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Forord 

Slagmarksstudier er et projekt med kun ringe midler til disposition. Vi er derfor helt afhængige af 

eksterne samarbejdspartnere og deres velvillige og interesserede indsats i det omfang, det ikke 

berører deres øvrige virke. Efter små to år på lavt blus forventes 2022 at sætte nyt fokus på 

undersøgelserne – og ikke mindst den mere eksperimentelle fase af slagmarksstudierne. 

Projektets formål er at eksperimentere og udvikle relevante metoder og tilgange til arbejdet med 

slagmarker fra denne periode. Vi vil prøve at sætte tolkningen af fund i relation til 

spredningsmønstre i centrum. Dette i et forsøg på at kunne udrede langt mere end bare 

lokationen for slaget.  

Til at løfte opgaven har vi været heldige at kunne sammensætte en tænketank og et team, der 

består af; 

Peter Juel Thies, SDU. Vicestadsobducent, Retsmedicinsk Institut. Peter Juel Thies arbejder bla. 

med forskning af effekten af nye typer ammunition i NATO. Peter leder forsøgene med våbnenes 

effekt med kontakter til bla. danske faciliteter i forsvaret. 

Jesper Boldsen, SDU. Professor. Jespers primære område i projektet er at analysere materialet fra 

de massegrave, vi håber at kunne finde i terrænet. 

Jørgen Walseth, Nationalmuseet/Krigsmuseet. Jørgens ekspertise findes inden for den militære 

historie i perioden samt en uudtømmelig viden indenfor våbentyper. Jørgen har tidligere foretaget 

opmåling af Tøjhusmuseets samling af skydevåben for perioden omkring 1659 med henblik på at 

kunne bestemme våbentyper ud fra deres løbs indvendige diameter. Jørgen er desuden medlem 

af Våbenhistorisk Selskab. 

Lars Barfoed, fyrværker Tivoli. Lars er krudtekspert og har deltaget på Galathea 3 ekspeditionen 

med henblik på at forske i krudt med særlig opmærksomhed på forekomster af salpeter og dettes 

renhed i forhold til krudtproduktionen. Lars har en vejledende funktion til produktion/køb af krudt 

til forsøg 2. 

Allan Dørup Knudsen, Arkæologi Sydfyn og Østfyns Museer. Allans bidrag til projektet er at 

overvåge databasens indlejring i MUD og MapInfo til spredningskort samt bearbejde relevante 

spredningskort. 

John Maalø Larsen, Slagmarksgruppen. John har en omfattende viden om periodens 

militærhistorie og har udgivet flere publikationer om bl. a. stikkene og beretningerne fra Slaget 

ved Nyborg. John er desuden en habil oversætter og fortolker af håndskrifter i kildematerialet. 

Han har desuden medvirket i projektet siden starten i 2008 ved afsøgningen og registreringen af 

slagmarken ved Nyborg. 

Ulrik Schrøder , Slagmarksgruppen. Ulrik har en stor viden om og interesse for militærhistorie og 

har deltaget ved afsøgningen af Nyborg Slagmark samt stået for fotodokumentation af 

genstandsmaterialet. 
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Christian Ranum, Slagmarksgruppen. Christian har, som de øvrige i gruppen, en stor viden om 

militærhistorie og er selv aktiv i forsvaret med opgaver som udsendt. Christian har deltaget ved 

afsøgningen af Nyborg Slagmark siden projektstart i 2008. Christian er derud over medlem af 

Våbenhistorisk Selskab. 

Susanne Chistensen. Sortkrudtsskytte og tidligere formand for Fynske Sortkrudtsskytter. Susanne 

har en omfattende ekspertise inden for de relevante våbentyper og deres brug. Hun har desuden 

et enormt netværk inden for denne speielle verden, og koordinerer mellem projektets behov og 

relevante aktører til forsøgene med såvel selve skydevåbnene som deres ammunition. 

Jesper S. Birkholm Olsen. Østfyns Museer, Landskab og Arkæologi / Slagmarksstudier. 

Projektleder. Jespers funktion er at sammensætte og eksekvere de relevante kompetancer og 

holde tråden i de mange delprojekter. Jesper har ledet undersøgelserne af Nyborg Slagmark siden 

opstarten i 2008. Dengang i OBM regi. Fra 2014 i Østfyns Museers regi.  

Projektet ønskes afsluttet med en publikation, der samler de involveredes bidrag. 
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Evaluering af forsøg 1. 

Fundvandring i agrale miljøer. 

 

Ill. 1. Forsøget sættes op på slagmarken med fixpunkter af Jesper Olsen og Preben Andersen, 

Nyborg Kommune (med praktikant). Foto ØM 

 
Et længerevarende forsøg var at udlægge et antal farvede blykugler på slagmarken i et forsøg på at 

følge deres vandring i forbindelse med den almindelige aktivitet som følge af markarbejdet. 

Slagmarken er beliggede på godsjord med store arealer, der er under plov. Effektivisering har de 

seneste mange år betydet en gradvis forøgelse af den maskinelle kraft og bestemte 

dyrkningsmønstre, der må have en effekt på spredningen af fundene. Projektet interesserer sig for 

effekten af dyrkningen i forhold til fundvandring, hvilket ikke tidligere er blevet undersøgt. 

Vi havde en hypotese omkring fundvandringen baseret på iagttagelser ved tilbagevendende 

afsøgninger i bestemte områder af slagmarken. Vi kunne det ene år ”tømme” en lokation for fund 

af ammunition, men allerede året efter kunne vi genoptage opsamlingerne inden for nøjagtigt 

samme GPS position med lige så overvældende resultat.  
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Ud fra kendskab til detektorernes rækkevidde kunne vi derfor fremsætte den hypotese, at 

materialet kunne vandre vertikalt mellem 10 og 20 cm over en sæson, mens fundkoncentrationens 

ydergrænser forblev de samme, hvilket indikerer en minimal horisontal vandring. 

Sammen med Preben Andersen, Nyborg Kommune, udlagde vi i 2017 et antal blykugler i 

forskellige kalibre. Kuglerne var nummererede og farvet røde forseglet med klarlak. Kuglerne blev 

trykket ned i overfladen på stubmark. De næste tre år vendte vi tilbage til forsøget for at genfinde 

ammunitionen. Landmåleren udlagde sidste års placering på overfladen, og vi afsøgte jorden i 10 

cm lag for at lokalisere deres placering både horisontalt og vertikalt. Ud over en kugle, der på 

overfladen var trukket 3,17 m væk i en dynge plantestængler, var de øvrige kugler dumpet ned i 

pløjedybden, hvor den maksimale horisontale vandring var under 3 cm. Det sidste år, forsøget 

kunne gennemføres var kuglematerialet ikke rørt af ploven. 3. år var fundmaterialet væk! Vi fandt 

tre kugler, hvis vandring primært var vertikal, mens resten af materialet var helt borte trods vores 

ihærdige udgravninger af hele området. Vores konklusion er, at materialet er indsamlet af nogle af 

de mange ubudne detektorfolk, der trods forbud fra lodsejer ynder at afsøge slagmarken for 

spændende reminicenser fra slaget. Da vi genbesøger slagmarken i 2020 iagttager vi adskillige 

hundrede opgravninger i området, der ikke er tildækkede igen. 

Den korte periode til trods har foreløbig bekræftet vores hypotese om en primær vertikal 

vandring. Men forsøget fornyes andetsteds i et område med samme dyrkningsaktivitet og metode 

– men langt fra uvedkommende detektorfolk. 

 

Fig 2. Et lille udvalg af de genudlagte fund. Vi 

valgte at udlægge fundene i de områder, vi 

havde fundet effekterne i. Overvejelserne gik 

på jordens beskaffenhed, terrænets hældning 

og dyrkningsintensiteten. 

Desværre har vi måttet opgive forsøgene i 

dette område og henlægge dem til mere øde 

egne af Østfyn. 

 

 

 

Foto: ØM 
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Forsøg 2 

Forsøgets mål: 

Der er i England udført enkelte meget veldokumenterede forsøg med henblik på at kunne afgøre 

våbnenes effektivitet af Ph.D. David Miller. Forsøgene er meget veltilrettelagte og udført med den 

bedst tænkelige forsøgsopsætning og dokumentation. Forsøgets mål var at belyse musketternes 

rækkevidde under den engelske borgerkrig.1 Dette for at man i arbejdet på slagmarkerne kunne få 

en idé om ammunitionens samlede vandring fra affyringen til første nedslag i jorden og den 

efterfølgende studsning over overfladen til sin endelige position. Forsøget arbejder med faktorer 

som ændring i sprængladningen, krudtslam i løbet og elevering af løbet mellem 0 og 10 grader. 

