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Indholdsfortegnelse: 
 

Læs om:  
Danmarks mest grusomme Skattefoged spøger stadig!  
De gamle nordiske Guder fløj skam i rumskibe!  
Danmarks hemmelige store krudttønde!  
Dansk ø gemmer på utrolig hemmelighed: Her er Hitlers datter begravet! 
Pas på Galgebakken i Valby!  
Vogt dig, når Pinsesolen danser!  
Når Fuldmånen stille sejler går det hele amok!  
Danske Vikingers hemmelige kompas navigerer nutidens fly!  
Mød manden, der jager tyske ubåde fra Anden Verdenskrig i danske 
farvande!  
Pas på Glosoen Juleaften!  
Afslører fotos rumskibe over Nordsjælland?  
Dommedags uret for Danmark stod på 20 minutter i 12 i 1983!  
Fantastisk afsløring af porno hos de gamle munke i Esrum Kloster! 
Elskendes gribende selvmord i Nordsjælland i 1908 spøger endnu!  
Mor Gribs Bande fra 1700-årene slår alle moderne Rockerbander!  
Dansk videnskabelig afsløring: Kolde bajere gør mænd klogere! 
Danmarkshistoriens største drukmås var skam konge!  
Kranie afslører kannibalerne i Nordsjælland for 6000 år siden! 
Hemmeligt rum på gård i Gilleleje afslører digteren Søren Kierkegaards 
historisk skjulte bollevaner!  
Glem ALDRIG Mors Dag - og læs hvorfor! Utrolige chokerende frække 
fotos!  
Historien om det hemmelige Gidseldrama i den lille by Stenløse på 
Sjælland under Anden Verdenskrig!  
Afsløring: Digteren H.C. Andersen fortæller om en blodig henrettelse af 
fire efter et Fadermord, da han var 20 år!  
Danmarks værste spøgelseshus lå i Gilleleje!  
Digteren Jens August Schades utrolige afsløring til denne bogs 
forfatter: "Jeg blev voldtaget af et spøgelse på Selsø Slot"!  
Vidste du dét om vores danske Færdselslov: Spritanklage afhang af om 
chaufføren kunne stå på benene og andre utrolige afsløringer af vores 
Færdselslove!  
Sensationelt dansk fund af en ny planet!  
Utrolige afsløringer af UFOér i Danmark i 1800-tallet i gamle avisudklip! 
Var det mon væsner fra fremmede planeter over Dannevang? 
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Danmarks mest grusomme 
skattefoged spøger stadig! 

 

Gurre Slot som Valdemar foretrak sammen med sin Tovelil i stedet for sin Gud. Men det er 
ikke derfor han har spøgt i mere end sekshundrede år.  

Det er nok et fåtal, som er er klar over, at vores skønne 
Nordsjælland har huset den mest grusomme 

skattefoged nogen sinde! 

Det handler om en dansk konge, som selv nutidens ihærdige skatteministre på Christians-
borg næppe kan leve op til, når det gælder skatteplyndring. Og Kong Valdemar Atterdag 
siges stadig at husere i vores skønne Nordsjælland - 641 år efter sin død i 1375, for fra 
skovegnene omkring det nordsjællandske slot Gurre, har der gennem mere end seks 
hundrede år været fortalt hårrejsende sagn om en spøgelsesrytter, der gennemkrydser 
Sjælland på en vild jagt for at plyndre befolkningen for skatter ved midnatstide! 
 
Spøgelsesrytteren er i århundreder sat i forbindelse med kong Valdemar Atterdag, der 
skulle have foretrukket sin Tovelill og sit Gurre frem for Guds Himmerrige - og derfor kan 
han ikke finde fred i sin grav.  
 
Den historiske kong Valdemar Atterdag var Valdemar den IV, som regerede fra 1320 til 75. 
Han var søn af Christoffer den II, og han blev kongevalgt efter mordet på den Kullede 
Greve, en af de to tyske grever, som dengang havde Danmark i pant. Men Valdemar 
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løskøbte Danmark med midler, som han brandskattede på grusom vis af befolkningen. 
 
Det lysende hestehoved 
I 2016 virker det en anelse absurd at møde en mand, som i en helt dagligdags tone på en 
lokal bodega i Gilleleje beretter om sine MØDER med spøgelsesrytteren! Hele tre gange 
gennem nogle årtier!  
Det drejer sig om en københavnsk forretningsmand sidst i tresserne. En mand med en 
fortid i landbruget. En ivrig fritidsjæger. Men af erhvervsmæssige grunde foretrækker han 
at skjule sig under navnet "Victor Olsen" i denne beretning. 
 
