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Nyt fra bestyrelsen
Kære medlemmer
Der er to ting som er anderledes ved
dette nummer af FAHS bladet. Det ene
er størrelsen på skriften som fra og
med dette nummer er ændret fra 10 til
11 efter onske fra flere medlemmer på
generalforsamlingen.
Det andet er at bladet helt usædvan
ligt er på 20 sider. Kresten Tomtnerup,
journalist og lokalhistoriker har skrevet
en spændende artikel om Flynderborg i
Helsingör. Det er en del år siden, at der
sidst er skrevet om Flynderborg, og det
cr også første gang af en artikel bygger
på studiet af mange kort og arkivalier.
Jeg er glad for at have fået mulighed
for at trykke artiklen i FAHS bladet.
Og fra næste nummer er bladet igen
på 12 sider og artikler om stort og småt
i det gamle Frederiksborg Amt er fort
sat meget velkomne.
Ved generalforsamlingen blev Niels
Nielsen fra Skibby valgt som suppleant.
I FAHS er det en gammel praksis at
suppleanter deltager i bestyrelsesmo
derne, så vi benyttede lejligheden til at
vælge Niels ind i Turudvalget sammen
med Torben. Se i ovrigt referatet fra
generalforsamlingen pä www.fahs.dk .
Arbogen forventes i sensommeren.

På bestyrelsens vegne
Eva Stennicke
Forsidebilledet: Matrikelkortct fra 1811
var gyldigt til 1859. På kortet ses kon
turerne af Flynderbog

Side nr. 2

FAHS
Medlemsblad for Frederiksborg Amts
I Iisroriske Samfund
Eva Stennicke (ansvh.)
Tryk: F( )A
Tilrettelæggelse og layout Eva Stennicke
FAI IS udkommer I gange årligt, i februar, april,
august, november.
Artikler sendes til redaktoren.

Bestyrelsen:
l'.va Stennicke (formand)
Peter Kalkt) (næstformand)
Anders Alslov (kasserer)
Torben Bill- Jessen (ture og foredrag)
Margrethe Krogh Sorensen (sekretær)
Rolf Kjær I lansen
Kirsten Buunegaard
Niels Nielsen (Suppleant - turudvalget)
Kontakt til foreningen:
Eva Stennicke
I ’-mail; cva.stennicke@mail.dk
Tlf: 49 28 36 38
Adresse: Frederiksborg Amts Historiske
Samfund v/Eva Stennicke
c/o Biblioteket Kulturværftet,
Allegade 2
3000 I lelsingør

Foreningens bank:: Nordea,
Registreringsnummer: 1335
Kontonummer: 4374709599

På www.fahs.dk finder man bl.a. opdaterede
oplysninger om udflugter og foredrag
Desuden registeret til årbogeme 1906-2000
samt en oversigt over de ældre arbøger,

som foreningen stadig har til salg.

sti

SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Det glemte Flynderborg
af Kresten Tommerup

Det virker ofte, som om Helsingörs
historie er så tær knyttet til Kronborgs
og Oresundstoldens historie, at der
stort set ikke er blevet plads til overs til
bvens
historie forud for årstallet 1426.
J
Helsingör var imidlertid købstad læn
ge inden Erik af Pommerns byprivile
gier 1426. Allerede 1231 nævnes Hel
singør blandt landets mindre købstæ
der. Men vi kender den stort set ikke,
fordi Sundtoldstiden 1426-1857 har
fortrængr næsten alt andet. Endnu i
dag hersker der således tvivl om, hvor
det tidligt-middelalderlige 1 Iclsingor
egentlig là. Et rimeligt bud på byens

oprindelige placering er i læ af den æl
dre fæstning Flynder borg, som lå en
halv kilometers vej syd tor den nuvæ
rende bykerne, tæt ud mød kysten. Tra
fikken til og fra færgerne til Sverige
snor sig omkring steder i dag ad den
nye Flynderborgvej — men kun de fær
reste forbipasserende tænker over, at
der bag vejnavnet gemmer sig en 800 ar
gammel borg, som bevogtede Øre
sunds-pas sagen flere hundrede år in
den, der var tænkt på Kronborg. Og
stort set ingen bemærker, ar resterne af
borgen ligger der endnu, godt skjult i
den moderne villabebyggelse.

Flynderborgs dobbeltvoldstedfotograferet o. 1880fra højdedragene rest for borgbankerne, bror nit Helsinger
Lilleskole ligger. Forborgen ses i forgrunden og centralbanken th., adskilt afen dyb grav. Den store "I 'illa

slttgiista” der ses mellem borgbankerne, lå ned til stranden.
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En kullet dobbeltbanke
Vi har bevaret flere udmærkede land
skabs fotografiet og malerier fra 1800tallets slutning, der tydeligt viser
”Valdcmarsbakken” eller ”Borrevold’’,
som voldstedet da blev kaldt, som en
stort set uskadt, kullet dobbel tbankc,
der hævede sig markant over strand
kanten tæt derved.
Mod vest og nord har voldstedet i sin
tid været godt beskyttet af et mindre
vådområde, de nu tørlagte Borrcvoldsdamme, der endnu ses tydeligt på ældre
kort. Dammenes omfang fornemmes
stadig i de lavtliggende haver mellem
nuværende Stubbedamsvej og Sdr.
Strandvej umiddelbart nord for borg
banken
Det gamle voldsted lå umiddelbart
nord for den eksisterende Flynderborg
vej — på arealet mellem jernbanen og
Stubbedams vej. Flynderborg var af den
tidligt-middelalderlige type med en
mindre, næsten kvadratisk centralbanke
med flad top og en sidelængde på lidt
over 30 m. og en tilhørende/
tilstødende s torre forborg.
Centralbanken var oprindelig en del
af den samlede bakkeknude, men var
effektivt adskilt fra resten af borgban
ken ved en 7-8 m. dyb kunstig grav. På
toppen af centralbanken må vi forestil
le os, at der har stået en bastant tårn
bygning, opfort i sten eller murværk,
mere eller mindre svarende til de ældste
tårne/stenhuse på Soborg, i Gurre og i
Helsingborg. Tårnet har formentlig
været omgivet af kraftigt palisade- eller
murværk som værn. Det skal allerede
her indrømmes, at der ikke på noget
tidspunkt er bindet spor af noget tårn
på centralbanken, men den giver ikke