Vi vil i vores forsøg kontrollere vores resultater på et mere simpelt plan, da vi ikke har de samme 

ressourcer til rådighed. Vi vil teste vores våbens effekt til med Millers forsøg som reference og 

derfra viderføre forsøget til at omfatte fundspredning ved skud i opsatte regimenter af balistisk 

gele, omsvøbt beklædning og udrustning og efterfølgende iagttage kuglernes deformationsgrad 

under forskellige afstande som komparativt materiale til slagmarken. Disse forsøg er, os bekendt, 

ikke tidligere udført. 

 

Våbnenes effekt under slaget og spredningen af den afskudte ammunition. 

”De tog opstilling i 2 musketskuds afstand…”2 Kilderne vælter i indforståede angivelser, der giver 

os en idé om, at mange – måske de fleste – i kildernes samtid, har været udmærket klar over en 

muskets rækkevidde. Når vi så stille spørgsmålet i dag, er svarene lige så mangfoldige som den 

telefonliste, der angiver mulige ekspertsvar. Det mest fornuftige svar var det enkle, at det kan man 

ikke sige. ”Der er alt for mange variabler til at sætte et standartsvar!” Denne lakoniske tilgang 

mener vi tilbagevises af kilderne selv. Der er helt sikkert tale om en erfaringsbaseret viden overfor 

en mere akademisk og naturvidenskabelig tilgang til svarene. to musketskuds afstand betyder 

sikkerhed og er et simpelt spørgsmål om liv og død i 1600 tallet. Vi har i Danmark ikke haft fokus 

på denne periodes krige og slagmarker i tilstrækkelig grad til, at der her i landet findes eksperter, 

med en bred viden omkring ballistiske spørgsmål. I England har man gennem flere år arbejdet med 

den del af landets historie gennem studier af den engelske borgerkrig. Der er således i England – 

og også i Østrig - gennemført forsøg, hvor man har eksperimenteret med våbnenes udgangseffekt 

og arbejdet med ammunitionens svæv til den rammer jorden. Motivationen er, at man har 

interesseret sig for, hvor våbnet, der har affyret den fundne ammunition, oprindeligt har været 

placeret. Altså en direkte konsekvens af slagmarksarkæologiens virke og en interesse i at kunne 

sætte fundet ind i en samlet kontekst. Disse forsøg er yderst veldokumenteret, men indeholder 

stadig faktorer, der kan forvrænge det samlede billede. Eksempelvis udføres Millers3 langdistance 

skydning på en velplejet plæne, hvor kuglerne studser over overfladen, inden de lægger sig til ro. 

Afstanden fra nedslaget til de endelige position påvirkes kun svagt af den velplejede plæne, mens 

                                                           
1 D Miller – Ballistics of 17th Century Muskets 
2 Puffendorfs Atlas, Slaget ved Nyborg 1659 
3 D. Miller, Ballistics of 17th Century Muskets 
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vild vegitation med buske og tuer må formodes at gribe og bremse og dreje kuglen i højere grad. 

Forsøgene har udelukkende haft til formål at behandle det enkelte skud i isoleret form i alle dets 

faser. Vi vil forsøge at sætte disse forsøg og erfaringerne fra de to eksperimenter ind i en kontekst, 

hvor vi delvist vil etablere et slagmarksmiljø med henblik på at se, hvordan dette vil påvirke 

spredningen af ammunitionen. 

I forhold til spredningsmønstrene har vi flere områder med en tæt koncentration af ammunition. 

Vi kan umiddelbart ikke forklare, hvordan disse opstår – og dermed ikke sætte disse meget 

voldsomme handlinger ind i en kontekst. Vi vil forsøge at opstille et scenarie, hvor 36 torsoer i 

ballistisk gelé på 6 rækker, efterlingende en opstilling af fodfolk, udstyret med tøj, knapper, 

spænder, rør og andet ”personligt” udstyr. Ved dette forsøg skydes der ind i denne gruppe, og de 

enkelte skud filmes, registreres samt måles ind via GPS. Den enkelte kugle registreres, så der til 

hvert stykke ammunition relateres en lang række data – herunder det samlede 

spredningsmønster, det indgår i. Vi vil lave komparative analyser i forhold til ammunitionens 

spredning og prægning/deformation med det arkæologike materiale. 

Vi efterprøver alle typer håndskydevåben fra slagmarken. Musketten, karabinen og pistolen.   

 

 

Øvrige våben og kampteknikker. 

Der er selvfølgelig kæmpet med andre våben end forladere under slaget. Piker, forskellige 

sidevåben og økser samt håndgranater. Det er vanskeligt at dokumentere disse arkæologisk. De 

fleste sidevåben er blevet taget med fra slagmarken efter slaget, og sporene efter deres brug er 

kun muligt at påvise indirekte – og med nogen usikkerhed - ved spredte fund af tabte eller mistede 

genstande som følge af kampe. Der er i fundmaterialet bevaret stålbevikling fra greb fra sabel, en 

pommel samt et stykke klinge. Desuden er der fortalt om to sabler fundet i Kammosen i 1970érne 

under udplantning af en remise. Jægeren fortalte, at han og hans bror som børn legede med disse 

til de gik i stykker! Brugen af andre våbentyper end forladere er derfor ikke i fokus i dette forsøg. 

Spredningen af kugler dominerer helt fundmaterialet og har derfor en naturlig særlig interesse. 
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Kendte og formodede variabler ved brugen af forladere. 

Hvis vi skal have fokus på ammunitionens vej fra affyring til den endelige position, den lander på, 

der også nogenlunde udgør den position, vi genfinder den på, er der mange faktorer, der spiller 

ind. Selve det anvendte våben udgør en variabel. Vi er i en tid, hvor der ikke findes standardvåben. 

Hver mand medbragte selv sit våben, om end mindre enheder kan have haft adgang til en samlet 

våbenmasse, produceret på et lokalt værksted. Under slaget ved Nyborg deltog enheder fra 

mange lande, hvorfor mange varianter af samme våbentype har været repræsenteret. Det giver 

sig naturligvis udslag i mange variationer af løb med forskellige diametere og dermed en bredere 

variation af ammunitionens størrelse.  

Forskellen i ammunitionens størrelse og vægt betyder noget for kuglens ballistiske bane og 

rækkevidde. Den enkelte skytte har naturligvis kunnet kompensere ved at variere mængden af 

krudt – og også justere løbets elevering – i et forsøg på at tilpasse sit skud. Vi må forvente, at den 

ballistiske bane vil være variabel alene ud fra kuglens størrelse og vægt, hvis den affyres med 

samme mængde krudt og elevering af løbet. Men det er givet, at små variationer i denne faktor 

sikkert ikke har haft afgørende betydning under kamphandlinger, selvom de kan påvises i opsatte 

forsøg. 

Den helt afgørende faktor er krudtet, der er anvendt. Igen er der tale om en meget variabel 

størrelse. Krudtets sammensætning og delenes renhed samt krudtets samlede tilstand og mængde 

er svingende, selvom alle gør deres bedste for at opnå den størst mulige effekt i egen interesse for 

at overleve.  

Den menneskelige faktor spiller en afgørende rolle. Hvordan man agerer i pressede situationer, 

omhyggeligheden med omgangen med sit våben når man lader, hvordan løbet holdes  under 

affyringen osv. Disse faktorer forsøgte man at mindske ved gentagne eksercitsøvelser, der var en 

betydelig del af de vandrende hæres hverdag4. Ved straf og manipulation forsøgte man at knække 

sine soldaters naturlige aversion mod vold og død og derved også at reducere angst til et niveau, 

hvor man faktisk kunne udføre sin gerning. Decimeringer var almindelige blandt hærene. En 

enhed, der skulle decimeres, blev sat op på geled, og hver tiende blev vilkårligt peget ud til 

eksempelvis hængning. At straffen var så vilkårlig, betød at det blev en fælles sag at opretholde en 

kampgejst, og ikke alene et spørgsmål om en kamp mellem befalingsmand og menig.5 

Desuden spillede hærenes samlede taktik en rolle, hvor de, der faldt, blev erstattet af reserver i en 

kontinuerlig proces, så momentet af de samlede skud ikke blev påvirket. 

