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Forord
Så kom bogen om det gamle Maarum. En bog som måtte komme. Bogen er
skrevet af en mand, der er født og opvokset i Maarum og som gennem sit
lange liv har haft forbindelse med sognet og derfor har haft gode forudsæt
ninger for at kunne skrive bogen.
Forfatteren har bedt mig give hans bog et ord med på vejen, og det gør
jeg gerne, jeg har læst den med interesse fra først til sidst. Først får man
en interessant skildring af skovene omkring Maarum, man mærker, at forfat
teren holder af skoven: Se til de millioner af blomster, der vender ansigtet
mod solens lys og priser Gud, deres skaber, kun fordi de er til, siger han.
En særlig omtale får Stenten, den maleriske sti, der i sin tid førte fra Haagerhegn og benyttedes af skole- og kirkesøgende fra den anden side skoven.
Den sti er der ikke mere, den har måttet vige for en ny vej fra Maarum til
Græsted. Hvor var den sti idyllisk, der over den klukkende bæk førte til
den gamle eg, Maarumegen, som står der endnu og er fredet. I bogen får
egen lejlighed til at bede om, at affald og krat omkring den må blive fjer
net. I bogen gives en smuk skildring af gamle lærer Johansen, Maarum
skole, og pastor Assens, som holdt eksamen. løvrigt spænder bogen vidt.
Om en tjenestedrengs arbejde og om Kulsvierne, mennesker han mødte og
om den store vækkelse. Det er nu at håbe, at bogen må blive læst af mange.
Det er en udmærket hjemstavnslære og lokal kirke- og skolehistorie.
Hillerød i september 1963.

N. P. JACOBSEN,
tidl. lærer i Maarum.

Skoven
Når man færdes lidt på landets skovfattige egne og kommer til at tale med
folk, undrer det disse beboere, at vi kan finde os i at bo oppe i Nordsjælland
mellem de store skove, hvoraf Grib Skov er den største, men med en del
mindre skove tæt omkring. »I kan jo ingenting se«, siger de, »skummelt og
mørkt — må vi så bede om det store udsyn«. Men de tager fejl, de skulle
bare vide, hvad vi skovtrolde, kulsviere og skovhuggere, eller hvad man nu
vil kalde os, ser og oplever. Den, der skriver dette, og hvis forældre boede
i landsbyen Maarum, fader var skovarbejder, færdedes sammen med min
broder så godt som daglig i skoven, og om søndagen var vi sammen med så
godt som alle byens børn enten i den store skov eller i Harager hegn.
I Storskoven havde vi forskellige tilholdssteder at stile imod, der var
Bolandshus fine planteskole, hvor der stod 18 kæmpegraner, som var så
høje, så de kunne ses langt ud over det åbne land, der var tæt med grene
lige til jorden, så de var lette at klatre til tops i, og det var ikke forgæves.
Vi kunne se det meste af Helsingborg by og byens omgivelser. St. Hans
aften blev der sommetider holdt fest på en dertil året rundt holdt festplads,
under de store graner. Det var navnlig skovarbejdere og skovløbere med
kone og børn. Kvinderne lavede kaffe på et dertil indrettet ildsted, og ellers
fik vi medbragt mad, og til sidst en sving om. Denne fest var før henlagt
til et andet sted (Hvide Kilde) beliggende i den sydlige del af en mose tæt
ved Kalvehavevej. En anden dag travede vi børn dybere ind i skoven. Der
var Hertugdalen, den lå på en bakke i Bøgeskov. Sagnet gik, at der engang
var sunket et hus. Der var aldrig vand, endda de voksne mente, der var tyve
meter dybt. Vi turde aldrig gå derned. Et par skovarbejdere var i kådhed
kørt i slæde derned, men de lovede hinanden, at det skulle de aldrig mere.
Andre interessante steder var Grønne Kilde, som lå i samme mose som
Hvide Kilde, men mod nord. Der var mange voksne fra Maarum by og
Tinghusene, som valfartede til Grønne Kilde, der var fine spadserestier,
som blev holdt rene og en stor rund plads med volde til at sidde på. Men
det særlige ved denne kilde var, at vandet løb ud af et bøsseløb, og skovens
folk fortalte, at det havde siddet på en bøsse, som var fundet tæt ved og
som havde tilhørt den dengang kendte krybskytte, Jens Omang. Han havde
mange bøsser gemt omkring i skoven og satte forstmændene mange grå hår
i hovedet, men sommetider gik det galt, så måtte han ned i kulhytten i
Esrum og svede.
For mange år siden talte jeg med en pensioneret skovfoged, Brun, fra
Nødebo, han opholdt sig gerne en tid hver sommer hos Lars Larsen, Lys
højgård, Blidstrup sogn. Han kunne fortælle mange historier om Jens Om
gang, men jeg meldte ham aldrig, sagde han, for vi beundrede hans snilde
mange gange. Og dertil var han ingen ond mand, det kunne ikke tænkes,
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at han kunne skyde på os som så mange andre hårde halse, men når jeg traf
ham, tog jeg min stok og bankede hans rygstykker rigtig godt, og Jens var
glad, når han kunne slippe så billigt.
Fader kom en aften hjem med nævnte bøsseløb, det var stoppet med en
pind, og det måtte ind og brændes ud hos smeden, men brod er og jeg var
selvfølgelig meget interesseret i dette 2 alen lange løb, det havde krybskyt
ten Jens Omgang håndteret.
Men vi måtte videre til banelinien ved Fuglsang. Der var en stor gennemgravning, og på skråningeren var der rødt af skovjordbær, og når de
var spist, gik turen til de høje bakker, kaldet Muldebjerg, den højeste bakke
var 90 meter over havet, og på toppen stod en tårnhøj anseelig gran. Klat
rede vi op i den, var vi ca. 115 meter over havet. Da kunne vi se Skanse
bakken i Hillerød, det meste af Esrum sø, Slotshaven i Fredensborg, Tikøb
kirke og en del af sognet. Også en del af Sveriges kyst var synlig og mod
vest Arresø, og Maarum kirke var med sin tagrytter helt omkranset af skov,
set deroppe fra.
Der er mere endnu både at se og høre i skoven, men så skal det være
en tidlig forårsdag eller sommermorgen. Som skoledreng tjente jeg i nogle
somre på et parcelliststed lige ved skoven, dengang kom drengene ud at
tjene fra 10 års alderen. Der blev nu ikke kaldt så tidligt på mig, men som
metider sagde manden ved 5 tiden: »I dag må du med i skoven og høre
fuglesangen«.
Efter min konfirmation tjente jeg hos skovfoged Jørgensen, Maarum,
og havde rig lejlighed til at høre fuglesangen tidligt om morgenen.
Siden jeg fik hus og hjem og i den travle forårstid kørte i skoven ved
4—5-tiden for at hente brænde, hørte jeg sangen påny. Med tiderne, som
senere er kommet, hvor der igennem radioen høres megen køn musik — nå,
ja, jo også det modsatte — har vi sangen inde på livet, men jeg synes ikke,
der er nogen toner, der kan måle sig med skovens fuglekor en sommermorget. Det er som de alle føler trang til at synge Gud en lovsang. Her synes
jeg, vi kan minde hinanden om en lille solstrålefortælling fra Salmernes
Bog. En dag, kong David kom op i helligdommen for at bede, mødte han
tempeltjeneren, som var meget ked af det. Han peger op i en skjult krog,
højt oppe ved en af de store søjler. Her viste han kongen, at et svalepar
havde bygget deres rede. Det kan vi ikke have, for de griser jo til herinde,
sagde han. Kongen stod længe og tænkte, og så svarede han: Nej, disse små
fugle har efter Guds anordning bygget der oppe i skjul, for dér kan høgen
ikke nå dem, så lad dem bo i fred. Den dag gik kongen hjem og skrev den
84. salme. Læg særlig mærke til vers 2, 3 og 4. Mon ikke vi har meget at
lære af fuglenes sang til skaberens pris. Det skal være tidligt på dagen, hvis
man skal høre fuglesangen. Der er ikke så meget op ad dagen. Da har de,
hvis man har tid til en stille sund, travlt med at stifte hjem med rede og bar
selsaffære; men man skal være stille, så vil der kunne ses mere.
Se, dér kommer Mikkel ude fra landet med en høne i gabet, så er han
glad, men sommetider bedrøvet, for der var ingen ting at få, måske en lille
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Mårumegen

mus, men hvad er det til 3—4 sultne unger. Men nu er det jo kendt, at Mik
kel får skyld for at være et skadedyr og er kendt over store dele af jordklo
den. I Europa er det den almindelige røde, i Grønland den hvide polarræv.
Den smukke blåræv findes i Grønland og Alaska samt store dele af Canada.
Om ræven er et skadedyr, kan der dog sættes et spørgsmålstegn ved. Vist
kan den gøre stor skade, men jeg husker som dreng, at der blev berammet
store jagter både i skov og mark, og det gjaldt en tid særligt ræven. Det blev
til et større rævedrab, men en aften kom fader hjem og fortalte, at der var
kommet mange tusinde musefælder til skovene her i Nordsjælland — hvor
for dog? — jo, for musene var ved at ødelægge de unge bøgeplanter. De
havde gnavet barken af dem i massevis rundt om den lille stamme, og en
masse planter ville dø. Min broder og jeg gik i skoven og så på dette øde
læggelsesværk, og vi så da de mange musefælder, der var stillet op med ma
let sæd som madding, alt i alt en dyr historie. Vi spurgte fader og fik det
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korte svar: De fleste af rævene er skudt i de senere år, og nu ligger der et
sørgeligt resultat, for rævene tager i tusindvis af mus. At ræven er af hunde
race, blev vi tidligt klar over, for somme tider en vinteraften kunne fader
sige: »Kom udenfor, så I kan høre ræven gø ude i Hesseiiiose«, og det var
vældig interessant. Men komme ræven nærmere syntes vi ikke om, for når
der skulle sættes lidt skik på os i hjemmet, så lød det: »Hvis du ikke passer
på, så skal du ud i skoven til ræven«. I 4—5 års alderen var vi sandelig
ingen ven af ræven.
Men se nu, dér kommer grævlingen, det er ellers sjældent at få set den,
men helt rolig er den ikke; det er muligt, den har anet uråd, da den har en
god lugtesans, for den drejer af og lunter ind i tykningen. Vi nærmer os en
granplantage med en stor myretue. Beboerne har som al tid travlt med at
slæbe bytte til deres forråd. Det er larver, biller og frøer, ja, en snog og en
hugorm går de heller ikke af vejen for. Vil vi stå stille ved en kant af de
store moser, så kan man være heldig at se en hugorm. Mon de er farlige?
Ja, hvis man kommer til at træde på dem eller driller dem, ellers er de me
get sky og forsvinder, så snart der er fare på færde. Engang traf jeg en fyr
oppe ved Syvstjernen, den var kommet ud i løst sand og kunne ingen steder
komme. Da jeg kom hen til den, rullede den sig sammen og viste mig sine
gule gifttænder, men jeg syntes, den bad så ynkeligt for sit liv, så jeg tog en
pind og hjalp den ind i græsset, hvor den forsvandt. Der er måske nogle,
der vil sige, at det var pjattet, men skal man ikke undlade at dræbe, når det
ikke er nødvendigt?
Og så er der jo skovens stolte dyr, det store hvidplettede dåvildt og det
mindre, røde råvildt, som man særlig kan se i store flokke dybt inde i de
store moser, hvor de let kan finde den nødvendige føde, og frem for alt —
vand. Ellers skriger hjortene. Jeg kan huske i 1898, en meget tør sommer, da
vandløbene i skoven vel var løbet tørre, da hørte vi en aften nogle underlige
skrig fra skoven. Men skovfoged Jørgensen vidste, hvad det var. Det var
hjortene, som skreg efter vand. Finder den det ikke ét sted, løber den videre,
samtidig med at den skriger. Siden har jeg tit tænkt på det, når man læser
Davids 42. salme, 2. vers: Som hjorten skriger efter vand, så skriger min
sjæl efter dig, o Gud. — Engang kom jeg ind i Holbæks store, smukke køb
stadskirke, rigt udsmykket, men særlig betaget blev jeg, da der over alteret
var malet på væggen i stort format en skov og en sø og i forgrunden en flok
af skovens dyr, der står og drikker af søen, og neden under, skriftstedet fra
Davids 42. salme. Da tænkte jeg på den sommeraften i 1898, da jeg hørte
skriget i skoven. Jeg har kun hørt det den ene gang, men altså en meget
gammel sandhed, som allerede Bibelen pegede på.
Skoven er aldrig ens, ja, den skifter udseende næsten fra dag til dag; be
tragt den lidt i afstand fra Mårum by, i hele dens udstrækning fra Duemose
til Ravnebjerg, den ene dag i solskin, skifter næste dag i regntykningen, i
tågedis, i rimtåge, i snetykning pudret med snedrys, eller efter en frost
periode; når vejret slår om, så hører man den gamle sandhed: Vi får tøvejr,
for skoven bliver sort. Eller efter en byge med tøsne, hvor alle træstammerne
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Som hjorten skriger efter vand

