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Historien om Helsingør Vandrerhjem er historien om Dan
marks første kommunale vandrerhjem. Den tager sin begyn
delse i juni 1930, hvor Arbejdernes Oplysningsforbund og
Helsingør Idrætsforening med anbefaling fra Turistforeningen
for Helsingør og Omegn og Helsingør Sportsunion anmoder
kommunen om at medvirke ved oprettelsen af et vandrer
hjem i Helsingør. Vandrerhjemmet skulle være åbent hele
året for enhver  ikke arbejdssøgende!  mand eller kvinde
under 25 år, der var »Medlem af en af de andragende eller
de med disse sidestillede Organisationer, derunder ogsaa
saadanne Ungdomsorganisationer, som i deres Arbejde og
saa dyrker Vandre og Friluftslivet«. Helsingør Byråd bifaldt
forslaget, i første
omgang som en
34 måneders
forsøgsordning, der snart blev permanent.
Vandrerhjemmet blev indrettet ved kommunens
offentlige badeanstalt, der dengang lå ved Lappen
på nuværende Sundtoldvej (dengang Øresunds
vej) overfor vinduesglasværket, den senere, nu
nedrevne gummifabrik, Tretorn. Faktisk på en del
af det areal, der i dag benyttes som campingplads,
hvor man oven i købet indrettede en lejrplads som
en del af vandrerhjemmets aktiviteter. Det var bade
mester A. Jensens grundmurede tjenestebolig, der
ombyggedes til vandrerhjem. Ikke til de helt store
forhold, men der kunne dog indrettes tre værelser
med ialt 10 senge, et rum med bad, WC og hånd
vask, samt et spiserum med ildsted. Arbejdet, der
beløb sig til omkring 1.700 kr., blev betalt af kom
munen. Til gengæld ejede kommunen vandrer
hjemmet, der blev drevet af et udvalg bestående af
Kortudsnittet fra 1942 øverst viser placeringen af bademesterens tje
nestebolig, der blev stillet til rådighed for kommunens første vandrerhjem.
Postkortet til højre fra 1934 viser vandrerhjemmet på Esrumvej 66 i al sin
idyl med opholdsstue og sovesale for cyklende og vandrende.
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formændene for førnævnte institutioner samt et af Helsingør Byråd valgt medlem.
Prisen for en nats »herberge« med benyttelse af en seng med tre tæpper, brusebad og adgang
til spiserum og ildsted var 50 øre. For leje af sovepose skulle gæsten betale 35 øre, og samme
pris for adgang til et varmt bad. Disse ydelser skulle tilfalde bademesteren som betaling for
tilsyn, rengøring, bogføring og anmeldelse af gæster.
Det blev den nye gummifabrik Tretorn, der skulle jage det nye vandrerhjem væk fra sin smukke
beliggenhed. Det betød, at vandrerhjemmet i første omgang måtte flytte til en privat ejendom
på hjørnet af Uffesvej og Esrumvej, som kommunen betalte, indtil der kunne findes andre pas
sende muligheder.

Wisborg
På initiativ af de socialdemokratiske børne
og ungdomsorganisationer, blev der i april
1937 indkaldt til et møde med alle Hel
singørs ungdomsforeninger med henblik på
at etablere et vandrerhjem og en lejrplads.
Socialdemokraterne stod klart i spidsen
for mødet i Arbejdernes Forsamlingsbyg
ning i Stengade, hvor tømrermester Poul
Østergaard Bertelsen bød velkommen. Han
mindede gæsterne om den betydning, som
friluftslivet havde for alle ungdomsorgani
sationerne – helt i borgmester Peder Chris
tensens ånd. »Helsingør By har saa mange
Attraktioner og saa smuk en Beliggenhed, at
den ganske naturligt trækker mange Men
nesker til – og det gælder ogsaa Ungdom
men«, skrev Helsingør Socialdemokrat i
sin reportage fra mødet den 19. April 1937.
Bertelsen meddelte, at byen ganske vist
kunne byde 30 unge mennesker husly på
herberget på Esrumvej, men ikke tilbyde
nogen lejrplads efter, at kommunen havde
udlejet Grønnehavearealerne. Nu måtte
tiden være inde til at få ændret disse forhold
og opfordre alle organisationer til at stå sam
let om denne opgave. Han fik klart bifald fra
pastor Dalsager fra FDF, ingeniør Lang fra

Wisborg var en fin, stor villa, opført i 1906 som sommerbolig for
den svenske godsejer Ludvig Bertelsen. Dengang lå den helt ud
til vandet, kun adskilt ved en spadseresti. Senere ejedes den af
skibsreder Sort, om hvem forfatteren til bogen »Strandvejen, dens
Huse og Mennesker«, William Haste, fortæller: »Hans dampskibs
selskab ville han have døbt »Havet«, men han kaldte det hurtigt
selv for »Sortehavet«.
Illustration fra Hastes bog, udført af Franz Sédivy 1930.
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Med købet af den stadig eksiste
rende ejendom Wisborg ved
Trykkerdammen indledte
Helsingør sin gode vane med at
have domicil i tidligere fornemme
sommervillaer! Desværre kender
vi ikke arkitekten bag Wisborgs
bastante bygningsværk, men et
populært og stateligt vandrerhjem
var det unægtelig i mange år.
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spejderne, bogholder Bruun fra KU og forretningsfører Berthelsen
fra Oplysningsudvalget. Også lederparret på det midlertidige vand
rerhjem på Esrumvej, Hans Ulli og Kit Wölffel, gav projektet deres
klare støtte. Mødet resulterede i nedsættelsen af et arbejdsudvalg
til formålet bestående af tømrermester Poul Østergaard Bertelsen
som formand, ingeniør Per Lang, pastor Johannes Dalsager,
skibsbygger Kaj Lindberg, ekspeditrice, frøken Hartmann Peter
sen, bogholder C. Bruun og arbejdsmand Hans U. Wölffel.
Arbejdsudvalget havde i løbet af april 1937 udset sig nogle egnede
bygninger til vandrerhjem, bl.a. Taarnhøj ved Gl. Hellebækvej,
ejendommen på Uffesvej, Villa Kig Ud på Kongevejen 46, Welan
derhjemmet og ejendommen Bergmandsdal på Søndre Strandvej.
Man blev dog hurtigt enige om, at det optimale ville være op
førelsen af en helt ny bygning til formålet, hvor kommunen kunne
stille garanti for byggesummen og yde et årligt tilskud. Kommunen
krævede dog i den forbindelse, at man dannede »en Organisa

tion, der kan bygge Vandrerhjemmet samt varetage dets Drift«. Formanden for arbejdsudvalget
gik derfor i gang med at lave udkast til en sådan organisation af de interesserede foreninger og
indkalde dem til et stiftende møde. Det fandt sted den 22. januar 1938. Til stede var Helsingør
afdelingerne af Dansk Vandrelaug, Frivilligt Drengeforbund, Dansk Spejderkorps, Konservativ
Ungdom, KFUK Spejderne, KFUM Spejderne, Danmarks socialdemokratiske Ungdom, Han
dels og Kontormedhjælpernes Ungdomsafdeling, De unges Idræt og Dansk Pigespejderkorps.
Kun Radikal Ungdoms to repræsentanter nærede betænkelighed ved det planlagte nybyggeri,
da de mente, at det ville blive en for stor udgift for kommunen. Lidt det samme gjorde Konserva
tiv Ungdom, men her ville man dog ikke bryde samarbejdet og gik derfor med til stiftelsen af
foreningen »Helsingør Vandrehjem«, hvis formål var at oprette og drive et vandrerhjem i Hel
singør.
I marts 1938 foreslog kommunens sportsudvalg, at man købte den store villa Wisborg ved
Trykkerdammen på Søndre Strandvej. Den var på daværende tidspunkt ejet af direktør og ho
telejer Ejnar M.T. Møller, der tilbød at sælge den for 50.000 kr. med ca. 33.000 kr. i udbetaling.
Allerede på et møde den 10. marts vedtog foreningen at købe ejendommen, og den 12. marts
var der oprettet købekontrakt. Kommunen bidrog ved at afdrage og forrente lånet på ialt 53.000 kr.
Den 6. april blev der holdt repræsentantskabsmøde, hvor købet af Wisborg og låneoptagelsen
blev enstemmigt godkendt, og lovene for foreningen »Helsingør Vandrehjem« ligeledes ved
taget med få ændringer og efterfølgende trykt. Til medlemmer af bestyrelsen valgtes ingeniør
Per Lang, pastor Johannes Dalsager, kordegn Aage Christensen og tømrer Poul Østergaard
Bertelsen, der blev formand. Dertil kom yderligere tre medlemmer udpeget af byrådet, der blev
valgt ved et lukket møde den 11. april 1938, nemlig Kaj Lindberg, Jørgen Grau og Carl Veistrup.
Man kan forøvrigt undre sig over stavemåden »Vandrehjem« i foreningens første trykte love, da
den korrekte betegnelse er et »Vandrerhjem«, altså et sted, hvor en vandrer kan finde husly. Det
er jo ikke selve hjemmet, der vandrer fra sted til sted! Stadig finder man dog begge staveformer
benyttet – helt legalt ifølge retskrivningsordbogen.
Det nye vandrerhjem havde virkelig fået en ideel beliggenhed på den 2.624 kvadratmeter store
grund med vid udsigt over Øresund til Ven og Sveriges kyst. Samtidig var ejendommen et godt
eksempel på et af kystens eksklusive gamle landsteder.
Den stadig eksisterende villa Wisborg er opført som sommerbolig i 1906 for den svenske gods
ejer Ludvig Bertelsen på en grund, der indtil 1867 tilhørte Helsingør Vandkompagni. I 1921 blev
ejendommen overtaget af civilingeniør Carl Holtermann, senere af restauratør og skibsreder
S.J. Sort, der angiveligt ville have kaldt sin virksomhed for »Sortehavet«. I slutningen af 30’erne
solgte han den til Ejnar M.T. Møller, der således ikke havde villaen længe, før den blev vandrer
hjem.
Den 19. april kunne vandrerhjemmet holde sit første møde på Wisborg, og her benyttede man
lejligheden til at kigge nærmere på herlighederne. Hurtigt kunne man se, at der skulle laves
væsentlige ændringer, som man overlod byens arkitekt Volmar Drosted at lave tegninger til. Han
var nemlig godt kendt med villaen, da han havde lavet nogle ombygninger af denne, da den
var i Sorts eje. Man gik også i gang med at købe det nødvendige inventar, bl.a. 80 køjesenge
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fra rederiet DFDS, som inklusive
nymaling ville koste 800 kr. leveret
på stedet. Antallet kom næsten til
at passe med det antal køjer, som
arkitekt Drosted havde forestillet
sig ved præsentationen af ombyg
ningsprojektet på mødet den 5.
maj, nemlig 44 kvindekøjer og 16
mandskøjer i stuen og 26 mands
køjer i kælderen. På mødet drøf
tede man også »forskellige Former
for Fodvask og Toiletrum« med
arkitekten, inden han senere kunne
fremlægge sit endelige overslag
for indretningen af Wisborg til
vandrerhjem, der ville beløbe sig til
12.412 kr. Hertil kom opførelsen af
et cykleskur – en meget vigtig ting
dengang.
En anden vigtig ting var ansæt
telsen af en daglig bestyrer af
vandrerhjemmet. Til denne stilling
havde man modtaget 93 ansøg
ninger, blandt hvilke man fandt 7
ansøgere »særlig kvalificerede«.
Det endelige valg faldt på meje
rist Holger Clausen og hustru som
egnet bestyrerpar.
Den 22. juni 1938 kunne Helsing
ørs nye vandrerhjem tages i brug.
Om indvielsen skrev avisen Nord
sjælland samme dag: »Ved Middagstid samledes idag paa Villa Wisborg, Helsingørs nye
smukke Vandrehjem, dettes Bestyrelse med Politimester Wineken, Kaptajn Krieger, Repr. fra
Helsingør Byraad, den svenske, den københavnske og den helsingørske Presse til Hjemmets
Indvielse. Borgmester P. Christensen bød Velkommen og gjorde Rede for Hjemmets Tilblivelse
og dets centrale Beliggenhed ved den nye Færgevej. Vi har, sagde Borgmesteren, ikke ønsket
at skabe en ny kommunal Institution, men kun at yde denne gode Sag Hjælp til Selvhjælp, idet
vi tror, at Ansvarsbevidstheden og Sagens Løsning bliver størst og bedst under denne Form.
Interessen for Vandresagen holdes bedst vedlige, naar Sagen ledes af dens egne Mænd.
Senere talte Helsingør Vandrehjems Formand, Tømrer Poul Berthelsen, og fortalte om Hjem
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På det skønt beliggende Wisborg
måtte de overnattende vandrere
og cyklister følge Herbergsringens
regler suppleret med vandrerhjem
mets egen husorden, der i juni
1938 blev nedskrevet på maskine
til gæsternes orientering. En pris
liste (herover) blev også udarbej
det, og her kunne man købe de
nødvendige måltider og drikke
varer, naturligvis også hvidtøl og
skibsøl fra Wiibroes Bryggeri.
Men ingen pilsnere!
Fotografiet viser iøvrigt Wisborg
mens det endnu var sommervil
la. Da var der bygget et drivhus
op mod havestuens sydmur.
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mets Anvendelse og Indretning. Efter at de smukke Lokaler var beset, begav Selskabet sig ud til
Sommariva, hvis Ledelse havde inviteret til en Besigtigelse af Etablissementet og Frokost.«
Det ny vandrerhjem fik den forventede succes og belægning, idet man på bestyrelsesmødet i
februar 1939 kunne glæde sig over 5.385 overnattende gæster i tiden 23. juni 1938 til 1. februar
1939, et tal, der var steget til 6.973 ved repræsentantskabsmødet den 26. maj. At man alt for
ofte havde måttet afvise gæster, fordi alle pladser var belagt – alene 800 måtte afvises i pinsen!
– viste med al tydelighed, at der kunne bruges mange flere sengepladser. Ved mødet kunne
man også notere sig, at vandrerhjemmets tilsluttede organisationer talte 2.309 medlemmer.

