Projektgruppen for ”Træskoslaget”
PROJEKTSEKRETARIATET
v/Kulturkonsulenten, Køge Kommune
Køge, d. 12. januar 2007

REFERAT af
Projektgruppens 7. møde ONSDAG d. 10. Jan. 2007, kl. 15:00 – kl. 16.30
Sted: Kulturkonsulentens kontor, Køge Turistbureau, Vestergade 1, 4600 Køge
Til stede: Kurt Søndergaard, FM (formand), Torben Hansson (TH), Palle Nielsen (PN) og
Per Sørensen(PS)
Fraværende: Ingen
Særlig gæst: Hr. Peter Rasmussen (PR), Den danske Napoleonsforening
1.
Indledning
FM bød velkommen og præsenterede indledningsvis projektgruppen for vores gæst.
FORMÅLET med mødet med PR var også her at søge oplyst, hvad Napoleonsforeningen kan
bidrage med til arrangementets afholdelse i Køge og evt. i Herfølge
2.
PR fortalte, at man har frembragt en folder (ses på hjemmesiden) og, at man tidligere har
henvendt sig til borgmesteren. Man har søgt om opsættelse af en mindeplade på Roskilde Kro.
Napoleonsforeningen kan primært bidrage med viden, og nok ikke andet.
3.
FM fortalte om foreløbige tanker m/skoleundervisning, foredrag, ’sortkrudtere’,
hjemmeværnsorkester m.v.
FM bad om tilladelse til at anvende brochuren og dens billeder. Det gav Peter Rasmussen
tilladelse til, da man netop er interesseret i at udbrede kendskabet til historien. (Brochuren
findes som bekendt på foreningens hjemmeside).
Napoleonsforeningen vil gerne deltage i kransnedlæggelsen og i foredragsvirksomhed.
FM og PN pointerede, at vi var interesserede i foreningens bidrag set med franske øjne; hvad
var det Napoleon havde tænkt sig, hvor han efter 1805 (Tilsitfreden) går nord/nordøstover.
Altså tiden fra 1805 (Slaget ved Jena) til 1807.
Der er ikke økonomi involveret fra Napoleonsforeningen (det forstiller PR sig ikke).
PN nævnte, at vi var interesseret i foredragsvirksomhed før sommerferien for folk, der var
mere end ”almindeligt interesserede”. Foredragene kan meget vel foregå i Marineforeningens
lokaler fx 1 eller 2 dybdegående foredrag i forårets løb.
4.
PR spurgte til, om der var kendte soldatergrave? Evt. på Herfølge kirkegård.
Det vides ikke med bestemthed, men det mener man ikke findes her på egnen.
PN påtog opgaven med at kigge efter i kirkebøgerne (og Landsarkivet ligger inde med
fortegnelser).
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PN har detaljeret kendskab til slagets gang i Køge og Herfølge og Napoleonsforeningen
meddelte, at man var villig at revurdere sit materiale og evt. redigere brochuren. Nævnt blev
det også, at Birte Broch, Lokalhistorisk Arkiv i Køge råder over betydelig viden (materiale) fra
perioden.
5.
Evt. fornyet møde med PR, Napoleonsforeningen bør ske på onsdage, da PR (som gymnasielærer) er ’skemafri’ den dag.
6.
Efterfølgende:
Lars Kjær har rettet henvendelse vedr. tilbud om fægtning (håndtering af ryttersabler). Det er
naturskoleleder Jan Hansen, der har en ’sabellærer’ på hånden.
Vi drøftede, at forslaget evt. kunne anvendes mandag og tirsdag op til selve dagen, som et
bidrag til arrangementet i Museumshaven? Det vil i så fald koste aflønning af fægtelæreren.
- (PN oplyste i den forbindelse, at englændere rådede over en afdeling af ”Hannoranere”,
særlige englænderloyale tyske ryttere med sabeludrustning, der deltog i kamphandlingerne).
Projektgruppen drøfter tilbudet med Jan Hansen, når han møder gruppen.
- Lokalhistoriskarkiv i Køge har orienteret om de arrangementer og undervisningstilbud, der
tilbydes skolebørnene om Træskoslaget til både projektgruppe og komité. Arkivet har
formentlig et ønske om økonomisk dækning/medfinansiering af visse trykkeudgifter.
(Undersøges nærmere).
- PN holder kontakt til ”Foreningen af officerer uden for aktiv tjeneste” – som er en
interesseret i arrangementerne.
- Jan Hansen rykkes for svar på vores invitation til møde (invitation afsendt 18.12.2006 – svar
modtaget 10.01.2007).
- FM ønskede sig tidligere omtalt oversigtsskema forelagt til uge 4. Der er TH og PS, som
drager omsorg herfor.
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