skinner hvide på den ene side, eller når solen sender sine stråler ned, da får
stammer og skovbund det festlige gyldne skær, og skoven skifter karakter.
Der gik vi for et par år siden, og der stod en dejlig bøgeskov, eller måske
det var en granskov, nu er det hele væk, renskovet. Solgt til gavntræ eller
brænde, og i stedet står der nu i snorlige rækker små planter, bøg eller gran,
eg, fyr, lærk, birk eller andre træsorter, som nu skal vokse op til glæde og
gavn for de kommende slægter, og hvem kan lade være med at fryde sig
over den farvepragt ved løvfaldstid. Men mest storslået ser skoven ud sidst
i april, så skifter den til brun farve, og bøgen bliver tyk i toppen. Da véd vi,
at om få dage folder den sig ud. Jeg husker fra min barndom, at der ud for
Bakkegårdens jord, dengang tilhørende gårdejer Niels Peter Olsen, i ud
kanten af skoven stod en risbøg; den sprang altid ud otte dage før skoven i
sin helhed. Og hvilken fryd at gå derinde. Det er som at gå i en domkirke.
Det grønne bladtæppe for oven og det hele mylder af bukkar, anemoner,
guldstjerner, og i moserne de store grupper af forskellige slags bregner og
ikke mindst ørnebregner; skærer man en tyk stilk over, ser man omridset af
en ørn. Nej, de tager fejl, dem fra de skovfattige, flade, udstrakte egne, når
de mener, vi ingen ting kan se. Jo, her er både mange og store ting at se og
høre. Som før nævnt fuglenes lovsang og mange menneskers lov- og takkesang. De firbenede dyr kan ikke synge, men se de små ræveungers leg foran
hulen, eller de små rålams kåde spring, ja, de synes, de skal foretage sig no
get og vise deres glæde, fordi de hører til beboerne af den herlige skov. Ja,
og se til de millioner af skovens blomster, alle vender de deres ansigt mod
solens lys og priser Gud og deres skaber, kun fordi de er til. Og så kan der
føjes til: er sjælen træt, sindet sygt og oprevet, bekymring, der trykker, prøv
— enten det er vinter eller sommer — at gå en tur ind i skovens stilhed og
bliv stille for Guds magt, da kan Gud i sin nåde derinde i skovens stilhed
give en fattig sjæl den trøst og den fred, som vi alle trænger så hårdt til.
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Og gå så hjem og tag din bibel og læs Jobs bog kap. 38, 39, 40 og 41, hvor
Gud opruller sit uendelige skaberværk for den bedrøvede og prøvede Job.
Og tag kirkesalmebogen og læs salme nr. 12: Op al den ting, som Gud har
gjort, hans herlighed at prise. Så kunne det være, at hjertets tanker kunne
stemmes til glæde og tak. Det er der mange mennesker, der kan tale med
om. Nej, skoven er aldrig ens.

Langelandsk folkemelodi
I skovens dybe, stille ro,
hvor sangerhære bo,
hvor sjælen lytted’ mangen gang
til fuglens glade sang,
der er idyllisk stille fred
i skovens ensomhed,
og hjertets længsler tier her,
hvor fred og hvile er.

Hør, landsbyklokken lyder ned,
bebuder aftenfred,
småfuglen, før den går til blund
end kvidre vil en stund.
I mosen kvækker højt en frø,
stærkt damper mark og sø,
nu tier klokker - aftnens fred
sig stille sænker ned.

H. C. Andersen (1805-1875).

Den gamle Mårum eg
Men Harager hegn har også sine seværdigheder. En af disse er den gamle
Mårum eg. Vi følger den idylliske sti, som går oven på stengærdet og dan
ner skel mellem Møllegårds og Lindholmgårds marker. Midtvejs går vi over
en plankebro med gelænder til begge sider. Her må vi standse og lytte, for
det er den store Tinghus å, der løber her. Vandet kommer dels fra markerne
og dels fra det store mosedrag vest for Mårum station. Her kan man stå
længe og lytte til vandets klukken, og særlig ved tøbrud kan der være en ri
vende strøm. For år tilbage dannede denne å to store mølledamme, som drev
mølleværker, et ved Møllegård i Mårum og et ved Pibe mølle ved Høbjerg.
Vi passerer gennem den morsomme stente, som man kan gå igennem, men
kørsel er ikke tilladt. Og her står den gamle eg, som domprovst Skovgaard
Petersen, der var præst her i Mårum fra 1901—1911, har skrevet nogle
smukke vers om. Jeg har søgt alle steder for at få fat i den sang, men det
er desværre ikke lykkedes. Her står skovens store seværdighed: Mårumegen,
en gammel ven. »Ja, du kender mig da nok?«. Egen: »Ok, ja, til en forandrig skiftede de Mårum-børn fra besøg i storskoven og hertil, det var især
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åens vande og mig, det gjaldt, og her ved foden af mig holdt I stævne, for
I skulle lege gemme i skoven, og du og din broder og lille søster var med.
Jo, jeg har kendt slægterne igennem mange, mange år«. — »Ja, men hvor
gammel er du nu?«. Egen: »Ja, helt på dato kan jeg ikke huske det, men i
kong Hanses tid skal jeg nok have groet op af et lille egeagern, så jeg har
jo set slægterne bære deres små børn op i den gamle helligdom, for der at
blive døbt til at være Guds børn i Faderens, Sønnens og Den Hellig Ånds
navn. Jo, jeg så dem, og lige så mange gange hørte jeg de ringede med beg
ge klokker; så vidste jeg, at en af Mårum sogns indbyggere blev stedet til
hvile hos alle de andre, for der var mange før mig, husk den gamle hellig
dom er ca. 300 år ældre end jeg, så jeg har jo en vis ærefrygt for den gamle
kirke, som ligger deroppe med de vældige mure og tagrytteren med klok
kerne, vi nikker til hinanden hver morgen«. »Hvordan går dagen for dig?«.
Egen: »Jeg keder mig aldrig, for her kommer de endnu som børn, men de
skal hjem til aften; og er det søndag, så kommer der altid nogle, ja, du kan
se, stien dér til venstre den går til Skovbjørstrup, og der kommer unge og
ældre og skal til kirke. Ad stien til højre kommer de fra Græsted overdrev
og har samme mål for deres gang. Kommer de tilbage, tager de afsked med
hinanden her og taler lidt om, hvad de har hørt i kirken, eller de unge her
nord for skoven har været til møde i missionshuset og føler trang til at
synge en sang. Ingen steder lyder sangen så kønt som i skoven. De søgne
dage har jeg alle børnene samt en voksen med hver flok, da det endnu er
mørkt, skal de følges hertil, og efter at have givet mig morgenhilsenen må
de skyndsomt i gåsegang ile til Maarum gamle rytterskole«. — »Ja, det kan
jo se lidt mærkeligt ud, at Skovbjørstrup, en del af Græsted overdrev, Holgerskøbs beboere skal igennem skoven for at komme til hovedsognet, allige
vel tror jeg, at folkene bag skoven glæder sig til disse skovture, for også her
gælder det, at skoven er aldrig ens. Der er altid noget nyt. Men skal vi tale
lidt om Skovbjørstrup. Du ved, at for en del år siden var der en mere sam
let by, bestående af 4 parceliststeder, 2 bøndergårde og et skovfogedsted,
21/2 jordløse huse«. Egen: »Ja, det ved jeg altsammen, også at den ene gård
er nedlagt, men dens historie har jeg glemt«. — »Ja, men jeg har fået så
meget at vide om den, så vi kan opfriske dens historie, hvis du vil høre på
mig, for den er lang?« Egen: »Ja, så gerne«. — »Det begynder med et bin
deled imellem Tipperup i Kagerup (for en del år siden kaldet Tøpperup)
og Skovbjørstrup«. Egen: »Ja, nu går der en tanke op for mig. Der har i sin
tid på skovfogedstedets jord i Kagerup ligget en gård, kaldet Tøpperupgård, Navnet Tøp stammer formodentlig fra, at gården lå på en tøp, tildels
omgivet af vand. Forhen var det kun så lidt, man vidste om denne gård.
Jeg har nu ved nationalhistoriske afdeling og dels i landsarkivet fået føl
gende oplysninger både om denne gård og den nedlagte gård i Skovbjør
strup.I en matrikel fra 1689 over kongens bøndergods i Frederiksborg og
Jægerspris amter, findes Tipperupgård omtalt som en større gård, beliggen
de i Alsønderup sogn, af hartkorn 5 tønder 2 skæpper 3 fdk. 1 album, og
i en jordebog af 1886 om ryttergodset i Frederiksborg amt findes også Tip-
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perupgård opført med det ovenfornævnte hartkorn, og her angives kongen
som ejeren.
Her er tillige opført 5 Tøpperuphuse, for hvilke der intet hartkorn er
nævnt, sandsynligvis har disse huse hørt under gården.
I 1781 beboedes gården af en hr. Gøndelberg, han nævnes nemlig i
dette år i kirkebogen, idet han den 30. marts var forlover for ungkarl Lars
Sørensen og pigen Maren Sørensdatter, samtidig overtog Lars Sørensen sin
svigerfars (Søren Ottesens) fæstegård i Skovbjørnstrup.
Imidlertid blev der i 1773 af kongen udnævnt en skov-udskrivnings
kommission, hvis opgave det var at regulere grænserne for krongodsets
skove. Denne kommission ønskede den ene af de to gårde i Skovbjørstrup
nedlagt, og trådte derfor i underhandling med Lars Sørensen. Resultatet af
forhandlingen blev, at Lars Sørensens gård blev nedlagt, dens bygninger,
som lå tæt ved Hans Larsens gård, blev nedbrudt, og dens jorder inddraget
under skoven.
Samtidig med denne gårds nedlæggelse sad gårdfæster Hans Madsen
på Frydenlund i Ejlstrup så småt i det, at han ikke formåede at udrede sin
fæsteafgift til kongen, så det blev ved kommissionens mellemkomst ordnet
således, at Lars Sørensen overtog gården, og som vederlag fik Hans Mad
sen 2 små huslodder ude i mosen. Denne kommission fik nu skyld for at
være særlig nærgående ved de fattige fæstebønder. Lars Sørensen havde som
ung tjent hos hr. Gøndelberg på Tøpperupgård, og han har fortalt til sine
børn og børnebørn fra den tid. Blandt andet sagde han til sine folk: »Spis
sul, folk, og spar på brødet, for det har vi knapt om«. Hr. Gøndelberg
havde nemlig den vane at gå ud i mark og skov og skyde vildt, når der ikke
var mere i sulekarret. Trods det, at det var strengt forbudt, al jagt på kron
godset hørte nemlig til kongens herligheder, som bønderne ingenlunde måt
te sig beflitte med (gamle skøder fra 1790). Lars Sørensen fortalte, at går
den var ret anseelig med flere springvand og anden luksus. Hvilket år Tøp
perupgård er nedlagt, findes der ingen oplysninger om i arkiverne, men
sandsynligvis lige efter kommissionens henstilling omkring ved år 1783. Og
hr. Gøndelberg har vel nok været sidste ejer på Tøpperupgård.

