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Køge, d. 12. januar 2007 
 
 
 
REFERAT af 
Projektgruppens 8. møde ONSDAG d. 17. 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. Jan Hansen (JH), Leder af Naturskolen i Køge 
 
 
1. 
Indledning 
FM bød velkommen, præsenterede indledningsvis projektgruppen for vores gæst og berettede i 
øvrigt om, hvilke forestillinger projektgruppen allerede har gjort sig om aktiviteterne og 
forløbet.                                                                                                                                              
 
FORMÅLET med mødet med JH var at søge oplyst, hvad Jan Hansen i egenskab af skole-
konsulent i kommunen, men også tilrettelægger og initiativtager af mange børne- og 
publikumsorienterede tilbud kunne bidrage med til mindedagene for Træskoslaget. 
  
2. 
JH fortalte, at han for år siden havde lavet cykelture for skoleklasser til lokaliteter i Køge og 
Herfølge, hvor kamphandlinger udspandt sig. JH skabte i den forbindelse et særligt 25 siders 
hæfte, ”Træskoslaget ved Køge 1807” (Pæd. Central, 1984), der i alt væsentligt baserer sig på 
E.O.A.Hedegaards kendte bog om emnet. 
 
3. 
Herefter drøftedes mulige aktivitetstilbud. JH nævnte, at fægteklubben i Køge kunne lave et 
arrangement i Museumshaven (uden udgift). FM nævnte kanon-rekvisitten fra ”Sortkrudterne”, 
som kunne trækkes ’rundt i byen’ af publikum. 
JH tilbød at forestå guidede ture for skoleklasser/børn (og tillige voksne) fra ”Skillingskroen” 
og til Herfølge. JH ville gerne selv fortælle om kamphandlingerne m.v. på stederne. 
De guidede ture kunne i så fald afvikles i dagene fra søndag 26.8. til onsdag 29.8.2007 (uge 
35). 
 
Der spurgtes til, hvorvidt Hjemmeværnskompagniets egne folk kunne deltage aktivt som 
’foredragsholdere’ på stederne eller på anden vis medvirke aktivt, men FM mente ikke 
umiddelbart, at folkene kunne løfte en sådan medvirken. Men formentlig kunne folkene bistå 
med praktisk hjælp på anden vis. 
 
4. 
Mere konkret omkring aktivitetsforslagene nævntes: 

- JH kontakter ”Sortkrudterne” m.h.p. kanonexcersits med publikum(!) 
- ”Sortkrudterne” skal fortælle om kanonens betjening, håndtering m.v. til børn 
- Kanonen ’parkeres’ i Museumsgården, trækkes rundt om torvet og kan evt. opstilles 

ved Køge Å (i f.m. demonstration og orientering om den datidige kampstilling dér). 
- JH tilbyder at arrangere guidede ture for børnefamilier begyndende fra weekenden 25.-

26.8.2007) inden mindedagen, ligesom kortere vandreture også med børnefamilier. 
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- I museumshaven kan demonstreres fægtevåben og ryttersabler, fægte- og 
sabel”teknik”  evt. med ekstern fægtelærer (tidl. Sadam Husseins fægtelærer! Nu 
bosiddende i Solrød!)…  (JH kan også demonstrere/undervise i fægteteknik, og skal ikke 
have honorar. Men kobles Sadam’s fægtelærer på… må påregnes en vis lønudgift). 

- Eksempler på hvad man spiste den gang. Der tænkes på soldaterne (og flådens stok). 
’Menuen’ kendte PN; med brød og brændevin om morgenen(!), suppe til frokost, saltet 
flæsk som middagsmad og grød og øl om aftenen (måske har jeg misforstået den med 
’snapserne’ om morgenen??). Man kunne tilbyde offentligheden (børnene tillige!) dette 
proviantudbud som prøvesmagning…  (”Sortkrudterne” har tidligere nævnt, at de gerne 
laver pandekager til børnene i Mueseumshaven, godt nok i en mere ’afsslappet’ bold-
gade…) 

 
JH laver efter vort møde en plan for de aktiviteter, som han kunne tilbyde og sender den til 
sekretæren for projektgruppen. En frist for planen aftaltes til medio februar 2007. 
Projektgruppen modtog endvidere et eksemplar af førnævnte hæfte udarbejdet af JH. Et 
mindre oplag af hæfterne findes formentlig stadig på Pædagogisk Central. PN ville tillige 
scanne hæftet, således at vi efterfølgende kan anvende materialet digitalt til forskellige formål.  
 
JH forærer og afleverer herefter nogle flere eksemplarer af hæftet til sekretæren. 
 
5. 
PN nævnte i øvrigt at han havde arrangeret lignende guidede ture med voksengrupper (med 
biler) på ”ruten”, men fandt det dog omstændeligt og en kende besværligt (samle folk til tiden 
på udvalgte steder, parkeringsproblemer m.v.) 
 
Videre drøftedes, hvorvidt trommer og signalhorn kunne indgå som en ’aktivitet’ eller 
demonstration for publikum. Signalgivning under kamp, march, opstilling m.v. er  en kendt 
militær disciplin, som måske kunne indgå i programmet. (Vasebækgård, Køge Museum, ligger 
vist inde med flere trommer fra den gang). 
Nævnt blev også skoleorkestrets tambuor-korps og en tidl. marineofficer, der kan spille 
signalhorn, herunder spille de relevante ”melodi-stykker” til kommandogivning.  
 
6.  
Efterfølgende: 
 
FM nævnte, at vi nu havde talt med de kontrahenter, der tilbød viden og aktiviteter inden 
selve mindedagen den 29. august 2007. Herefter forestår at beskæftige sig nærmere med 
forløbet på selve dagen, den 29. august.  
 
Danmarkssamfundet, Køge Kirke, kransnedlæggelse ved mindestenen i Køge og ved Herfølge 
Kirke, reception, hjemmeværnsorkester, garderhusarer m.v. involverer komitéen, hvorfor 
formanden, Bruno Juul, straks kontaktedes m.h.p. invitation til møde med projektgruppen. 
 
Dette møde aftaltes til ONSDAG den 7. februar 2007, kl. 15.00 på Turistkontoret. 
 
Samtidig fastlagdes et nyt fællesmøde for ALLE kontrahenter m.fl. (den oprindeligt indbudte 
kreds fra 30. oktober 2006) til ONSDAG den 28. FEBRUAR 2007, kl. 19.00 på 
Hjemmeværnsgården. 
  
Sluttelig blev FM lovet en kortfattet og sammentrængt ’aktivitetsplan’ over de forløbne 
projektgruppemøder med kontrahenterne. En sådan ’tekst-let’ oversigtsplan fremkommer i 
skemaform udarbejdet af TH (og PS) efter uge 4.  
 
/ 
Referent PS 