nogen mening uden et sådant sidste
forsvarsværk.
Eneste adgang til centralbanken har
været via en beskyttet broforbindelse
ovre fra den ydre banke, der med facon
som en halvmåne dækkede centralban
ken på de to sider, nemlig mod syd og
vest, hvor den ikke i forvejen var godt
beskyttet af de tilstødende vådområder.
Denne forborgs flade top bar haft en
største længde på op mod 75 m. fra S
til N og tilsvarende ca. 45 m. fra borg
bankens spids i vest til graven over
mod centralbanken i ost. Mod syd har
forborgen haft en ligeledes ca. 45 m.
lang smal udlobcr, der kun var 16-17
meter bred på toppen. Hvad der i sin
tid har stået på denne forborg af byg
ninger, ved vi af gode grunde ikke me
get om, men de sparsomme fund peger
på, at der også her har været tale om
regulære stenbygninger.
Tårnet på centralbanken har tjent
som borgens centrum og sidste til
flugtssted, hvorimod den væsentligt
større ydre banke hat huset diverse
beboelses- og lagerbygninger, forråds
faciliteter m.v. udover naturligvis pali
sader og evt. mure som ydre værn.
Vi ved ikke noget eksakt om ad
gangsforholdene til borgen, men sand
synligvis har der været en broforbindel
se over vådområderne vest for forbor
gen. Moderne hojde-opmålinger viser,
at forborgen her har en ”udlober” (rester
af en mulig dæmning?) mod vest,
strækkende sig over mod en tilsvarende
udlobcr fra højdedragene på den anden
side af den nuværende Stubbcdamsvcj,
hvor der har kunnet opnås forbindelse
til den ældste Gurrcvej (nuv. Frcdericiavej) og dermed vejadgang mod
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1:1.OOD

Krogen
(Kronborg)

Tårnborg voldsted fra luften

Krogen (rekonstruktion)

forholdene på stede! i dag giver ikke noget rimeligt indtryk af flynderborgs oprindelige storreise oç styrke.
Dét får man derimod, når borgens udstrækning sammenlignes med andre af I aldemartidens kendte borgan

læg. Seh> iforhold til Erik, afPommerns Krogen falder flynderbotg storrelsesmæssig! ikke ganske igennem.

sävel Gurte som de fjernere købstæder
Slangerup og Roskilde.
En anden sandsynlig adgangsvej er en
forbindelse direkte nede fra stranden
nedenfor borgbankerne, hvor den op
rindelige Strandvej har givet vejforbin
delse mod Kobenhavn. Det er måske
også her umiddelbart neden for borgen,
vi i ride skulle have ledt efter spor af
det oprindelige I Ielsingor.
Adgangsvejen fra bakkeomraderne
mod vest udelukker ikke en yderligere
adgangsvej fra stranden op I il den smal
le udlober af forborgen i syd, evt. den
samme adgangsvej, som fremgår afkort
fra sidste del af 1800-tallet.

”Fremskridtets*’ pris
Dot var dette indtil da forholdsvis
uspol erode dobbel tvolds ted 1 købsta
dens udkant — forløberen for Krogen/
Kronborg — der blev skammeligt ode
lagt, da ”fremskridtet” kom til Helsin
gør i slutningen af 1800-tallet — for
blot 125 år siden.
Jernbanen (Nørdbanen) var kommet
til I Ielsingor allerede 1864. Efter Sund
toldens ophor 1857 havde staten an
lagt den nuværende havn mellem
Kronborg og byen. Nogle år senere
blev det besluttet at ændre jernbanens
linjeforing, så den tik direkte forbin
delse til havnen. Den beslutning var
katastrofal for Flynderborg-banken.
som blev stærkt odclagt, da jernbanen i
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1889-91 flyttedes fra det oprindelige
tracé i den nuværende Stubbedamsvej
umiddelbart vest for borgbanken til
den dybt nedskårne banegrav, som
kunne fore jernbanen frem til den nye
station ved havnen.
Jernbanegennembruddet medforte
ikke alene en bortgravning af den øst
ligste tredjedel af borganlægget, men
det betød også, at den gamle borgban
kes direkte tilknytning til kysten gik
tabt.
I tilknytning til rangcrområde og re
mis canlæg opfortes et mindre vandtårn
til DSBs brug, placeret på toppen af
den sidste Lille del af borgens central
banke, som blev til overs, reduceret
nogle meter i højden til dc nuværende
ca. 16 m. o.h.
Og hvad selve jernbane-an læggene
ikke havde forøvet af skade på det
gamle borganlæg, det gjordes effektivt
ved samtidigt anlæg af den nuværende
Sdr. Strandvej, som fra byens Svingel
port skulle sikre fortsat forbindelse til
den gamle Strandvej mod København.
Vejen fortes for foden af den oprin
delige kystskrænt, langs med det nye
rangerterræn og videre tværs igennem
borgområdet, således at hovedbanke og
forborg nu blev skilt ad og hele den
ostlige del af forborgsområdet gravedes
bort. Siden kom også den udvidede
Flynderborgvej til, og hver gang skete
indgrebene på forborgen uden de grun
dige udgravninger, som måske kunne
have givet os en bedre viden om denne
del af det ældste Helsingör.
1901-1902 opfortes den store ”Villa
Flynderborg” på toppen af den rest af
forborgen, der blev tilbage efter an
lægsarbejderne. Indgrebene på voldste