Af gartner Lars Larsen, Ejlstrup:
Skovbjørstrup har i sin tid været en ret stor bondegård, da der er flere parceliststeder skiftet fra og 3 huslodder, som alle er nedbrudt, men hvis be
boere kan huskes af enkelte endnu. Det ene lå ved Dønnevældevejen, og
der boede Kristoffer, murer, tømrer og digter med mere. Når han var fær
dig med et stykke arbejde, gik han lidt tilbage og betragtede sit arbejde, og
så kom digteren op i ham (på noget så nær ud af ringe gefærd på hvad mit
øje det skuer, så er det jo egentlig godt).
Det andet hus lå ved det store vandløb, som trækker vandet bort fra den
store Faksemose, helt inde ved skoven, hvor en af mange kendt, afdøde
Hans Laurits Hansen, Græsted, blev født.
Det tredie lå i skellet mellem Græsted og Maarum sogn, halvt i hver
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sogn, og hvis sidste beboer hed Hans Madsen; når han gik til hvile i sin
seng, lå han med benene i Græsted sogn og hovedet i Maarum sogn.
Børstrupgård var noget af en gammel slægtsgård, den sidste ejer, som
vi vil kalde bonde, og som af egnens folk huskes bedst, var afdøde Hans
Larsen, en meget tiltalende og afholdt mand.
Statens ejendom, skovfogedstedet, lå for en del år siden nede ved går
den. Skulle min broder og jeg på besøg hos vore bedsteforældre i Smidstrup,
gik vi en bestemt dag i ugen ud til Gaibergs købmandsforetning, så kunne
vi køre med brødvognen fra Haagendrup, og den kørte til stederne i Bør
strup. På den måde kan jeg huske det gamle skovfogedsted, gammelt, men
velholdt. Gult stuehus, hvide udhuse, og den gamle skovfoged Nielsen med
det store grå skæg havde altid en spøgefuld bemærkning ti los«.
Egen: »Ja, det kender jeg, men det er godt at kalde minderne frem en
gang imellem«.
»Men nu ville det vært rart at høre, om du har nogle gode minder fra
dine mange år«.
Egen: »Ja, foruden børnene og de af de voksne, vi har talt om, er der
jo mange andre, der passerer forbi mig hver dag. Nu kommer de her og
skal på arbejde i skoven. Jeg kan høre dem et godt stykke der ude på gærdet
på vej hertil. En rem over skulderen, øldunken bag på ryggen, madæsken
med den store runde hank på låget, slår trofast takt for hvert skridt, og kan
høres langt ind i skoven. Ved vintertid kan det være hårdt arbejde at være
skovarbejder, når frosten bider, og at sidde og spise sin halvfrosne mad på
en træstamme, mens isen skvulper i dunken. Og det kan ske, at en kulsvier,
ved nat, kommer listende forbi og skal ned i Ellemosen og kabre sig et læs
brænde. Og de fortæller alle og påstår, det kan ikke betale sig at svide kul,
hvis man ikke kan få brændet gratis. Og somme dage så kommer der en flok
kvinder og børn og skal i skoven og samle brænde, — alt det, der selv fal
der ned, er ganske gratis, og tit mødes de her og fortæller mig, hvad de har
oplevet, siden sidst de var i skoven. Nej, jeg keder mig ikke, og så kommer
der ude fra vængerne fra Møllegården og Lindholmgård de stolte Frederiksborgheste med deres afkom og tager en væddeløbsdyst i vænget. Ja, se
det er liv, eller når de lange rækker af røde køer står i tøjr med den store
tyr på fløjen, og allerede kl. 5 tidlig morgen kommer de smukke malke
piger ud. Jeg kan høre mælkestrålens ensformige lyd i spanden. Foderme
steren flytter køerne, efterhånden som de er blevet malket færdig. Nej, jeg
keder mig aldrig. Og hør nu sætter møller Truelsen det store vandhjul
igang, for nu skal der males sæd, ja, den brummende lyd vil jeg savne me
get, hvis den engang forsvinder. Og der går møllerens kønne datter, hun
kigger lidt henad lemmen ind til mølleværket, måske der var et glimt at se
af ham, møllerknægten. Jo, en aften stod de her i læ af min stamme, som
så mange kærestefolk har gjort. Så taler de om deres fremtid og lover hin
anden troskab for livet. Men det går ikke altid sådan. Jeg hørte den nat, da
mølleren råbte højt, og møllerknægten fik afsked på gråt papir og en luft
rejse ud i mølledammen. Det gik den unge pige hårdt til hjerte, hun sad

15

ved min fod to aftener og græd. Så sagde jeg: »Skriv til dine forældres be
kendte, skovfogedfolkene i Jesperhus, for særligt fruen kan råde sådan en
affære. Kan hun ikke ordne mølleren, så er der ingen, der kan«. — Og der
kom hun ridende gennem Maarum by, og mændene ved købmanden be
undrede både damen og den flotte hoppe, der blev til en blanding: Hår
frisure, manke, rejsning, fine ben, — men den ene sko ligger løs. Sig, hvem
snakker du om, hesten naturligvis. Nå, vi snakker om damen. Og denne
mandhaftige frue holdt sit indtog på Møllegården, men ak og ve, mølleren
var en hård negl, men fruen gav ikke op, da hun havde siddet i to døgn og
talt med mølleren og hans kone, groede alligevel det gode op i mølleren til
glæde for alle på gården, og ikke mindst for den smukke datter, og hun
kom straks løbende ned og fortalte mig det. Og med en lille sang sagde hun
mig tak for det gode råd, og der blev sendt bud efter møllerknægten, og
hen ad efteråret blev det til bryllup, og selvfølgelig var skovfogeden og
hans frue fra Jesperhus med. Og må jeg så gøre dig opmærksom på, at jeg
er ud af en meget fornem slægt, hvad der angår skovens træer; gå ind i
kongeborg, herreborg, bøndergårde, husmandsbo, de fleste steder vil du
træffe et eller flere møbler af egetræ, først forarbejdet kunstfærdigt — bil
ledskærerarbejde; og så rammen om alterbillederne i mange af vore gamle
købstads og landsbykirker, og selv i husmandshus kan du træffe bedste
moders lænestol lavet af egetræ, og vore vandhjul her ved Møllegården og
trindt omkring andre steder er forarbejdet af egetræ. Og se nu til den gamle
stubmølle inde på bakken ved Pibe mølle, hvor det svære fundament er
egetræ, da jeg er ret høj, nikker vi til hinanden engang imellem. Og læg
mærke til de store sejlskibe med de høje master, og de mindre skibe til brug
ved fiskeri er for en del bygget af egetræ. Jo, jeg er af en fornem slægt,
mit latinske navn er Quercus robur, ja, jeg har jo mange søskende her om
kring i skovene«.