Wisborg bliver
hovedkvarter for Gestapo
En udvidelse af vandrerhjemmet var et højt prioriteret ønske, men kommunen kunne ikke
bidrage til denne, hvorfor man i 1940 blot lod opføre en udbygning i gården med adgang fra
kælderen. I mellemtiden blev Danmark som bekendt besat af tyskerne, der beslaglagde Wis
borg til brug for indkvartering af soldater. I tiden fra 28. april 1940 til 15. februar 1941 var huset
således »taget i Brug til andre Formaal end den egentlige Hensigt dermed«. De indkvarterede
soldater betalte ganske vist 60 øre pr. nat, men det bedrede ikke situationen, at der alligevel var
ledige pladser, hvor civile gæster kunne overnatte. Efter forhandling med Herbergsringen fandt
man det nemlig »uheldigt at lægge Vandrere sammen med de fremmede Tropper«. Så var det
bedre at finde lokaler andetsteds, eksempelvis på den nærliggende Teknisk Skole. Også gym
nastiksalen på skolen ved Kongevejen kunne benyttes i sommerferien. I foråret 1941 var Wis
borg dog atter rømmet for soldater og hjemmet klar til at modtage de vandrende, hvilket satte
gang i planerne for ønsket om en større udvidelse. Bestyrelsen kunne iøvrigt konstatere, at der
i 1940 havde været 2.466 danske vandrere med 2.727 overnatninger. Det var bemærkelses
værdigt, men også helt naturligt, at ingen udenlandske vandrere havde fundet vej til Helsingør.
I 1942 havde der været 7.069 overnattende gæster, hvilket var ganske tilfredsstillende. Udvidel
sen skulle arkitekt Drosted lave tegninger til, men det blev kun ved planerne.
Den 1. december 1943 rykkede det lokale Gestapo, ledet af kriminalsekretær Hans Juhl – af
helsingoranerne kaldet »GestapoJuhl«  ind i Wisborg for at bruge villaen som hovedkvarter for
Gestapo i Nordsjælland. Denne var blot en af flere beslaglagte strandvejsvillaer, hvorfra tyskerne
søgte at få kontrol over kystområdet og hindre antityske aktioner. Ganske vist tilbød tyskerne,
høflige som de faktisk altid var, at betale en årlig leje på 14.000 kr. indtil 1. december 1944 og
derefter 11.000 kr. i årlig leje. Dertil kom betaling på 500 kr. ved lejemålets indgåelse og samme
beløb ved opsigelsen, men det opvejede i sagens natur ikke ulemperne ved, at man endnu
engang måtte søge efter egnede lokaler andetsteds i byen, denne gang også i Stauninggaarden
på Gl. Hellebækvej. Lejekontrakten blev drøftet og udfærdiget ved mødet den 24. februar 1944,
der snart blev afbrudt af luftalarm og måtte genoptages den 1. marts, men langt om længe blev
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Da Wisborg var beslaglagt af Gestapo, fik vandrerhjemmet
i foråret 1944 mulighed for at låne DUI’s feriehjem, Stau
ninggaarden, på Gl. Hellebækvej, hvor man kunne have 90
overnattende gæster. Feriehjemmet skulle DUI naturligvis
bruge i skolernes sommerferie, men da kunne vandrerhjem
met få rådighed over Almenskolens gymnastiksale, der
kunne rumme 150 vandrere. Efter ferien kunne vandrere
og cyklister atter drage den skønne tur ud ud ad Gl. Hel
lebækvej. I artiklen til det her viste avisudklip kan man læse
særdeles rosende ord om bestyrerparret:
»Det er os en glæde at se ledelsen for begge vandrer
hjemmene lagt i hænderne på Wisborgs gamle værtspar,
hr. og fru Clausen. Clausens har jo skabt det gode ry, som
Helsingørs Vandrerhjem har rundt i landet. Hr. og fru Claus
en er nemlig mere end blot bestyrere for vandrerhjemmet;
det er som herbergsfar og herbergsmor, de leder vandrer
hjemmet. Og ved en rolig og myndig, men altid elskværdig
optræden forstaar de at holde den orden og justits, som
nødvendigvis må være på et vandrerhjem. De er sikkert to
af landets mest populære herbergsforældre!«

lejekontrakten godkendt af begge parter. Wisborg blev nu for alvor rammen om det berygtede
hemmelige tyske politis virke, og kælderen indrettet som forhørsrum og fængsel. Mange historier
er skrevet om bl.a. de danske modstandsfolk, der kom i forhør og tortur på Wisborg.
Efter freden i maj 1945 blev Wisborg overtaget af det danske politi til internering af krigsforbry
dere, men på bestyrelsesmødet den 12. september kunne formanden meddele, at der skulle
»være god Udsigt til at Wisborg igen kan benyttes fra den nye Sæsons Begyndelse«, og det
viste sig at holde stik. Den 1. april 1946 blev Wisborg med Indenrigsministeriets tilladelse frigivet
til vandrerhjem på betingelse af, at den på grunden liggende fængselsbarak fortsat skulle være
til rådighed for fængselsvæsenet, og at bestyrer Clausen og hans hustru indtil videre skulle
»varetage Forplejningen af de i nævnte Barak værende Fanger«. Forinden de vandrende at
ter kunne modtages, måtte skaderne efter tyskernes brug af huset dog udbedres, hvilket var
afsluttet den følgende måned, og nu gjaldt det om, at »vort Vandrerhjem atter genvinder sit
gamle Ry«, som formanden udtrykte det. Stadig kunne kælderen  bortset fra køkkenet i denne
 dog ikke benyttes, da fængselscellerne endnu ikke var fjernet, men man skulle da gerne
kunne komme op på et betydeligt større antal overnatninger end de 1.607, der havde været
på Stauninggaarden og Almueskolens gymnastiksal. Det lykkedes da også over al forventning,
da 5.184 overnattende gæster, heriblandt 660 udlændinge, kunne registreres i løbet af som
meren. Den ønskede udvidelse af Wisborg med en lang, lav sidebygning, der var beregnet til
at koste 400.000 kr.  en ganske betragtelig sum dengang  trængte sig derfor atter på, men i
betragtning af boligsituationen og en deraf følgende debat om rimeligheden i at bruge så mange
penge til et vandrerhjem, måtte en sådan udvidelse prioriteres lavt, hvorfor man besluttede
sig for at afvente bedre tider. År for år øgedes antallet af overnattende gæster, således 9.135 i
1947, 9.590 i 1948, 11.028 i 1949, 10.647 i 1950 og en stadig stigning de følgende år. I februar
1950 var byggeplanerne godkendt af kommunen og afventede blot ministeriets endelige god
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»Helsingør er fremsynet når det gælder turismen«, skrev Helsingborg
Dagblad i april 1950 i forbindelse med planerne om såvel udvidelsen af van
derhjemmet, som opførelsen af et helt nyt hotel ved havnen. Flere mente,
at man med udvidelsen af Wisborg samtidig fik løst den lokalemangel, byen
havde, når det gjaldt forsamlinger. Udvidelsen med 200 nye sengepladser
var tænkt som en stor sidebygning ud mod vandet, tegnet af arkitekt Svend
Aage Nielsen i 1949. Herunder er forslaget vist af tegneren Knutsson i Hel
singborgs Dagblad.
En hård debat om de bekostelige udvidelsesplaner blev ført i medierne, og
partiet Venstre fandt det særdeles uheldigt at bruge 400.000 kr af skatte
ydernes penge  »lige så meget som det koster at opføre 810 villaer«  på
en udvidelse af vandrerhjemmet, og udsendte derfor den her viste propa
gandafolder mod projektet i forbindelse med det forestående byrådsvalg.

kendelse, men denne trak ud, og snart var det financieringen af arbejdet, der voldte problemer.
I sommeren 1953 havde bestyrelsen efterhånden tabt tålmodigheden, og i mellemtiden var et
spændende alternativ dukket op.

