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Guide til 
Træskoslaget ved Køge
Af Lars Lindeberg

Illustration og kort: Christian Würgler Hansen

Under belejringen af København
havde det danske landeværn på
Sjælland, Møn og Lolland-Falster
under generalerne Joachim Casten-
skjold og Peter Oxholm på kronprin-
sens ordre samlet sig ved Køge, og
styrken udgjorde således en trussel
mod den engelske belejringshær. For
at få ryggen fri sendte englænderne
general Arthur Wellesley (den senere
hertug af Wellington, der slog Na-
poleon ved Waterloo) mod de danske
bønderkarle med ca. 6.000 professione-
lle soldater.

Af frygt for et dansk udfald fra
København, mens Wellesley var borte,
bad englænderne om en times våben-
hvile for – af humanitære grunde – at
evakuere ”de afsindige” patienter på
Sct. Hans Hospital ved Ladegården,
der lå inden for de danske kanoners
skudvidde. 
Evakueringen trak ud, og danskerne
forlængede våbenhvilen, uden at vide,
at den var et skalkeskjul for det
engelske angreb på landeværnsstyr-
ken.

Englænderne stødte på de forreste lan-
deværnsbataljoner ved Skensved Å og
kastede dem hurtigt tilbage gennem
Køge by, og takket være en omgående
bevægelse, lykkedes det dem at slå
den danske styrke på flugt. 
Landeværnsfolkene smed træskoene
for at kunne løbe hurtigere, og det gav
kampen navnet: Træskoslaget.

Onde Aftens Bro, som fører
Københavnsvej over Snogebækken,

har stadig elementer af den bro, som
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englænderne marcherede over, da de
angreb de danske landeværnsbataljo-
ner. Man kan svagt ane Christian 7.s
monogram og årstallet 1785, der er
hugget ind i granitblokkene på broens
vestlige side. Broen fik sit navn, fordi
Chr. 4. ifølge traditionen skal være
kørt fast her, da han var på vej til et
besøg i Køge.

Zoffmannsvej i Køge. Her prøve-
de de danske landeværnsbataljo-

ner forgæves at standse de skotske
enheder, som angreb dem med bajo-
netten.

Thannings Gård, Nørregade 24,
Køge. Hovedkvarter for den dan-

ske general Castenskjold.

Sct. Nikolaj Kirke, Nørregade,
Køge. Danskerne brugte kirken

som krudtmagasin. Uheldigvis var den
aflåst, da de danske artillerister løb
tør for ammunition og ville hente nye
forsyninger.

Køge Rådhus, Torvet, Køge.
Under kampen i byen besatte og

forsvarede landeværnssoldaterne råd-

huset. Efter slaget indrettede englæn-
derne bygningen til lazaret.

Norske Løve, Niels Juelsgade 1,
Køge. Wellingtons hovedkvarter

efter slaget.

Køge Bro for enden af Brogade.
Her gjorde danskerne endnu et for-

søg på at standse englænderne, men
forgæves.

Herfølge Kirke syd for Køge. Her
ydede det danske landeværn den

sidste organiserede modstand mod
englænderne.

Mindesten for de faldne i
”Træskoslaget”, 

Borchmands Plads, Køge, rejst på 100-
årsdagen for slaget 1907. I alt faldt ca.
150 danske landeværnsfolk.

Køge Museum, Nørregade 4, 
arrangerer en særudstilling i anled-
ning af 200-året for Træskoslaget ved
Køge 29. august 1807.
Åbningstider:
Juni, Juli, August dgl.. 11-17.
Resten af året: tirsdag-fredag 13-17,
lørdag 11-15, Søn- og helligdage 13-17.
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Soldat fra Landeværnet. Originalakvarel
af Johs. Senn, 1807. Statens Museum for
Kunst