»Kender du Krogdalsegen?«.
Egen: »Om jeg gør, men han har aldrig regnet mig for andet end en
grøn dreng, jeg skal sige dig, han er dobbelt så gammel som jeg. Ikke så
langt fra 1100 år. Det er en ordentlig kraftkarl, måler sine 6—7 meter, der
skal mindst 5 mænd til at spænde om ham. Den var der, da Esrum kloster
blev bygget og blev beboet af franske munke med overopsyn af en af de
største kirkefyrster, Danmark har haft, ærkebiskop Eskild, både en myndig
og from mand. Da han var 70 år gammel, i året 1177, tog han sin afsked
og rejste til Frankrig og døde 1179, en af de navnkundigste biskopper fra
Valdemarernes tid. I hans tid blev hærvejen anlagt helt fra klosteret til
Søborg by og slot for at abbeden på klosteret kunne holde justits på kloster
og slot. Jo, Krogdalsegen har fortalt mig meget, og se nu til tider, når sko
ven imod nord har været nyskov, da har vi Græsted kirke, og min kusine,
den gamle lind i præstens have, vi nikker til hinanden. Meget smukt træ,
måler 5,80 meter og har mindst 300 år bag sig, men lind er den og ikke
egetræ. Man laver vel ikke skibsplanker af lindetræ«.
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Nu må læserne undskylde, hvis jeg skriver lidt om mig selv. Men da jeg
er opfordret til at skrive om Græsted, som jeg kender lidt til nogle og tres
år tilbage, og jeg har haft min barndom i Maarum og har saa mange
gode minder fra dem, som levede dengang, unge som ældre mennesker jeg
levede iblandt. Ja, der kan også være minder, som ikke er så glædelige at
tænke på, men sådan går det vel de fleste. Jeg er født i Tinghusene, dér
hvor Ricard Jensen har sin kostald. Dengang ejedes ejendommen af en
mand, som hed Peter Larsen og hans hustru, Pernille. Der var ca. 10 td.
land til ejendommen. Stuehuset lå langs med vejen, og i den vestlige ende
var der en lejlighed, og der stiftede mine forældre bo. Oprindelig havde
der været høkerbutik der, for i daglig tale blev manden altid kaldt for Per
Kræmmer. De havde en søn, som hed Georg Larsen, min broder og jeg
havde vor gang dér i flere år i vor barndom. Vi mødte altid så megen ven
lighed i dette hjem.
Da jeg var to år, flyttede mine forældre til Mårum by til et gammelt hus,
som lå der, hvor tømrer Laurits Andersens hus ligger, og da mine forældre
læsede bohavet af, gik jeg på eventyr. Jeg husker, jeg ved hjørnet af huset
så en hæk med en underlig dør, som man kunne kigge igennem, og indenfor
var der en stor plads med græs og blomster og særlig en genstand, som
skinnede som det bare guld, som jeg siden fik at vide, var et solur. Men
jeg stiide hen imod en dør i huset, og da jeg ikke kunne lukke den op, var
der ikke andet at gøre end at bruge den vante taktik og banke på, og jeg
råbte op, og døren blev da lukket op, og der stod en mand i sort frakke og
fløjlskalot på hovedet og gråt skæg. Vi skulle lige til at gøre nærmere be
kendtskab, da moder kom med mange undskyldninger til den mand, som
jeg senere skulle lære at kende, nemlig lærer Johansen; så bar hun mig
hjem. Dagen efter gik jeg samme vej, men da var der sat kæde og lås for.
Men der var nok endda at tage vare på, for på den tid var der mange børn
i alle aldre i byen. Vi små blev jo altid beskyttet af de større søskende, min
broder Vilhelm var min skytsengel, ja, i alle de år vi voksede op sammen,
kan jeg aldrig mindes, han har slået mig. Han var en stor kraftig dreng,
medens jeg på grund af engelsk syge, som jeg led meget af, kun var lille
af vækst, og tilmed fik jeg ødelagt det ene øje ved i mørke at løbe imod
et dørklinkefald og var syg længe. Doktoren mente ikke, der var noget at
gøre ved det, så synet blev så godt som intet. Men min broder var en stor
drillepind. Var vi alene hjemme, kunne han til min store skræk kravle ned
i brønden, der var stensat med store gråsten, hvor han lige kunne nå med
benene tværs over, og med tre fire alen vand under sig, og der stod han
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nede og lo, medens jeg skreg af skræk. Eller han klatrede op på taget uden
stige og stod ret op på skorstenen.
Da jeg var 4 år, skete der noget. Marie Per Nielsens, som boede lige
over for, kom derned, og vi fik sko og pæne trøjer på, og vi fik da besked
på, at vi skulle gå ud til bedstemoder i Tinghusene (faders moder) og blive
der til vor fader hentede os. Og det var vi ikke kede af, for der var meget
at se hos bedstemoder, hun havde så mange billeder både i den store drag
kiste og oven på samme. Alligevel syntes vi, det var så underligt, der ikke
var nogen mand. Nå, men kom I nu herhen, så skal jeg fortælle jer no
get, — og jeg sidder da på bedstemoders knæ og Vilhelm sidder ved siden
af. Jo, jeg har haft ikke mindre end 3 mænd, min første mand hed Søren
Jensen, og vi fik tre dejlige piger, som alle lever, min mand arbejdede i
skoven, men så en dag, da han skulle op i et højt træ og kappe en gren ned,
faldt han ned og slog sig ihjel. Men tre år efter blev jeg gift igen med en
mand, som hed Andreas Andreasen, jeres faders fader, og vi fik 3 børn, to
drenge og en pige, som alle lever, men også han forulykkede en dag og
faldt i den store kanal ved Esrum og druknede. Så havde jeg ingen mand
igen. Nogen tid efter giftede jeg mig igen med en mand, der hed Ole Ras
mussen, og vi fik igen tre børn, 3 piger, som også alle lever. Men en meget
mørk aften, han gik fra arbejde, blev han oppe ved Ravnebjerg kørt ned
bagfra af et hestekøretøj og var dræbt på stedet, så nu kan I vist forstå,
hvorfor jeg ingen mand har nu. Og det var ikke så vanskeligt at forstå,
selvom vi var små. Noget af bedstemoders livshistorie drøftede vi selvføl
gelig mange gange siden.
Da vi kom hjem, så lå moder i sengen og havde født en lille pige, som
en dag blev døbt oppe i den gamle kirke og fik navnet Martine. Men den
ne hændelse forandrede i nogen grad vor frie tilværelse. Fader var jo altid
på arbejde, og moder havde travlt med at sy for folk, så vi havde nok at
bestille med at være barnepige. Da Martine var godt 2 år, skete der no
get, som jeg aldrig glemmer, mine forældre købte et lille hus nede bag
kirken ved de store moser (Hessemoser), vi fik et par geder, som stod tøj
rede nede på mosen, da det skete. Moder var gået bort med noget sytøj,
fader var på arbejde, jeg vidste ikke, at min broder var gået til byen, jeg
og søster skulle da gå ned og flytte gederne. Medens jeg flyttede, blev sø
ster borte. Jeg løb hen til den store vandfyldte grav, og da der lige var gra
vet tørv, var den meget dyb, og der lå hun, jeg lagde mig ned og fik fat
i hendes hænder og holdt fast, sålænge jeg kunne, samtidig med at jeg råb
te om hjælp. Min lille søster var helt chokeret, hun sagde ikke noget, græd
heller ikke, men jeg magtede ikke at holde hende fast, dels var hendes hæn
der våde og slimede af tørvejord, og så skete det, som jeg aldrig glemmer,
sålænge jeg lever. Jeg måtte lade hende glide ud i det dybe vand. I min
fortvivlelse løb jeg hjemad, samtidig med at jeg skreg, så højt jeg kunne,
men vendte om på halvvejen, der var jo ingen hjemme. Men da var der en
nær ved, der råbte: Hvad er der dog? Det var min broder, han havde hørt
mig oppe fra Bakkegården. »Martine er druknet« — Hans træsko fik en
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luftrejse bag ud. Og et øjeblik efter fik vi fat i en lang gren, og vi fik fat
i hende, for hun var gledet et godt stykke fra land. Men ved forenede kræf
ter fik vi hende op. — »Løb hen i den store å, der er far henne«, kom Vil
helm i tanker om. Der var 4 mand, og da jeg på frastand råbte: »Martine
er druknet!«, da var det på tælling, at deres store støvler gled af fødderne,
og så gik det i fart, og der lå hun tilsyneladende uden liv. Men da tog en
på egnen dengang kendt mand, vognmand Ole Larsen, Nellerød, affære.
Først tog han sin kniv og skar det halsslips over, som spændte om halsen,
og en tid blev han ved med at bøje arme og ben, og til vor store glæde be
gyndte der at komme lyde igennem halsen, og hjertet begyndte at slå. Da
tog han hende på sine arme og blev ved med at rulle hende, og da der lidt
efter kom en masse vand op af halsen, begyndte hun at græde. »Der har du
din pige«, og så lagde han hende i faders arme, — »nu trænger hun til at
komme i en varm seng«. Så gik han til sit arbejde med sine mænd. Endnu
tænker jeg tit på vognmand Ole Larsen, da han ihærdigt arbejdede med
lille søster. Det var i sidste øjeblik, men dagen efter var hun kvik igen. Og
ad åre havde vi selvfølgelig mangen en leg og skovtur, men i mange år
havde vi en vældig respekt for de store moser.
Da hun blev konfirmeret fik hun en god plads i skovløberhuset ved
Maarum station, men da hun var ca. 18 år, skete det en aften, hun gik hjem,
at hun blev overfalet af en voldsmand, der sloges med hende i over 2 timer,
indtil der kom nogle, og voldsmanden løb, men da hun nåede hjem, hvor
hun tjente, var hun ilde tilredt, syg og elendig. Hun var da syg i lang tid,
hendes hjerte havde taget skade. Men hun kom omsider til kræfter igen.
Da hun var 22 år, blev hun gift og bosat i København, og hun fik en god
mand, men hjertesygdommen tog til, og hun døde kun 28 år gammel, så
hendes jordeliv blev kun kort. Voldsmanden blev hurtigt pågrebet og fik
sin straf.
Skolen
Da jeg var syv år, fulgtes jeg en dag med moder op til den gamle skole,
men på grund af sygdom var det noget bag efter den almindelige begyn
delsesdag, og læreren ville ikke have mig, jeg kunne vente til foråret. Det
ville min moder ikke finde sig i, da grunden var, at jeg havde været syg,
og tilsidst råbte de højt. Og min moder fik sagt: »Ja, ja, han har da ikke
væltet skolen endnu«.
Denne bemærkning bed sig fast hos de store drenge, men det endte
da med, at lærer Johansen tog mig i hånden og anviste mig den allernederste plads. Og da vi fik frikvarter, tog jeg min lille madpakke og kom
nølende bag efter, og da stod der en 10—12 af de største drenge og så dels
på mig og dels på skolen, og så kom det: »Ja, ja, han har da ikke væltet
skolen endnu«.
Hele min skoletid mindes jeg kun med glæde; efter min mening var lærer
Johansen både en dygtig og en god lærer, — særlig religionslærer. Da sad
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han altid på enden af det øverste drengebord med fødderne på bænken, og
efter en kortere afhøring af enkelte børn, talte han selv og kunne gøre or
det fra bibelen så levende for os, og særligt Jesu liv. Da gik han op i for
klaringen, så tiden løb fra ham. Vi måtte stryge næste fag. Jeg husker, han
tit kunne gøre sangtimen så festlig for os ved at tage os med ind i stuen,
og der sang vi så, medens hans datter spillede på klaver, og de toner fand
tes der ikke mange af i hjemmene dengang.. Jeg husker, vi var jo altid en
del drenge, som var ude at tjene, så det kunne jo ske, at en faldt lidt hen,
og det var jo altid noget for de nærmeste at more sig over, men så lød det:
»Så, lad I ham bare i ro«, han havde nemlig selv været hyrdedreng, han så
på uret, og når den halve time var gået, sagde han med et par fingre i pan
dehåret: »Nå, god morgen Peter, så kan vi nok lidt igen«. Og så var Peter,
eller hvad han hed, lysvågen. Selvfølgelig kunne der vanke en eller to af
spanskrøret, særligt hvis det ramte over ryggen på en tynd sommerbluse,
kunne vi jo godt nære os et par dage med at lave alt for grove narrestreger.
Men da det var ens for alle, var der, så vidt jeg husker, ingen der bar nag
til læreren for det. Fagene var jo dengang regning, skriftlæsning, retskriv
ning, sang, religion, geografi, fædrelandshistorie, sproglære og lidt gym
nastik om sommeren; det var det væsentlige, hvad der bød sig til i anden
klasse. Ellers var det jo let med klasseinddeling, da der kun var 2, som
regel kaldt de store og de små, der var ingen forskole, så det var jo hveranden dags undervisning. Den hygiejniske side var det ikke så meget be
vendt med. Vi buldrede ind med træsko på, og ind- og udvandringen gik jo
ikke så stille af, kun hvis vi havde staldgødning på træskoene, blev vi sendt
ud ved vandposten for at vaske dem rene. Og han kunne blive meget vred,
når der røg for mange stikkelsbærskræller ud på gulvet (man skal gå her
og ælte i). Gulvet i skolen var meget medtaget og slidt og derfor med høje
knaster, og engang ved at vi 3—4 drenge sad efter, mest for spiloppers
skyld, opdagede vi, at en stump bræt i et hjørne kunne løftes op, så vi kun
ne se ned under gulvet, og da vi ikke måtte gå ud, var det lige passende til
at kunne blive af med en tår vand — griseri ja, det blev aldrig opdaget,
mens jeg gik i skole, men straks efter blev der lagt nyt gulv. Hvert halvår
kom gamle pastor Assens fra Græsted og holdt eksamen. Ham holdt vi
meget af; når han sad i stolen ved katederet, blev nogle enkelte drenge el
ler piger kaldt op, og medens han stillede nogle spørgsmål, som vi skulle
svare på, holdt han os altid i hånden. Derved kom den barnlige tillid, jeg
tror, at det blev meget lettere at svare. Når det havde gentaget sig nogle
gange, gik han ned på gulvet, denne meget store mand, og så tog han sin
træpibe og hev tobakspungen, som bestod af en griseblære kantet med tøj
rand, op af lommen, stoppede og fik ild på, og så vandrede han frem og
tilbage på gulvet og tog et afsnit af det nye testamente og talte og forkla
rede, og ind imellem afkrævede han svar på et eller andet spørgsmål og fik
da som regel det rigtige svar. Jo, gamle Assens var vi glade for, men den
sidste eksamen, jeg skulle møde til, da lå pastor Assens og var syg, og der
for mødte hans kapellan, den siden landskendte pastor Kold. Men ham var
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vi bange for. Lidt efter han var kommet ind i skolen, så han sig vred på en
dreng og tog så voldsomt på vej, så vi blev helt forskrækkede. Jeg tror hel
ler ikke, vi fik så meget ud af hans forklaring og spørgsmål, for vi holdt
stadig med bange anelser øje med præstens vrede ansigt. Så gik det bedre,
når det hele var forbi, for så vidste vi, at Kage-Ellen var udenfor med et
par store kurve med kager. Og så gjaldt det om at få omsat de 5 øre, som
var den nette sum, vi fik til eksamen, i en sukkerkringle og en sukkerstang,
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så var herligheden forbi, og tanken går til år 1962 og hvad børn omsætter.
Ja, bare en enkelt hverdag i forhold kan jo enhver regne ud.
Og jeg mindes den sommer med epidemien, den smitsomme halssyge,
nu kaldet difteritis, hvor mange, særlig børn, var syge. Skolen var lukket
en tid, og da den blev lukket op igen, satte vor kære lærer sig på den vante
plads, det øverste drengebord, han sad der noget, inden han talte, men så
kom det: Vi mangler tre af vore kammerater, 1 dreng og 2 piger, de er
blevet båret op på kirkegården og sænket ned i gravens skød. Og så talte
han om hver enkelt af dem, og vi kunne jo mærke, at det var ham en stor
sorg. Ja, og vi — ja, det kan ikke nytte at dølge det, vi græd lidt allesam
men. Drengen var, så vidt jeg husker, 11 år og hed Karl Jacob Hansen,
hans forældre boede i Tinghusene. En af pigerne hed Laura og var 12 år,
hun var fra den gård, som nu hører under Frederiksholms teglværker, Pagerrøjlegård. Den anden pige hed Marie og var 12 år og var fra Lindholmgård.
Ja, jeg kan kun mindes min skolegang med glæde, og jeg standser som
me tider ved min gamle lærers mindetavle på Maarum kirkegård og sender
i al stilhed en tak til Gud for, hvad han gav os. Han var afgjort en mand
på livets side, ellers kunne han ikke af Guds nåde have herliggjort Jesu
navn så stort for os, som han gjorde, og jeg tror, vore skoler ville være lyk
kelige, hvis der var mange lærere som min gamle lærer Johansen fra Maa
rum.
Der kan jo også spørges om fejl og fald, jo, det var der også, men jeg
tror ikke, der var nogen, der vidste det bedre, end ham selv.
Kirken
Kirken stammer sikkert fra omkring det 12. århundrede. Da tagrytteren,
som udgjorde det for tårn, i 1892 blev restaureret, fandt man en bjælke,
vistnok af egetræ, med indhugget årstal — 1170 —, jeg var da 10 år og
kan tydeligt huske den, da den lå på kirkegården i længere tid. Det kan jo