Et helt nyt vandrerhjem
I maj 1953 havde kommunen fået et tilbud om at købe ejendommen »Villa Moltke« på Nordre
Strandvej 24 for 185.000 kr.; et køb byrådet vedtog ved sit møde den 18. maj. Tanken var at
anvende denne helt ideelt beliggende villa til vandrerhjem og lejrskole i stedet for Wisborg,
som kommunen så kunne overtage til andre, mere passende formål. Man havde bedt arkitekt
Svend Aage Nielsen om at udarbejde et skitseforslag til ombygning og indretning af villaen til
sit nye formål, hvilket ville koste ialt ca. 480.000 kr. Det drejede sig om ombygning af hoved
bygningen og den tilhørende gartnerbolig, samt opførelse af et cykleskur. Magistratens argu
ment for anvendelse af Villa Moltke til vandrerhjem blev forelagt byrådet den 14. Juni 1954:
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Villa Moltke fo
tograferet få år
efter vandrerhjem
mets overtagelse af
ejendommen.
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Villa Moltke var en markant villa, der også blev
angivet ved navn på samtidige topografiske
kort, som det her viste (udsnit) fra 1942. Man
ser tydeligt den store grund, villaen blev byg
get på. Det var naboen i nr. 26 mod nordvest,
skibsreder Theodor Koch, der havde solgt to
af sine parceller til Erik Moltke. Som man også
fornemmer af kortet, havde Koch da også
stadig rigelig plads rundt om sin store villa, der
senere fik navnet Lundehave, men uden at få
æren at være angivet på landkortet. Sammen
lign med kortet side 14.

»Det skønnes, at byen, om det
foreliggende forslag bringes til
udførelse, har et vandrerhjem,
der såvel med hensyn til størrelse
som indretning tilfredsstiller alle
rimelige krav. Endvidere vil der
i ejendommen blive nogle gode
lokaler, som i vintertiden, hvor
vandrerhjemmene kun i ringe
grad er benyttet, kan udnyttes
til møder, foredrag og lignende,
hvilket er i høj grad tiltrængt.
Under hensyn til, at ejendommen desuden skønnes ideelt beliggende til det omhandlede formål,
samt under hensyn til at udførelsen af det heromhandlede projekt er væsentlig billigere end den
tidligere foreslåede udvidelse af det eksisterende vandrerhjem, skal magistraten tillade sig at
indstille, at byrådet under forbehold af Indenrigsministeriets og justitsministeriets godkendelse
vedtager at overdrage ejendommen til foreningen »Helsingør Vandrerhjem« til indretning af van
drerhjem i overensstemmelse med de i det foranstående angivne retningslinier samt at meddele
foreningen, at man vil være sindet at yde fornøden kommunegaranti for de til gennemførelse af
ombygningen nødvendige lån«. Magistratens indstilling blev godkendt af byrådet den 28. juni,
hvor kun venstres medlem var imod, idet vedkommende ikke fandt det forsvarligt at bruge så
mange penge, når byen allerede havde et udmærket vandrerhjem. Desuden fandt Venstre det
uforsvarligt at inderette et vandrerhjem klos op ad naboen, grosserer Andreas Collstrops fine
gamle sommervilla, »Lundehave«, der nu fungerede som Carlsbergfondets æresbolig, samt det
overfor liggende, nok så bekendte forlystelsesetablissement »Sommariva«.
Allerede den 24. maj havde en enig bestyrelse sagt pænt ja tak til kommunens planer, og med
skiftet af vandrerhjem, benyttede den mangeårige formand, Poul Østergaard Bertelsen, sam
tidig lejligheden til at frasige sig genvalg som formand. Han afløstes af grovsmed og byråds
medlem Svend B. Larsen, der kom til at sætte sit markante præg på vandrehjemmets udvikling i
de 22 år, han virkede som formand.
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Erik Oluf greve Moltke
Den 26. august 1952 kunne man læse følgende
dødsannonce i Helsingør Dagblad: »Indehaveren
af »Villa Moltke«, Nordre Strandvej 24, Greve Erik
Moltke, er afgået ved døden, 84 år gammel. Greve
Erik Moltke, der var slægten Moltkes ældste, var
den sidste levende søn af Udenrigsminister Frederik
Moltke. ”Villa Moltke” var kun sommerbolig; sit hjem
havde afdøde på St. Annæ Plads i København. Han
var stærkt interesseret i kunst og musik.«
Grev Erik Moltke, der her ses på et af de få billeder,
der eksisterer af ham, synes ikke at have gjort noget
væsen af sig her i byen, så oplysningerne om ham
har været sparsomme. Et blik i Kraks blå bog, der
ellers har biograferet flere af slægten Moltke gennem
årene, giver intet resultat. Greven har åbenbart ikke ønsket optagelse her, uagtet slægten
Moltke har sat sit væsentlige præg på byen. Således var greve Adam Gottlob Moltke til grev
skabet Bregentved den, der lod det nuværende Marienlyst Slot opføre i årene 17581764 efter
tegninger af den franske arkitekt NicolasHenri Jardin. Marienlyst blev iøvrigt hurtigt overtaget af
kong Frederik den Femte, så »Den Greve Moltkiske Glædeshauge og Palais« er den mest be
synderlige del af Marienlysts lange historie. Om det er Erik Moltkes tipoldefars virke i sundtolds
byen, der har lokket ham til at opføre en gigantisk sommervilla i passende nærhed
af Marienlyst  endog på en del Marienlysts tidligere jorder  er ikke til at vide,
men en anden i familien Moltke, Adam Henrik Carl greve Moltke, købte i 1875
det stadig eksisterende landsted »Mon Plaisir« på Søndre Strandvej 36, hvor
han boede i en del år. Og i 1870 havde Oscar Peter August greve Moltke
købt to gårde ved Esrumvej, så familien Moltke var bestemt ikke ukendt
med og i vor gamle købtstadskommune.
Erik Oluf greve Moltke blev født den 22. marts 1868 i København og var
den sjette og yngste søn af udenrigsminister, lensgreve Frederik Georg
Julius Moltke (18251875; billedet til venstre) og Caroline von der Maase
(18271886). Han var barnebarn af Adam Wilhelm Moltke (17851864), der en
overgang var statsminister og formand for den grundlovgivende rigsforsamling i
1849. Det var den gren af Moltkefamilien, som besad grevskabet Bregentved, men
det var Erik Moltkes ældste bror, lensgreve Frederik Christian Moltke (18541936), der tradi
tionen tro overtog grevskabet. I 188791 foretog han således større ombygninger af Bregentved,
hvor også hovedbygningen ændrede udseende, men det er jo en anden historie.
Erik Moltke, der blev student og senere cand. phil. fra Københavns Universitet i et os ubekendt
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Da Erik Moltke byggede sin sommervilla i Helsingør, boede
han i en af de store herskabslejligheder i ejendommen Sct.
Annæ Plads 11 i København til sin død i 1952. Man kunne
forestille sig, at han har haft hele førstesalen under de to fron
toner, som man ser på billedet. Huset er opført i 1801 efter
tegninger af arkitekten J.H. Rawert. Fotografi: EDC Erhverv
Poul Erik Bech, 2010.
Kortet herunder viser området i 1898, hvor skibsreder C.P.A.
Koch for længst har bygget sin sommervilla, Nordre Strandvej
26, med tilhørende portnerbolig og stald. Nabogrunden mod
sydøst er ubebygget. Det er her Villa Moltke senere bygges.
Nordvest for Kochs ejendom er endnu en sommervilla (Ndr.
Strandvej 28), opført for fabrikant F.C.A. Demant i 1885. Også
her er bygget portnerbolig og garage ud til vejen. Bemærk
stikvejen ned til Nationernes Allé, som er nyanlagt og endnu
ikke fuldt udbygget med Marienlyst Badehotels gæsteboliger.
Sammenlign med kortet side 12.

fag, boede som dreng sammen med sin mor, der var blevet enke i 1875, og hendes 8 tjeneste
folk i en stor lejlighed i Bredgade 41 i København. Senere må han være flyttet til provinsen,
idet folketællingen
for København 1911
oplyser, at han er
kommet til kommunen
i 1893 fra Freerslev
i Haslev sogn. Da
denne landsby var en
del af det Moltkeske
gods, er det måske
ikke så mærkeligt. Han
er muligvis flyttet ind i
en lejlighed på anden
sal i Amaliegade 22,
hvor han i hvert fald
boede i 1899. Senere
fik han en stor første
sals lejlighed på Skt.
Annæ Plads 11, hvor
han boede resten af
sit liv.
Det areal, Moltke
havde udset sig til
sine fremtidige som
merophold, var en del
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af Marienlyst Slots tidligere strandjorder. Da kommunen i 1851 købte Marienlyst af staten, solgte
man straks de fleste af jordene fra for at financiere købet af selve bygningen med parterrehave.
Siden købte kommunen flere af dem tilbage! Strandjorderne valgte kommunen at sælge i 1880
ved at udstykke arealet i 12 parceller, og det varede ikke længe før alle parceller på vandsiden
af den i 1877 anlagte Nordre Strandvej var solgt. Skibsreder og konsul C.P.A. Koch købte
således i 1881 et par af de sydligste parceller og byggede en flot sommervilla, Nordre Strand
vej 26. Sønnen, skibsreder Theodor Koch, udvidede tilliggendet ved i 1887 og 1893 at købe
naboparcellerne. Han byggede dog ikke nyt, men valgte senere at sælge to af parcellerne til
Erik Moltke, der dermed fik et passende grundstykke til sin nye sommervilla.
At Moltke ville have en stor sommervilla ved kysten, var han ikke ene om. Det var tidens trend
at bygge stort, også til fritiden. Sommerhuset skulle nærmest være en kopi af vinterboligen,
hvilket betød, at man ofte fik transporteret væsentlige dele af møblementet med skib fra hoved
staden til sommerhuset, om end nogle valgte at købe det nødvendige løsøre til sommerophol
det. Et sommerhus, som det den ugifte og enlige Erik Moltke i sensommeren 1909 bad arkitekt
Gotfred Tvede om at give forslag til, var usæd
vanligt stort. Langt de færreste havde vel råd til
en helårsbolig af den størrelse.

