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Blandt de mange detektorfund, som er kom-

met for dagens lys de sidste 30 år, er der en 

lille upåagtet gruppe af maskingeværkugler 

fra første halvdel af 1800-tallet, som denne 

artikel søger at belyse. 

Detektorafsøgninger af markerne i Nordsjælland 

har bragt mange fund for dagen. Nogle kan nemt 

bestemmes, som hørende til i én af de forhistori-

ske eller historiske perioder, hvorimod andre væk-

ker forvirring, indtil man opdager den rette sam-

menhæng. For at forstå sammenhængen er det 

vigtigt at få styr på fundets karakter. Er der tale om 

et enkeltfund eller mange fund af samme type? Én 

kanonkugle fundet på en mark vil f.eks. kunne tol-

kes som en såkaldt sennepskugle anvendt til knus-

ning af sennepsfrø i køkkenet i nyere tid. Mange 

kanonkugler vil derimod afspejle noget andet, som 

f.eks. krig. Én mønt kan være tilfældigt tabt, hvori-

mod mange mønter kan være et skattefund. 

Der er således mange faktorer, man skal tage i 

betragtning, når man forsøger at tolke et givent 

fund og sætte det ind i en sammenhæng. Det bli-

ver især udtalt, når man bevæger sig fra det rent 

arkæologiske kildemateriale og ind i historisk tid, 

hvor andre kilder kan supplere de arkæologiske.

Detektorfundene
Gennem en del år har en lokal detektormand i Fre-

deriksværk talt om espingol-kugler (maskinge-

vær-kugler), som dukkede op på flere marker om-

kring Frederiksværk. Det blev dog ved snakken, og 

kuglerne var for længst forsvundet i hans personli-

ge bunker af fund, som ikke var danefæ. I 2014 

dukkede endnu en detektormand op. Han aflevere-

de 42 blykugler til museet, som var fundet omkring 

Maglehøj i udkanten af Frederiksværk. Ved første 

øjekast kunne det godt ligne musketkugler, men de 

var allesammen gennemborede, og tanken faldt 

derfor på espingol-kugler.

Herefter gik der en rum tid med at spørge diver-

se fagfolk, om det kunne være kugler fra en espin-

gol, eller om det blot var ønsketænkning. De fleste 
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Espingol-kugler fra 

Maglehøj. Kuglerne 

måler ca. 2 cm i 

diameter.
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var dog enige om, at der måtte være tale om så-

danne kugler. Næste skridt var at dykke ned i histo-

rien om espingolen for at forstå, hvordan kuglerne 

var havnet ved Maglehøj. Historien, som her er frit 

gengivet efter Westengaard-Hildinge & Godvin 

Hansen 1985 og Godvin Hansen 1987, samt sup-

pleret med forfatterens egne oplysninger, begynd-

te i 1816.

Fremstilling af de første maskingeværer
På baggrund af inspiration fra Amerika begyndte 

man at eksperimentere med fremstilling af de før-

ste maskingeværer på Kronborg Geværfabrik i Hel-

lebæk i 1816. Navnet espingol skal findes i det old-

franske ”espringuer”, som betyder at springe, og det 

er netop, hvad ilden gør ved affyring. Den springer 

fra kugle til kugle.

Forsøgene med espingolen, og siden fremstillin-

gen af den, foregik under Raketkorpsets ledelse og 

overopsyn, se faktaboks. Man fremstillede espingo-

len ved at sammensvejse to almindelige geværløb 

i forlængelse af hinanden, så der blev skabt et langt 

rør, der kunne rumme mange kugler. Herefter be-

viklede man løbet med jernbånd, så det kunne kla-

re den store belastning fra affyringen af en lang 

serie kugler. Det viste sig dog hurtigt, at man var 

nødt til at raffinere designet lidt, og det blev snart 

videreudviklet således, at espingolen kom til at be-

stå af et hovedrør, hvori man indførte et indstiksrør, 

som var ladt med en serie kugler. Hermed kunne 

man adskille hovedrøret, som var monteret på en 

lavet, og indstiksrøret, der hurtigt kunne udskiftes 

med et nyt ladt rør. Man havde nu opfundet et ma-

skingevær, hvor løbet fungerede som et udskifteligt 

magasin. I selve løbet sad kuglerne i forlængelse af 

hinanden, adskilt af krudtladninger. Gennemborin-

gen af hver kugle betød, at løbet fungerede som et 

moderne romerlys. Og ligesom et romerlys kunne 

processen heller ikke stoppes, når først man havde 

antændt løbet. Man eksperimenterede også med 

at samle flere løb i et bundt, men endte med at 

samle maksimalt tre løb i en trekant, omviklet af 

jernbånd, da dette viste sig at være mest praktisk.