også tænkes, at den har været indbygget i den gamle trækirke, som sik
kert har ligget der først. Ligesom ved mange af de gamle landsbykirker.
Kedeligt, at ikke nationalmuseet er blevet gjort opmærksom på det. Da var
den nok blevet bevaret et eller andet sted. Men den er på en eller anden
måde forsvundet, ubetænksomt savet itu til brænde, der var nemlig knapt
med brændsel i landsbykirkerne i de tider. Jeg husker, den gamle ringer
måtte sommetider sognet rundt og tigge lidt midler til brændsel. Der blev
sjældent fyret til begravelser. Orgel var der heller ikke, det var der forre
sten ikke i nogen af egnens kirker uden Blistrup. Derfor var der jo altid to
lærere til forsangere, og det var da også underligt at se, når mand og hu
stru kom ind i kirken, gik de hver til sin side, mænd til højre, kvinder til
venstre, en mærkelig skik. Det var tømrer Laurits Petersen fra Dragstrup,
der restaurerede tagrytteren i 1892, og ham beundrede vi, for med et par
sammenbundne stiger klatrede han op ad det temmelig høje spir og tog
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noget kunstsmedejern, som sad helt oppe ved vindfløjen, det skulle ned til
smeden og pudses op. Vor lærer tog os ud i gården, og vi børn fik lov at
se i hans store kikkert, og at se i sådan en havde vi ikke oplevet før. Ved
aftenstid gik jeg tit op til kirken, når den gamle ringer, Niels Hansen,
skulle op og ringe, men kun på hvælvingerne, for tagrytteren bevægede sig
betænkeligt, når klokkerne gik. Den ene klokke er fra 1648. Tagrytteren
blev da også taget ned i 1926, den stammede helt fra Chr. IV’s tid, og den
blev erstattet med det ret anseelige, smukke tårn, bygget af røde teglsten.
Omkring år 1500 fik kirken hvælvinger, før almindeligt bræddeloft. 1937
blev kirken forlænget 14 alen mod vest. Den oprindelige døbefont er lige
som bjælken forsvundet og erstattet med en anden. Som en del beboere kan
huske, blev den smukt udskårne prædikestol ved nationalmuseets bistand
restaureret, og de oprindelige farver trukket frem i året 1938 — den stam
mer vist fra det 17. århundrede. Altertavlen er malet af en kendt maler,
Mathias Eddeliens, årstal 1843 og fremstiller Kristus, der velsigner de små
børn, et af de smukkeste malerier, der findes i en dansk landsbykirke. Hvor
har jeg mange gange som lille dreng stået og beundret det smukke og le
vende maleri. Da jeg var 5 år, fik jeg en dag lov til at få en tur til Frede
riksborg, den almindelige benævnelse, Hillerød hørte man sjældent, og det
gik til på den måde, at der mandag og torsdag var torvedag, og så var det
om at passe på i byen, når torvevognene kom både fra Maarum og Græsted
sogn, for at få lov til at køre med. Moder kom med én vogn, jeg kom til
at køre med parcelist Jørgen Kristensen og hans kone Karoline. Jeg sad
imellem dem, de havde en lille rød hest for, som de kaldte præsten. Nu
havde jeg jo hørt noget om denne by, hvor der kom så mange mennesker
og solgte æg, hjemmekærnet smør, fjerkræ og sæd. Alt det gav de nødven
dige midler til livets ophold. Men det, som stod mig mest i tankerne, var
noget som folk kaldte for et slot, hvor kongen sommetider boede, og det
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var et meget stort hus. Gad dog vide, om det var større end stuehuset på
Møllegård, som jo var meget langt. Men jeg fik andet at vide, moder tog
mig med ned i den store slotsgård, og jeg fik set det store springvand, så
jeg blev hurtigt klar over sammenligningen med Jørgen Jeppesens stuehus
og kongens hus. Nu var der noget at fortælle mine legekammerater. Men
der kom jeg lige tilpas: ti du bare stille, det har vi set for længe siden —
da vi var med søndagsskolen på udflugt — så var der ikke mere at tale om,
men ærgerligt var det da. Søndagsskolen blev altid holdt i skolen — i Ka
gerup i en lille missionssal. Vor søndagsskolelærerinde blev vi aldrig for
trolig med, det var en ældre, ugift kvinde, og hun forstod sig ikke rigtig
på børn. Men når så Peter Samuelsen fra overdrevet kom fra kirke, kom
han så tit ind og sluttede — ham holdt vi meget af, hans tale kunne vi for
stå, og som han kunne bede, og så havde han en dejlig sangstemme. Han
stod der med sit milde ansigt, han var som regel klædt i brunt hjemmevæ
vet klædning, en mand, som blev respekteret og kendt som en gudfrygtig
mand, en bekendende kristen. Den gang stod skellet klart. Tro og vantro,
det skel er nu så mange år efter stærkt udvisket. Der kom engang en mis
sionær igennem byen og spurgte en mand, om der boede nogle troende men
nesker her. Ja, det er vi allesammen. Nå, ja, jeg mener nogen gudfrygtige,
ja, lad os se, der bor en hellig rad nede på den anden side skoven. Ja, det
blev sagt på den måde, men det må da under alle omstændigheder forstås,
at her boede trods alle skrøbeligheder en bekendende kristen mand.
Julefesterne blev som regel holdt i Bakkegårdens store øverstue, så
dan en fandtes på allé gårde, derfor var stuehusene så store. Vi samledes
til gudstjeneste ved 2-tiden i skolen og fik gaver, som mest bestod af nyt
tige ting. Ved kl. 4-tiden kom der ude fra gårdene nogle meget store kurve
med smørrebrød, og der kunne vi spise så meget, vi ville. Til omdelingen
var som regel P. Samuelsen, lærer Johansen, frkn. Gaibergs og Karoline
Egelund og vor søndagsskolelærer. Så vandrede vi ned på Bakkegård og
gik rundt om juletræet og sang de kendte julesange, så kom legen og tilsidst den traditionelle godtepose. Da jeg var 10 år kom jeg ud at tjene, som
alle andre drenge, hos Jørgen Petersen og Stine i Holgerskøb, og det var en
plads som passede til sådan en dreng, det var liv at hjælpe til at passe de
mange dyr, og den daglige behandling og tiltale var, som jeg var deres egen,
men jeg skulle jo i skole hveranden dag. Skulle der hentes et læs sand helt
ude ved Kattegat, eller et møllelæs til Esrum vandmølle, altid hed det sig,
tag en pæn trøje på og følg med, du kommer jo ellers ingen steder. Jo det
var ingen sag at tjene hos disse to mennesker, som jeg altid vil mindes med
glæde og tak. Jørgen Petersens fader var kulsvier og hed Peter Jørgensen;
endnu var der nogle, der havde den skik, at man brugte fornavnet til bag
navn. Sønnen Jørgen Petersen brød sig ikke om at svie kul, han var land
mand, men var jo vant til fra ung at køre med til København, og disse
Københavns-ture kunne han ikke undvære, så en tre-fire gange om året blev
et torvelæs rigget til, nogle tønder sæd, 2-3 fed esvin, og som regel var Stine
med. Men den anden sommer, jeg var der, vi var lige færdige med at høste,
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og et torvelæs stod derhjemme parat. Så lød ordren: Nu må du se at komme
i pynten, for du skal med til København. Og sådan et tilbud blev ikke givet
mange drenge dengang. Så enhver kan jo forstå min glæde. (København,
ih, du store kineser). Klokken syv kørte vi hjemmefra, men dengang brug
tes den skønne skik, at når nogen fra et sted skulle ud på en længere tur, så,
når manden tog i tømmen, lød det altid højt: Så i Guds navn! — det samme
skete, når man strøede den første håndfuld sæd ud på marken ved såtid.
Vi måtte så køre om natten, for det var varmt, og det var ikke godt at køre
om dagen for flæskets skyld. Nu var Jørgen Petersen særlig godt kørende
med et par raske brune heste for, så på 4 timer havde vi nået Holte, og dér
kom hestene ind og fik foder ca. en halv time. Kl. 2 var vi ved Tre Flaskers
Kro; dér spændte vi fra, og hestene fik vand og foder og en måtte at ligge
på ligesom alle de andre heste, og der var mange. Staldmesteren bredte en
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måtte ud på kælderstuegulvet til os, og dér lagde vi os blandt hele rækker
af mænd, der sov på måtter. Jeg havde jo tappert holdt øjnene åbne hele
turen, for da det var månelyst kunne vi se en del, og husbond var ikke kede
lig; han fortalte om alt, hvad der var at se. En morsom hændelse skete tre
gange fra Holte og ind. Fra nogle små huse kom der en dame ud og afkræ
vede os 4 øre, det kaldtes bompenge, som gik til vedligeholdelse af Konge
vejen, så alt og alle, nat som dag, der passerede vejen, blev afkrævet de 4
øre. Efter et par timers søvn startede vi igen og spiste et par stykker mad.
På vejen ind til stempelkontoret, og så ned til Gammel Torv, hvor handelen
gik for sig. Når flæsket var solgt, kom der en mand og bar grisen ud til op
køberens vogn, det fik han 5 øre for. De mænd var der mange af, og de
kaldtes for sjovere. Men byen overvældede mig, og jeg måtte i mit stille
sind beundre husbond, at han kunne klare den og både finde ud og ind i
det virvar. Men nu kunne de gerne komme, de derhjemme, byskammera
terne, med deres Frederiksborg slot, konge og hele stadsen (jo, småting).
Man har vel nok været i København. Og da handelen var forbi, kørte vi til
Tre Flaskers Kro igen. For nu skulle heste og husbond og dreng have nogen
god mad, husbond øl og snaps, drengen sodavand. Kl. 11 startede vi igen,
samme omgang med bompenge. Men da vi naaede noget, som hed Ruders
dal kro, siger husbond: Jeg tror, vi kører over Hørsholm og Fredensborg, så
kan vi bede på Amsterdam kro. Dér fik jeg noget at tænke på, for jeg syn
tes, det var forklaret os i skolen, at Amsterdam er en stor by i Holland.
Dette kunne ikke være rigtigt. Og Holland kunne da ikke ligge mellem
Hørsholm og Fredensborg. Så hørte da al fornuft op. Og da vi holdt ved
kroen, var det første, jeg så, at der over døren stod med store bogstaver:
Amsterdam Kro, og da vi skulle ind og have vor eftermiddagskaffe, gik det
hele op for mig. Men jeg syntes stadig, at det var et mærkeligt navn at give
en dansk kro. Kroen ligger der endnu og har samme navn. Hen ad aften
var vi hjemme. Nu var der vel nok mere velhavende børn, som fik en kø
benhavnstur med toget, men alligevel, en tur ad landevejen, den levede en
tjenestedreng længe på.
Det, der var det største problem, var gulerodsmarken. Lindholmgård hav
de dengang 22 tønder land i Hessemose og gerne et stort stykke gulerødder.
Moder havde da et stykke på akkord med at luge og tynde ud, og vi drenge
måtte somme tider hjælpe til; det var et uhyre tålmodighedsarbejde, så vi
fik en levende skræk for gulerodsmarker; ikke desto mindre gik der en rum
tid for husbonds datter, Petronelle, hun var 5 år ældre end jeg. Vi skulle jo
ligge ned, når vi skulle tynde de små planter ud, og tit i bagende sol, og
det så somme tider broget ud for os begge to. Så sang Petronelle, og jeg
skrålede med, det hjalp på humøret. Alligevel lå jeg og tænkte på alle de
både store og små landbrug. Om ikke der skulle være et sted i sognet, hvor
de ikke havde gulerødder, for dér ville jeg så tjene til næste sommer. Men
alt forgæves, gulerødder overalt. Men til næste år var det alt glemt, jeg kom
til Holgerskøb igen. En sommer kom jeg i tjeneste på Fogedgården i Må
rum, som dengang lå lidt syd for kirken. Thorshøjgård var der ikke den-
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gang. Foruden forkarlen tjente der en ganske ung mand, det var den senere
forfatter Georg Nordkild. Vi lavede mange skælmsstykker. Tilmed havde vi
begge fogedens sønner, som var omtrent på samme alder som jeg. Så kede
ligt var der ikke. Tilmed var der et par unge tjenestepiger, som vi kunne
lege med.
Jeg tænker med alvor på en lille affære. Der var en hoppe, som de ven
tede skulle fole, og Georg og jeg skulle våge den første halve nat, og vi var
så uforsigtige, at vi lavede os et leje i det ene hjørne af boksen, og dér skulle
vi så sidde og våge, men inden længe sov vi begge to, til sognefogeden kom
og vækkede os. Og jeg tror nok, han brugte noget mund, for henne i det
andet hjørne lå et nyfødt føl, det var født, mens vi sov, og hoppen var me
get urolig, for hendes instinkt sagde hende, at hun skulle passe på ikke at
komme til at træde på os eller på føllet, og der skete os da heller ikke no
get, men vor betroede vagttjeneste måtte vi høre for længe. Gulerodsmark ?
Jo, masser, men det var vi 7—8 mennesker om, så det var ikke så galt. Når
høsten var til ende og i hus, kunne der alligevel blive et problem for en
hyrdedreng, så blev køerne sluppet løs på marken, og så skulle der jo pas
ses på både den nysåede rugmark og de infame gulerodsmarker, og det var
ikke alene gårdens, men også naboens marker. Dog, bare det var godt vejr,
så var det ikke så svært, men var det regn og koldt, så drev køerne og var
urolige. En trøst havde vi i de mange lidelsesfæller fra alle de andre gårde.
Når det blev aften og køerne skulle hjem, begyndte hyrdevisen fra de mange
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struber omkring på markerne. Skrækkelig og ensformig, men så højt, som
man overhovedet kunne råbe: Oae, oae oaeae oae oae — så vidste køerne,
hvad det gjaldt. Så var det bare om at komme hjem i båsen. Den sommer
var min broder i Holgerskøb og fik den traditionelle københavnstur.
Den vinter, jeg gik til præst, tjente jeg hos skovfoged Jørgensen, Mårum
hus. De var noget til års, men havde en rørende omsorg tor deres folk. Karl,
pige og tjenestedreng. Lønnen var 20 kr. for den vinter, men hver anden dag
i skole og to dage om ugen til præst i Græsted. Vi var 18 børn, og præsten
betalte en mand i Tinghusene for at køre os til Græsted. Men lidt efter kon-
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firmationen, i forsommeren, fik jeg leddevand i det ene ben og kunne kun
gå lidt ved stok. Vi søgte da doktor, en ældre mand, doktor Olausen, Græ
sted. Og hans råd var: gnied, gnied. Altså det, man nu kalder massage. Min
moder skulle behandle det, men når det gjorde ondt, holdt hun op, så det
hjalp ingen ting. Så blev skovfogeden vred, og en dag kom han med køre
tøj og sin frue og tog mig ned til doktoren igen. — »Ja, han har gået mere
på det ben, end jeg har givet lov til!« Og så fik fruen et kursus i at gnied
og gnied, og så gik turen ud til skovfogedstedet. Fruen tog fat, og om mor
genen mødte jeg i borgerstuen uden benklæder på; fruen satte sig på en stol,
og jeg lagde mit ben op i hendes skød, og så gik det los. Hyl og skrål hjalp
ikke det bitterste. Det varede et kvarter hver gang, og jeg fik en behagelig
stol ud at sidde i, og dér sad jeg så og pudsede fodtøj og knive og gafler,
og fruen kom med bøger, jeg kunne læse i. Kl. 6, benklæderne af og den
samme omgang. Alt gentog sig i tre uger, så mødte vi hos doktoren igen,
men da kunne jeg gå helt raskt, og så tog doktor Olausen fruen i den ene
arm og mig i den anden, og sagde han: — Denne frue skylder du stor tak,
for hun har gjort et meget stort arbejde, hun har gjort det meget samvittig
hedsfuldt, for ellers kunne du have gået med et stoft ben resten af dit liv.
Dette med det stive ben stod for mig i de stille tanker i mange år, for jeg
kendte en mand dengang, som førte det ene ben stift. Nu er det mange år
siden, men jeg glemmer aldrig denne aldrende og elskelige frue, som tog
sig så kærligt af sin tjenestedreng. Jo, de havde omsorg for deres folk. Og
jeg var der et år til og passede de seks køer og trak hver morgen den store
svingkærne, det gik på skift med skovfogeden, pigen og mig, som regel en
lille times tid, så kom smørret med et bums, men ak og ve, da karlen en
dag begyndte at lave jord til at så gulerødder i, da sank humøret nogle gra
der. Men så ved den tid, de skulle tyndes, da røg det mange grader i vejret,
for der kom nogle koner af dem, som arbejdede i skoven, og ordnede det
hele. Ingen tænkte på at sende mig derhen. Jeg skulle jo også hver dag i
skoven og skære nælder til grisene; mærkeligt nok, de grise, som blev opfødt ved huse og gårde nær skoven, de kunne ikke leve uden nælder. Men
hellere det end luge gulerødder. Der havde tjent en dreng der engang, som
var noget poetisk anlagt og vel heller ikke var så varm på alt det nældevæsen,
så han digtede et lille vers, som gik for fuldt drøn, da jeg var en lille dreng.
Melodien har jeg glemt.
Tidligt op og sent i seng,
til skoven rask det gælder,
pokker skulle være skovfogedens dreng
og skære de mange nælder.