det var ikke slut hermed, men er tværti
mod fortsat helt frem til vore dage.
1969 placerede DSB to store nedgrave
de brændstoftanke på arealerne langs
Sdr. Strandvej umiddelbart nord for
den resterende del af centralbanken
med vandtårnet, også selvom National
museet argumenterede imod placerin
gen. Indenfor de allerseneste år er der
givet grønt lys for nybyggeri såvel på
centralbanken (omkring vandtårnet)
som på det sidste forborgsarcal
(umiddelbart syd for Villa Flynderborg),
denne gang også efter afvisning af øn
sker om en fredning.
Der var stadig
ingen større lokal interesse for at sikre
denne del af bvens
ældste historie mod
J
endelig ødelæggelse. I den eksisterende
borglittcratur betegnes Flynderborg nu
som så effektivt skamferet, at den knap
er værd at beskæftige sig med.

Fund i 1889/90 og 1937
I forbindelse med anlægget af jernba
nen 1889-91 blev størstedelen af cen
tralbanken gravet bort og DSB vandtår
ner som nævnt opfort på den afgravede
rest. Under disse jordarbejder opdage
des 1889 spredte rester af brolægning,
og der blev derfor gennemført en min
dre undersøgelse ved kaptajn A.P. Mad
sen fra Nationalmuseet.
Året efter fandtes yderligere spor af
murværk i såvel kamp som munkesten,
rester af murstensgulve m.m., og det
medforte endnu en inspektion (og to på
hinanden følgende kortfattede indberet
ninger til Nationalmuseet). Ingen af
fundene bidrog dog væsentligt til en
egentlig forståelse af bygningernes op
rindelige udformning på centralbanken,
og der blev aldrig fundet direkte bevi-
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Kaptajn A.P. Madsen afteg
nede i sine ikke specielt udfør

lige beretninger de fund af

bygningsrester, som han fik
forevist,

efter at

arbejderne

bande frilagt dem. Det frem
går ikke umiddelbart aj skit

serne, hvor ri befinder os på
centralbanken. I det bele taget
må man andre sig noget over

den

j—t

(r

t. k

lemfaddighed,

hvormed

undersøgelserne gennemførtes.

Fig. 6. Kroki frasA. P. Madsens beretning «f 9 1? iu9O.

Det højdedrag, som udgjorde Flynder
borgs dobbel tbanke, cr en lille udlobcr
af de højtliggende bakkedrag, der blev
presset op syd for Helsingør at istidens
sidste store bræfremstod - Øresundsglctchcren, da den pløjede sig op gen
nem Öresunds-lavningen sydfra. Borg
banken er adskilt fra det syd øg vest
herfør liggende bakkeland af en dybt
nedskåret smeltevands- og erosions
kløft, der i sit forlob stort set svarer til
nuværende Flynderborgvej - Fredericiavej. Dele af dette højdedrag når endda
væsentligt større højder (22-23 m.), end
borgbanken i sig selv har haft.
Mens det dalstrog, der adskiller borg
banken fra højdedragene i syd og vest,
er naturkgt dannet, var den grav, der i
sin tid adskilte forborgen fra central
banken (med det formodede tårn),
kunstigt etableret i tilknytning til selve
borgens anlæggelse. Ved opmålingerne
1889 blev det fastslået, at graven mel
lem forborg og centralbanke har haft
en oprindelig bund 9,5 m.o.h. og der
med cn reel dybde på 7-8 meter i for
hold til borgens top flader. Graven har

på intet tidspunkt kunnet vandfyldes
fra Øresund, selvom vandstanden i
tidlig middelalder var noget højere. Det
betyder dog ikke nødvendigvis, at der
har været tale om en tor grav - der cr
absolut mulighed for, at gravens bund
har stået helt eller delvis vandfyldt ved
tilløb/opdæmning fra de lavereliggende
vådområder vest og nord for borgen
Borrevoldsdammene), som oprindelig
har haft udlob gennem et rendedrag
umiddelbart nedenfor centralbankens
østside. Et indicium for en sådan mulig
vandfyldning af graven cr en ”jord
tærskel’ * ved gravens sydøstlige udlob
mod det marine forland, som kan ses
på A.P. Madsens opmåling fra 1889.
Placering af et ”stemmeværk” ved den
ne ”tærskel” har givet mulighed for at
regulere vandstanden i såvel graven
som de bagvedliggende damme.

