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Træ
æskos
slagett
Intett andet land
d i Europa er skabt so
om
Danm
mark: af fem hundred
de øer og ett
hove
edland. Tre
e gange er landets
skæb
bne diktere
et af, at dett uventede er
sket: hovedang
grebet måttte ventes ved
nsen, men i 1658, i 17
700 og i 18
807
græn
stod fjenden uv
ventet på Sjælland
S
og gik
mod København.
Den engelske fllåde ønsked
de ikke et nyt
n
slag på Reden og
o holdt sig
g ude i Sun
ndet,
men transports
skibene land
dsatte enge
elske
tropp
per fra og med
m
16. au
ugust.

Københav
vns volde v
var idyl merre end
fæstning, hæren varr i Holsten, hærens
n. Ikke
våben og materiel var i Holsten
engang krudt havde
e man. Dett måtte
a hærens k
krudtværk i
hentes fra
Frederiksv
værk, i tre vogntog. Det ene
slap ind til Københav
vn, det and
det bøjede
af og gik til Kronborg, det tredjje blev
E
ne.
taget af Englændern
Våben og uniformer var der ikk
ke meget
er hvad den
n faste styrrke i
af, ud ove
Københav
vn rådede o
over.

Landevæ
ærnet mønstres
m
- vanske
elige forhold
Welliington råde
ede i alt ove
er ca. 6.000
mand, veltræne
ede folk, be
eredent artilleri
ort, men "ra
aske
og ett kavaleri, vel ikke sto
folk på lette kønne heste". Wellingto
on
de ned til Roskilde land
devej, hvorr han
nåed
opslo
og sit hovedkvarter på
å Roskilde Kro.
Imen
ns vaklede Oxholm og
g Castenskiold:
de burde slå sig
g sammen, men var
e, og i stedet for at
stadiig i vildrede
Oxho
olm vel burrde være trrukket op ad
Ringsted til, tra
ak Castensk
kiold ned im
mod
e.
Køge
Welliington send
dte sin undergeneral
Lens
singer imod Roskilde, men så hørrte
han om Oxholm
ms styrker ved
v
Køge og
o
m
Vallens
sbæk for att
trak selv over mod
hindre danskerne i at marrchere op mod
m
de engelske belejringsstillinger udenfor
enhavn, og Lensinger fik bud om
m at
Købe
bøje af sydpå, også
o
mod Køge.
K
Lens
singers trop
p var på ca.. 2.500 mand.
Det danske
d
land
deværns sttyrker nævnes
forsk
kelligt, fra 5.000
5
til 7.000 mand. I
virke
eligheden var
v der næp
ppe så man
nge,

og ingen har i de få dages forv
virring haft
e på, hvor m
mange der var eller
klart rede
skulle væ
ære.
Den 28. august
a
var en væsentlig part af
det dansk
ke landevæ
ærn kommett til Køge,
men de fa
alsterske og
g flere andre grupper
var først kommet til byen efterr midnat
st efter at h
have march
heret hele
29. augus
dagen og hvilet en s
smule i grøffterne, og
de var kun ved at bllive indkvarrteret, da
b
om, at de engelsk
ke
der kom bud
nærmede
e sig nordfra
a. De
nordsjællandske landeværnssty
yrker var
m
rykk
ket ud til ek
ksercits,
kl. fem morgen
men nu lø
ød det sikre
ere, at Wellington var
ved at forrmere slago
orden ved
Skillingsk
kroen, der lå
å lige syd for
f
vejmødett imellem den gamle Køgevej
K
og
Strandvejjen. Wellin
ngton var tø
øvende og
forsigtig. Han anede
e intet om de danske
styrkers karakter
k
og
g tal, og han ville
gerne ven
nte på at Le
ensinger ko
om
nærmere på sin marrch fra Roskilde.
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Uhe
eldig dan
nsk plan
Oxho
olm rykkede i den tidlige morgen
n
nordpå fra Køge
e med to bataljoner af
stormen og
g to kanone
er.
lands
Det er
e sagt side
en, at plane
en var
uheld
digst tænke
elig, for de utrænede
dans
ske styrker skulle nu tage
t
imod
fjend
den på åben
n mark. De
et gav det
enge
elske kavale
eri og de be
eredne
enge
elske kanon
ner de beds
st mulige viilkår.
Dans
skerne fik Køge
K
å i ryg
ggen, og de
en
kunn
ne man den
n gang ikke
e vade overr, så
den var
v en dødsfælde. Sk
kulle danskerne
træk
kke sig tilba
age, måtte det ske ove
er
broen med den trængsel og
o panik so
om
gen, og så skulle
s
styrk
kerne
måttte blive følg
træk
kke sig tilba
age gennem
m byens gader,