Da jeg havde været der et år, flyttede jeg op på Bakkegården for at tjene
hos gårdejer Niels Peter Olsen. De var da allerede ved at have tilsået, og så
skete der noget, som ikke var os helt fremmed. Til gården hørte en del af
den store Hessemose, og på det opskårne areal samledes i vinterens løb en
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mængde vand, og det skulle jo fjernes inden det store tørveskær, som var
en af gårdens indtægtskilder, begyndte. N. P. Olsen var et stort snilde, han
fabrikerede alle maskinerne selv, så han havde rigget sin store vandmølle til
med sejl på vingerne, og en vandsnegl havde han selv lavet. Der kom flere
eksperter og så på den. I løbet af otte dage var mosen tømt for vand. Og så
kørte han sin store tørvemaskine ud, og tørveskæret kunne begynde, og det
gav arbejde til mange mennesker en tid. Siden var der nogle mænd, som
lagde op på akkord. En del tørv blev solgt til private, men store mængder
blev kørt til Mårum station og sendt til brændevinsfabrikant Bruun i Hille
rød. Også de folk på Bakkegården har jeg kun gode minder om. Trods det
fik jeg dog en over nakken af husbond; jeg husker ikke, hvad jeg havde
gjort, men jeg tror han fortrød det, for et par timer efter var vi lige gode
venner igen — det var hurtigt glemt.
I 1898 skete en begivenhed, som var ikke så lidt ud over det almindelige.
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Tidligt om foråret kom murermester Kilberg fra Hillerød med nogle store
læs byggematerialer, og det blev læsset af ude i det, der kaldes Vildfodvang.
Der skulle bygges ny skovridergård, og til efteråret stod den færdig, som
den står i dag, og den gamle gård i byen blev solgt til en husar-oberst fra
København. Da skovrider Christensen var flyttet, tog nogle mænd fat, der
iblandt min fader, og fik revet den gamle stuelænge ned, og da jeg tjente
på Bakkegård den vinter, ene med sønnen Jens Olsen, fik vi travlt med at
køre murbrokker og gammelt træværk væk, og jeg fik tjansen med at køre
vand til at læske adskillige tønder kalk med. Min fader fik akkord med at
grave kælderen, som den nu er. Man blev klar over, at der havde ligget et
hus før, for et stykke nede fandt han et med kampesten sat fyrsted. Og så
kom tømrermester Egelund og murermester Niels Sørensen, begge af Esbønderup, og tog fat. Da eftersommeren meldte sig, flyttede obersten ind i
den nye villa med datter og husassistent; i udhuset var der lavet en lejlighed,
hvor mine forældre flyttede ind. De skulle have lidt opsyn med ejendom
men, når der ingen boede på den. Samtidig med at dette herskab flyttede ud,
kom der en husar ridende på en køn militærhoppe, og med banen kom en
fin kalechevogn og fint seletøj, og det var jo aldrig set før i den lille by,
men der blev noget for enhver smag. Obersten foretog næsten daglig sin
ridetur, flot var det hele. Og ud over markerne — intet kunne hindre den
smukke hoppe i at komme frem. Stengærder, brede, dybe vandløb tog den
som en mis. Men så en søndag var der mange tilskuere, for den fine vogn
var trukket frem, og forstaspirant Hansen var ansat som kusk, og Hansen og
fader fik med forenede kræfter og med besvær lagt seletøj på hoppen; det
var aldrig passeret før, så den var meget nervøs, og mindre blev det ikke,
da den blev spændt for vognen med Hansen på bukken og obersten og dat
teren bag i. Men da hoppen opdagede, at der var noget, som holdt tilbage,
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så kunne det være nok med de kunster; den prøvede lidt til den ene side
og lidt baglæns, men frem — nej tak. Da kom der tre mand, og de smed
trøjerne, det var fader, N. P. Olsen og Jens Olsen, og så tog de fat med at
skubbe på, og da hoppen mærkede, at det gik ligesom lidt lettere, når nogen
skubbede vognen frem, gik det bedre. Jeg kan se de tre mænd i skjorteær
mer side om side lægge kræfter til. Og da de kom ud på amtsvejen, og det
blev ned ad bakke, forsvandt hele herligheden med stor fart. For målet var
et besøg på Esrum kloster hos bekendte, amtsforvalteren.
Om aftenen kom Hansen ridende hjem, og amtsforvalterens karl kørte
for obersten og datteren; følgende søndage var der tilskuere, dog lidt i det
skjulte, og med udflugter gik det, som det bedst kunne. De i skjorteærmer
måtte stadig i funktion, men en dag må obersten have fået nye oplysninger,
alt var parat, Hansen på bukken, datteren bag i vognen, og obersten mødte
med en vandkande, og så vankede der nogle stråler i hestens bagdel. Reak
tionen var voldsom, krikken satte halen til vejrs og tog gården et par gange
rundt, så obersten måtte springe for livet, og hesten fo’r ud af porten og ad
skoven til i flyvende fart, så obersten kom ikke med. Han gik frem og til
bage og glanede mod skoven, hvorfra Hansen omsider kom med samme fart
tilbage, og endelig fik herren lænset sig ind. Den dag gik det helt godt; de
i skjorteærmer holdt sig lidt i baggrunden, rede til at hjælpe, men den dag
var der ingen brug for den, men dagen kom, da vandkanden ikke virkede
mere. Men da var det tid, at herskabet skulle rejse til byen. Og lidt senere
blev hesten hentet, og et par år efter blev det hele solgt til præstegård, så
dan som det er i dag.