 

 

 

 

                                                           
4 Barbera Ehrenreich, Bloodriots p 155  
5 OUH, Psykiatriske overvejelser i forbindelse med arbejde med nuværende krigsveteraner. Jesper Olsen 2017.  
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Produktion af krudt i Danmark i 1600 tallet. 

Fremstillingen af krudt i 1600 tallet skete i organiseret form. Håndværket var udbredt blandt 

almindelige bønder og specialister, der udelukkende producerede krudt som levevej. 

Produktionen ved vi ikke om adskiller sig i andet end omfanget. 

Krudt består af tre bestandtdele. 

Trækul, svovl og salpeter. 

Trækul har gennem flere hundrede år været produceret af almindelige bønder. Der kan 

variationen bestå i valg/udbud af træsorter og den efterfølgende malning. Galathea 3 

ekspeditionen behandlede spørgsmålet og fandt, at det mest fængvillige trækul var malet til 

meget små støvkorn, der i sin rene form kunne forårsage en mindre eksplosion.  

Svovlet blev ofte importeret fra islandske svovlkilder eller købt ”på Øresund” ved skibe, der lå for 

told ved Helsingør. Svovlet blev bragt til svovlhuset ved Christian 4.´s tøjhus i en bygning, sikkert 

placeret der, hvor bryghuset senere kom til. Man rensede svovlet for at opnå den reneste form. 

Svovlet blev efterfølgende tørret og malet til fint korn. 

Der findes to skrifter om tilvirkningen af krudt, der har deres udspring i Danmark. Kun det ene skal 

nævnes her, da dét, som den eneste har et udførligt afsnit om udvindingen af salpeter. Skriftet er 

af Joachim Atentsche, trykt i 1578. Bogen bærer den mundrette titel; ”Ein Buch zusammen 

gezogen aus vielen probierten Künsten und Erfarungen, wie ein Zeughaus zamt aller Munition 

anheimisch gehalten werden sol.” 

Af teksten fremgår det, at den bedste jord til udlutring af salpeter fås ved afgravning af jord i 

kvægstalde og fåre- og gedestier. Den afgravede jord fragtes til sydehuse, hvor jorden hældes i 

baljer, der er foret med halm eller ris i bunden. Over jorden hældes vand, der siver gennem jorden 

og filtreres i risene og halmen og efter et par dage udledes i en rende eller et fad via et spunshul i 

bunden. Processen gentages. 

Den udvundne lud koges i en kobberkedel, hvor den koges ind til det halve eller en tredjedel. 

Processen kan gentages og bliver ofte tilsat lidt ekstra lud. Syderen er på sporet af salpeter, når 

luden bliver så tyk, at dråben hænger ved knivspidsen. 

Der nævnes enkelte gange mangeartede tilsætningsstoffer, men et tilbagevendende husråd i 

Danmark er at tilsætte urin fra et voksent menneske, der har drukket vin! 

Salpeteret sigtes gennem et linnedklæde eller en filthat. Der synes at være endnu en kogning, hvor 

produktet koges helt ind, inden det sættes til afkøling. Inden afkølingen nedsænkes ris og kviste i 

bunden af karret, som salpeteret kan krystallisere sig på. 

Det anføres, at salpeteret udkrystalliserer sig i lange istaplignende stængler – og at de glattappede 

er bedre end de grov tappede. 

Salpeteret ligner nu mest marmor, og massen pulveriseres og tørres i en ovn eller i stærk sol på et 

stykke stof. 

Når man stod med det næsten færdige produkt, kunne man ved en ny lutring reducere produktet 

yderligere ca. 8% og derved yderligere øge produktets renhed. 
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Den endelige blanding sigtes gennem et hårsold to gange, inden den er klar. 

Blandingsforholdene mellem salpeter, svovl og kul kan variere - både geografisk og til formålet. 

Desuden kan der forekomme variationer i kornstørrelse. Både mindre variationer til krudt med 

samme formål, men også bevidste variationer til forskellige formål. Eksempelvis skulle krudt til 

kanoner være noget grovere i kornet, end krudt til håndvåben. 

Fremgangsmåderne er dårligt belyst i Danmark. Det her nævnte eksempel bygger endda 

utvivlsomt på nordtyske forlæg og traditioner. Det synes envidere som om, der er en lang erfaring 

baseret på ”mesterlære” inden for håndværket, der i høj grad bygger på indlærte metoder og test 

for at sikre resultatet. En tradition siger, at man skal underkaste salpeteren en glødeprøve, hvor 

salpeteren skal kastes på et gloende stykke kul. Her skal flammen være blå og stå stille på samme 

sted. Flakker (springer) den og er urolig, indeholder den for meget kogesalt og skal lutres igen! Det 

siges samme sted, at flammen skal kunne brænde hul på et underlag af træ! 

Om menigt (almindeligt) krudt siges der i en opskrift fra en anonym, men erfaren krudtmager, at 

man skal blande tre dele salpeter, en del svovl og en del kul6. Blandingen, der kan bruges til alle 

typer skydevåben, males hver for sig og sigtes to gange i et hårsold, før det blandes sammen og 

sigtes igen. Til sort krudt (svart pulver) er blandingen 4:1 ½:1.7 

Militærhistorikeren O. Blom nævner yderligere en svensk krudtblanding fra 1600-årene, hvor der 

findes en større andel trækul end svovl. Der er således en ret stor variation i opskrifterne på krudt, 

blandt andet afhængig af krudtets anvendelse. 

 

Variationerne i krudtet kan altså bestå i følgende dele; 

 trækullets sammensætning eller valg af vedarter. 

 trækullets kornstørrelse. 

 svovlens renhed. 

 salpeterens renhed. 

 blandingsforholdet imellem bestandtdelene. 

Det færdige krudt kan opnå variationer under påvirkning af; 

 alder. 

 kompression under brug. 

 fugt. 

Under slaget ved Poltava beklager de svenske tropper sig over det ringe krudt, der kun gør 

begrænset skade over 30 alen – altså omkring 20 meter. Krudtet var både vådt og ”muggent”. 

Svenskerne tabte derfor slaget.  

 

                                                           
6 Malmø Rådstueprotokol, s. 266 ff. 1548. 
7 Chr. 4.´s salpeterværker, Ebba Waaben. Studier og kilder 1995 bind 8 til afsnittet generelt. 
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Tidlige forsøg med krudtets effekt sammelignet med nyere forsøg. 

Det er nyttigt at studere tilgængelige kilder fra samtiden i det omfang, de eksisterer. Der er 

tilstrækkelige teknologiske værktøjer og matematiske tabeller allerede i 1742 til at Benjamin 

Robins kan udføre komplekse forsøg og dokumentere krudtets effektivitet. Robins udvikler et 

balistisk pendul8 med tilhørende formel, der omsat giver et udtryk for kuglens hastighed. 

 

Robins opnår en effekt ved affyring på mellem 434 m/s og 518 m/s med et 1.143 m langt løb med 

en sfærisk kugle på 19.05 mm.9 

10 år senere udfører Alfred Mordecia lignende forsøg. Han opnår en udgangshastighed på  476 

m/s som minimums udgangshastighed når han benytter 10 g krudt, mens 7,5 g giver en 

udgangshastighed på omkring 450 m/sek.  

Miller konkluderer på baggrund af sine studier, at den gennemsnitlige udgangshastighed anslåes 

til 457 m/s.10 Denne konklusion bliver støttet af Eyers, der i forbindelse med en master undersøger 

”Ballistics of matchlock muskets” under er række tests i 1989. Hun opnår en udgangshastighed på 

mellem 430 – 450 m/sek. Dette bliver opnået med en flintlåsmusket med sfærisk ammunition på 

17 mm og 15 g krudt. Hun konkluderer, at våbnets rækkevidde inden kuglen rammer jorden har 

været melem 170 – og 180 m.11   

Båbe hos Miller og Eyers opnår man deformation af det bløde bly under for kraftig eksplosion, der 

gør at kuglen delvist ”jammer” i løbet. Resultatet er en irriterende operation, hvor blyet løsnes og 

pilles ud fra røret. I enkelte tilfælde resulterede det i ødelagte løb, men ikke en eksplosion, da 

krudtladningen er for lille til at ødelægge røret! 

 

Rutiner ved ladning. 

Dosering af krudt. 