Nedbry dningen i 1369
Det cr ikke meget, vi kan læse os til i
ældre arkivalier om Flynderborgen,
men vi har dog kendskab til, at borgen
ved mindst cn lejlighed blev benyttet
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11er er markeringen

aj

rilynderborg-bankerne

på

et matrikelkort fra starten

af 1800-ialkt overfort ti!
et moderne teknisk kort,
hvilket giver en god for

nemmelse af borgens stør

relse cg beliggenhed,

Be

mærk, hvorledes matrikel
skellene endnu i dag af
spejler borgområdei specielt

mod vest. Det samme var
tilfældet rundt om resien af
voldstedet frem til de hård

hændede “amputationer" i
1889/90.

set på eksistensen af det postulerede
tarn pä stedet.
] mellemtiden var stort set to tredje
dele af forborgen også gravet bort for
at give plads til den nyanlagte SåtStrandvej. l)e omfattende jordarbejder
burde have resulteret i fund, der kunne
datere hele anlægger, men der foreligger
ingen oplysninger herom. Heller ikke i
tilknytning til opførelsen af
”Villa
Mynderborg” pä toppen at borgbanken
et tiår senere er der oplysninger om
fund af ældre bygnings spor.
Forst 1937 blev der rapporteret om
fund lige under jorden i haven syd for
”Villa Flynderborg”, og Nationalmuse
et iværksatte derfor en ny undersøgelse
ved Roar Skovmand. Umiddelbart syd
tor villaen fandtes nu rester af et I-U/2
meter bredt og 9 meier langt funda
ment til en s torre stenbygnings sydgavl
Begge fundamentets hjørner kunne

erkendes, og den gamle bygning har
ganske givet strakt sig direkte ind under
den moderne villa mod nord (og må
derfor være bemærket ved udgravnin
gerne til villaen i 1901-02!), men det var
ikke længere muligt at få klarhed uver
bygningens oprindelige størrelse.
Det cr helt utroligt, at der ikke blev
gjort fund af betydning under de om
fa ti ende afgravninger at borgbanken
forud for anlæggelsen af Sdr, Strandvej,
hvor man gravede sig tværs igennem
hele forborgsbanken fra nord (il syd —
men ikke et eneste fund er omtalt - og
snittet gennem borgbanken står stadig
væk og lokker: Gad vide, om en om
hyggelig gennemsøgning af snitfladerne
med metaldctcktor så mange år efter
kunne tilvejebringe nogle få møntfund,
som utvetydigt kunne give os en brug
bar datering.
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Eoto fra Roar Skovmands udgravning på toppen afforborgen i !937. Roar Skovmand selv sex til venstre og

i forgrunden det 9 meier lange fundament afen bygnings sydmur. En undersøgelse 2009, forud for et byggen
på stedet, afslørede at fundamentresteme ikke eksisterede mere.

som tilflugtssted af Helsingørs borgere.
Det skete, da norske og danske fribyt
tere under kong Erik Præstehader
overfaldt byen i 1289. Oplysningen, der
vol må forstås således, at selve borgen
ikke blev rendt over ende, hvori mod
husene i det ældste 1 Ielsingor nok gik
op i flammer, giver i sig selv et grund
lag for at antage, at ikke blot borgens
central banke, men formentlig også for
borgen har været befæstet under en
eller anden form. Nogle år senere var
den gal igen. Nu var det blot hansestæderne, der i 1312 brændte byens huse
af, og 1369 var de atter på færde, og
ved denne lejlighed benyttede de Lejlig

heden til at nedbryde ”dat Hus tho
i lelsinghor”, som de også gjorde det
med Absalons gamle ringmursborg i
København. Omfattende fund af træ
kul i Hynderborgs overs te jordlag i
1889/9U bekræfter denne afbrænding/
nedbrydning af borgen.
Erik at Pommerns beslutning om at
op fore sin nye fæstning Krogen og
opfordre den lille færgebys borgere til
— med diverse lofter om skattefritagel
se som ”lokkemad” - at flytte til hans
ny a nlagte by tæt på den nye fæstning,
har måske sammenhæng med, at stør
steparten af den oprindelige by samt
den gamle borg da var afbrænd I og
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nedbrudt. Vi kan også roligt regne med,
at borgens rester - som det var sædvane
- blev benyttet som stenbrud ved opfø
relsen af Ørekrog (Krogen) - og efter
følgende af byens borgere under deres
bestræbelser på at få opbygget den nye
middelalderby. Genbrug af byggemate
rialer cr ikke en ny foreteelse.
Med i det ret diffuse billede af Flyn
derborg hører for ovrigt, at vi knap nok
ved, om borgen nogensinde har båret
det navn, som vi i dag benytter. 1 de
enkelte tilfælde, hvor borgen direkte
omtales i ældre dokumenter, benævnes
den til stadighed som ”Helsingørs
Hus”, svarende til de i dag velkendte
borgnavne som Koldinghus, Riberhus
m.fl., men lokalt omtales den helt op
mod vor egen tid blot som ”Valdemarsbakken” eller ”Borrevold” = Borgvold.
Har der fra starten været cn Valde
mar på spil, kan der næsten kun være
tale om Valdemar den Store (11571182), som var bygherre på adskillige
borganlæg til beskyttelse af landets sår
bare kyster.
Selve navnet Flynderborg bruges for
ste gang i en omtale af de norskes og de
fredlöse danske stormænds voldsomme
angreb på byen 1289, hvor ”folcket
flyede ind paa Flonderborrig”.
Beretningen — og dermed borgens
navn - kender vi kun fra Arild I luitfeldts danmarkskronike 1652 — skrevet
flere hundrede år efter begivenheden og det er herfra, borgnavnet synes at
have spredt sig til senere forfatteres
værker. Hvorfra Huitfeldt har det, ved
vi ikke. Lokalt kendes Flynderborgnavnet slet ikke i ældre kilder —til trods
for det omfattende lokale dokument
materiale, der netop cr bevaret fra 1 lel-
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singor købstad helt tilbage til 1500tallct.
Da der er levnet så få ledetråde om
selve Flynderborg-navnet og gjort så få
regulære fund, er der ikke noget at sige
til, at der også er tilsvarende stor usik
kerhed om hele borganlæggets alder.
De fremkomne bud spænder helt fra
Svend Grathe som oprindelig bygherre
til opfattelsen af Flynderborg som et
sent helt privat borganlæg. Det sidste
har vi dog ikke noget reelt kildemæssigt
belæg for, og vor vel nok fremmeste
voldstcds-kendcr, Vilh. la Cour, når da
også uden megen toven frem til, at der
må være rale om et af Valdemartidens
kystnære kongelige borganlæg, efter alt
at dømme opfort i sidste fjerdedel af
1100 tallet. Flynderborg synes i sin op
rindelse at være et anlæg helt i stil med
kastellerne ved Tåmborg, på Sprogo og
i Nyborg med et borgmæssigt modstyk
ke i det ældste Helsingborg, hvor ho
vedelementerne Ligeledes har været et
rundt/firkantet tårn med omgivende
ringmur — opfort længe forud for det
nu eksisterende Kama. For alle de
nævnte tidligt-middelalderlige anlæg må
vi naturligvis regne med, at der lobende
cr sket fornyelser og forbedringer. Det
Flynderborg som blev nedbrudt i 1369
og aldrig genopfort, har naturligvis ikke
været danske identisk med det kastel,
som blev opført af Valdemar den Store
næsten 200 år tidligere.