Mennesker, jeg mindes
Der var en aftægtsmand, Per Hansen, som boede ude ved skoven, Hessemose; ham havde min broder og jeg megen ærefrygt for. Han var krigs
invalid fra 1848, husar, kongelig ordonnans, han lagde vægt på sine ord
med et »naturligvis«, men han kortede ordet af til: natys. Da lød det altid:
nu kommer natys Per Hansen. Han var en spøgefugl med os børn. Og når
han kom i sit es med krigshistorier, kunne der gå adskillige aftenstunder; da
var han ikke nem at standse, og vi skulle også nok holde os vågne — som
da han red med kongelige brevskaber, som skulle med en damper fra Kø
benhavn til Slesvig. Kongelig ordonnans red fra Sorgenfri til København på
50 minutter. »Natys«, men da var damperen lagt fra, »natys«, men jeg på
og råbe, og »natys« kom damperen tilbage igen — og mange andre lignende
krigshistorier. Og det var ikke helt ud i det blå, for han havde en fin krigs
medalje, vistnok af sølv, med ret til at bære den, og tilmed et fint dokument
med rød silkesløjfe og skrivelse med mange krussedulier og kongelig hånd
og segl. Frederik Rex, og tak for udvist djærv krigstjeneste. Og jeg mindes
smedemester Karl Bruun i Kagerup. Mine forældre kom en del sammen
med smeden og hans kone. Og vi søskende legede tit deroppe sammen med
smedens børn, for der var altid liv. Smeden var en livlig natur, der kunne
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fortælle mange historier fra sit svendeliv. Men særlig dette: han var en dyg
tig beslagsmed; når andre smede havde givet op for at sko vanskelige heste,
så af sted til Karl Bruun i Kagerup. Han havde en egen måde at behandle
heste på, som ikke var helt uden fare. Han slog dem aldrig, men de kom ikke
derfra, uden at de havde fået nye sko. Engang kom der en kusk fra en vogn
mand i København. Han kom ridende og tilbød 25 kr., hvis smeden kunne
sko hesten. Og det var jo mange penge dengang. Da kusken red derfra, gik
hesten på fire nye sko. De sådan vanskelige heste kaldt man for tossede ku
ler. Og når vi en del drenge kom sammen, legede vi tit tossede kuler med
vanskelig skobehandling og forskellige køretøjer, tospand, med bisler, tøm
me, kusk med pisk, så det kunne ofte ske, at ham med pisken var lidt hånd
fast, så det med de tossede kuler gik over til regulært slagsmål, og der kunne
gå nogle dage, inden der blev samling på køretøjet igen.
Jeg mindes den gamle hjulmand Andreas Andreasen, og da han boede
lige ved skolen, lærte vi ham tidligt at kende. Det var jo ikke altid så mor
somt at have en flok støjende skolebørn lige op ad huset, tilmed havde han
lidt knarvårent sind, så helt uden skærmydsler gik det ikke af. Han var en
dygtig håndværker, trævarer han brugte, var flere år gammelt. Var det
sommetider lidt småt på værkstedet, lavede han frederiksborgvogne, som
blev meget brugt som stadsvogne. Dem leverede han så til smedemester
Sivertsen i Hillerød. Hans fabriksmærke, om man kan kalde det så, var en
halv stjerne allernederst på bagsmækken, og skulle nogen træffe på en
sådan gammel frederiksborgvogn med den halve stjerne, så er det gamle
hjulmand fra Mårums fabrikat. Han var en meget belæst mand, derfor,
efter at jeg var rejst bort fra Mårum, dog kom hjem om søndagen, tog vi
mangen en spadseretur ned til den gamle eg, eller i storskoven, og som
han kunne fortælle, og jeg slugte det med stor interesse alt, for der var
både lærdom og alvor i hans forklaringer. Han var i alder omkring de 60,
og jeg 16-17 år, og han blev ikke træt af at fortælle og jeg ikke træt af at
høre, og så endte det tit derhjemme hos hans kone ved en kop kaffe, og så
tog han sin store bibel og læste et lille stykke og bad fadervor. Ja, og selv
sognepræsten, Skovgård Petersen, når han savnede oplysninger, så bankede
han med sin kæp på vinduet til værkstedet, præsten gav da også dette vindue
i en bog, det historiske vindue, og det findes vistnok i huset endnu. Og jeg
mindes gamle Jens Frederiksen og Karen, disse to gamle var børnekære
mennesker. Da mine forældre boede i det gamle hus i byen, da boede de i
en lejlighed i samme hus, så det var dør om dør i 4 år, og Jens Frederiksen
tyede vi til med alt, og alt kunne han lave til os. Mest af træpinde, heste,
køer, vogne, piske og meget andet. Lidt købt legetøj havde vi, gik det i
stykker, så ind til Jens Frederiksen med det, men jeg mindes en ting, som
ikke var godt, det var ordet brændevin, som florerede til en billig penge
over hele vort land og blev en forfærdelig svøbe for mange mænd, også i
Græsted og Mårum, og vor gamle ven Jens Frederiksen var svag her. Nu
har jeg aldrig kunnet lide at se en fuld mand, for jeg syntes de opfører sig
sindssygt, dingler og vrøvler som en sindssyg og foretager sig ting, som de
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ikke ville gøre i ædru tilstand, og mangen må bitterlig fortryde bagefter.
Derfor var jeg altid bedrøvet, når han kom fuld hjem, ham, som vi alligevel
holdt af, og var så god imod os. En aften kaldte min broder på mig, da stod
han nede ved døren og brummede og skulle have nøglen i, samtidig med
han strøg tændstikker, for at se og få nøglen ind, men hver gang stak han
tændstikker ind i nøglehullet i stedet for nøglen. Men så kom Karen og
fik ham lænset ind i seng. De havde i sin tid haft et sted nede på Præstevejen (Græsted Overdrev), der hørte en del jord til, nu om dage kaldet
Sandholm, jeg kan endnu huske en del af murresterne. Han talte så tit om
sine kønne, skimlede heste, som kunne tage Københavns-turene som en mis.
Men allerede dengang var det galt med de til tider store snapser. Så de gik
fra stedet, men på mange måder havde han gode evner, så han blev antaget
som retsvidne i Tinghuset, dengang foregik rettergangen i en bygning, som
lå i skoven ved Esrum, daglig tale kaldes Tingbakken.
Arresten lå i Esrum by lige over for kroen, nu ligger der en købmands
forretning, jeg kan som dreng huske de tykke mure, der stod der med nogle
vinduer med jerngitter, og når min broder og jeg skulle til amtsstuekontoret,
som dengang var på Esrum kloster, og betale brænde og amtsskat, skulle vi
hen og beskue disse skumle mure. Men da var retsvæsenet forlængst flyttet
til Helsinge. Men heller ikke denne stilling kunne Jens beholde, så han
måtte så tjene til føden som skovarbejder, måtte endda gøre bekendtskab
med arresten i Helsinge, for en aften, den var blevet meget høj, blev han
som alle fulde folk meget stærk. Han var for hjemadgående fra arbejde i
skoven ved Ravnebjerg. Amtsvæsenet hav nys plantet vejtræer derfra og
mod Tinghusene, men den stærke Jens trak dem alle op, omtrent til Mårum
by. Det kostede ham 3-4 dages fængsel, vand og brød, en meget streng og
vanærende straf dengang. Og hvor han sørgede dybt over sit fald, lod sig
dårligt se i lange tider, så Karen måtte slide i det for fødens skyld. Jo, fulde
folk ter sig som sindssyge. Også vi drenge sørgede med ham, for trods alt
holdt vi af ham alligevel. Og så var der den gamle forstråd Holten, jeg var
meget lille, da han boede i skovridergården, men fader, som sommetider
hjalp til med landbruget, da der var en del jord, som hørte til dengang, har
fortalt mange anekdoter om forstråden som var en original. Han havde en,
om man skal kalde det sygelig tendens til at skræmme folk. Det morede ham
at buldre op og smække skovarbejdere over enden med kæppen, for bag
efter at more sig over dem, de tog det for gode varer, de vidste der var ikke
nogen ond tanke bagved hans mærkelige indfald. En af vore nabokoner her
i Græsted fortalte, at hun tog sin 12-årige datter med i skoven for at pille
hindbær. Så kom forstråden og traf pigen og buldrede op, hvem der havde
givet hende lov til at pille hindbær. I sin angst fik hun fremstammet, at det
var moder, og til moderen buldrede han løs med samme spørgsmål. Ja, det
var der ingen, der havde. Hun bad om undskyldning, men så fik forstråden
det gode ansigt på: — Nu skal jeg sige min gode kone noget, gå hellere
ned i skovriderkrogen, for der er mange flere. Og så gik han, glad over at
han havde skræmt dem. Hindbærrene var han lige glad med. En morsom
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historie gik længe om forstråd Holten. Han sad på sit kontor, da der blev
banket på døren, og ind kom skovløber Anders Madsen og en kollega.
Holten buldrede: »Hvad vil han?« Anders var ordføreren og var ikke nogen
bange mand og kendte forstråden som han var. »Ja, se det var nogle meget
dårlige lergulve de havde i stuerne, så — ja, og så var det, de havde talt
om at bede forstråden om at få fjællegulve (bræddegulv) i stedet for.« —
»Ja, det kunne lige passe, og så blive ødelagt af hans store sømbeslåede træ
sko.« — »Nej, dem sætter vi udenfor og går på strømper på fjællegulv.« —
Holten buldrede: »Det kunne der ikke blive noget af«. Men Anders kendte
hans mærkelige indfald med kæppen, han lod sig ikke slå ud. »Og så har
vi talt om at bede Peter Snedker nede fra Overdrevet om at lave arbejdet, og
hvis ikke han lavede det ordentligt, så kunne hr. forstråden give ham nogle
rap af kæppen over endeskiven.« — Da lo Holten og klappede i hænderne
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ved denne for ham så festlige tanke. »Han skal få fjællegulv og din kollega
med, men husk at sende mig bud, hvis ikke Peter laver det ordentligt«.