”Første gang, jeg så rytteren, er for snart mange år siden, da jeg var på vej hjem fra Gurre 
på cykel, fordi kæresten tjente på Ørsholt. Jeg skød genvej af en lille skovvej syd for Gurre 
Sø, og så stod han dér, spøgelsesrytteren - ret foran mig på brinken lige ud til søen! 
 
Han stod så tydeligt som en mand på en TV-skærm, selvom stuen er mørk. En langer karl 
over skrævs på en lille hest, nærmest som en islænder. Han holdt et lysende diadem i 
hånden, så jeg skal love for, at jeg trådte i pedalerne, så gruset sprøjtede, for at komme 
væk. Og på hans bryst lyste et hestehoved i mørket. 
 
På parkeringspladsen 
”Så kom der en dag i 2008. Vi kom i bil fra Tikøb efter en jagt for at køre hjem, og vi skød 
gennem Gurre over til Helsingør-motorvejen. Så skete der jo dét, der sker blandt jægere: 
Jeg måtte ud og slå en streg - og jeg understreger, at det ikke var mig, der kørte!  
 
Nå, men mens jeg står dér på parkeringspladsen ved Gurre Slotsruin og bringer klæderne 
i orden, så kigger jeg over mod ruinen og stivner! Dér står han igen. Rytteren på den lille 
hest med diademet og hestehovedet. Hunderæd styrtede jeg ind i bilen til de andre, men 
de havde ikke set noget. De spurgte, hvorfor jeg så så mærkelig ud, og så sagde jeg, at 
det bare var en ugle, der baskede op lige foran mig. Jeg skulle ikke nyde noget, for det er 
forvejen nemt nok at blive til grin i jægerkredse!” 
 
Jagt og romtoddyer 
”Men så i efteråret 2010, fortsætter "Victor Olsen", var jeg på revir nede på egnen, og dér 
mødte jeg Otto. Han er u-officiel Danmarksmester i jagt og romtoddyer, så over en 
prøvesmagning kom vi til at tale om rytteren og mine møder med ham, og så bliver Otto 
helt bleg og siger: 
 
”Han havde en springer på brystet og et lysende diadem i hånden, ikk?” 
”Jo! For pokker!” 
”Så er det dælme ham! Jeg så ham forrige efterår fra min pram. Så tydeligt som jeg nu ser 
dig, Victor! Og han satte pludselig hesten i trav og red nordpå. Det er Valdemar, som 
brandskattede danskerne. Derfor kan han ikke finde hvile i sin grav - og gid det må gå alle 
andre skattefogeder lige så!” 
 
Dansk Folkemindesamling oplyser, at de har mange udsagn om spøgelsesrytteren 
Valdemar, men fortællerne lever desværre ikke mere. 
 
 
 

Flere fotos næste side: 
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Den grusomme skatteopkræver Valdemar i aktion blandt grædende, knuste skæbner på et 
historisk maleri. 
 
 

 
 
Sådan så spøgelseskongen ud i følge et historisk kobberstik. 
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De Nordiske guder fløj 
skam i rumskibe! 

DANMARK: For 4000 år siden styrede de nordiske guder Odin og Thor deres rumskibe 
rundt over Skandinavien ved hjælp af naturkraft! Det er den fantastiske teori, som den 
danske amatørarkæolog, glarmester Preben Hansson fra Korsør, er nået frem til efter nogle 
ture med sportsfly over Danmark! De berømte danske vikingeborge Trelleborg, Fyrkat og 
Aggersborg har nemlig slet ikke noget med vikingerne at gøre, mener Preben Hansson. 
Anlæggene er rester af store radar-anlæg, der styrede rumskibene, og de var i funktion 
næsten tre tusind år før den første viking bankede sin runestav op i en skjoldmø!  

 - Fra luften opdagede jeg, at borgene ligger på en direkte, snorlige linje gennem Danmark 
med pinligt nøjagtige mellemrum, og denne linje kan oven i købet trækkes direkte ned til 
Oraklet i Delfi, fortæller glarmesteren. I systematikken mangler en enkelt vikingeborg, men 
den har jeg selv fundet resterne af på den lille Eskeholm ved øen Samsø!  
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Vikingeborgene har givet arkæologerne grå hår i hovedet i årtier, men de er ikke bygget af 
vikingekongerne Harald Blåtand og Svend Tveskæg til deres togter imod England. Borgene 
ligger som perler på en snor på kurs 325 grader. Alle stolpe hullerne til de såkaldte huse i 
borgene er nøjagtig ens placeret, og samtlige "indgangs porte" er forskudt nøjagtig 10 grader 
i forhold til magnetisk nordpol!  

 - Tror nogen virkelig, at vikingerne kunne klare det med solsten og runestave? Spørger 
Preben Hansson. Nej! Borgene er anlagt tusinder af år før vikingetiden, og de er bygget af 
væsner fra en fremmed planet, og væsnerne med deres rumskibe blev naturligvis straks gjort 
til guder af de primitive bronzealderfolk. Heraf opstod legenden om Thor med sin hammer og 
ildvogn!  

