til anvendeligt kortmateriale og lign. på Kastellets bibliotek…)
FM spurgte efter (avis)artikler fra den gang. Hvad er der skrevet i samtiden? Dødsannoncer?
Hvordan havde befolkningen det før – og efter slaget? Hvordan var dagligdagen? Findes der
skriftligt fra den gang i stil med fx ”OPROB” fra 9. april 1940?
I den forbindelse fremkom idé om at lave en flyer; et program, der fortæller nærmere om
arrangementerne, om hvor og hvornår de sker.
3. Historieskolen
LK kom med idé om, at man sammen med ”Historieskolen” kan undervise børn. LK omtalte, at
man agter at lave et undervisningsprojekt i løbet af foråret 2007 for skolebørn. Idéen er at
tage børnene med ud på de geografiske steder for slaget, og fortælle, fotografere m.v.
hvorefter børnene ved hjælp af IT kan bearbejde og formidle indtrykkene.
PS foreslog at man evt. kunne bringe skabe yderligere perspektiv i børnenes anstrengelser
ved, at fx medinddrage Jan Hansen fra Naturskolen (der har lavet guidede ture for skolebørn)
og anvende børnenes materialer, som resultat af deres arbejde med stoffet, til udstillingsbrug i
arrangementsperioden ultimo august 2007. – Børnene ville således få fremvist deres ’opgaveløsninger’ til offentlig beskuelse, hvilket sekundært formentlig også ville trække forældre og
mange andre personer til udstillingen.
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4. Facts og viden om slaget/perioden i Køge og Herfølge (foredrag)
LK ville undersøge og granske nærmere i forhåndenværende arkivmateriale i Køge (Arkivet) og
i Herfølge. LK ville udarbejde en kildefortegnelse, et register over, hvad man har af
kildemateriale fra den gang. Det er indtrykket, at der findes et righoldigt kildemateriale,
herunder også i kirkebøgerne m.v.
- LK har efterfølgende udsendt en 4 sider lang kildefortegnelse til alle kontrahenterne på Emaillisten. Kildefortegnelsen kan også findes på Køge Byhistoriske Arkivs hjemmeside på
adressen: http://www.koegearkiv.dk/_da-DK(2277)/Samlingerne/Træskoslaget%201807
LK havde desuden kendskab til en kvinde, der havde skrevet speciale om englændernes
besættelse af Sjælland under Englandskrigene. Måske var hun interesseret i at holde foredrag.
(Det ville LK undersøge).
Og hertil igen; udstillingsvirksomhed, der kunne foregå på museet (i skolestuen og
udstillingslokalet bagest i museumsgården. Også biblioteket kan som bekendt anvendes).
5. Øvrigt og andet
Der er enighed i projektgruppen om, at der bør fremstilles et program, flyer eller pjece til
publikum, der rummer aktivitetstilbud og indhold for de arrangementer, der tænkes afholdt på
tidspunktet. Materialet kunne uddeles på torvet af Amatørscenens folk.
Er materialet (pjecen, programmet…) klar i god tid kan den tillige være en appetitvækker og
bl.a. uddeles fra Turistkontoret, Bibliotekerne, banker m.m.
Det er noteret, at Køge Atletikforening ikke er interesseret i at arrangere halv- eller helmarathonløb i forbindelse med mindehøjtidelighederne for Træskoslaget.
Det er også noteret, at præsten ved Herfølge kirke har meddelt sin interesse for
arrangementerne. Præsten, Helge Baden Nielsen, kontaktes senere af projektgruppen for
nærmere idéudveksling.
FM ønskede sig i øvrigt en liste over møderne, der i let og overskuelig form fortalte kort om
møder med kontrahenterne. Der skulle nævnes dato, hvem der var talt med, hvilke aftale der
var indgået, og hvornår de pågældende agtede at gennemføre de enkelte aktiviteter.
Næste møde med en kontrahent er aftalt til torsdag 30. november 2006, og gælder museets
leder, Michael Teisen, kl. 14.30.
Der aftales herefter, hvordan flere og øvrige kontrahenter kan og skal kontaktes med henblik
på aftaler om møde (som i øvrigt næppe bør fastlægges endeligt før end Palle Nielsen er
tilstede).
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Referent PS
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