Kulsvierne
kan jeg huske, og kendte en del af dem, der boede på Græsted Overdrev,
Mårum og Kagerup og Alsønderup-egnen. Min bedstefader, faders fader,
var af kulsvieræt. Jeg kan huske dem, der sved kul, da jeg var dreng. Der
var 2 på overdrevet, 3 i Tinghusene og 2 i Kagerup, men deres liv og fær
den er beskrevet i Zacarias Nielsens bog »Kulsvieren« og Georg Nordkilds
bog »Folket bag Skoven«. Vi ved jo, at der fortælles, at de oprindelig kom
nede fra Frankrig og her op til de store skove og skulle lære folk at svide
kul, men mange blev heroppe og stiftede bo, så efterhånden er kulsvier
blodet blevet ikke så lidt blandet. Når de store skovauktioner, som dengang
blev holdt på Bakkegården i Mårum, var forbi, blev der gerne 15-16 mand
tilbage, som de kaldte for kulsviere, de skulle se, om der kunne blive nogen
skovkørsel til dem af alt det brænde og tømmer, der blev solgt. De var
kendt som godmodige naturer, holdt meget af børn, hjælpsomme overfor
naboer. Men de kunne da også blive uvenner. Efter en skovauktion engang
kom to op at slås og det gik hårdt til, men et par uger efter hjalp de hin
anden at læsse tømmer i skoven.
Efterhånden forsvandt kulmilerne; en af grundene var Jens Olsen Chri
stensen, en mand med en vældig fremdrift i, og som mange i Mårum sogn
husker endnu. Han anlagde det store savværk ved Kagerup station, og kul
svierne fik efterhånden en del tømmerkørsel der, og stationsforstander An
dreasen, Mårum station, blev opkøber af en stor mængde gavnbøgetræ, så
der blev også en del kørsel, for skoven kunne de jo ikke undvære. Ligeså
ved alle brændepladserne, som blev anlagt ved Gribskovbanen, blev en del
kørsel i Grib skov. En ting kunne de ikke stå for, hvis de kunne få en eller
anden til at løbe på en limpind. Peter Jørgensen går på sin mark og slår
græs, han var en meget ivrig jæger. To af hans omtrent naboer kommer
agende fra skoven. Hør, Peter, har du ikke set den store råbuk, der går
oppe i hjørnet af din sæd. Nej, det havde han ikke, men leen faldt til jorden
med det samme og han i en fart hjem og fat i bøssen, og op ved det påtalte
hjørne, medens de to gavtyve kørte videre og lo i skægget. Råbuk var der
ikke noget af, havde heller ikke været, så han måtte gå hjem uden råbuk.
Men så meget kunne han lægge sammen, at det var en limpind. Han lod
som ingenting. Men en dag traf han en af mændene, Mads Karlsen. »Hør,
jeg syntes du snakkede om, at du skulle have udskiftet den ene hest«. —
»Ja, det skal jeg også«. »Ja, ser du, der står på en gård i Dragstrup, har jeg
fået at vide, en som der kunne passe dig, og så syntes jeg, jeg ville sige det
til dig for godt naboskabs skyld«. »Ja tak, det var pænt af dig, jeg iler med
det samme«. Og Mads Karlsen fik hurtigt smidt skoskidtet på fødderne og
den pæne frakke på og ilte de 6-7 km til Dragstrup. Konen på gården var
alene hjemme. Mændene var i marken, men hun vidste ikke, de havde nogen
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hest til salgs, og da manden kom, var han lige så klog som konen. Der var
ikke nogen hest til salgs. Det kunne Karlsen ikke forstå, så humøret dalede
jo noget, — men kom nu ind og få noget middagsmad. Derved gled skuf
felsen lidt i baggrunden, men da han vandrede hjemad, var der noget, der
dæmrede for ham, noget med en råbuk oppe i Peter Jørgensens sæd, der
var nok ugler i mosen. Der gik et par dage. Da Peter gjorde sig et ærinde
den vej og traf Mads Karlsen og talte så lidt om vejr og vind til at begynde
med. Og så kom det. »Hov, det var jo bar løgn, det du fortalte mig om den
hest«. »Nå, ja såmænd, men så var det også en løgn med den råbuk«.
Uvenner? Nej, de skrupgrinede begge to, den slags narrestreger kunne de
ikke lade gå fra sig. »Gå nu med ind og få en snaps og en tår øl«. Det var
almindeligt traktement mellem mænd dengang.
Den store vækkelse
kom i årene 1893—96 ved den forannævnte og senere landskendte præst
Vilhelm Kold, men helt uden kristendom var Græsted og Mårum sogne
ikke, vi børn kom dog ikke meget i kirken, vi havde vor søndagsskole at
passe, og efter hvad vi kunne forstå, var der jævn kirkegang begge steder
og mest ved de store højtider og de store altergange, som der efter den tids
skik særlig var to gange om året, ved forårstid og efterårstid. Pastor Assens
tog del i det missionsarbejde der var, og som på kirkens grund var begyndt
ved pastor Jansen, senere Horne sogn i Jylland. Han var kapellan hos pa
stor Bache, som var sognepræst i Græsted 1859—1867, da det var meget
småt med kirkegang. Han drev selv landbruget, dengang var der jo megen
jord til alle præstegårde. Foruden et par karle havde han et par husmænd,
som havde lidt jord til deres huslodder, og der kunne de så få hestekraft
fra præstegården, men kun om søndagen. Pastor Jansen var hjælpepræst her
1863—67 og boede ned i ejendommen lige overfor Græsted Brugsforening.
Hans sognepræst kunne ikke tage hans missionsarbejde og vækkelsesforkyn
delse, så han drog fra Græsted som en skuffet mand. Pastor Assens blev
sognepræst 1867—96. Der blev holdt en del møder i forskellige hjem og i
Mårum skole. Folk begyndte at komme i Indre Mission. Om sommeren,
kan jeg mindes, holdt han skovmøde lige overfor Duemosegård med frem
mede talere, lige så i kirkerne, og i hans tid blev som før nævnt søndags
skolen i Mårum og Kagerup begyndt. I Græsted ved lærerinde frk. Huber,
i Aime ved en lærer Madsen. Juletræsfesterne for søndagsskolen blev den
gang holdt i en stor stue, som var midt i stuehuset i præstegården. Da alde
ren gjorde sig gældende for den gamle pastor Assens, kom hans kapellan
Vilhelm Kold, som virkede i gerningen fra 1893—96, da den gamle af
holdte sognepræst, pastor Assens, døde i april måned 1896. Det er altid
sagt, at Gud brugte pastor Kold til den store vækkelse i tre år, men gamle
pastor Assens bad for sine sognebørn i 29 år. Men der var nu alligevel lagt
en grund for Guds ord, her går da tanken til Jansen og Assens, men vi
kommer heller ikke uden om Luthers Mission, de holdt mange møder i for-
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skellige hjem, inden pastor Kold kom, og vi børn fulgte disse møder, vist
nok mest for deres sang og musik. Ham, vi husker bedst, var missionær og
maler Svåbæk, norskfødt, han sang vækkelsessange og spillede guitar, og vi
lærte mange af disse sange, købte yderligere en af deres sangbøger, Hjem
landstoner, tror jeg den hed, og efterhånden kunne vi en del af dem udenad,
og det kan jeg endnu. Det sted hvor de holdt møde, var hos Kristian Larsen
i Hessemose, kaldet Kristian Væver, dybt alvorlige og gudfrygtige folk. Der
var lergulv i stuerne, men de havde så mange pyntelige ting at hygge sig
med i de små stuer. Deres børn har jeg alle kendt, og forældrene havde den
glæde, at de gik i samme fodspor, det var et helligt hjem. Det andet sted
var hos gdr. N. P. Hansen, Nellerød. Der kom somme tider en sangfor
ening og sang flerstemmigt, og det havde vi jo ikke hørt før, og Niels Peter
Hansen spillede på violin, og der holdtes møder flere andre steder, og til
med havde Luthersk Mission bygget det store missionshus i Græsted, som
var samlingssted for dem fra flere sogne. Det hus lå der længe før Aime og
Ebenezer i Ejlstrup missionshus blev bygget. Ældre folk har fortalt mig, at
pastor Jansen og smed og missionær Kristian Møller holdt møder sammen
i Pårup og Aime; det samme blev forsøgt med pastor Kold og missionær
Svåbæk m. fl., men det kunne slet ikke gå. Jeg husker det møde, hvor det
gik galt. Det var i Møllegårdens store øverstestue. Dengang ejedes gården
af Jørgen Jeppesen, siden blev der holdt møder sammesteds, men det var
pastor Kold, der siden holdt møder der. Ellers blev der holdt møder og
gudstjenester i kirken, ja, sommetider midt på eftermiddagen en søgnedag.
Men kirken var altid fuld. Nogle kom af længsel og trang, andre, ja, vi
må jo høre den gale præst, — det udtryk hørte vi tit udtalt. Nogle kom ikke
længere, tværtimod, andre gav sig helt over til Gud, og så fik præsten en
helt anden benævnelse. Vi børn gik jo ikke så stærkt i dybden, men vi
lagde mærke til forandringen, der foregik med de voksne, de, som før ban
dede for et godt ord, uden at fortryde eller sørge over det, de kunne nu
sidde på et tømmerstykke i skoven og fortælle om det ord, de havde delt
med hinanden aftenen før, eller der havde været en fremmed taler. Før
kunne de more sig over pjattede og slibrige historier, eller tale ondt om
næsten, nu kunne så en eller anden folde sine hænder og bede Gud hjælpe
dem at stride imod synden og dens onde anslag. Og så gik tankerne til
Apostlenes Gerninger kap. 9, fra vers 10. Herrens ord til Annanias: Gå
hen i den gade, der vil du finde en mand, Saulus, fra Tarsus, før en fjende
af Kristus, ræk ham din hånd, thi se, han beder. — Og når der var familie
komsammen, da kunne de synge en lang række sange og slutte med Guds
ord og bøn. Og Guds helligånds lys blev tændt også til nabosognene, trods
modstand blev der mange bedende mænd og kvinder omkring i sognene.
Og der blev bygget missionshuse og begyndt søndagsskoler. Unge mænd og
kvinder dannede kredse, og der blev sunget Herren mangen en lovsang.
Kom man lidt bort fra sognene, så lød snakken, nå det er der, hvor alle de
hellige bor. Sådan kan man høre endnu. Men passer det så nu? Er det sandt?
Mon mangen en må sukke og sige med Job 29. kap. »Ak havde jeg det
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som før, som dengang Gud tog sig af mig, da troens lampe lyste over mit
hovede, og jeg ved hans lys fandt frem i mørke. Ja, som i mine modne år
da Guds fortrolighed var over mit telt«. Men sådan var det ikke mere, og
derfor levede Job i dybe sukke og uden glæde.
Og så må vi alligevel ikke glemme, at det var langt lettere at tale væk
kende tale den gang end nu. Nu om dage bliver der sået så megen ond sæd
igennem mangen en klog professor, radio, fjernsyn — og parolen lyder:
kan selv, kan selv. — Vi sætter vor hat, som vi vil. Og menneskeafgude
riet i sport breder sig mere og mere, samtidig klages der over de små kirke
besøg. Jeg mindes igen de mænd, som Gud brugte her på disse egne, som
banebrydere for Guds rige, og ikke alene dem, hvis navne jeg har nævnt,
men også dem, som efter evne løftede arven og tog del i arbejdet i Herrens
vingård, som var lagt hen til dem. