
”Himmelborgens hemmeligheder” 
 

”Himmelborgen hemmeligheder” handler om Gjorslev Slot på Stevns, og der er 

så sandelig mange hemmeligheder. Charlotte Blay, der i de seneste 10 år har 

boet til leje på middelalderslottet, blander med stor fortælleglæde og på 
elegant vis nutid og fortid i handlingen, der spænder over 1000 år. 

 
Hovedpersonerne – og hovedsporet – er de to store børn, Anna og Uffe. Deres forældre er 
skilt, og halvdelen af tiden bor de to søskende hos deres mor i nærheden af Gjorslev, og 
resten af tiden har de et meget anderledes liv hos deres far, der er godsejer på Gjorslev. 
 
En voldsom storm laver en revne i muren i det gamle tårn på slottet, og det forårsager snart, 
at der kommer til at ske en masse mærkelige og overnaturlige hændelser på slottet. Det er 
som om, at revnen i tårnet danner en passage mellem de levende og de døde. De to børn får 
god hjælp af deres overtroiske bedstemor, kammerherreinden, der har en stor viden om 
slottets historie. 
Anna og Uffe lever deres daglige liv med vennerne, godsforvalter Flints børn, Mette Line og 
Karl Oskar og tvillingerne Maja og Mille og allehånde daglige gøremål, for der er meget at gøre 
på det store gods, og der er også mange problemer at forholde sig til, bl.a. med slottets 
vedligeholdelse. Samtidig involveres Anna og Uffe i en række overnaturlige hændelser, 
spøgerier, som de er meget ivrige efter at finde forklaringerne bag. 
Charlotte Blays fortælletrick er en sort kat, pragtfuldt tegnet af Lykke Bianca Petersen i øvrigt. 
I 8 store kapitler fortæller katten, der jo siges at have 9 liv, historier fra 8 forskellige årstal. 
 

1. Vikingen År 1000 – om høvdingen Gjor (Gjorslev) og pigen Trud, der blev dræbt og 
stedt til hvile sammen med høvdingen. 

2. Kongemordet År 1286 – om Rane Jonsen, der var med til at myrde Erik Klipping. 
3. Himmelborgen År 1396 – om et engelsk pigespøgelse. 
4. Galgebakken År 1540 – om Esben, der blev hængt på Galgebakken, og hans elskede 

Katrine, der fik en frygtelig skæbne. 
5. Heksen År 1658 – om heksen Kulsoen, der optræder i historien om 

”Gøngehøvdingen”. 
6. Rytterhæren År 1720 – om sorte Suliman, der blev skudt sammen med den sorte 

kat, der heldigvis har 3 liv mere. 
7. Monsterhunden År 1880 – om den forfærdelige monsterhund, der stank langt væk. 
8. Dragen År 1944 – om jøderne, der blev gemt på Gjorslev, inden de skulle sejles til 

Sverige. 
 
Der er en fin energi i ”Himmelborgens hemmeligheder”. Historierne har rod i virkelige personer 
og begivenheder, og Charlotte Blay fortæller, så det er en lyst, men bogens nutidige 
hovedpersoner og øvrige hændelser er delvis fri fantasi, og enhver lighed med nulevende 
personer er næsten utilsigtet, skriver Charlotte Blay i pressemeddelelsen.   
 
På den flotte hjemmeside www.himmelborgen.dk kan man læse mere om godsets historie og 
de historiske personer, der forekommer i historien. Man kan dykke ned i bogens otte 
forskellige tidsperioder, og man kan få mere at vide om gengangerne. Der er lærervejledning 

til det litterære arbejde, links til mere information og forslag til opgaver. 
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