Datidens rumskibe blev ikke holdt i luften af brændstof. 
De blev drevet af en naturkraft, der udsendtes fra tårne 
på de såkaldte borge. Teknikken kendes - teoretisk - af 

videnskaben i dag! Perlerækken af danske vikingeborge 
har måske været forlænget hele vejen rundt om jorden, 

mener glarmesteren fra Korsør! 
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Danmarks store krudttønde 
I skovens dybe, stille ro på Gilleleje vejen mellem 

Esbønderup og Nødebo, nogle hundrede meter inde i 
skoven mod Esrum Sø, gemmer Gribskovs bøge kroner 

Danmarks største ammunitionsdepot! 

 

Her er den ene af de 148 meget diskrete krudttønder tæt på Esrum Sø. Hver græs- og 
trædækket bunker er på størrelse med et parcelhus. 

 

Når man spadserer i den stille skov fra P-pladsen ind ad grusvejen mod Esrum Sø, så 
bliver vejen pludselig asfalteret. Midt inde i skoven? Pip! Pip! Lyder det fra trækronerne og 
netop Pip er et ord, der falder én ind ved mødet med asfalten. 

Men asfaltvejen er begyndelsen på en 38 kilometer lang labyrint af veje, som fylder en 
snes tønder land i den stille skov. Og langs vejene ligger – skjult af græs og træer - 148 
bunkers på parcelhusstørrelse. Der er to døre i hver bunker, og det er faktisk det eneste, 
som skovgæsten kan se af en af Nordkystens største hemmeligheder:                                 
Danmarks største krudttønde! 

Her er krigen aldrig sluttet                                                                                                     
Kigger den nysgerrige nærmere på døren i venstre sider af bunkerne, så  lyser en diskret 
rød lampe. Og den røde lampe betyder i al sin stille enkelthed, at her er hverken 2. ver-
denskrig eller den kolde krig sluttet, for bag hver eneste dør gemmer sig krudt og kugler og 
granater og andet isenkram, som kan forvandle selv nytårsaften år 2.000 til en stilleleg.  
Her er nemlig tonsvis af krudt fra de mindste patroner til håndvåben til store 155 mm 
Haubits granater.                                                                                                                       
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Formelt er Ammunitionsdepot Gribskov det største af fire støttedepoter under Hærens 
Parkområde. De første bygninger andre steder i landet blev bygget før og under 2. 
verdenskrig af den danske hær, men da de blev opført i mursten, bruges de ikke længere 
til ammunition. Nu ligger al Fædrelandets krudt i Gribskov. 

På vagt mod indbrud                                                                                                                     
Efter Danmarks indtrædelse i NATO blev der brug for meget mere kapacitet, så med 
Marshallhjælp blev der i 50´erne støbt og gravet langs Esrum Sø. Hele egnen var 
involveret i det store betonarbejde, og siden gav depotets drift arbejde til mange. 

En overgang var der 60 ansatte, som flyttede rundt på krudtet og kørte det til hærens 
afdelinger. I dag er der en mere eller mindre hemmelig stab på en snes mand, som 
primært skal vogte imod indbrud efter krudtet, for i vore dage er ”fjenden” ikke en 
stormende, fremmed hær, men alle de mange bander, som har bevirket, at der faktisk 
skydes en hel del mere i Dannevang i 2016 end selv under 2. verdenskrig!  

De små røde lamper afslører primært, at luft-affugtningsanlæggene fungerer, så krudtet 
holdes tørt. Og så kan man nok være nogenlunde sikker på, at man bliver videoovervåget, 
når man færdes i området!                                                                                                                                         
Desuden er alle bunkers sikret med både lynafledere og antistatiske jordspyd. Men hvis 
uheldet er ude og en bunker eksploderer, så har man begrænset mængden af sprængstof 
og tilpasset afstanden mellem bygningerne, så der ikke skulle kunne ske en kædereaktion. 

 

Den lille røde lampe afslører bl. a. at affugtningsanlægget fungerer, så krudtet holdes tørt. 
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PIP! Er ordet, der falder skovgæsten ind, når grusvejen midt inde i den stille skov pludselig 
afløses af 38 kilometer asfaltveje! 

 

 

De fleste af ”krudttønderne” er så diskrete i skovens vilde natur, at man knap bemærker 
dem. 
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Det er sådan cirka indenfor den hvide cirkel at Danmarks største krudttønde skjuler sig. 

 

”Velkommen til Gribskov” står der på skiltet ved P-pladsen ved Gillelejevejen. Her tales 
kun om natur og stilhed! 

 