Valdemar, Sprogø og Tåmborg
Fra teksten på den beskrevne blyplade,
som Valdemar den Store efter sin dod
1182 fik med i kisten, ved vi eksakt, at
borgen på Sprogø — og Valdcmarsmuren ved Danevirke - blev anlagt af ham,
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som led i befæstningen af landets ky
ster/grænser og til sikring af overfarts
stedet over Store Bælt. Valdemarsmuren opfattet vi traditionelt som det æld
ste teglstensbyggeri i landet, men Val
demar den Stores mange borganlæg
rundt omkring i landet har samme al
der og er alle udfort i det samme mate
riale.
Det var nok også den samme Valde
mar, der stod bag den fors te befæst
ning ved Korsor (Tåmborg ved øst
bredden af Korsor Nor), og på den
anden side af bæltet opfortes det forste
Nyborg - stort set efter de samme kon
struktionsprincipper som de to øvrige
borganlæg ved Storebælt: et centraltårn
omgivet af en ringmur.
Formentlig er det også Valdemar selv
eller måske personer i kredsen af stormænd direkte omkring ham, der har
bygget borg såvel i det ældste 1 lelsingborg som på Flynderborg, hvor der på
samme måde som ved Storebælt vat cn
vigtig passage landsdelene imellem at
bevogte og overvåge.
Der eksisterer i det hele taget et be
mærkelsesværdigt ældgammelt skæbne
fællesskab mellem byerne Helsingör og
Korsor, og man må spørge sig selv, om
de historiske sammenfald er mere end
en ren tilfældighed. Den ældste borg
ved Korsor var borgen Tåmborg in
derst i Korsor Nor, hvor borgbanke og
fundamentrester stadig vidner om Val
demars byggeri på stedet. Indenfor de
seneste tiår har man også fundet spore
ne af den tilknyttede by - en lille
strandkobing, der lå på arealet mellem
borgen og selve stranden. Moderne
metaldetektorer har her bragt over
4.000 middclaldcrmonter for dagen

som dokumentation af den oprindelige
bebyggelses placering i ly af det gamle
borganlæg. En tilsvarende dokumenta
tion af det ældste I Ielsingor er det des
værre ikke længere muligt at opnå som
følge af de omfattende jordarbejder de
steder, hvor man ville søge, men forsø
get er heller ikke blevet gjort.
Tårnborg blev udsat for de samme
røveriske overfald af norske/fredlöse
og hanseater som Helsingör/
Flynderborg, og både byen og borgen
blev endeligt nedbrudt og opgivet un
der Erik af Pommern. Tamborgs be
folkning Fik besked på at forlade deres
by og flytte til det nuværende Korsor
ved udsejlingen fra noret, som kong
Erik gav kobstadsprivilegier 1425. I
Korsor forstærkede og udbyggede han
et allerede eksisterende vagttårn til en
regulær fæstning. Det er som om man
har hort fortællingen for - blot med
Helsingør i centrum. Ikke mindre inte
ressant er det, at borganlæggene på
såvel Sprogo som ved Tåmborg, om
fattende et een tral tårn med en omgi
vende ringmur, begge har en størrelse,
der næsten i et og alt svarer til central
banken på Flynderborg. Tamborgs
ringmur er netop 30 x 30 m. og cen
traltårnet her har en bredde på 8 m,,
mens Sprogøs endnu eksisterende
ringmur (fundamenter) har målene 26
x 32 m. 11er indgår det middelalderlige
tårns rester i dag i fundamentet under
fyrtårnet på toppen af den gamle borg
banke.
Såvel Tårnborgs som Sprogos tårnog ringmur konstruktion kan uden
vanskeligheder indpasses på central
banken på Flynderborg — næsten som
om der i sin tid har været tale om en
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Alle 1:1.000
b lynderborgs dobbelt-voldsted sammenlignet med I 'aldemar d. Stores kasteller på Sprogo og i åmborg samt l 'aldemar Atterdags Gurre med de! cridre centraltårn! stenhus. Flynderborgs central

banke barde netop målene fra de to kendte S torebad!-kasteller

slags ”typiseret” byggeri, blot med min
dre tilpasninger betinget af de lokale
forhold. Det leder alt sammen frem
mod den konklusion, at man bag disse
befæstninger af de vigrigste forbindel
seslinjer landsdelene imellem — Tårnborg/Korsor-Sprogo-Nyborg og Hel
singborg-Flynderborg - skimter selve
ste kongemagten, personificeret i Val
demar den Store eller dennes to sonner
og efterfølgere på tronen, Knud VI og
Valdemar Sejr. Direkte bevis har vi kun
for Valdemar den Stores tilknytning til
borgen på Sprogo (inskriptionen på
blypladen i kongens grav), men bag
anlæggene ved begge overfarter ses den
samme overordnede ide, såvel vagt
funktion, sikring af færgesteder/
bebyggelser som almindelig kontrol af
hvem der passerede igennem farvandet.
På tilsvarende vis finder vi i det nordli

ge Lillebælt en farvands-kontrol via
ældgamle befæstninger på begge sider
af farvandet, hvor det var smallest,
nemlig ved 1 lindsgavl pa Fyn-siden og
det tilsvarende voldsted 1 Ionborg pä
J y Iland-siden. Saledes ma vi også fore
stille os, at opgaven her i det nordlige
Øresund har været fordelt på henholds
vis F lyn d erborg og Helsingborg
(Karna), hvoraf den sidste tidligt udvik
lede sig ril al være en af rigets betydelig
ste og stærkeste fæstninger, hvor adskil
lige rigsmoder blev afholdt.

Flynderborgs betydning
Vi bor imidlertid ikke undervurdere
Flynderborgs størrelse og styrke i den
tidlige middelalder. Det område, som
Flynderborgs forborg og centralbanke
omfatter, overgår i størrelse såvel Absa
lons samtidige borg pä Slotsholmen i
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Kobenhavn som fæstningen Søborg
syd for Gilleleje — ja, i realiteten dækker
Flynderborg 1 sin helhed et Uge så stort
areal som Erik af Pommerns nye ring
murs borg Krogen (det nuværende
Kronborg).
I det perspektiv bliver de beskedne
rester af Flynderborg, som de fremtræ
der i dag, et af kongerigets væsentligste
borganlæg fra den tidlige middelalder.
Borganlæggct cr godt nok mindre i om
fang end Helsingborg på den modsatte
side af Sundet, men det skvides forskelligartede forudsætninger: Helsingborg
var cn gammel folkeborg fra jernalde
ren, der sidenhen blev ombygget som
rigsborg. Flynderborg synes derimod
anlagt som rigsborg fra grunden.
Ingen af dem, der har beskæftiget sig
med Flynderborg, har som følge af det
beskedne fund af bygningsrester vovet
at give bud på, hvilke bygninger borgen
har rummet, når bortses fra tårnet på
toppen af centralbanken, hvis eksistens
alle er enige om — på trods af at ikke et
eneste regulært fund bekræfter dets
eksistens.
Visse yderligere gisninger kan måske
alligevel gores, baseret dels på de hind,
som vitterlig er gjort, dels på de topo
grafiske forhold omkring borgbanker
ne, ældre skel og dige forlob, som afslø
rer borgbankens oprindelige udstræk
ning. De bygmngsrester, som A.P.
Madsen fandt i 1889-90 på den nordve
stre kant af centralbanken (ud mod
graven), kan således kun opfattes som
rester af en (tegl)bygning, der har været
opført op mod eller afspejlende cn op
rindelig ringmur (som der godt nok
heller ikke er konstateret spor af!) di
rekte ud mod den formentlig våde

(opstemmede) grav mellem forborg og
centralbanke.
Det er også her, vi må forestille os, at
den eneste forbindelse mellem forbor
gen og centralbanken har været — i
form af en bro over graven, afsluttet
med en vindebro. Tilsvarende kan det
udledes af de gjorte fund, at den af
ringmuren omkransede borggård (hvor
tårnet må have udgjort et centrum) har
været helt eller delvis brolagt. Central
banken på Flynderborg fremstår der
med som et regulært kastel a la Tårn
borg ved Korsør Nor — og stort set
også med Tårn borgs eller Sprogobotgens lidt skæve dimensioner,
Også forborgen må imidlertid have
haft cn form for forsvarsværker
(palisadeværk?) alene for i 1289 at kun
ne give ly for den nærliggende bys be
folkning under de norskes/fredløses
angreb, ligesom der her åbenbart har
været opfort en (eller flere) anselige
stenbygninger, (Roar Skovmands krafti
ge fundamentrester fra 1937). De sidste
spor af denne bygning cr i dag forsvun
det, men det burde stadig være muligt
at gøre fund på den lille rest af forbor
gen, der stadig henligger som have
nord for ”Villa Flynderborg”.
Nivellementet af borganlæggct fra
1889 afslører måske eksistensen af en
oprindelig randvold langs forborgens
yderside mod syd og vest. Tegningerne
angiver højden langs bankens ydre kant
til 57-58 fod (ca. 18,2 m.), mens topfla
den på forborgen ellers an fores med
højden 54 fod (knap 17 m.). Det er nok
tvivlsomt om forborgen har haft så
skrånende overflade - snarere har den
ne højdeforskel på ca. 1 m. været
”afsættet” for cn ydre palisadcbcskyt-
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Bo r re volds
dammene

„Flynderborg,,
(rekonstruktion)

lier er et bud på, hvordan Tlynderborg kan have set ud - et stærkt kastel som
Tåmborg med tårn o? omgivende ringmur placeret på den oprindeHg firkantede

centralbanke, hvorfra der via en (vinde)bro har været forbindelse tilforborgen.
På centralbanken har forskellige bygninger formentligt været bygget op ad den

formodede ringmur, ligesom vi må forestille os flere bygninger liggende på for

borgsområdet. Bemærk også forborgens mulige randvold.