I 1600 tallet brugte man ofte det, vi i dag kender som ”apostle”. Det er små træbeholdere, der 

blev fastgjort på skyttens bandolérrem i korte snore. Hver apostel rummede den nøjagtige 

mængde krudt til våbnets funktion. Hovedparten af apostlenes indvendige volumen er 15 ccm 

svarende til omtrent 15 g krudt.12 I samme rem sad et krudthorn, der doserede i våbnets 

krudtpande. 

Jørgen Walseth har foretage en opmåling af danske apostle til projektet. Han når frem til en 

ladning på 3 gram, hvilket svarer til moderne sortkrudtsskytters brug. Differencen kan tilskrives 

krudtets beskaffenhed.  

                                                           
8 Encyclopædia Britannica 
9 D. Miller s. 27 
10 Roberts, 2008, D. Miller s 28 
11 Eyers 2006 
12 German Bandolier rem, 30 years war museum, Germany. 
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Tøjpad med fåretran. 

Forholdet mellem ammunition og løb kan variere. Er ammunitionen for tæt på løbets dimensioner 

kan kuglen ”jamme”. Under kontinuerlig brug vil løbet sode til, og den indvendige diameter 

reduceres. I en kampsituation, hvor der måske ikke forekom sammenhængende pauser, hvor løbet 

kunne renses, beskrives det i kilder, at man foretrak at bruge ammunition med en mindre omkreds 

end den normalt foretrukne til løbets diameter. For at forhindre eksplosionsgassen i at passere 

uden gavn, pakkede man, inden ammunitionen blev stoppet i løbet, et lille stykke klæde fedtet ind 

i fåretalg over løbet som en flygtig pakning. Efterfølgende proppede man den sfæriske kugle over 

klædet og lod ladestokken presse det ned i løbet sådan, at klædet lå bag kuglen og mellem kuglen 

og den placerede krudtladning. Dette havde flere fordele. Dels blev ammunitionen klemt fast, så 

den blev på sin plads indtil skudet afgives, dels forsvandt klædet under processen og skubbede 

den mindre kugle ud med maksimal og progressiv effekt af drivgassen grundet pakningen. 

Desuden smurte fedtet løbet, så man undgik den værste tilsodning ved gentagne skud. 

Ladestok. 

Moderne forsøg har vist, at graden af kompression også påvirker krudtets effekt.13 Der kan derfor 

opstå en yderligere variation ved den menneskelige påvirkning af kompressionen ved den 

manuelle ladeproces, hvor ladestokken skal komprimere kugle og krudt sammen. 

Den menneskelige omgang med våbnet i pressede situationer. 

Den menneskelige faktor, der kan give variationer i flere mekaniske processer på samme tid under 

pres og angst/stress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Galatea 3, Barfoed. 
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Præmisser for forsøget: 

Krudt: 

Det er ved lov ikke tilladt at producere krudt i Danmark. Vi kan importere krudtet fra eksisterende 

krudtfabrikker fra eksempelvis Tyskland eller Schweitz og er derfor overladt til at bruge det krudt, 

der i dag findes tilgængeligt på markedet. Til vores forsøg bruger vi krudt, der er produceret lidt 

anderledes end i 1600 tallet. Blandingen er anderledes og bygger på en i dag målbar viden, der er 

omsat i produktionen. Effekten af krudtet vurderes af sortkrudtsskytter til at være den samme 

som tidligere, og vi er i den henseende nødt til at stole på deres udsagn og erfaringer. Krudtet til 

forsøg 2 består af 75% trækul af elletræ, 10% salpeter og endelig 15% svovl. Trækullet svarer nøje 

til de vedsorter, man foretrak i 1600-tallet14, og effekten af elletræ kendes som ringere end de valg 

af pilearter, man i dag foretrækker. Der bliver derfor bevidst brugt moderne krudt med en lidt 

ringere effekt, end der er tilgængeligt på markedet i dag! Samme vilkår var givet for Millers forsøg. 

Blandingen er ret forskellig fra de oprindelige opskrifter, hvor trækullet blot udgjorde 1/5 af 

blandingen mens salpeter udgjorde 3/5 og svovl 1/5. Vi kender ikke divergensen målt i 

muskelkraft. 

Doseringen af krudtet tager udgangspunkt i 1600-tallets lokale apostle (3 g.) og Millers og Eyers 

nyere forsøg. 

Våbnet: 

Musketter, karabiner og pistoler fra 1600-tallet er sjældne. Og som funktionsdygtigt våben næsten 

umuligt at finde til forsøgene. De bevarede er uvurderlige samleobjekter og museumsgenstande. 

Våbnene gennemgår en teknologisk udvikling i kølvandet på de mange krige. Udviklingen handler 

først og sidst om betjeningen af våbnet. Den mekaniske udvikling ses derfor primært i 

affyringsmekanikken, hvor der sker udvikling fra luntelås, hjullås og til flintelås. Lunten kunne gå 

ud, hjullåsen fejler ofte, mens flintlåsen virker langt mere pålidelig. På flere våben udstyret med 

hjullås er der monteret et alternativt fængsystem – ofte en lunte – i tilfælde af, at hjullåsen skulle 

fejle. 

Men selve processen og det platborede løb, den foregår i, skifter ikke, før det riflede løb 

introduceres. Vi kan derfor vælge et lidt nyere våben end 1660 modellerne. Den primære faktor er 

her det lukkede miljø som krudtbrændingen foregår i samt løbenes diameter i forhold til 

ammunitionens vægt og størrelse ved udmåling af ammunitionens rækkevidde. Når vi har 

erfaringer og relevant udgangshastighed erstatter vi musketterne med trykluftspiber. 

Jørgen Walseth, Nationalmuseets ”gamle” Tøjhus, har gennemgået samlingens våben fra tiden og 

har inddelt våbnenes indre diameter i en fordelingsnøgle til projektet. Vi behandler alle fund af 

                                                           
14 Ebba Waaben - Chr 4 salpeterværker, 1995 
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ammunition på slagmarken i hele materialet efter hans nøgle, og derfor har vi fundet de 

repræsenterede våben indenfor samme fordeling.15 

Pistol;   >13 mm 

Karabin;  >15 mm 

Musket;  >17 mm 

Kardæsk  >23 mm 

Når vi her behandler løbets diameter som et udtryk for en kaliber, hvor kaliber forstås som 

ligefrem propertionel med rørdiameter , er det historisk set fejlagtigt, da kaliberen blev opregnet i 

antallet af støbte kugler ud af et engelsk pund bly. Så i forhold til vores almindelige opfattelse er 

det en omvendt tilgang til begrebet kaliber, at jo mindre ammunitionen er, des større er kaliberen!  

Første fase af forsøgene skal afklare vores målbare udgangseffekt ved skydning ved hjælp af 

dopplerradar. Effekten skal gerne kunne sammenlignes med Millers og Eyers, da vi skal bygge 

videre på deres databaser og yderligere udbygge forsøgene til at omfatte fundspredning og 

deformation ved brug. Miller har allerede arbejde i deformation som resultat af afskydning, hvor 

den afskudte ammunition blev opfanget i plader af polistyren, der tillod at aflæse deformationen 

og overflade strukturen alene efter affyringen – og inden ammunitionen ramte deres egentlige 

mål.  

Kuglematerialet 

De sfæriske kugler til forsøget støbes af skytterne. Der bliver anvendt bly af samme renhed / 

hårdhed som under slaget. Der har dengang været lidt forskel på blyets beskaffenhed, da man har 

måtte tage det bly, der var for hånden værende. Svenskerne nedtog således borgmestergårdens 

blytækkede spir i Odense til støbning af ammunition.16 

Glenn Foard har systematisk arbejdet med alle typer deformation bevaret i et stort materiale fra 

engelske slagmarker. 17  

Også hans forskning skal inddrages i arbejdet, blot med det tillæg at vi yderligere vil forsøge at 

belyse indenfor hvilke intervaller mellem våben og mål, vi kan udlede noget om afstande i forhold 

til graden af deformation. Hans materiale vil, som Millers, bruges som reference til deformation 

under afskydning, altså skader opstået i løbet. Desuden vil Foards iagttagelser bruges som 

reference til materielet generelt på Nyborg Slagmark, og hans metoder til registrering af 

ammunitionen vil blve anvendt, så materialet umiddelbart kan studeres og sammenlignes som 

reference til et bredere materiale. 