hvilket villle være hå
åbløst, navn
nlig med
utrænede
e styrker.
Men klokk
ken 9.30 va
ar Lensinge
er og hans
2.500 ma
and komme
et til Ejby. Han havde
e
valget imellem broerne ved Yderholm
ed Lellinge. Han valgtte den
Kro og ve
sidste. Danskerne
D
h
havde korre
ekt ødelagt
broen, me
en de havd
de glemt at lade en
lille dansk
k styrke holde stedet.
Lensingerr måtte rep
parere, for selv
s
om
åen i dag ser yderst vandfattig ud var
den på de
en tid umullig at vade over. Han
fik kun brroen sat så godt i stan
nd, at hans
mænd kunne gå ove
er den i gås
segang, og
m
i vandet, så ove
ergangen
hestene måtte
havde ikk
ke været sv
vær at hindre selv for
en lille sty
yrke. Men d
den var derr ikke.

D
Danskern
ne mang
gler krud
dt og kug
gler, men
n gør en stout indsats
Welliington var færdig med
d sin opmarch
klokk
ken ni morg
gen, men han
h
ventede
e
stadiig på Lensinger. Oxho
olm fik tid til
t at
styrk
ke sig med yderligere to lollandske
bataljoner, og den
d
del af mandskabe
m
et,
h
bøss
ser, fik udle
everet tredive
der havde
skud
d hver. De danske sty
yrker nåede
e
frem
m til Ølsema
agle - og så
å gik Wellington
til an
ngreb i det åbne terræ
æn, over en
n
bred front fra kysten
k
og re
et dybt ind i
et.
lande
Det danske
d
mandskab prø
øvede at tag
ge
støde
et af, men det var håb
bløst. De to
t
dans
ske kanoner, som det var lykkedes at
føre frem, havd
de i farten ikke fået re
et
d, så de havde
mange krudtkarduser med
dt sig". En løjtnant blev
hurtiigt "forskud
send
dt tilbage til Køge, for krudtforråd
dene
var i kirken, me
en allerede dengang var
v
s
at ko
omme ind i Køge kirke
e.
det svært
Døre
en var låst og
o for solid
d til at
løjtnanten og hans mænd kunne
ænge den. Alt det har der været tid
spræ
til, så
å Oxholm må
m have ho
oldt det førs
ste
angrreb i nogen tid, men så vendte de
dans
ske kanoner om, fordi de ikke ha
avde