Grev Moltkes Villa
Arkitekten Christen Gotfred Tvede (18631947)
var en af hovedstadens kendte arkitekter, der i
Nybrogade 18 drev en af landets største tegne
stuer. Efter opførelsen af Moltkes villa, havde
Tvede omkring 1912 været i området for at lave
ombygninger ved Gurrehus, men ellers synes
han ikke at have lavet noget synderligt heroppe.
Han havde god erfaring med herregårde, og han
yndede brugen af røde mursten til sine huse.
Måske netop derfor har Moltke foretrukket denne
arkitekt. En efterårsdag i 1909 er Tvede gået
ned til Sct. Annæ Plads 11 for at vise Moltke sine
skitser til en passende sommervilla. Greven har
sikkert fundet forslaget ganske tilfredsstillende,
men har utvivlsomt foreslået ændringer hist og
her, inden Tvede i december kunne lade de endelige tegninger udføre på tegnestuen. Den 15.
marts 1910 fremsendte Tvede den her viste ansøgning til bygningskommissionen i Helsingør
med begæring om tilladelse til opførelse af en villa på den store strandgrund. Byggeriet er utvivl
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Godfred Tvedes original
tegninger er bevaret i
Helsingør Kommunes
byggesagsarkiv. Eksempel
vis den her viste tegning af
villaens vestfacade, som
man ser den fra Strandvejen.
Man må tro, at arkitekten har
lavet en skitse, måske i form
af en farvelagt akvarel eller
tegning, som han har forelagt
Moltke inden han lavede de
endelige bygningstegninger.
En sådan ville have været
spændende at kunne vise
her.
Postkortet til venstre viser
Villa Moltke lige efter færdig
gørelsen, hvor haven endnu
ikke er groet til. Bemærk
også den lille runde åbning i
gavlkvisten mod syd. Den er
i 1950’erne udskiftet med et
regulært vindue.
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somt påbegyndt senere på foråret, så snart alle tilladelser var i hus. Det var ikke Tvede selv, der
ledede byggeriet, men derimod den arkitektstuderende Niels Rosenkjær (18861928), der netop
var blevet ansat som studentermedarbejder på Tvedes tegnestue sammen med studiekamme
raten Terkel Hjejle. De to arkitekter er bedst kendt i Nordsjælland for det nuværende kunstmu
seum »Munkeruphus« ved Dronningmølle, som de tegnede i 1915 som sommerbolig for in
geniør Frederik Raaschou, men denne yndefulde træbygning i noget nær amerikansk kolonistil,
er så ganske langt fra Moltkes bastante sommervilla i røde mursten og det høje tag belagt med
engelske »Brindletiles«. Så har Rosenkjær måske haft det bedre med at sende en ny ansøg
ning til bygningskommissionen den 20. september vedlagt Tvedes tegninger til en portnerbolig,
der skulle placeres med gavlen ud mod Nordre Strandvej og siden mod den offentlige stikvej til
stranden. Den var nemlig lavet af træ og lignede et rigtigt sommerhus  i nordisk stil.
Den kunst og musikinteresserede bygherre har utvivlsomt haft en væsentlig finger med i spillet,
hvad angår det mægtige bygningsværks detailler. Det romantiserede, herregårdsagtige islæt er
umiskendeligt, og selv om det fine og detaillerede indvendige snedkerarbejde var normen på
det tidspunkt, synes huset alligevel udstyret overdådigt. I sit ydre har bygningen et umiddelbart
nyklassicistisk præg med sin hvidpudsede tandsnitgesims under taget og regelmæssige vinduer
med småsprossede rammer uden markante indfatninger. Et strejf af jugendstilens bløde former
markerer sig samtidig ved de let svungne franske altaner, der glider ind i facadens murværk,
mens den svagt rundede karnap i den store dagligstue mod vandet er kronet med et kraftigt,
balusterprydet rækværk omkring førstesalens altan, der leder mod tidligere stilarter. Huset er en
fin repræsentant for tidens kvalitetsbyggeri, hvor kun de bedste materialer og ypperligt hånd
værk retfærdiggør legen med tidligere tiders stilarter og udtryk. Brugen af tilhugget bornholmsk
granit, ikke kun til soklen, men også til den store hovedtrappe og andre detailler, var mere nor
men end undtagelsen dengang. Netop granittens samspil med det fine, røde murværk er altid
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en fornøjelse at betragte ved byggeri fra de første årtier af det 20. århundrede, der ikke mindst i
hovedstaden er rigt repræsenteret.
Huset er noget uregelmæssigt i sin grundplan. Hovedbygningen synes, set fra vejen, omklamret
af en lav vinkelbygning mod nord og en højere gavlvendt sidebygning mod syd. De forskellige
bygningshøjder danner mange tagflader, der møder hinanden, hvilket kunne være en bevidst
søgen fra arkitektens side mod herregårdens typisk mange bygninger, opstået ved tidens
knopskydninger. Samtidig danner gavlfremspringet mod vest en egnet placering for den store
granittrappe op til hoveddøren. Fra søsiden er hovedbygningen derimod klart defineret ved sin
markante symmetriske façade domineret af det fremspringende, afrundede midtparti flankeret
af to høje vinduesfag gående gennem begge hovedetager og delt ved diskret svungne franske
altaner ud for førstesalens vinduesdel. Set herfra er det meget høje, helvalmede tag belagt
med flade tegl et særdeles markant element i bygningens arkitektur. Arkitekten har for næsten
enhver pris søgt at undgå for mange brud på de fire tagflader og kun udstyret dem med hver
sin fine, klart definerede femkantede karnap, der giver lys til tagetagens værelser. De øvrige
loftsrum måtte lade sig nøje med små, diskrete tagvinduer, der i dag er udskiftet med langt
større af slagsen.
Tværbygningen mod nord indeholdt i stueplanet køkken, spisekammer, folkestue og en lukket
gård, mens førstesalen indeholdt to folkeværelser mod vest, og husjomfruens store opholds
stue med herlig udsigt til vandet, og bag denne soveværelset midt i bygningen. Under denne
tværbygning var husets eneste fulde kælder indeholdende rum til brænde, vin og viktualier.
Tjenestefolkene havde også lokaler i hovedbygningens tagetage, hvor bl.a. stryge og linned
stuen fandtes, tilligemed fem ikke nærmere specificerede værelser.
I hovedbygningen skulle Erik Moltke opholde sig i sommermånederne, så her var der ikke sparet
på udstyret. Ad den store granittrappe kom man til den rigt dekorerede og stadig eksisterende
hoveddør i nyklassicistisk stil. Herfra kom man ind i en forstue med garderoberum og toilet, inden
man gennem en rundbuet åbning trådte ind i trapperummet, der i dag er vandrerhjemmets recep
tion, og også fungerede som forstue til dagligstuen. Dagligstuen med rigt profilerede brystnings
paneler og indrammede vægfelter over disse, samt fløjdørene kronet af fremspringende gesim
ser og med fyldingsfelter i murtykkelsen viste med al tydelighed, at her var husets fornemste
rum. Fra dagligstuen kunne man komme ind i herreværelset mod syd, der også var flot udstyret.
Især gjorde den fine nybarokke dør med knækkede gerichter og kronet af et medaillonfelt et flot
indtryk. Den førte ud til forstuen og gav således direkte adgang til herreværelset uden, at man
skulle gennem trapperummet og dagligstuen. Nord for dagligstuen lå spisestuen, der i dag sam
men med havestuen fungerer som vandrerhjemmets spisesal. Den var, som spisestuer forøvrigt
meget ofte var på den tid, også særdeles rigt udstyret. Moltke kunne virkelig spise standsmæs
sigt her, for den vestlige ende af spisestuen afsluttedes med en søjleprydet, rundbuet åbning til
anretterbordet, bag hvilket var et smalt anretterrum med adgang til og fra køkkenet via tjeneste
folkenes trapperum. Man kunne også gå fra anretterrummet ind i spisestuen via en smal dør på
sydsiden af den rundbuede åbning, når spisebordet skulle dækkes og maden serveres direkte.
Nordsiden var udstyret med en nyklassicistisk kamin, der gav varme til spisestuen.
18

Tvedes tegninger er i dårlig stand efter flittig brug gennem årene. Men de er
frem for alt bevarede i kommunens byggesagsarkiv. Herover er grundplanen
af stueetagen gengivet, og man får en god fornemmelse af de store rum og
deres anvendelse. Hovedtrappen er anbragt i hjørnet mod den fremspringende
gavlbygning til højre. Da vandrerhjemmet overtog bygningen, blev der bygget en
tilsvarende trappe, om end i langt ringere kvalitet, op mod den nordre sidefløj.
På snittegningerne af bygningen får man indtryk af de fornemme døre, panel
værker og indfatninger, der for størstedelen stadig er bevaret. Til venstre er det
den fine medaillonkronede dør fra herreværelset ud til forhallen. I midten ses
havestuens fløjdøre og panelværker ud mod forstuen, og yderst til højre spise
stuens vestvæg med anretterbordet og en fin nyklassicistisk kamin.
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Kvistene er ved nærmere eftersyn
en detaillerigdom at skue. Det
klassicistiske tandsnit er nærmest
et »must«, uanset om det er husets
hovedgesims, kvistenes gesimser
eller karnapperne. Alle kvistene
krones af en finurlighed som den
nederst til venstre viste knop,
der ligner en citronblomst under
udspring. Dens organiske former
viser, ligesom de franske altaner
(t.v.), at arkitekten har leget med
tidens jugendstil.
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Det store røde tag er ikke de konven
tionelle vingetegl, men derimod de en
gelske »Brindle Tiles«, som er teglplader,
der lapper ind over hinanden og dermed
gør taget tæt. Lidt i princippet som et
skifer eller spåntag. Taget har stadig sin
oprindelige belægning, idet vandrerhjem
met måtte indkøbe supplerende tegl fra
England, da taget skulle repareres i 1999.
Det engelske præger i det hele taget
mange af bygningens detailler, således
også skydevinduerne ud mod vandet
(nederst t.v.). Denne vinduesform, hvor
man hiver det nederste vindue op bag det
øverste, hvis man vil lufte ud, blev indført
i Helsingør af sundtoldstidens mange
engelske købmænd og skibsklarerere.
Nogle læsere kender måske vinduestypen
fra 195060’ernes Anders Andblade,
hvor skydevinduerne, der var ligeså
udbredt i USA, var skuepladsen for mange
episoder. Vinduet er ganske upraktisk i et
koldt klima, da det er svært at holde de
forskudte rammer tætte. Det måtte Anders
And i december 1953 sande! Herhjemme
havde Moltke naturligvis sørget for at
lade opsætte de stadig eksisterende
forsatsrammer.
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Havestuens halvrunde karnap rummer fine nyklassicis
tiske detailler, der næsten får en til at tænke på det nær
liggende Marienlyst Slot. Under altanens fine baluster
prydede rækværk sidder endnu en tandsnitprydet gesims.

Hoveddøren, der utvivlsomt er udført af en lokal snedker,
har nyklassicismen som forbillede. Den nederste fyldings
svungne parti er sikkert inspireret af døre fra gamle Hel
singørhuse, og også her indtager tandsnittet en væsent
lig rolle. Se også udsnittet af originaltegningen side 26.
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Hoveddørens messinggreb og
langskilt er mere skønvirkestil end
klassicisme. Det er det originale, og
det kunne være interessant at kende
gørtleren bag dette fine arbejde. Lidt
fascinerende er det at tænke på, at
blandt de efterhånden mange tusinde
mennesker, der har taget i dette greb,
er Kong Christian den Tiende, der i ny
og næ aflagde Erik Moltke et besøg.
Bemærk det fine sving i dørfyldingens
profil. Som det også ses af billedet på
modsatte side, er døren en overflod
af fine detailler, der ville gøre den
særdeles bekostelig at fremstille i dag.

Baldakinen (herover) over hoveddøren er ypperligt tømrer, snedker og billedskærerarbej
de. Den sidder på sandstenskonsoller i muren og er prydet med voluttter, fyldingsfelter og
 naturligvis  en tandsnitsgesims. Bag den fine lampe ses Moltkes våbenskjold (gengivet
i udsnit nederst til højre), og i det inderste hjørne er volutten erstattet af et egern, der sid
der stille og roligt og gnasker på en nød (gengivet i udsnit t.h.). Vi kender desværre ikke
kunstneren bag disse billedskærerarbejder, men den nok så bekendte helsingoraner, Otto
Bülow, er det i hvert fald ikke. Han var kun 78 år gammel, da huset blev bygget.
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Det indvendige snedkerarbejde er af ypperlig kvalitet og
fortrinsvis holdt i barokkens stil med knækkede gerichter og
indskårne, rigt profilerede fyldingsfelter. Dørskiltene med æg
formede greb hører ligeledes denne stil til.
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Lofternes stukarbejder
lader intet tilbage at øn
ske. Også her har man
konsekvent benyttet
tandsnittet, her udfyldt
med bladrosetter. Bille
det viser lidt af stukken i
havestuen.
Til de forsvundne
detailler, hører vandrer
hjemmets stole og
bænke, der var opstillet
langs facaden mod
Øresund. De hvid
malede træbænke
stammer muligvis
fra Moltkes tid, men
stolene med jernstel,
der ikke stilmæssigt
passer sammen med
bænkene, er troligt nok
anskaffet af vandrer
hjemmet. I 1985 giver
det dengang endnu
ikke lukkede snedkeri
på Helsingør Værft
tilbud om levering af 10
havesæt for 5.000 kr.
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Hos greven i Villa Moltke
Erik Moltkes nye sommervilla, der af prak
tiske grunde blev kaldt »Villa Moltke«, da man
dengang ikke brugte husnumre udenfor den
indre by, er stort set blevet færdig i løbet af
1910. Moltke har løbende fulgt byggeriet, men
har næppe kunnet tage den i brug før året
efter. Portnerboligen blev opført i foråret 1911,
og haven har nok stået helt færdig på samme
tid. Som før omtalt, er det ikke meget, vi ved
om Erik Moltke. Det gør i grunden villaen lidt
gådefuld, for man tænker uværgerligt på, hvad
den ugifte greve dog skulle med så megen
Hoveddøren er her vist på en af
plads og pragt i betragtning af, at han angiveligt levede alene og ikke
Tvedes originaltegninger, og man
modtog mange gæster. Man gik ikke bare op til greven, der efter de to
kan glæde sig over, at dørpartiet
med sin fine granittrappe stadig er
bevarede fotografier at dømme, kunne se ud til at være en bestemt herre,
bevaret. Bemærk den fine lygte, der
man ikke lige betroede sig til. Det har været antydet, at Moltke skulle
er ophængt i baldakinen. Dengang
var det fornemt at have elektrisk lys,
have været homoseksuel, men det synes at være ligeså ubegrundet, som
og det fik Moltke indlagt i 1911, hvor
de rygter, der spredes om mange af nutidens personligheder. Helt alene
villaen har stået helt færdig.
Lidt fascinerende at tænke på, at
var greven naturligvis ikke i sit mægtige hus, for han var omgivet af sine
selveste Kong Christian den Tiende
tjenestefolk, både her og i København. Husjomfruen eller husbestyrer
er gået ind ad denne dør som
inden, den svenskfødte Hanna Pehrsson, der var 10 år ældre end gre
velkommen gæst hos Moltke.
ven, var, hvad hendes to værelser i den nordre sidefløj også viser, den
Endnu et fotografi af Moltke eksiste
vigtigste af tjenestefolkene. Hun tjente da også hos ham længe. Tjeneren
rer, nemlig det herover viste portræt,
optaget engang i 1950’erne.
og en stuepige boede i fløjens to mindre værelser mod vest. Tjeneste
Venligst stillet til rådighed af Arne
folkene boede normalt i København, vel i hans store lejlighed, og flyt
Nielsen.
tede med Moltke til Helsingør om sommeren og stod således til grevens
rådighed hele året. I 1925 var staben udvidet med kokkepigen Kirsten Sørensen og den hel
singørske stuepige Ellen Marie Petersen. Om sidstnævnte også har tjent Moltke i København
ved vi ikke, men det er nok ikke sandsynligt.
Så var der gartneren, der samtidig var portner. Han havde rigeligt at se til i den store have,
der var anlagt mellem Strandvejen og huset. Når Moltke om efteråret atter drog til København
med sin husholderske og tjenestepigerne, var det gartnerens opgave at se til huset og fortsat
passe haven i vinterhalvåret. Den første i tjenesten var Jørgen Bernhard Rasmussen Lang,
der for sit arbejde modtog en årsløn på 1.390 kr. Lang, der i 1913 var 39 år gammel, boede i
portnerboligen sammen med sin to år yngre kone, Hansine Frederikke og parrets tre børn, Carl
Albert, Svend Oluf og Poul Valdemar. Allerede i 1919 var han dog blevet afløst af en ny gartner,
nemlig Jens Christian Poulsen, der kom fra Hillested ved Maribo. Han flyttede ind sammen med
26

hustruen Valborg og deres syvårige datter Kirsten Christiane,
og han kom til at tjene Moltke i mange år. Tilsyneladende
må han være blevet skilt, for i vejviseren for Helsingør 1935
nævnes hans hustru, der da er syersken K.G.A. Poulsen,
senere benævnt dameskrædderinde. Poulsen må have kun
net løfte lidt af sløret for Moltkes liv og færden i Helsingør,
men så skulle væggene i den bevarede portnerbolig kunne
tale sit meget tydelige sprog! I 1948 bor han ikke længere hos
Moltke, men er afløst i portnerboligen af arbejdsmand, senere
maskinsnedker C.F.H. Plougheld. Denne mand har vel næppe
kunnet passe haven med samme faglige kyndighed, om end
det formodentlig har været hans job. Det bliver hurtigt godt
igen, da gartner Aksel Nielsen i 1951 bliver ansat hos Moltke
og flytter ind i portnerboligen sammen med sin kone France
og deres børn Arne og Connie. Aksel og France Nielsen

Portnerboligen er her fotograferet i 1954,
hvor velklippede hække og fine havelåger
stadig var normen. To år senere, da
vandrerhjemmet havde overtaget ejen
dommen, blev låger og stolper fjernet, da
de efterhånden var rådnet op. Portner
boligen, der blev opført i 1911, var
ligeledes tegnet af Godfred Tvede og
ligner et reelt sommerhus i klar modsæt
ning til den store villa.
Boligen indeholdt to værelser ud mod
vejen, et trapperum midt i bygningen
og bag dette et køkken. Mod øst var
vaskerummet med rum til brænde m.v.
bag dette. Øverst var indrettet to rum til
soveværelser; et syd og et vestvendt,
mens den østlige del af loftetagen ikke
var udnyttet.
Fotografi: Arne Nielsen.
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kom fra Nordskov Mølle ved Aalsgaarde, hvor
de havde arbejdet nogle år i Lyngby Rasmus
sens frugtplantage. Nu havde Aksel Nielsen fået
arbejde som gartner i Helsingør Kommune, hvor
han stod for Marienlyst Slots haveanlæg og den
årlige træbeskæring i Marienlyst Allé. Arbejdet for
Moltke var således ikke familiens primære leve
brød  og det har måske været gældende for alle
gartnerne  men det sikrede dem en god bolig,
endog i passende nærhed af Marienlyst. Sønnen
Arne husker stadig Erik Moltke som en flink, dog
noget reserveret mand, der ikke modtog mange
gæster og næppe kom vidt omkring, da han ikke
havde bil. Hans adelige baggrund fornægtede
sig dog ikke, og et besøg af den tidligere konge,
Christian den Tiende, var da også sket en enkelt
gang eller to, men det var selvsagt ikke i familien
Nielsens tid. Greven gik ned til familien næsten
hver uge, og det var angivelig især France’s
varme æbleskiver og kaffen, der lokkede og
gjorde ham ganske snakkesalig. Måske i taknem
melighed over disse hyggelige besøg i beskedne
rammer, havde greven en dag foræret France en
høj vaseformet flettet kurv, som han i sin tid havde
modtaget af kongen i forbindelse med dennes
besøg i villaen.
Arne, der dengang var 1516 år gammel, fik den
daglige tjans at bringe Helsingør Dagblad op til
greven. Han husker ganske godt det fornemme
hjem, hvor især en bestemt stol tiltrak sig den
unge mands opmærksomhed. Den spillede nem
lig, når man satte sig på den! Om Moltke også
havde erhvervet sig noget så dristigt som en toi
letpapirholder, der spillede, når man trak i papiret,
melder historien intet om, men det var en populær
artikel dengang. Det var specielt om vinteren,
Arne og Connie fik lejlighed til at se nærmere på
huset, når faderen skulle op og se, at alt var som
det skulle være, men de to husker desværre ikke
de nærmere detailler. Ingen fotografier synes
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Aksel Nielsen og nogle bekendte kigger på abrikostræet, der
er plantet op ad vestmuren ved nordfløjen. Fotografi: Arne
Nielsen 1954.

Aksel Nielsen havde sin hovedindtægt som gartner ved
kommunen. Her er han ved at save bøgebrænde på Jule
bækstien ved Sommariva, nær vandrerhjemmet.
På billedet herunder ses Arne Nielsens søster Connie med
nogle legekammerater på trappen til stranden foran Villa
Moltke. Fotografier: Arne Nielsen 1954.

bevaret af hjemmet, hvis der
i det hele taget er optaget
nogen. De har dog en svag
erindring om, at møblementet
ikke forekom dem prangende,
så måske har greven alligevel
beholdt det fineste interiør
hjemme i København.
Arne husker derimod tydeligt,
at kælderen under tjeneste
fløjen rummede mange mærke
lige ting, ikke mindst nogle ra
diosendere fra krigens tid, der
antagelig var flyttet herned ved
krigens afslutning. Den tyske
besættelsesmagt havde nem
lig beslaglagt adskillige ejen
domme langs Øresundskysten,
heriblandt Moltkes villa, som
de indtog den 15. april 1944
og nødtvungent forlod den
12. juni 1945. Greven havde
i 1946 på opfordring af »Den
af Indenrigsministeriet ned
satte Kommission til Behand
ling af Sager om Erstatning
og Leje vedrørende den tyske
Værnemagts Benyttelse af fast
Ejendom her i Landet« krævet
13.306,80 for istandsættelse
af bygningen. Desuden an
modede han om erstatning
for fjernede messingknager,
skarnkasser, hylder og et
mindre plankeværk. Endvidere
1.000 kr. i erstatning for øde
lagt og bortfjernet service, bl.a. et testel, samt
ødelagte borde og stole, hvortil man henviste
til »Krigsforsikring for Løsøre«. Kommissionen
kunne til gengæld straks love greven en godt

Villaens vestfacade var
overgroet med »arkitektens
trøst«, men i den sydlige ende,
var der op ad gavlen plantet
et ferskentræ. Fotografi: Arne
Nielsen 1954.
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gørelse på 1.500 kr. for flytning og opbevaring af møbler andetsteds, ligesom man indstillede
greven til en erstatning på 12.000 kr. for bygningsbeskadigelsen.
Aksel Nielsen havde nok at gøre i haven, som vi har Tvedes herover viste grundplan af, men
desværre uden beskrivelse af væksterne. Arne og Connie Nielsen husker heller ikke mange de
tailler herfra, men de er dog sikre på, at det meste af den oprindelige have for længst var væk,
da de boede her. Den oprindelige grundplan giver et indtryk af en have, der ikke skulle være
for krævende at holde, men alligevel give den store villa en smuk entré. Indkørslen fra vejen
slyngede sig forbi portnerboligen op mod villaen. Syd for indkørslen var anlagt en cirkelformet
have, der efter klassisk mønster var inddelt i kvarterer, sandsynligvis indrammet af lave hække,
formentlig buksbom. Fra den cirkelformede have var der adgang til den stadig benyttede offent
lige sti til stranden. Ved husets sydende har Tvede angivet et kvadratisk anlæg, formentlig en
terrasse indrammet af hække. Den nordlige del af forhaven har været græsplæne med spredte
buske og træer, heriblandt et pæretræ  naturligvis af arten grev Moltke, der skyldes lensgreve
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A.V. Moltke til Bregentved. Op mod vejen var der plantet et
nøddehegn. Arne Nielsen husker naturligvis specielt pæretræet,
men fortæller, at der op mod husets vestfacade stod et abrikos
træ. Connie husker, at der længere mod syd stod et ferskentræ.
Ud mod vejen var der plantet et nøddehegn, som datidens unge
mennesker naturligvis også havde en behagelig erindring om.
Lave hække benyttedes i vidt omfang til at inddele haven i rum,
specielt syd for huset og mellem huset og strandhaven. Hæk
kenes hjørner var markeret ved opstammede træer, eller dele af
hækplanterne, med kugleformklippet krone. Foran østfacaden
mod vandet var anlagt en terrasse, hvorfra man kunne se over
strandhavens græsplæne til Øresund og Sveriges kyst. Et sted
Arne Nielsen husker tydeligt nøddegangen, som den kaldtes, ud til Strandvejen. På
det tidspunkt har haven været ganske frodig, og bevoksningen ud mod vejen, måtte da
også først vige, da de nuværende pavilloner blev opført.
Fotografiet til venstre: Arne Nielsen fotograferet ved Villa Moltke i 1950’erne.
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i strandhaven stod nogle fyrretræer, der næppe har skærmet for udsigten. Ligesom huset, var
haven således bestemt ikke underkastet streng symmetri, snarere tværtimod.
Erik Moltke døde i august 1952. Aksel Nielsen fortsatte sit arbejde i haven, også i de første år
med kommunen som ejer, idet han først fraflyttede portnerboligen i 1955, uden dog at skulle
flytte langt væk. Familien havde nemlig fået bolig i en anden stor, gammel sommervilla; bager
Carlsens store villa »Demant« på Nordre Strandvej 28. Ny mand på grevens gamle sommer
domicil blev, helt naturligt, vandrerhjemmets bestyrer, Holger Clausen.

Vandrerhjemmet i Grevens Villa
Ombygningen af villaen til brug som vandrerhjem og lejrskole skete efter tegninger af arkitekt
Svend Aage Nielsen. I påsken 1955 stod Helsingørs nye vandrerhjem klar til at modtage
forårets gæster fra landeveje og lejrskoler. Dengang var cyklisterne den primære gruppe, for
Danmark var et cykleland  så meget, at vandrerhjemmet på Wisborg under krigen modtog
uventede afbestillinger, fordi folk ikke turde satse på længere ture af angst for om cykledæk
kene kunne holde. Henved 11.300 overnattende gæster, hvoraf godt halvdelen var udlændinge,
repræsenterende op mod 25 forskellige nationer, besøgte Villa Moltke det første år. Ikke mær
keligt, at man gjorde meget for at få råd til at opsætte flagstænger med de fem nordiske flag
vajende mod Øresund. Den følgende sæson kom antallet af overnattende gæster op på 16.381,
hvorved vandrerhjemmet var blevet provinsens største. Nu var også familieferierne ved at
blive populære, hvorfor man ved bestyrelsesmødet i februar 1959 drøftede muligheden for at
opføre nogle bygninger til overnattende familier, noget der i givet fald ville blive det første af
slagsen herhjemme og følgelig med Friluftsraadets varmeste anbefaling. Kommunen havde
ladet udarbejde flere forslag til opførelse af sådanne, og to af disse kunne være aktuelle, nemlig
nybygninger bag hovedbygningen op mod nabovillaen Lundehave eller mod sydøst. Clausen
var stemt for det første forslag, da det var billigst, hvorimod formanden mente, at bestyrelsen
burde følge stadsingeniørens anbefaling af det andet forslag,
da det var mere på afstand af havet og ikke mindst, at man
senere ville kunne udvide byggeriet om nødvendigt. Og sådan
blev det. En ny fløj (sidenhen altid kaldt SvendBFløjen efter
formanden i perioden 19541976, Svend B. Larsen) med to
familierum blev opført umiddelbart syd for hovedbygningen
for ca. 70.000 kr. Takken blev 20.798 overnattende gæster i
den følgende sæson, hvor de udenlandske vandreres antal
alene var øget med 50%. På det tidspunkt kostede en over
Tidligere mejerist Holger Clausen og hans kone Ella havde været et uhyre populært
bestyrerpar, lige siden de tiltrådte i maj 1938. Her er Holger Clausen fotograferet til et
legitimationskort omkring 1940. Venligst udlånt af Arne Nielsen.
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Ombygningen af Villa Moltke blev forestået af kommunen, som i første omgang valgte at udleje bygningerne til vandrerhjemmet ved
tinglyst kontrakt af 14.9. 1954. Dette blev dog ændret året efter, da vandrerhjemsforeningen fik skøde på ejendommen på den betin
gelse, at den skulle tilbagegå til Helsingør Kommune, hvis vandrerhjemsvirksomheden engang måtte ophøre. Til gengæld overtog
kommunen Wisborg. Stadig var det kommunen, der sørgede for den nødvendige ombygning af hovedbygningen og portnerboligen,
ligesom man ville opføre en cyklestald, som det hed dengang.
I september 1954 havde kommune og vandrerhjem fundet de rette håndværksmestre til arbejdet, der blev påbegyndt sidst på året.
Det kunne måske interessere især de ældre lokale læsere at vide, hvem der stod for ombygningen af grevens privathjem til vandrer
hjem, så navnene følger her:
Murerarbejdet stod Jørgen Nielsen for, tømrerarbejdet var Herman Hansens, Maskinsnedkeriet Hamlet stod for snedkerarbejdet
(det var inden tømrer og snedkerfaget mere eller mindre blev slået sammen under én mester), blikkenslagerarbejdet klarede Georg
Poulsen, elinstallationerne udførtes af Svend Mortensens Eftf., smedearbejde og centralvarme af Carl E. Jørgensen, glarmester var
Bartholin og Nielsen, malerarbejdet udførtes af Malernes Andelsselskab og kloakarbejdet af P. Lang.
Fotografiet herover er optaget engang i januar eller februar 1955, hvor byggerodet stadig præger stedet, og sneen har lagt sig på
materialerne. I forgrunden ses Holger Clausens folkevogn. Det er en af de første modeller, og Clausen var den anden i byen, der
fik en sådan. Nummerpladens kendingsbogstav viser, at bilen er fra Helsingør. Senere blev B’et suppleret med et A, så Helsingør
politikreds fik BA som kendingsbogstaver. I dag kan man ikke længere se, hvor bilerne kommer fra. Lidt trist i grunden.

33

natning 2,50 kr. for vandrere over 18 år og 2 kr. for vandrere derunder. I 1961 var antallet af
overnattende gæster øget en smule til 20.861, og i 1962 til 21.592. Alene familierummene var
nu fuldt optaget fra juni til september. Helsingør Vandrerhjem var ikke uden grund blandt de 3
populæreste i Danmark.
Som en naturlig følge af den positive udvikling, var der gang på gang behov for nyanskaffelser.
Her kan nævnes vandrerhjemmets første dybfryser, der blev anskaffet i 1961 for 2.000 kr., i
grunden en ganske stor sum dengang. Allerede i 1955 havde man fået en motorplæneklipper!
I 1963 kunne bestyrerparret Clausen fejre deres 25års jubilæum på vandrerhjemmet med en
stor reception. Så meget mere trist var det, at Holger Clausen pludselig døde i juli samme år.
Enken, Ella Clausen, tilbød at fortsætte arbejdet året ud med hjælp fra hendes pårørende og
de faste medarbejdere. Dermed havde bestyrelsen god tid til at finde en ny bestyrer. Det blev
kedelsmed Svend Frederiksen, der som sin første opgave fik installationen af centralvarme i
både hovedbygning og familierum. Dermed kunne man udvide feriesæsonen og skaffe varmt
vand i baderummmet, en facilitet de vandrende endnu ikke var forvænt med. Familierummene i
»SvendBFløjen« var ikke bestyrerens kop te: »Jeg bryder mig egentlig ikke om de familierum.
Folk flytter ind, trækker gardinet for og holder sig så for sig selv. De skulle hellere være med i
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En del af spisesalen
blev indrettet i Moltkes
gamle spisestue. I bag
grunden ser man den
rundbuede niche, hvori
anretterbordet havde
stået. Til venstre for
nichen stod i sin tid den
fine nyklassicistiske
brændeovn, som er
antydet på arkitektens
tegning. Fotografiet
øverst viser spisesalen
i 1955. Vinduet til højre
er i dag indgang til køk
kenet i den senere op
førte tilbygning på det
sted, hvor en gårdhave
var indrettet i Moltkes
tid. Fotografiet yderst
t.h. viser rummet i dag,
hvor der er indrettet
buffet.
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Moltkes gamle havestue blev
af vandrerhjemmet indrettet
til spisesal, for der var rigeligt
behov for forplejning til vandrer
hjemmets stedse stigende antal
gæster. Her i havestuen har
gæsterne stadig den skønneste
udsigt over Øresund  når det
ellers ikke er mørkt udenfor! Men
så er der lysene i Helsingborg,
der på mange måder gør ud
sigten endnu mere fascinerende.
Fotografi fra 1956.
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samværet om aftenen oppe i hovedbygningen, for det er jo idéen
med et vandrerhjem«.
I april 1975 besøgte Frederiksborg Amts Avis vandrerhjemmet, og
Svend Frederiksen fortalte: »Det er jo ikke sæson for vandrerhjem
endnu, så når der ikke er ret mange gæster, inviterer vi dem tit op i
privaten til en kop kaffe og til at se lidt TV. Sidst var dengang Flager
musen var på programmet; da havde vi nogle englændere oppe«.
Prisen for en overnatning i 1975 var 12 kr., og dertil kom morgen
maden til 8,25 kr., frokost til 13,20 kr., og middagsmad med to retter
kunne købes for 13,20 kr. Men det var kun, hvis man ikke havde lyst
til at lave mad selv, for alternativt stod et »vandrerkøkken« klar til fri
afbenyttelse for gæsterne. Svend Frederiksen forklarede til Amts

I mangel af fotografier fra dagligdagen, kan vi zoome ind på et billede
fra det gamle køkken omkring 1956, hvor morgenmaden står parat,
formentlig til personalet. I forgrunden ses de gasblus, der stadig var
almindelige i byens køkkener, og således også på Helsingør Vandrer
hjem. De var emaillerede og tilsluttet ledningerne fra byens gasværk
i Sct. Annagade. Gasbordet var med brand og vandresistent plade
af terrazzo. Mange husker nok også aluminiumskedlen med fløjte,
der signalerer, når vandet er bragt i kog. På bordet er dækket op til to
personer og morgenmaden består af havregryn med mælk. Mærket er
FDB’s »Davre«, der ikke mindst var kendt ved tegneren Sikker Han
sens plakat for DavreGryn fra 1945 med de to piger i kornet.
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Køkkenet blev i 1955 indrettet samtidig med ombyg
ningen af Moltkes sommerhus til sit nye formål.
I 1982 blev en ny bygning til et stort, moderne køkken
opført dér, hvor Moltke i sin tid havde ladet anlægge
en lukket terrasse mod nordøst. Arkitektonisk må
tilbygningen siges at være blevet ganske vellykket i al
sin diskrete fremtoning.

avisen: »Alle med vandrerkort kan komme på vandrerhjemmet, blot ikke kommunens egne
beboere. Til skandinaver kan udstedes et gæstekort til en enkelt overnatning for en ekstrapris
på 5 kr. Men vandrerhjemmet må ikke konkurrere med hotellerne, så derfor bliver alle uden
vandrerkort henvist til byens hoteller.
Fra november til februar er vandrerhjemmet lukket for almindelige overnatninger. Kun større
grupper og specielle kurser er der åbent for.
Nogle tror, at vandrerhjemstanken er passé, fordi der ikke er ret mange, der vandrer. Det mener
jeg er helt galt, for grunden til at så få vandrer rundt i Europa er, at det er alt for farligt at gå på
de store hovedveje«. Frederiksen sluttede sin snak med avisen med at fortælle, at »vi er vældig
glade for at være her. Her kommer jo alle mulige mennesker. Sagførere og dommere, arbejds
mænd og pensionister. Men megen fritid har vi ikke. Op klokken 6 om morgenen og sjældent
i seng før kl. 23.30. Men så holder vi altså også siesta fra kl. 1316.30, for lidt privatliv må vi
have«.
I efteråret 1976 døde vandrerhjemmets formand, Svend B. Larsen, efter 22 års virke. I hans
sted valgtes byens senere borgmester, Knud Axelsen, der bestred denne post i to år. Det var en
tid, hvor vandrerhjemmet ikke havde samme søgning som i gode gamle dage. En nedadgående
kurve tegnede sig stadig tydeligere, hvilket efter bestyrelsens opfattelse ikke mindst skyldtes,
at der nu var to store vandrerhjem i hovedstaden, hvor ikke mindst Avedøres vandrerhjem med
sine nye to og firesengsrum i stedet for de store sovesale var blevet meget populært. I 1975
havde ca. 13.000 fundet vej til Helsingør, hvilket ikke just var et imponerende tal, når man tæn
ker på de 21.000 overnattende gæster i 1960. Heldigvis vendte kurven en anelse i 1977, hvor
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Der er ingen tvivl om, at utallige familiealbums fra den ganske verden rummer
herlige minder fra opholdene på Helsingør Vandrerhjem, men de er jo ikke lige til
at støve frem til denne bog.
Billedet herover, der findes i vandrerhjemmets sparsomme samling af fotografier,
er til gengæld af den mere pikante art fra tiden omkring 1956, da fælles baderum
var normen. Her er pigerne, dengang behørigt iklædt underkjoler, ved at gøre
klar til natten  måske i de pigeværelser, der netop var blevet indrettet på loftet?
Baderummet var indrettet i Moltkes tidligere folkestue med vindue mod vest og
benyttes i dag til andre formål.
På side 40 ses et udvalg af billeder fra et fotoalbum tilhørende en af vandrerhjem
mets første brugere, Ole Bjørn Rasmussen fra Helsingør. Han er t.h. fotograferet
til »Sundfest« på vandrerhjemmet i 1957, hvor der var dans og glade dage i
spisesalen. Moltkes fine fyldingsfløjdøre har oplevet mangt og meget i tidens løb!
Dette og fotografierne side 40 er venligst udlånt af Ole Bjørn Rasmussen.
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13.725 gæster betalte. Dette år fandt Svend Frederiksen tiden
inde til pension. Man valgte derfor i november 1977 det tidligere
bestyrerpar fra Holstebro Vandrerhjem, 32årige Ralf og 29årige
Inger Pedersen, som hans afløser. De gik til sagen med stor
optimisme, og satsede stort på at overgå de sidste års antal
overnatninger: »...for nu er det store vandrerhjem ved Avedøre
lukket. Det havde 43.000 overnatninger, og gæsterne skal forde
les på alle vandrerhjem, så vi får nok også vor pæne part, og et
vandrerhjem skal helst kunne løbe rundt uden tilskud«, fortalte
parret. »Vi får ingen løn, men må leve af det vi får ind her. Der
for er vi interesseret i alle de kurser og møder, vi kan få udenfor
sæsonen«.

Villa Moltke set fra toppen af kyst
skrænten for enden af Blokhusvej.
Det lidt naive maleri, signeret Kaj
Hansen 1960, giver et godt indtryk
af vandrerhjemmets smukke
beliggenhed. Det nærmest lyser
af spontan begejstring for stedet,
og så er den kunstneriske værdi
underordnet. Maleriet, der hænger
i spisestuen på vandrerhjemmet,
synes at være det eneste eksiste
rende af villaen. Udsigten fra kyst
skrænten er jo formidabel, så det er
fristende at forestille sig, at Moltke i
sin tid har fået sin villa foreviget på
samme måde  i givet fald, utvivl
somt af en større kunstner.
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De nye bygninger øst for den gamle portnerbolig blev opført i 1981 efter tegninger
af stadsarkitekt J. Basse Larsen og føjede sig pænt ind mellem salig Moltkes gamle
bygninger. På fotografiet herunder præsenterer (set fra højre) formanden Kurt Kok,
arkitekt J. Basse Larsen, bestyreren Inger Pedersen og bestyrelsesmedlemmerne
Erik Lund Jensen og grovsmed Eilif Larsen projektet. Fotografiet øverst side 43
viser de to bygninger og portnerboligen (yderst) som de ser ud i dag.
Indtil 1982 havde kørebanen ind til vandrerhjemmet været grusbelagt som oprin
delig. Nu blev den asfalteret og dels belagt med beton. Ikke just charmerende, men
nødvendigt for det stedse stigende antal gæster i bil og busser. Den oprindelige
målgruppe, nemlig de vandrende og cyklende var ved at være en saga blot.
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I 1978 blev overmatros og byråds
medlem Kurt Kok valgt til ny formand,
og med ham i spidsen kom der fornyet
byggeaktivitet på grevens gamle som
merresidens. Bestyrelsen havde i 1980
besluttet at udvide vandrerhjemmet med
to nye bygninger bag portnerboligen og
langs den gamle tangvej mod syd. Byg
ningerne skulle rumme 72 sengepladser
opdelt i firemands familierum og ville
koste 1,7 millioner kroner at opføre. Det
blev stadsarkitekt J. Basse Larsen, der
udarbejdede projektet til de to bygninger,
der skulle minde lidt om Moltkes gamle
portnerbolig, der var indrettet til gæste
værelser, idet bestyrerparret havde bolig
i hovedbygningen. »Vi glæder os meget
til at få denne udvidelse«, fortalte Kurt
Kok til Helsingør Dagblad allerede i
september 1979: »De store sovesale er
en forældet overnatningsform, og vi har
desuden manglet ordentlig skabs og
opbevaringstilbud til gæsterne. Derfor
har vi desværre haft en del tyverier.« I
efteråret 1981 stod byggeriet færdigt.
I 1986 blev den gamle portnerbolig, der
indgik i den forskudte række af byg
ninger langs den gamle tangvej, total
renoveret, bl.a. med nye gavle, hvilket
var nok så påkrævet, da Vandrerhjem
met i 1985sæsonen havde sat ny re
kord med 30.500 gæster. Samtidig blev
stedet markedsført til brug for kurser og
konferencer, hvilket var stærkt medvir
kende til det høje besøgstal.
Inger Pedersen, der efter nyt giftermål
nu hed Stafréy, valgte efter længere tids
uoverensstemmelser med bestyrelsen
at fratræde sin stilling i sommeren 1988.
I stedet blev Anni og Arne Petersen

I 1994 stod en række nye huse ud mod Nordre Strandvej færdigbyg
get, hvilket øgede Vandrerhjemmets kapacitet betydeligt. De var resul
tatet af et erstatningsbyggeri, idet »SvendBFløjen« med Danmarks
første familierum, skønnedes at være så nedslidt, at en renovering
ikke kunne betale sig. Samtidig var den gamle bygning ikke isoleret,
og kunne således kun bruges i sommermånederne. Fløjen overlevede
trods planer om dens nedrivning, men først i 1998 besluttede man at
bevare og istandsætte den, bl.a. til brug for lejrskoler.
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valgt som nyt bestyrerpar blandt 35 ansøgere til stillingen. Deres status blev ændret i 1995,
idet de indgik en forpagtningskontrakt med Vandrerhjemmet. Betegnelsen »forpagterparret«
fandt bestyrelsen dog upassende, hvorfor man blev enige om, at Vandrerhjemmet nu havde et
»værtspar«! Og de fik rigeligt at se til, da antallet af overnatninger var faldet med 10%, hvorfor
markedsføringen skulle intensiveres og alle faciliteter optimeres, så Vandrerhjemmet kunne
blive firestjernet. Det lykkedes imidlertid ikke værtsparret at leve op til forventningerne, hvorfor
Arne Petersen blev anmodet om at opsige sin kontrakt med fratrædelse i juli 1997. Det nye for
pagterpar blev Inge og Michael Ulrich Ernst. I 1998 fratrådte Kurt Kok efter 20 år som en popu
lær formand og overlod stolen til Preben Frederiksen. Helsingør Vandrerhjem var på vej ind i en
helt ny tid.

Helsingør Vandrerhjem i dag
Efter at vandrerhjemmet i godt 53 år havde været drevet af Vandrerhjemsforeningen med
forskellige forpagtere og bestyrere, besluttede Helsingør Kommunes Byråd i 2006 at udbyde
Helsingør Vandrerhjems bygning »Villa Moltke« til salg. Kommunen havde da i mange år ydet et
årligt driftstilskud til Vandrerhjemmet. Derfor var der hos nogle politikere interesse for at sælge
den værdifulde villa. Kommunen manglede jo penge – også dengang!
Heldigvis for Helsingør og de mere end 20.000 årligt overnattende gæster, valgte byrådet at
forkaste alle indkomne tilbud på ejendommen. I stedet blev Vandrerhjemmet lagt ind under
Kultur og Fritidsforvaltningen – og fortsatte derfor som en selvstændig kommunal institution.
Samme sted – altså i Kultur og Fritidsforvaltningens organisation – befandt Helsingør Camping
plads sig. Den særdeles velbesøgte campingplads var gennem mere end 25 år blevet bestyret
af Michael Hansen, der siden overtagelsen havde formået at konsolidere campingpladsens
økonomi. Helsingør Kommune har således for længst noteret sig, at Helsingør Campingplads er
en af de få kommunale institutioner, som ikke har behov for kommunale tilskud – men tværtimod
leverer overskud til kommunen!
Helsingør Campingplads befinder sig ubestrideligt på et af Danmarks smukkeste områder i gå
afstand fra Helsingørs dejlige strande, den fantastiske by og vor allesammens Kronborg. Cam
pingpladsen har i alle årene været et yndet feriemål for campister fra Danmark og mange andre
lande. Det var derfor i 2006 ikke svært for Byrådet at blive enige om, at Helsingør Vandrerhjem
og Helsingør Campingplads kunne sammenlægges til én samlet kommunal institution. Det var
lige så naturligt, at Michael Hansen på baggrund af hans hidtidige indsats for campingpladsen,
og i øvrigt hans store viden om Helsingør som et attraktivt besøgssted for turister, blev leder af
institutionen, der fremover skulle omfatte både Vandrerhjemmet og Helsingør Campingplads.
Michael Hansen gik grundigt til værks. Efter at have besigtiget det stærkt medtagne vandrer
hjem og forhandlet sig frem til, at der skulle gennemføres en større renovering og etableres en
fremadrettet vedligeholdelsesplan, sagde han ja til opgaven. Det var da heller ikke småting, som
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Helsingør Vandrerhjems souschef og daglige
leder, Nicolai Stubtoft, er en kreativ fyr, fuld af
smittende humor. Med pagajen i hånden, kanoer
og nyopført sauna i haven mod Øresund, er Nico
lai og hans stab af servicemindede medarbejdere
altid klar til at tage imod gæsterne.
Her er Nicolai Stubtoft og vandrerhjemmets ligeså
gemytlige vicevært, Per Roth Clausen Nielsen,
portrætteret af John Reincke foran salig Erik Oluf
greve Moltkes smukke og statelige 100 år gamle,
evig unge sommerbolig, der er et firestjernet
vandrerhjem værdig.
Bag kulisserne sidder vandrerhjemmets leder,
Michael Hansen (fotografiet til venstre), der sam
tidig står for kommunens og Danmarks smukkest
beliggende campingplads nogle hundrede meter
syd for vandrerhjemmet.
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Helsingør Vandrerhjem har fulgt med
tiden på alle områder, samtidig med
at man pietetsfuldt har værnet om
stedets ånd og historie. Postkortet
her er fra 1960’erne, men på mange
måder kunne fotografiet ligeså godt
være optaget i dag. Villaen står jo
stadig som et prægtigt arkitekturmonu
ment, sundets svalende bølger er de
samme og ligeså er stranden stadig
indbydende  men vandet meget
renere. Den gamle »SvendBFløj«,
som man aner yderst til venstre bag
fyrretræerne, står der endnu, til glæde
for lejrskoleelever og andre. Kun er det
lukkede gårdsrum, som man ser lidt af
yderst til højre i billedet, i dag fyldt ud
af køkkenfløjen. For uden god mad og
drikke kommer gæsterne ikke!
Og salig Moltke ville nok have glædet
sig i sin himmel over, at hans alt, alt for
store sommerhus er blevet til gavn og
glæde for utallige børn og unge  og
ældre  menneskers sommeraktiviteter.
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skulle repareres. Bygningens tag og køkken var stærkt medta
get af den manglende vedligeholdelse. Meget skulle udskiftes
og fornyes. Kommunen kom med pengene og »Villa Moltke«
fik endnu en gang grundig besøg af håndværkere.
Samtidig med de fysiske istandsættelser af både hovedhuset
og de omkringliggende bygninger, fik Helsingør Campingplads
og Helsingør Vandrerhjem indført fælles bookingsystem og
online booking. Den forventede synergieffekt var positiv. Alle
kunne konstatere, at fusionen Campingplads og Vandrerhjem
var lykkedes til alles glæde.
Kunderne – de mange campister, vandrere og cyklister,
kunne nu nemt bestille plads, hvad enten de ønskede at bo
på Campingpladsen eller på Vandrerhjemmet. I dag forekom
mer det fuldstændigt naturligt for både gæster, medarbejdere,
leverandører og den kommunale forvaltning, at de kommunale
overnatningstilbud fremstår som en samlet enhed.
I dag  godt 5 år efter den kommunale overtagelse af Vandrer
hjemmet – glæder vi os alle sammen over, at vi kan konsta
tere en rivende udvikling. »Villa Moltke« og Vandrerhjem
mets øvrige bygninger bliver løbende forbedret og istandsat.

Køkkenet er velfungerende og kan servicere helt op til 180 personer pr. dag. Den nye fælles
hjemmeside øger tilgangen af online kunder og har gjort det mere overskueligt for Helsingørs
mange turister at finde overnatningstilbud på enten Vandrerhjemmet eller Campingpladsen.
I 2009 blev Nicolai Stubtoft ansat som Vandrerhjemmets daglige leder/souschef. Med sit smit
tende humør og innovative tankegang, har Nicolai Stubtoft bidraget til den positive stemning
og været en drivende kraft i det daglige arbejde. Der er etableret en vedligeholdelsesafdeling
med Per Roth Clausen Nielsen som leder. »Den gamle villa skal behandles nænsomt. Arbejdet
på Vandrerhjemmet og Campingpladsen er pulserende og omskifteligt. Hver eneste dag skal
»Fruen« (Læs: Villaen) nusses og passes på. Hun er en gammel dame, som vi er nødt til at
holde godt øje med«, siger han.
Vandrerhjemmet fremstår i dag smukt og hyggeligt. Indvendigt er »den gamle stemning« kom
met tilbage i form af masser af dejlige fotos og malerier af Vandrerhjemmet og Helsingør By.
Netop forbindelsen til og med Helsingør By er den vigtigste medspiller i det daglige arbejde.
»Det er byen og området, vore mange danske og internationale gæster kommer for at se«,
fortæller Nicolai Stubtoft og fortsætter: »Vi forsøger at give hver enkelt gæst den bedst mulige
oplevelse af Vandrerhjemmet og af vores by. Som fremrykket bastion for turistkontoret, tager vi
hånd om vore gæster og guider dem til oplevelser i området«.
Til daglig servicerer Vandrerhjemmet mange forskellige grupper i form af turister fra nær og
fjern, børn på lejrskoler, sportsgrupper, lystfiskere, konferencer, møder og et utal af familiefester.
Med de nyistandsatte konferencerum er det blevet nemmere at tiltrække kurser/konferencer til
huset. Investering i nye senge til en stor del af Vandrerhjemmets værelser har betydet, at det nu
er muligt at omstille en del af værelserne til familieværelser med dobbeltseng. Vandrerhjemmet
får næsten dagligt forespørgsler om, hvorvidt man kan få egne værelser på Vandrerhjemmet.
Det kan man – for Helsingør Vandrerhjem er blevet et moderne af slagsen – med mange for
skellige større og mindre værelsestyper med eget bad og toilet.
Sammen med Helsingør Campingplads tilbyder Vandrerhjemmet danskere
og udlændinge i alle aldre – familier og enkeltpersoner – plads
til oplevelser og ro til hygge i spændende naturskønne
omgivelser. Helsingør By har glæde af de mange gæster.
Forretningerne, restauranterne, turiststederne, færgerne
til Sverige – alle i Helsingør og omegn har naturligvis gavn
af, at så mange som mulig besøger Vandrerhjemmet i
Helsingør.
At Helsingør kommune har et så flot beliggende vandrer
hjem og en campingplads med så unik en placering, skyldes
fremsynede politikere i kommunen, som kunne og kan se,
at hvis ikke kommunen fortsat vedkender sig et ansvar for
Vandrerhjemmet og Campingpladsen, så mister Helsingør
Kommune en vigtig del af sit kendetegn som en by, der gerne
ser alle typer af turister besøge den.
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Indvendig er grevens villa ændret utallige gange for at imøde
komme såvel gæsternes behov, som de forskellige myndigheders
krav om hygiejne, brandsikring m.v.
Den gamle hovedtrappe fra Moltkes tid er et af de få fine interiør
er, der har måttet lade livet. I 1975 skulle en ny trappe nemlig
etableres af hensyn til brandsikkerheden.
Bestyrer Svend Frederiksen udtalte dengang: »Jeg synes det
er synd, for trappen er så pæn og solid. Men jeg kan trods alt
bedre lide det forslag end tanken om at sætte en brandtrappe op
udenfor på facaden. Det ville simpelthen ødelægge den pæne
bygning«. Så, jo. Helsingør Vandrerhjem har altid  i videst muligt
omfang  værnet om stedets ånd og historie.
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