Projektgruppen for ”Træskoslaget”
PROJEKTSEKRETARIATET
v/Kulturkonsulenten, Køge Kommune
Køge, d. 1. december 2006

REFERAT af
Projektgruppens 5. møde TORSDAG d. 30. Nov. 2006, kl. 14:30 – kl. 15.30
Sted: Kulturkonsulentens kontor, Køge Turistbureau, Vestergade 1, 4600 Køge
Til stede: Kurt Søndergaard, FM (formand) og Per Sørensen(PS)
Fraværende med afbud: Palle Nielsen (på udlandsrejse, UK) og Torben Hansson,
Særlig gæst: Museumsleder Michael Teisen, (MT), Køge Museum.
1.
Indledning
FM bød velkommen til den tredje kontrahent i rækken til den indledende snak i idé-runden
med projektgruppen.
FORMÅLET med mødet med MT var også her at søge oplyst, hvad Museet kan tilbyde af
deltagelse eller aktiviteter til arrangementets afholdelse i Køge og evt. i Herfølge
2.
Konkrete idéer
MT var allerede indgået i drøftelse med Køge byhistoriske Arkiv om en plancheudstilling. Man
arbejder allerede tæt sammen om udformningen. Der kunne evt. være tale om en
plancheudstilling på museet (af fastere karakter) og en flytbar udstilling (vandreudstilling).
På FM forespørgsel svarede MT, at museet gerne stiller museumshaven til disposition – som
’retrætepost’ eller til ”feltlejr”. Dette udlån sker omkostningsfrit (dog skal der tales om
renholdelse/oprydning).
Det bliver også muligt at lave bål til feltmaden under iagttagelse af sædvanlige brandforskrifter
FM forespurgte vedr. forsikringsspørgsmålet ved kanonskyderi. MT svarede, at det tror han
ikke museet dækker. Museet har kun sædvanlige erhvervs- og personaleforsikringer, men
ingen forsikringer, der dækker det nævnte. Kanonen kan i givet fald ”parkere” natten over i
museets port (der aflåses).
3. Udstillingsvirksomhed og andet lokalebrug
MT meddelte, at skolestuen sandsynligvis kan benyttes til udstillings- og foredragsvirksomhed.
Derimod er ’udstillingshallen’ (den nye afdeling) ikke til rådighed, da den er optaget af anden
udstillingsvirksomhed.
MT sagde, at museet får ombygget sit indgangsparti, som herefter også kan anvendes til
foredrag. Ca. 30 personer vil der være plads til.
MT nævnte også, at der er foredragsmuligheder i Rådhusets kantine og på Teaterbygningen
4. Lån fra Tøjhuset?
Lån af effekter fra Tøjhuset blev berørt. MT mener imidlertid ikke, at Tøjhuset kan hjælpe med
materialer (våben, uniformer og lign.). I øvrigt er Tøjhuset ”tunge at danse med” i den
forbindelse.
MT påpegede, at ”Sortkrudterne” selv har korrekt syede uniformer – og er med til at gøre
fremvisningen levende. Det er bedre en Tøjhusets materiale.

Side 1 af 2
D:\Mine dokumenter på D\Træskoslaget\Dokumenter\Ref. 5. møde 30.11.06.doc

5. Øvrigt og andet
MT nævnte, at bogen om slaget og det sjællandske landeværn er skrevet af en pens. Major
E.A.O. Hedegaard (formodentlig nu ca. 75 år, bor på adressen Gefionparken 22, 3000
Helsingør). Vi bør huske at sende ham et program (at gøre ham den honnør). Den pens. Major
har endvidere sagt til MT, at han også var villig at holde et foredrag.
Plancheudstillingen(erne) bør være klar inden sommerferien, idet der næppe er for meget tid
til disse forberedelser efter sommerferien – i august måned.
I øvrigt ordner MT gerne alt det ’praktiske’ omkring museumhavens brug med ”Sortkrudterne”,
når den tid kommer.
Museet kan i øvrigt bidrage med yderligere fremvisninger om dagligdagen i 1807 af
”Hedebostuen” samt ”Empirestuen” (på første sal). De to stuer rummer næsten samtidige
udstillinger af bohave m.v. og viser hvordan landeværnssoldaten boede – men også hvordan
officersfamilien kunne bo privat.
6. Andet og næste møde.
FM har bestilt og fået lovning på 20 stk. feltrationer.
Det aftaltes (FM og PS), at forsøge afholdt møde kun for projektgruppen i næste uge; onsdag
kl. 15.00 på Turistkontoret. På dette møde skulle den foreløbige mødevirksomhed evalueres
ligesom projektgruppens medlem Palle Nielsen skal bringes a jour. På mødet drøfter
projektgruppen i øvrigt, hvordan den fortsatte mødevirksomhed skal tilrettelægges i nærmeste
fremtid.

/
Referent PS
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