(Rekonstruktion ved forfatteren)

telse af forborgen. Med lidt god vilje
kan vi komme lidt videre, for A.P.
Madsens oversigtsplan over voldstedet
i 1889 og nogle samtidigt udforte grove
skitser af snit gennem borganlægget
rummer hidtil oversete oplysninger,
som kan være med til at give en lidt
bedre fornemmelse af borgen.
Et snit gennem forborgen fra ad
gangsvejen i syd til bankens kant i nord
viser således cn samling af storrc sten

liggende omtrent ved forborgens ind
vendige hjorne mod graven.
Disse sten, der ikke synes omtalt andetsteds i A.P. Madsens redegorelscr,
må nok opfattes som rester af et byg
ningsfundament, der helt åbenbart ikke
kan stamme fra den samme bygning,
som blev fundet ved Roar Skovmands
undersøgelse i 1937. Det kan dog også
tænkes, at der er tale om rester af en
regulær stensætning ud mod graven. Pä
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Kaptajn A.P.

Madsens

planskitse af ffy/iderbotg
-anlægget fra 1889. På
skitsen er senere indføjet

placeringen af de to byg

ningsrester,

som

blev

fundet på centralbanken

under anlægsarbejderne i

1890, den ene helt ude på
den vestlige kant af ban
ken — ud mod graven.

Skitsen viser at den op
rindelig

helt firkantede

centralbanke allerede da
var blevet kraftigt afgra-

i'et i såvel sydvest (ind
mod graven) som i ost,
hvor en stor del af ban

ken da indgik i et baveanlæg (Original på Nati

onalmuseet).

(ri

den samme skitse ses enkelte andre sten
markeret længere mod nord på forbor
gen, næsten ud for centralbankens mid
te.
Skitsen viser yderligere en mindre
stenlægning omtrent ved forborgens
midte, direkte ud mod graven. Der sy
nes at være tale om rester af en brolæg
ning, der vises gennemskåret og som
måske afslører stedet, hvor bro
forbindelsen mellem forborg og central
banke har været. Er dette rigtigt, har
denne forbindelse altså ligget midt på

forborgen, men til gengæld ramt den
sydlige ende af centralbanken tæt på
dennes hjorne.
Vi har kendskab til, at der senere har
været en vindmølle (stubmolle) på top
pen af borgbanken. Det vides ikke, om
denne molle lå på forborgs-området
eller pä selve centralbanken. Møllen kan
ikke have krævet større fundamenter og
må således antages ikke at have efterladt
nævneværdige spor på bankerne, men
dens mangeårige eksistens forklarer til
gengæld nogle af de løs fund fra senere
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F/ynderborg, Denne bakkekno/d er, hvad der i dag resterer af FTynderborgsforborg, setfra sydsiden afFfynderborgvej. Ti! højre ses udmundingen af Sdr. Strandvej, som blev gravet direkte gnuen hele borgomradet i
1890. Foto vedforfatteren 2012

perioder, som er gjort på stedet til for
skellig tid. Bortset herfra har vi ikke
kendskab til eksistensen af andre byg
ninger på borgbankerne, for vi når helt
frem til nutiden. Postulatet om eksi
stensen af diverse scn-middelalderlige
bygninger på borgbankerne synes ikke
at være holdbart.

Blind Sdr. Strandvej
Mest ærgerligt, når vi ser på Flynder
borgs næsten totale ødelæggelse for
disse 125 år siden, er det at konstatere,
hvilke helt ubetydelige ændringer i pla
nerne der ville have gjort en afgørende
forskel, så borgbanken havde været
reddet uskadt igennem til nutiden,
uskadt igennem til nutiden. Jernba

nen /banegraven skulle blot være flyttet
en snes meter længere østpå ud mod
kysten for at gå helt fri af voldstedet.
Og tilsvarende skulle broen over jern
banen (Flynderborgvej) alene være ryk
ket en snes meter sydpå, således at
Flyn derborgvej havde friet en lidt sydli
gere sving forbi borgen (arealet hertil er
til rådighed den dag i dag som Pplads!). Af helt væsentlig betydning
havde det imidlertid været, hvis Sdr.
Strandvej aldrig var blevet ført direkte
gennem borgbanken, men alene var
blevet anlagt som blind vej frem til
borgen, evt. med en sidevej ud til Stub
bedamsvej, der uden problemer kunne
have fungeret som byens fortsatte for
bindelse til Strandvejen sydpå. Sådan