Vi har indtil nu udelukkende brugt deformationsnøglerne, der blev udarbejdet i forbindelse med 

de svenske undersøgelser af slagmarkerne ved bl. a. Lund af den svenske rigsantikvar samt en 

række forsøg udført på baggrund af de svenske undersøgesler. Målet var at identificere diverse 

                                                           
15 J. Walseth. Udført opmåling på Tøjhuset til projektet 2011. 
16 Blomberg, p. 388. 
17 G. Foard, Conservation of Battlefield Archaeology project, 2009. 
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typer deformation, som de ses i det arkæologiske materiale.18 Ud fra denne deformationsnøgle 

har ØFM selv udarbejdet en fordelingsnøgle, herunder rammer for registrering af ammunition ud 

fra vægt, anslået diameter, med- og uden støbetap m.v.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Bo Knarrström, Slagfältet, 2006. 
19 Fordelingsnøgle Nyborg Slagmark ØFM 694, Nyborg Slagmark. Jesper Olsen. 
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Enheder under slaget repræsenteret ved fund af kugler 

Ammunitionstypen afspejler de enheder, der har været i aktion på slagmarken.  

Fodfolket med musketter 

Musketkuglerne tilhører fodfolket, der kæmpede i rækker og geleder med deres forladere på en 

sådan måde, at forreste række afgav skud og veg pladsen for næste skudklare række så skuddene 

faldt rytmisk. Almindeligvis stod man på 6 – 8 rækker for at opnå en kontinuerlig ildafgivning.20 

Gruppen af musketerer kunne sættes i bevægelse. Disse enheder kunne danne en firesidet enhed, 

der kunne skyde i alle retninger – en side af gangen. Ofte var de støttet af pikenerer. 

”- da hollænderne således ser dem komme hastigt, stiller de sig i orden i en kvadrat og udenom 

stiller de pikenérne med deres lange piker, indenfor er musketererne med komplette store 

musketter, og så marcherede de skridt for skridt ind for at hjælpe Eberstein og Schack. De gjorde 

det således, at de kunne skyde samtidig med at de marcherede: Så snart dem, der gik foran, havde 

fyret, blev de stående ude af geleddet, hvorefter de andre trådte frem og gav salve, og når de 

havde ladet kom de straks i geled igen. Lige meget hvilken kant, side eller hjørne, som de svenske 

ryttere ville angribe dem, blev der taget imod dem på denne måde. De havde ikke noget langt 

sving behov, men kun at vende sig mod svenskerne, hvor deres ryttere end viste sig!”21 

Idéen med ”urværks hære” 22 kom oprindeligt fra prins Maurice af Nassau. Hans idé var komplet at 

nedbryde soldaternes evne til at tænke ved at gentage eksercits kontinuerligt.23 Der var to typer 

eksercits. March og håndtering af deres våben i alt slags vejr.  

Under håndtering blev eksercitsen nedbrudt til 32 punkter, der blev gentaget i kor af alle de 

deltagne.24 Selv en elitesoldat som Frederik den Store25, hvis rolle under eksercitsen var at 

kommandere, kunne i et brev hjem skrive; ”Jeg er kommet fra øvelse. Jeg øver. Jeg vil øve igen – 

dette er alle de nyheder, jeg kan give dig!”26 

Målet var at kunne introducere denne ”urværks hær” som var det én gigantisk krigsmaskine. 

Meget lidt blev forlangt af det enkelte individ ud over at stå på sin plads og skyde metodisk på 

kommando og ringeagte al ly – indtil man blev enten skudt eller sablet ned!. Man skulle ikke 

engang sigte27. Idéen var den enkelte, at man skulle skyde byger af kugler igen og igen indtil 

fjenden løb tør for mænd! 

 

                                                           
20 Jacobi von Wallhausen. 1616. 
21 Anders Mathiesen Hjørring, 1663. Lejers Dagsværk. Kgl. Bib håndskriftsamling. 2683-4, fol.238a-242a. uddrag. 
22 Manuel de Landa, Ibid 48 citat. 
23 Barbara Ehrenreich, Blood Rites, 1997. 
24 Parker, pp 20-21. 
25 Konge af Preussen 1740-1786. 
26 O`Connell, Of arms and Men, p 155 
27 Parker, p 148; begrebet ”tag sigte” indgår ikke i kommandoen! 
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Omtrent samtidigt tysk maleri forestiller den ovennævnte taktik, blot omvendt med pikerne 

indvendigt. Det er en vidreudvikling af en original spansk taktik, hvor en gruppe pikenerer i tæt 

formation i midten yder skytterne yderst i formationen beskyttelse med deres hel-piker på 6 m, hvis 

et rytterangreb sættes ind mod dem. At formationen havde en effekt, skyldes den ringe skudvidde 

ryternes pistoler havde. 

Naturligvis var tabstallene chokerende høje! 1 ud af 4 omkom i tjeneste hvert år. ”At blive optaget 

på listen (indrulleret i hæren) var faktisk det samme som at få en dødsdom!”28  

Dette ses også på tabstallene fra Nyborgslaget. Af de 2000 infanterister der kæmpede på svensk 

side var blot 2 kompagnier29 tilbage.30 

Musketkuglerne er de mest sekundært tilvirkede på slagmarken. De har konsekvent fået afbidt 

deres støbetap. I enkelte tilfælde er kuglerne bearbejdede på en sådan måde, at de ved hjælp af 

to snit næsten er blevet delt i ¼. Når kuglen ramte, åbnede den sig og delte sig i fire mindre 

enheder, der ydede stor skade. De omtales som en slags ekspanderende ammunition.31 

 

 

 

                                                           
28 Parker, p 53. 
29 Et kompagni blev udgjort af 100-150 mand 
30 Blomberg, 382 
31 Bo Knarrström, Slagfeltet 2006. 
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Dragonerne med karabiner 

Karabinerne var lidt mindre våben, der blev betjent af dragonerne. Dragonerne var beredne 

mellem deres indsatser, og karabinen blev gjort fast til en bandolerrem. Når de nåede til det 

område, de skulle kæmpe i, sad de af hestene og kæmpede til fods. 

Karabinkuglerne er lidt mindre end musketternes og har altid bevaret deres støbetap. Det er en 

idé, at støbetappen har tjent til fastgørelse af krudtladning pakket i en lille pose, hvorved man har 

sparet tid og ladegreb? Det er vanskeligt at lade en forlader til hest, så måske er ammunitionen og 

krudtladningen præsamlet? 

En spansk dragon fra 30 årskrigen. Karabinen 

er monteret på dragonens bandolér, hvor 

apostlene og krudthornet også er monteret. De 

er udstyret som fodfolket, blot med en mindre 

udgave af forladeren. De blev oprindeligt 

regnet for beredet infanteri32 Da denne type 

skytte blev introduceret på slagmarkerne 

brugte de ofte afkortede musketter eller 

bandolérrør, som de kaldtes. 

Der findes ikke mange afbildninger af dragoner 

fra samtiden. Fokus var ofte på de egentlige 

ryttere, der nød en langt højere status på 

slagmarken. Den noble spanske stridshingst på 

billedet, der udfører ”spanske skridt” fra den 

høje rideskole, tilhører heller ikke denne klasse. 

Det var ofte ”bondeheste”33, der blev brugt 

uden egentlig skole. Årsagen var den enkle, at 

man lod dem løbe på slagmarken, når 

dragonerne stod af hestene for at kæmpe, 

hvorved de ofte gik tabt. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Jysk Dragonregiments historie, forsvaret. 
33 Sune Wadskjær Nielsen, Det danske rytteri.  
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Rytterne med pistoler 

Pistolerne tilhørte rytterne. De bar dem i poser på sadlen. Ofte var de udstyret med to. Pistolerne 

har en noget ringere skudvidde end både karabiner og musketter. Deres ammunition er også 

meget mindre, kun op til 13 mm. Rytterne udførte to typer angreb. Karakolen, hvor de som 

musketererne, gjorde et udsving, når de havde afgivet deres skud, så næste række kunne skyde34. 

Under kontinuerlige angreb måtte de genlade deres pistoler, og også pistolkuglerne er konsekvent 

udstyret med støbetappen, som vi tillægger samme funktion som ved karabinerne, da de bruges 

og genlades under lignende forhold. Den anden angrebsform er ”A la francaise!” – hvor man 

udnytter chokeffekten fra et pistolangreb til at trække blankt og hugge/stikke den vigende linje. 