noget at skyde
s
med, så det var
meningslø
øst at risike
ere dem. Den
D
ene
blev dog snart ståen
nde, fordi dens heste
dt, og englæ
ænderne tog den.
blev skud
Oxholm gav
g
sine få ryttere ordre til at
erobre de
en tilbage, o
og bøndern
ne på
deres tun
nge plovhes
ste gik mins
sandten til
angreb. Men
M
de blev kastet tilbage, fordi
englænde
erne beskød
d dem og deres
d
utrænede
e heste med
d granater. Da
rytteriet veg,
v
gik der skred i de
en danske
front, og landeværnet trak sig tilbage
e. Der var tale om en
n
mod Køge
fuldstænd
dig flugt, m
men den sta
andsede
nord for åen
å
og Køge, og bønderne gik i
stilling i grøfter
g
og b
bag gærderr igen. Ved
d
"Hvide Kn
næ", Køgev
vejens knæk lige nord
for byen, havde Cas
stenskiold im
mens
placeret fire
f
sjælland
dske bataljoner. Han
havde i sttyrken 6 ka
anoner, og sine
ryttere placerede ha
an på sin hø
øjre
d imod Køge Bugt - lid
dt foran
flanke, ud
fodfolket. I alt var d
der af dans
sk rytteri
ndrede man
nd. En del af
nogle hun
landeværrnet var sta
adig i Køge,, og vi ved
ikke om de
d blev derinde som re
eserve,
om de var glemt, elller hvorfor de ikke
m.
kom frem
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Wellingtton tøver - fejl i danske dispositi
d
ioner
Welliington tøve
ede stadig, for han havde
ikke hørt en lyd
d fra Lensin
nger. Nu fik
k
han det indtryk
k, at Danske
erne trak mod
m
k
vest.. I virkeligheden var det vistnok
yderrligere dans
ske bataljon
ner, der nu kom
ud frra byen. Han bestemtte derfor
angrreb med sin
n venstre flø
øj for at rulle
Dans
skerne op. Yderst mo
od vandet holdt
h
som sagt de få danske rytttere. Her ude,
i Køg
gebugtens fugtige
f
marskenge,
rykkede det 92. regiment frem, Gord
don
kotterne, un
nder
Highlanders, sk
atteri
Oberrstløjtnant Rapier. Et ridende ba
kano
oner skulle dække den
n storm på de
dans
ske styrker,, som skulle
e følge.
Styrk
ker af de engelske 43. og 52.
regim
menter fulg
gte stormen
n op.
Welliington næv
vner at danskerne varr
gået i stilling i forskansnin
f
nger, som de
d
havd
de opkastett, men det må være
forke
ert, for det var der ikk
ke tid til, så
å der
er no
ok kun tale om grøfter og diger. Og
så prræsterede det primitiv
ve danske
rytte
eri en opma
arch der imponerede
Welliington. Vel var hestene uden
træn
ning, men bønderne
b
ha
avde værett
solda
ater, og noget af ekse
ercitsen harr de
husk
ket. Det fik
k Wellington
n til at hentte
sine to eskadro
oner kavaleri fra sin hø
øjre
fløj, og han trak
k 43. regim
ments styrker
ge, så de kunne
k
være
e rygdæknin
ng.
tilbag

Så gik den engelske
e Oberst von Redens
åtallige
husarer tiil "charge" mod det få
danske ry
ytteri, der fformodentlig straks
blev kaste
et tilbage. Bag rytterriet lå
landeværrnets femte
e bataljon, der
d
allerede var
v stærkt m
medtaget, og
bataljonens kaptajn Qvistgaard
d var
faldet. Nu trak den sig tilbage,, men de
kytter blev liggende bag grøfter
danske sk
og diger og
o skød. S
Så gik skottterne til
angreb med
m
fældet b
bajonet. Regimentet
R
siger om angrebet i sin historie
e at "the
t
only occasion to the regiment to
sh itself was
s a spirited
d and
distinguis
successfu
ul charge wiith the bay
yonet,
when they drove back a greatly
y superior
o the enem
my".
number of
Havde danskerne pla
aceret sig syd
s
for
glænderne der skulle
Køge, så var det eng
over åen og ind gennem byen, mens
kovene i ryg
ggen, hvor
danskerne havde sk
ne havde
det engelske artilleri og ryttern
v
at arbe
ejde. I forv
virringen
sværere ved
har hverk
ken Castens
skiold eller Oxholm
haft tid til at præste
ere noget, der
d havde
ntlig plan att gøre, de gjorde
g
blot
med egen
ufortøvet deres pligtt og rykked
de ud mod
fjenden, desperat
d
be
eslutsomme
e, til en
aldeles hå
åbløs kamp
p, og
landeværrnsbataljone
erne fulgte dem.