Side nr. 16
SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

I andfårnsbakken. låndtårnet ved 5 dr. Strandvej står på toppen af den sidste resi aj bor
gens centralbanke, hvor der også ergivet grout lysfor en kraftig udnyttelse afgrunden til ny
byggen. Foto vedforfatteren 2012

blev det desværre ikke. Datidens plan
læggere og beslutningstagere valgte en
losning, der indebar, at et helt væsent
ligt led i Helsingörs tidlig-middel
alderlige historie blev tromlet over af
”udviklingen”. I Korsør fik man der
imod stort set i de samme är (1894)
foretaget en ganske grundig undersø
gelse, udgravning og opmaling af Tårn
borgen, som efterfølgende blev sikret
for eftertiden ved cn regulær fredning.
Tilsvarende fremsynede tanker kunne
man godt drømme om, at der i tide var
blevet tænkt her i Helsingör. Så havde
vi maske helt undgået moderne bebyg
gelse og forvanskning og i stedet haft et
velbevaret voldsted med en lille histo

risk park med frilagtc/markerede fun
damenter og informative plancher, der
fortalte historien om, hvordan den lo
kale befolkning i sin tid sogte deres
beskyttelse bag Hynder borgs skærmen
de palisader og mure frem til afbræn
dingen og den totale ødelæggelse under
Valdemar Atterdag. Det havde været et
fint supplement til Erik af Pommerns,
Frederik Ils og Christian IVs nok så
kendte Kronborg — og ville måske alt
andet lige også have været et langt mere
passende hjemsted for hele Hamletmyten.
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Hammermøllen i Hellebæk
af Torben Bil/-]essen

Som det er medlemmerne bekendt,
hvis man da har læst ”Samfundets”
udsendte årbog, fik man brug for
vanddrevne moller da Frederik II lod
Kronborg op fore. Derfor igangsatte
man et omfattende kanal- og dæm
ningsarbejde i skovene omkring Helle
bæk. I lans efter folger Christian IV
opforte i Helsingör et Gjethus og i
Hellebæk en Hammermolle og en
Kobbermolle. Disse moller er i dag
borte og minderne om dem er spar
somme, men dog synlige i Hellebæk.
Efter nedgangstider omkring sven
skekrigene i 1600-tallets midte var det
slut med kanoner på disse kanter. Men
i 1743 købte regiments kvartermester
Stephan Hansen I Jammermøllen. I
kraft af hans dygtige ledelse og køb
mandskab, voksede en produktion af
våben igen op i Hellebæk. Hovedvæg
ten blev lagt på geværer. Leverancen til
forsvaret la på ca. 3.000 geværer ärligt.
I 1765, samme är som Stephan Han
sen solgte virksomheden til staten,
blev den nuværende Hammermølle
opfort på resterne af en tidligere molle.
Staten provede uden held at drive virk
somheden, og i 1768 kom virksomhe
den i familien Schimmelmanns eje.
Virksomheden blev nu kaldt Kronborg
Geværfabrik. I 1770'eme blev belgiske
bøssemagere indforskrevet og til dem
blev der bygget de endnu eksisterende
boliger, og værksteder samt såkaldte
Mesterboliger og Skæftergårde langs

Bossemagergade. Produktionen blev
øget og i mange år kunne man levere
ca. 6.000 våben årligt til forsvaret.
Sidst i 1700-tallet beskæftigede Kron
borg Geværfabrik 150-200 mand.
I den nuværende 1 Iammcrrnollc sme
dede man fortrinsvis lob til geværer,
espingoler og pistoler. Derefter blev
lobene boret og slebet på andre vand
moller inden de til sidst blev trykprøvet
i Probcrhuset med kuglesvær ladning. 1
1870 lukkede geværfabrikken, men få
år efter i 1873 blev Hellebæk Klædefa
brik opfort og denne var i drift indtil
1976. Fr. IT's vandsystem havde i 400
år givet kraft til forskellige former tor
industri T dag havde det været slut med
at udnytte vandet fra dammene, hvis
ikke Helle bæk-Aals ga ard Egnshistori
ske Forening i 1960’eme var gået i gang
med at restaurere Hammermøllen. Det
er denne industrihistorie ”Samfundet”
vil se og høre om på forårs ud flugten
søndag den 17. juni 2012.
Se næste side.
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Hammermøllen i Hellebæk søndag den 17. juni 2012 kl. 14.00
FA I IS forårsudflugt går i år til Hammermøllen lidt nord for Helsingør.
Her er minder om en af Danmarks store våbenindustrier i 1600- , 1700og 1800-tallet. Samtidig er det et af de skønneste steder i Nordsjælland.
Vi modes kl. 14.00 på parkeringspladsen Bøssemagergade 21 i 1 (ellebæk.
For togpassagerer kan det oplyses, at I Ielsingør-Hombæk-Gillcleje-banen
standser tæt ved. Med Torben som guide vandrer vi gennem skoven til
Turbinehuset, hvor vi ser en model af området i 1823 (måleforhold
1:300). Turen fortsætter langs de historiske mes ter boliger og værksteder
afsluttes med kaffe og kage i 11 ammer mollen ca. 15.30. Her er også et
museum, hvor man bl.a. kan se hamre og molle fra gevær fabrika tionen.

Da turen foregår til dels ad skovstier anbefales gode sko og bentøj.
Af pladshensyn sættes antallet af deltagere til 30 personer.
For medlemmer (husstanden) koster turen 60 kr. pr. person in kl. entre og
kaffe, for ikke medlemmer 100 kr.
Tilmelding til turen kan foretages indtil torsdag den 11. juni 2012 til Tor
ben Bill-]essen på e-mail; tb- i@stofanet-dk eller på ilt.: 49 21 86 89 (dog
ikke pr. tlf. 30. maj — 9, jun.).
I hirtig tilmelding anbefales da turen forventes udsolgt.
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