 

Fig. 3 

Her illustrerer Jacobi von Wallhausen krigskunst. Han viser to former for karakole. Den øverste er 

en frontal karakole, hvor der opereres i seks rækker med ryttere, mens fodfolket i denne opstilling 

bruger 8 rækker. Ildgivningen illustreres ved røgformationen foran løbet på deres våben. Taktikken 

giver sig selv. Man vender mod højre volte efter skud, og hele rækken følger i en stor bue til 

                                                           
34 Jacobi von Wallhausen, 1616. 
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bagerste position bag de andre ryttere. Her begynder genladningen til næste tur. 

 

Den nederste er lidt mere krævende. Her opererer man også i seks rækker, men i en langt større 

bane. Rytterne rider ind fra den nederste række og slår et sving rundt og bagom deres egne ryttere. 

Herfra passerer de egne ryttere og rider ind i en 90 graders vinkel langs de stående musketerer og 

vender deres skud 90 grader i forhold til deres rideretning mod disse, mens de passerer. Når deres 

skud er afgivet vender de også over højre volte for at ride bagom egne rækker og omkring for at 

gøre holdt som den øverste række. De genlader til de igen står nederst. Ved at holde denne 

karakole rytmisk vil den betyde en kontinuerlig ildafgivning og efterlade fodfolket under massivt 

pres. Denne taktik er stadig i brug i 1659. 

Kilderne beretter om de polske- og brandenburgske ryttere, der gennemfører den frontale karakole 

på den dansk/allierede højrefløj ved Hjulby Sø.35 

At det har været en udsat post for rytterne at gennemføre deres angreb vidner en dansk-allieret 

opgørelse over de tilbageblevne svenske ryttere under Horn om.36 Inden slaget tæller den svenske 

rytterenhed 4.500 mand mens der efter slaget kun kan præsenteres 3000 mand. De sidste 1500 

ryttere var gået tabt.37 

Iagttagelser af kugler over den samlede frontlinje 

- Fund sat i en kildekontekst. 

Ved at iagttage den fundne ammunition kan vi relatere til specifikke regimenter og begivenheder 

fra beretningerne i det omfang, det er lykkes at tolke slagmarkens samlede udstrækning rigtigt. I 

kildesproget refereres til den højre- henholdsvist venstre fløj samt den centrale del af bataljen. Når 

den samlede udstrækning er vist i den arkæologiske spredning, kan ammunitionen derfor relateres 

til begivenheder ud fra disse parametre og derved relateres til de skrevne kilders udsagn. 

Oberst Schmidts dragoner på den svenske højrefløj, da de angriber Ebersteins ryttere på den 

dansk-allierede venstrefløj – altså lige overfor – efterlader spor efter deres aktion. Schmidts 

dragoner skyder med karabiner og Ebersteins ryttere med pistoler! På dette sted er 

fundspredningen af disse genstande altså et udtryk for kampene og deres bevægelser i området! 

Samtidig kan mængden af fund sige noget om intensiteten af kampene. 38 

Derfor kan de tingslige-  og de skrevne kilder i heldige tilfælde underbygge hinanden alene ud fra 

fordelingsnøglen af kugler og deres placering på slagmarken. 

Forbrug af kugler og krudt under slaget 1659 på den dansk-allierede side. 

Det er ikke bagateller der er medført på slagmarken for at afgøre slaget. Fra D. Borcherts 

regnskab39 ses det, at der fra dansk side er medført; 

                                                           
35 Anders Mathiesen Hjørring, 1663. 
36 Da Schulzback var rømmet fik Horn befalingen over de resterende svenske ryttere efter slaget. 
37 Blomberg, 380 ff. 
38 J. Olsen. Blandt fund og kilder 2013 
39 Blomberg, 380 ff. 
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30 centner krudt (1500 kg.) 

30 st. bundter lunter (til luntelås) 

60 håndgranater 

30.000 musketkugler 

320 karduser 

200 trepundige kanonkugler 

200 sekspundige kanonkugler 

 

Det er usikkert i hvilket omfang de anførte stykker er anvendt. 
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Anja og ånderne.  

På årsdagen for slaget kunne man inden for voldene høre noget, ligesom kamptummult, fra slaget 

ude fra markerne foran byen!40 Dette udsagn blev starten på endnu et forsøg.  

Vi havde tænkt på denne begivenhed som en gimmik, der gik fint i tråd med den indledende kilde. 

At man allerede i 1660 havde bemærket slaget genspille sig på selve dagen uden på de forblæste 

marker. Vi kontaktede mediet Anja Bach Reich og efterfølgende mødtes med hende ved Hjulby Sø 

en blæsende dag i februar 2019. Vi kørte mediet rundt om Telegrafen og startede turen gennem 

den vestlige del af slagmarken ud for Borgeskov. Anja førte an ud over markerne og fortalte, hvad 

hun sansede. 

Anja forklarer, at hun siger netop det, der falder hende ind – dét, der kommer til hende. Det kan 

være lyde, syn, lugte, temperatur, ubehag, velvære, tanker, følelser og meget andet. Hun prøver 

ikke at tolke, men gengiver alt, der kommer ind i hendes bevidsthed. Jeg prøver – som novice i det 

clairvoiante – at beskrive dét, jeg oplevede på turen! Til hver sekvens føjer jeg arbejdet fra 

undersøgelserne til og giver vores tolkning af dét, Anja oplever. Anja kender ikke til vores arbejde 

og har ingen forudgående kendskab til hverken stedet, os, slaget eller perioden. 

Vi har tegnet et kort over ruten og stedfæstet Anjas iagttagelser ved efterfølgende GPS positioner. 

Vi starter turen og går parallelt med Odense Landevej og Ladegårdsåen. Vi går mod NV og har 

Hjulby Sø som mål for første tur. Tidligt på turen opfatter Anja bevægelser fra landevejen mod 

bakketoppen. En masse heste og folk, der går og løber. Anja følger efter, og vi nærmer os 

bakkedragets top. Her overvældes Anja af ubehag. Hun bliver stakåndet og bliver tydeligt ilde til 

pas. Hun ved ikke, hvad det skyldes. Men hun kigger ud over bakkeryggen og vil gerne videre mod 

den bevarede gravhøj, lokalt kendt som ”Svenskerhøjen”41. Men Anja stopper og bliver stående og 

kigger sig omkring. Det var min klare forventning, at hun ville til Svenskerhøjen, men hun blev 

opmærksom på en følelse og et indskud til at bevæge sig mod Ladegårdsåen og ned bag en 

nedlagt gravhøj. Her standser hun og bliver igen meget utilpas og begynder at sætte ord på. Hun 

beskriver det ”ligesom et slagteri! Jeg ved ikke om det giver mening, men jeg føler, ligesom jeg får 

hugget hovedet af. Jeg mærker, at noget borer sig ind i min lænd! Her er forfærdenligt!” Hun 

beskriver, hvordan mange hundrede dør lige her! De har ikke en chance. Hun bliver opmærksom 

på, at der hele tiden ligesom kommer noget ind i hovedet på hende. De kommer fra to sider. Fra 

åen og fra bakkekammen. ”Det vælter ind – lige i mit ansigt! Hele tiden. Det bliver bare ved og 

ved!” Hun fornemmer også sygdom. De er syge og har været det længe. Hun får hoste. 

Hvad Anja ikke kan vide er, at hun netop har udpeget det sted, hvor vi i 2017 fandt en 

koncentration af ammunition og knapper tabt under voldsomme kampe. Fundet er så nyt, at kun 

de, der deltog ved afsøgningen, kender til det! Samtidig gengav hun på nutids sprog dét, Anders 

Mathiesen Hjørring beskriver fra slaget i 1659, da de polske ryttere angriber og nedslagter det 

svenske infanteri. Vi skal retfærdigvis anføre, at vores hypotese omkring stedet for denne 

                                                           
40 Tabt kilde – kan ikke genfinde den læste  kilde? 
41 Se artiklen Slagmarksstudier vol. I, Produktion af terrænkort” ØFM 2019. 
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massakre er placeret 500 m længere mod NV i retning af Hjulby Sø og Lindenborgvej. Her følger 

Anders Mathiesens beretning; 

”Da polakkerne og brandenburgerne så… vendte de sig om og går lige på svenskernes infanteri, 

som allerede var på vej væk fra deres kanoner, og hugger dem ganske grusomt og meget ynkeligt 

ned for fode med deres sabler og sværd, så der ikke reddes en soldat af svenske styrker uden nogle 

få. Og det var et jammerligt syn at se på disse nedhugne svenskere: Nogle var halvhovederne 

hugget fra, nogle hoveder var flækket fra oven og ned mod halsen, så hver halvdel hang til hver sin 

side, nogle havde afhuggede ører, næse, ansigt og arme, nogle havde hovedet flækket i korsform i 

fire partier.42 

Det er voldsomt for Anja, og hun forlader sin mentale tilstand og finder ikke rigtig tilbage igen. 