Man endte siden med at sætte to typer af espin-

goler i produktion:

Divisionsespingolen, som rummede et hovedrør 

monteret på en lavet, der kunne trækkes af en sol-

Raketkorpset 

blev oprettet i 1813 som reaktion på bombar-

dementet af København i 1807 og skulle stå 

for udvikling af raketter og våben, der var noget 

ud over det sædvanlige. Korpset blev oprettet 

af Frederik 6., som var meget interesseret i vå-

benteknik. Han ønskede sig nogle særlige vå-

ben, som kunne overraske fjenden i kamp. 

Korpset stod direkte under kongen og var 

hjemmehørende omkring Arresødal i Frede-

riksværk, men rådede også over ”Arsenalet” og 

”Projektilmagasinet” i Frederiksværk by. Blandt 

de våben, man fik ansvaret for at udvikle, var 

espingolerne.

Raketkorpset nåede at have tre chefer gen-

nem de næsten 30 år, som det eksisterede, 

hvoraf den sidste, J. T. Lundbye, var far til ma-

leren J.T. Lundbye, og dennes storebror krigs-

minister C.C. Lundbye.

Korpset blev nedlagt i 1842 som følge af be-

sparelser i hæren, og alt materiel, herunder 

espingolerne, overgik til artilleriet. Her havde 

man dog kun begrænset interesse for dette 

mærkelige våben, som kun få kendte til.

Principskitse af espingol- 

kugler i geværløb. 

Forskellige typer af krudt 

er markeret med x og o. 

Forskellene i krudttyper 

sikrede, at kuglerne blev 

affyret fortløbende og 

ikke på én gang i én 

samlet eksplosion. 

Efter Godvin Hansen 

1987, s. 40.
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dat eller en hest. Rørene kunne udskiftes, og man 

havde seks ekstra indstiksrør på lavetten. Kuglerne 

blev benævnt som 12-lødige, hvilket betød, at der 

kunne støbes 12 kugler af et pund bly. Det skal her 

bemærkes, at man sandsynligvis støbte ud fra en-

gelske pundangivelser, således at et pund svarede 

til 454 gram. Det betyder at én kugle vejede ca. 38 

gram. 

Kolonneespingolen, som bestod af tre sammen-

satte løb, der var monteret på en kraftigere lavet. 

Systemet med indstiksrør fungerede ikke med den-

ne espingol, hvor man i stedet havde to ekstra 

bundter af løb liggende på lavetten. Kuglerne blev 

opgjort som 24-lødige, hvilket betød, at de hver ve-

jede ca. 19 gram. Kolonneespingolen skulle træk-

kes af en hest eller monteres på skibe, hvilket man 

begyndte på i 1817.

Det var først 1819, at man begyndte at fremstille 

espingoler til hæren, og fra hærens side ønskede 

man at benytte begge typer af espingoler.

Hemmeligheden skulle holdes
Fremstillingen skulle foregå i yderste hemmelighed, 

således at det nye våben kunne overraske fjenden. 

I forbindelse med produktionen fremstillede man i 

1820-25 de rå piber i Hellebæk, som så siden blev 

udboret, slebet og trykprøvet i Frederiksværk. Op-

delingen gjorde, at man i Hellebæk ikke vidste, 

hvad løbene blev brugt til i Frederiksværk. Et ek-

sempel på graden af hemmeligholdelse ses ud fra 

en hændelse i 1824, hvor en løjtnant Angelo fra 

Raketkorpset rejste fra Frederiksværk til Frederiks-

berg Slot om natten for at kunne præsentere en 

espingol for Frederik 6. Rejsen om natten skulle 

sikre, at ingen så det hemmelige våben. På vej tilba-

ge gik det dog galt, da han tabte et reserveløb mel-

lem Rudersdal og Hillerød. Løbet kunne ikke gen-

findes, og løjtnanten blev idømt otte dages hus- 

arrest for sin forsømmelighed. 

I 1826 blev hele produktionen samlet i Helle-

bæk, hvilket både skulle sænke prisen på fremstil-

Espingoler på Tøjhusmu-

seet. Til venstre ses en 

kolonneespingol og til 

højre ses en divisions- 

espingol.
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lingen og sikre hemmeligholdelsen gennem en 

svoren tavsheds ed, som alle, der havde med pro-

duktionen at gøre, skulle skrive under på. Eden 

dannede baggrund for at værkstedet, hvori espin-

golerne blev fremstillet og afprøvet, fik tilnavnet 

”De Edssvornes Hus.” Det oprindelige hus eksiste-

rer ikke længere, men blev efterfulgt af Probérhu-

set, som står den dag i dag.