Sam
mmenbru
ud - men ikke uden kamp
p
Dans
skernes linjje var knæk
kket, og nu
u
fulgtte flugten in
nd gennem Køges gad
der,
den håbløst um
mulige retræ
æte, som de
en
e slagplan havde
h
lagt til
umulige danske
e. Koldsind
digt kørte englænderne
rette
deres kanoner i stilling og skød på la
angs
nem gadern
ne med karrdæsker, i
genn
ryggen på de danske flygttende styrk
ker.
deværnstropperne flyg
gtede genne
em
Land
byen
n og ud af dens
d
søndre
e ende.
Efterr at være kommet ove
er åen, søgte
Lens
singer ned mod
m
broen ved Sølleru
up
for at
a fange de flygtende styrker.
s
Ha
an
fik ko
ontakt med
d Wellington, og de ha
avde
nu de danske styrker i sak
ksen.
deværnet ko
om strømm
mende ud frra
Land

Køge. Le
ensingers m
mænd gjorde klapjagt
på dem, mange
m
blev
v hugget ne
ed under
flugten. Mange
M
af danskerne
d
kastede
k
våben og lædertøj o
og løb for liv
vet, men
andre smed sig bag grøfter og gærder og
kød så læng
ge de havde noget at
neg og sk
skyde me
ed. En flok trak sig ge
ennem
skovene ved
v
Vallø. De fik vend
dt to
kanoner og
o fyrede lø
øs på englæ
ænderne,
men de blev
b
kastet på flugt. Imens
fortsatte skyderiet frra de spred
dte
danskere i korn og i grøfter, men
englænde
ernes rytterri gjorde ho
ovedparten
af arbejde
et i et unød
digt slagteri. Mens
sikkert mere end halvdelen af de
d danske
ar sat helt ud af spillet, ville en
styrker va
kerne af bønder
b
ikke
e give sig, og
o 2. og 5.
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bataljon holdt ud
u længere end der va
ar
mening skabt i.. Lensinger holdt Søllerup
k
sig ind
Bro, og General Oxholm kastede
på

engelske ryttere lide
et ridderligtt ind
egyndte at hugge løs
gennem lågen og be
mattede da
anskere. He
er endte
på de udm
"Træskoslaget ved K
Køge".

ølge kirkegård for at give
g
Herfø
Castenskiold en
n svag muliighed for att få
samlling på styrrkerne. Hvor mange
Oxho
olm havde med sig, ka
an ikke sige
es,
der nævnes
n
fra 120 til 400
0 mand.
Kirke
egården ligger højt og
g er værnett af
en so
olid mur. Det
D beredne engelske
artilleri kørte ka
anoner i stiilling på
ebakken og
g gik i gang
g med
Mølle
skyd
deriet. Oxholm blev ta
aget i rygge
en af
enge
elske rytterre, der spræ
ængte over
kirke
ediget, hvor det er lav
vest. Han sø
øgte
ind i kirken, me
en også den
n kirke var låst
og døren for so
olid. Oxholm
m signalere
ede
p
ær, og
og bad om en parlamentæ
ænderne sttandsede skyderiet.
englæ
Oxho
olm åbnede
e lågen i kirrkediget, men
m
i
stede
et for en pa
arlamentærr brasede

g tilbage til Næstved,
Castenskiiold trak sig
hvor han mønstrede
e 2 bataljon
ner, 250
ryttere og
g 4 kanoner. Han takkede
folkene og
g sendte de
em hjem.
Træskosla
aget begyn
ndte klokken 9
morgen og
o sluttede ca. klokken
n4
eftermidd
dag. Det va
arede altså i hen ved
syv timerr, og den gæ
ængse skild
dring, at
de danske
e bønder sm
med deres våben og
løb, så sn
nart de så fj
fjenden, er bittert
uretfærdig. I slagett ved Bov under
u
De
e Krige fald
dt 15 mand og 77
slesvigske
såredes. I slaget ve
ed Køge fald
dt 152
mand, og
g 204 blev s
såret (jf. E..O.A.
Hedegaarrd's "Krigen
n på Sjælland 1807”).
Nok bar de
d træsko. Men de kæ
æmpede.
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