Vi forsætter turen og går mod Hjulby Sø. Hun er opmærksom på lugte og røg og brag. Hun er ikke 

interesseret i Svenskerhøjen, men hele tiden opmærksom på dét, hun mærker, kommer fra 

Ladegårdsåen. Hun siger, at det er dem, der kommer derfra, der vinder! Her beskriver hun den 

hypotese om Ahlefeldts omgang af det svenske artilleri og jagten på Horns vigende ryttere, vi tror, 

vi kan se i fordelingskortene ud fra den fundne ammunition af skud afgivet af det svenske artilleri, 

da de forsvarer sig mod det polske rytteri, der angriber dem i flanken efter Horns retræte, der 

efterlader dem ubeskyttede! 

Så bliver der stille! Vi går en stund uden, at noget falder Anja ind! ”Det er ligesom slut! Dét, der 

sker, sker ligesom bag os!” mener Anja. Hvis vi holder os til Ostens 1663 kort, befinder vi os i en 

skov, der ligger tværs over slagmarken. Den skov, der gav svenskerne en retrætemulighed ind til 

byen.  

Lidt fremme – vel ude af Ostens lille skovbryn – vender Anja sig om og kigger bagud. Hun opfatter 

en stor bue – men ved ikke, hvad det er. Hun peger fra Ladegårdsåen og op til bakkekammen. Vi 

tror, hun oplever skovbrynet? ”Her trænger en mand sig på. Han er trist. Han taler om et brev, der 

er vigtigt”. Anja spørger, om vi har fundet et brev. Jeg spørger ind til et navn i brevet. Hun får et 

kvindenavn – Ingrid – og ikke andre! Men brevet er vigtigt! Hun skal have det. Vi bliver ikke 

klogere.  

Lidt fremme mærker Anja igen aktivitet. Vi er nu fremme ved Lindenborgvej. Her fornemmer hun 

en mand i et højt embede. ”Ligesom en kaptajn eller general? Han ærgrer sig! Han har den tanke, 

at han burde have forudset det. Han skulle have vidst bedre! Det hele giver ingen mening mere. 

Han vil bare væk. Nu er det nok!” Hun mærker også, at de andre synes, han er et ”fjols”. De har 

dårlige tanker om ham. Vi står på det sted, hvor vi mener, Horn bliver slået tilbage af Alenfeldts 

ryttere efter gennembrud ved Fossaen. Ahlefeldt tvinger Horns ryttere tilbage. De retirerer ind i 

byen og efterlader Stenbocks artilleri på den centrale slagmark blottede for det angreb, der 

afgører slaget. Jeg spørger, om denne mand har et navn. Hun siger ikke noget til svar, og jeg 

spørger igen. Jeg giver hende navnet Horn! Hun ryster på hovedet og svarer – ”Mere noget i 

retning af Hoff? Ikke Horn – men Hoff.” 

                                                           
42 Anders Mathiesen Hjørring, Lejeres Dagsværk, 1663. 
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”- Den venstre fløj havde samme styrke og var opstillet på samme måde under Henrik Horns og 

greven af Waldecks kommando!”43 

Yderligere skriver Pufendorf; 

” – Ahlefeldt, som havde nået at samle sine tropper og føre dem over grøften, frem mod 

svenskernes venstrefløj, som efter tapper modstand blev nødt til at vige og blev til sidst tvunget til 

at trække sig tilbage til Nyborgs porte. Da denne vilde flugt …”44 

Efterfølgende gennemgik jeg dele af kildematerialet igen. Jeg fandt en ritmester Hoff 45 i Horns 

rytterregiment! Rang og handlinger samt det ansvar, rytteren udviser i Anjas oplevelse, peger i 

retning af Horn. Omvendt må ritmesterens funktion have kaldt på had fra mange ryttere. 

Ud for Fiskerhuset ved Hjulby Sø opfatter Anja noget, hun kun kan forklare som en slags lejr, hvor 

man havde opholdt sig i længere tid. Eller en lille landsby? Der var aktivitet af mennesker. Hun kan 

ikke komme det nærmere. Vi har ingen forklaring på denne iagttagelse ud over måske aktivitet 

under oprydning/begravelser efter slaget?  

”De af vores borgere, der var med som frivillige, kunne ikke fuldt ud op tælle, hvilket jammerligt 

spetakkel der var at se. Og på grund af den polske grusomhed, blev intet af det svenske fodfolk 

reddet!”46 

Vi forsatter ned mod Fossaen, og her bliver Anja opmærksom på en bevoksning. Hun styrer derned 

og går ind. Hun bliver kold. Hun beskriver en isnende kulde – ligesom ind til benene. Hun får 

tanker om vogne, ”der bare læssede døde af. Ned i et hul eller rende! De tippede dem bare af! 

Ikke fordi det var et særligt sted. Det var mere noget med hurtigt at begrave de døde. Et sted, hvor 

det var let at komme til med vogne. Det var vogne, der blev skubbet! Her ligger der mange døde 

begravet! Jeg opfattede det allerede oppe på bakken! Jeg så et kors for mig på dette sted! Nu er 

jeg sikker! Men det er ikke det eneste sted, der er nogen begravet!” 

Vi vender tilbage mod Lindenborgvej og bilerne, da Anja igen bliver opmærksom. Hun går op ad 

bakken mod Lindenborgvej væk fra bilerne. Der er noget på færde deroppe. Da vi kommer op på 

bakketoppen standser hun igen. Hun har ramt endnu et spot, hvor hun mærker voldsomme ting. 

”Det ligesom regner med kugler her! Men de kommer ikke kun et sted fra. De kommer fra alle 

sider! Mange dør her. Jeg kan ikke mærke skuddene fra én bestemt retning – men næsten fra alle 

sider på en gang!” 

Vi står nu i slagmarkens største fundkoncentration af ammunition. Netop den koncentration, der 

har voldt os mange udfordringer, da fundtætheden er så stor uden et egenligt åbenlyst 

afskydningssted. Vi oplever denne koncentration som kampene på det sted, hvor Ahlefeldt krydser 

Fossaen, og Oberst Schmidts dragoner måske bliver isoleret fra det bagvedstående artilleri og 

                                                           
43 Pufendorf beretning 
44 Pufendorf beretning 
45 Blomberg; 357ff. 
46 Anders Mathiesen Hjørring, 1663 om de frivillige borgeres hjælp med oprydningen på slagmarken. 
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Horns rytteri. Talmæssigt udgør den fundne ammunition fra denne lokalitet omkring halvdelen af 

den samlede fundmasse af ammunition fra hele slagmarken! 

Sammenfattende har eksperimentet foreløbig været overraskende for os. Vi havde det mål at se, 

om Anja kunne hjælpe os med at indsnævre placeringen for massegravene og yderligere prøve en 

spændende vinkel, hvor vi ad mere åndelig vej i forlængelse af 1600-tallets tro og overtro og 

folkeminder forsøgte at skabe en sammenhæng mellem naturvidenskaben og det spirituelle. Vi 

havde ikke tænkt, at Anja skulle vise os vej gennem de seneste 10 års arbejde på slagmarken, blot 

at hun skulle prøve at se, om hun kunne arbejde på slagmarken. 

Udgangen på denne artikel må være lidt som i Åndernes Magt! Om mediet virkelig har oplevet det, 

hun gengav – eller om der er tale om rene tilfældigheder - må være op til læserne selv at vurdere. 

Vi vil bruge Anjas udsagn og engang i fremtiden grave ved det sted, hun angav som en mulig 

massegrav. Hvis I har lyst, kan I følge med i artikler som disse, hvor vi vil følge arbejdet med 

magnetometer og søgegrøfter. For det er netop målet med Anja, at sætte hendes tilgang til 

massegravene i spil sammen med AU´s magnetometerundersøgelser! Hvis de dukker op som Anja 

tror – så tror vi ihvertfal på Anja! 
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Monument over slaget 14. november 1659 

Ved Lindeallé står en stor natursten omgivet af en rand af stenkvadre og et blomsterbed. Stenen 

er en mindesten over slaget og udført som en række af andre mindre pompøse monumenter. Den 

blev givet til Nyborg By i 1909 i anledning af 250 året for slaget. Den glade giver var Svendborg 

Amt Historiske Selskab47. Stenen stod dengang ved byens eneste indgang fra landsiden og således 

uden for voldene i resterne af det åbne landskab, der engang omgav byen og voldene. Først i 1936 

blev Ravelinsbroen opført med det tilhørende gadegennembrud i Nyborg, så den moderne biltrafik 

kunne komme til Storebæltsfærgerne ved havnen. Indtil da måtte trafikken gennem landporten og 

via Stendamsgade og krydse torvet mod Korsgade eller over Telegrafen og ad Strandvejen. 