Problematiske våben
Espingolerne var problematiske våben med flere 

ulemper. De var vanskelige at betjene, og det kræve-

de en særlig ladekasse, speciel uddannelse og god 

tid til at lade løbene. Fra 1820 og frem opgav mari-

nen at lade løbene selv, og de blev derfor sendt til-

bage til fabrikken for at blive ladt. Dette var selvfølge-

lig uhyre besværligt, hvis skibet befandt sig i f.eks. 

Vestindien. I 1836 ændrede man derfor metoden 

og pålagde marinen at have uddannede folk om-

bord, som kunne lade espingolerne. Dernæst var 

problemet, at når disse først var antændt, kunne pro-

cessen ikke stoppes, og de afgav så meget røg, at 

deres position hurtigt blev afsløret under krig. Ende-

lig betød hemmeligholdelsen af produktionen, at de 

menige soldater ikke kendte særlig meget til espin-

golerne. Kort efter nedlæggelsen af Raketkorpset i 

1842 opgav man dog hemmeligholdelsen.

Espingolerne blev aldrig den helt store militære 

succes, og de blev kun anvendt i to krige. I 1848-50 

brugte man dem ved flere lejligheder med nogen 

held, men ved den efterfølgende krig i 1864 var 

deres rolle stort set udspillet.

Nedslagssteder for 

espingolkugler omkring 

Frederiksværk. Der er 

angivet tre steder om- 

kring Maglehøj, men de 

skal opfattes som ét 

samlet. (Indeholder  

data fra Styrelsen for 

Dataforsyning og 

Effektivisering DTK/ 

lave målebordsblade, 

september 2016).
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Man fortsatte videreudviklingen af espingolerne 

op gennem 1840’erne og 50’erne, bl.a. med udvik-

lingen af Orgelespingolen, men i forhold til denne 

artikel er kun den tidlige udvikling interessant. Bag-

grunden for dette er, at man ændrede kuglerne fra 

at være runde til at være spidskugler, og dem har vi 

ikke fundet endnu.

Tilbage til Frederiksværk
Men lad os vende blikket tilbage mod Frederiks-

værk og blykuglerne fra Maglehøj. Kuglerne er fun-

det spredt indenfor et større område på både øst- 

og sydsiden af højderyggen, hvorpå Maglehøj 

ligger. Blykuglerne fordeler sig på to typer, som ve-

jer henholdsvis ca. 19 gram og ca. 38 gram. De 

tunge kugler skal henføres til divisionsespingolen 

og de lette til kolonneespingolen. Ud fra espingo-

lernes opfindelse i 1816, og Raketkorpsets nedlæg-

gelse i 1842, virker det mest sandsynligt, at espin-

gol-kuglerne er blevet affyret i perioden 1816-42. 

Men området omkring Maglehøj er ikke det eneste 

område, hvorpå der er fundet espingol-kugler med 

detektor.  På den østlige side af Hanehoved er der 

ligeledes dukket en del kugler op. 

Vi har således mindst to nedslagsområder i Fre-

deriksværk, hvor Raketkorpset har prøveskudt det 

hemmelige våben i første halvdel af 1800-tallet. 

Espingolerne blev i øvrigt opbevaret i observatoriet 

til Arresødal. Observatoriet var overgået til Raket-

korpset og indgik i bygningsmassen omkring Arre-

sødal. Det er for længst revet ned, men man kan 

ane bygningen på maleren Johan Thomas Lundby-

Maleri af Johan Thomas 

Lundbye: Udsigt ved 

Vinderød mod Høbjerg 

ved Frederiksværk med 

Lundbyes forældres hus, 

1839. Observatoriet 

anes som en gråhvid 

bygning centralt i billedet.  

Maleriet findes i dag på 

Thorvaldsens Museum.
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es maleri fra 1839, som forestiller udsigten fra Vin-

derød mod Høbjerg. 

Kilderne
Det arkæologiske kildemateriale viser, at der er ble-

vet skudt med ensartede blykugler på flere arealer 

rundt omkring Frederiksværk. De indikerer, at der 

må være tale om skydebaner, som siden er gået i 

glemmebogen, eller som måske har været så inte-

rimistiske, at de var nemme at glemme. Det langt 

mere righoldige historiske kildemateriale opruller 

meget af historien omkring blykuglerne, som jo skal 

tilskrives espingoler. Det giver os et indblik i produk-

tionen, baggrunden, brugen og ikke mindst daterin-

gen af espingolerne, som vi ikke kan få ud fra de 

jordfundne blykugler. 

En lille gruppe af detektorfund er hermed blevet 

placeret i den rette sammenhæng, og de er ikke 

længere bare mærkelige blykugler, men derimod 

espingol-kugler, som hører til i første halvdel af 

1800-tallet. De er en del af historien omkring Ra-

ketkorpset i Frederiksværk og udviklingen af det 

første maskingevær. 
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