 

 

Mindestenen ved Lindeallé. Foto: Visit Nyborg. 

I 1909 gav stenen og dens placering rigtig god mening. Den blev afsløret som en del af en generel 

fejring, mens garnisonen stadig var i byen - og byens militære historie stadig var aktiv indtil 1913. I 

dag er det historie, og monumentet lige så. Monumentet er mere et kulturhistorisk studie i 

perioden 1909 end et monument over slaget i 1659.  

 

 

                                                           
47 Nyborg Fæstning, fæstningsfondets netudgivelse. 
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De gamle ege på slagmarken. 
- levende kulturarv! 

 
Den gamle eg på slagmarken med landmålestok. Foto Jesper Olsen 

 

På slagmarken står to ege. De er næppe synlige for andre end de, der bevæger sig ind i terrænet 

og trodser krat og grøfter. Engang stod de helt frit midt på slagmarken, men tiden har gjort, at 

byen er kommet nærmere mod øst, og at den nedlagte Svendborgbane og dennes volde, grøfter 

og andre anlægsspor har dækket træernes østside med tæt bevoksning. Bønderne gennem tiden 

har fundet træerne bevaringsværdige og har ladet dem stå og valgt at lade deres plove slynge sig 

rundt om de enorme stammer. Kartografer har allerede i 1862 fundet træerne så markante, at de 

er tegnet på O1 kortene.48 

Og således findes de i dag bevaret med al den historie, de har oplevet som en sjælden bevaret, 

levende organisme med al den ælde, de repræsenterer. Træerne har vi ikke en eksakt alder på. 

Det kræver en boreundersøgelse gennem stammen. At man kan komme i tvivl, skyldes, at træet 

                                                           
48 O1 kort, høj- og lav målebordsplade. Geodatastyrelsen. 
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fra sin spæde start er opstået som en tveje – altså en forgrening tidligt efter roden. Stammen er i 

dag enorm, men trods sin størrelse og skulpturelle fremtoning giver den intet svar på alder.  

Man kan anslå et egetræs alder ved at måle omkring træets stamme ca. 150 cm fra roden. Målet 

skal sammensættes med træets vækstvilkår herunder jordens beskaffenhed og næringsindhold. 

Man tager derfor træets omkrids og dividerer med den faktor, der er anført i tabellen neden for. 

 

Bonitet Eg 

1; god bonitet 1,6 

2; mellem bonitet 1,4 

3; Dårlig bonitet – mager, sandet jord 1,1 
Skovbrugstabeller, Statens forstlige Forsøgsvæsen, 1990. 

Da stammen er buttet mellem roden og forgreningen i den højde, man skal tage sine mål fra, har 

vi valgt at måle på den første del af stammen efter tvejen – og altså noget over den foresåede 

højde. Det giver en misvisning, hvis træets alder skal anslås skønsmæssigt ud fra Statsskovenes 

omregningstabel. Træet vil fremstå noget yngre! 

Vi målte første sidegren lige over delingen af tvejen til en omkrids på 470 cm. Da træet vokser på 

mager og sandet jord, bruger vi bonitet 3. Indsat i tabellen vil det betyde en omregningsformel 

svarende til 470:1,1 = 427 år. 

 

Vi skal tage in mente, at det ikke er træets stamme, der er målt, men første forgrening, hvilket 

yderligere adderer til træets formodede alder. 

Foretager vi målet omkring hovedstammen under forgreningen, bliver omfanget 660 cm. Det vil 

omsat i tabellen betyde en alder på 600 år. 

Med al den usikkerhed der medgår denne lille artikel, har vi, ved hjælp af skovfoged Jan Gandrup, 

Nyborg Kommune, anslået træernes alder til mellem 400 – 600 år. Det er baseret på statsskovenes 

undersøgelser af andre kæmpeege i statsskovene, hvor der er foretaget boeprøver!  

Egetræerne er i stabil vækst gennem 200-300 år. Herefter bremses væksten. Denne tilstand kan 

vare op mod 200-400 år, hvorefter de langsomt nedbrydes af ælde. De kaldes normalt ”ruinege”. 

Egetræer over 300 år kan  derfor ikke påvise markant tilvækst i stammen i samme omfang som 

yngre træer49. Sammensat med den meget magre og sandede jordbund, de står i, kan vi med 

overvejende sandsynlighed argumentere for, at egene har stået på slagmarken under slaget som 

en del af den vegetation, der har omgivet de kæmpende sjæle. Det er ikke utænkeligt, at de faktisk 

kan have søgt ly ved og under træernes stammer og kroner den 14. november 1659. 

                                                           
49 Statens forstlige Forsøgsvæsen har en beregning på gennemsnitlig 0,41 cm tilvækst/år ved træer over 300 år. 
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Pilene angiver de to ensomme ege på det høje målebordskort hhv lave fra 1862! De ældste kort, 

hvor egene er medtegnet! Kortene er senest revideret hhv 1884 og 1916, hvor Svendborgbanen er 

anlagt med sine volde og grøfter. 

 

 

Et kig ud under egetræernes krone mod slagmarken og Svenskerhøjen. Foto Jesper Olsen. 
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Lad det her være en tanke, at de gamle kæmpeege og arealet 

under deres knudrede kroner, udgør et organisk, levende 

monument i sig selv. Fra egene skuer man over hele den bagerste 

del af slagmarken og op mod Svenskerhøjen samt de små gravhøje 

ved Borgeskov, hvor så mange mødte deres skæbner. Her kan 

besøgende selv trykke sig mod stammerne og kigge frem mod de 

åbne marker – og selv blive en del af et levende monument. Her 

kan vi gemme os sammen med dem, der måske dengang også 

søgte ly her? 

Egene står på godset Juelsbergs jorde, men indenfor 20 m fra 

fælles offentlig sti, der indgår i en vandrerute over slagmarken. Vi 

drømmer om, at træerne gøres tilgængelige fra vandrestien, og at 

arealet ryddes op, renses for sekundær beplantning, der nu øger 

træernes forfald - og yderligere udstyres med information om 

slaget og træernes historie. 

 

Der findes midler at søge til netop det formål at sikre gamle 

træers bevarelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Efterskrift: 

Slagmarksstudier vol II har længe været parkeret på fællesdrevet og er først redigeret færdigt i 

2022. Men de udvalgte artikler er stadig relevante udgangspunkter for det viderearbejde. Vi er så 

heldige, at Nicolaj Knudsen, museumsinspektør på Østfyns Museer, er blevet bevilliget en ugentlig 

arbejdsdag til dette projekt, så vi fremover kan holde flere bolde i luften og dermed også sprede 

forskningsfeltet. Det er derfor vores håb, at der fremadrettet hyppigere kan udkomme disse 

slagmarksstudier, hvor vi kan dele arbejdet med dem, der er interesseret. Samtidig er det en 

forbedring af vores muligheder for at kunne forfølge flere af de mål, der blandt andet er beskrevet 

i dette skrift. Herunder adgang til egene, skydeforsøgene og meget andet. 

Vi kan tease, at der lige nu er gang i droneprojekter på slagmarken. Her skal vi prøve at følge et 

angreb i bevægelse gennem terrænet til belysning af K.O.C.O.A. analysen (militærstrategisk 

analyse om udnyttelse af terræn). Desuden skal droneoptagelserne belyse W. Brockmans fine kort 

fra 1662, hvor han levende beskriver alt dét, han kunne se med det blotte øje – og lidt til. Der er 

gang i nye kontalter fra Nicolais side, hvor nye spændende kilder er undervejs – noget endda på 

polsk. Men ingen grund til panik – også dét har Nicolai Knudsen fået løst.  

Endelig arbejder vi på at kunne lave en forskningsgravning på slagmarken på ét af de få hotspots, 

vi har erkendt. Målet er at kunne sige mere om fund uden strategrafi og detektorafsøgning 

generelt. Vi håber at kunne nå i mål med alle disse projekter.  

 

 

 


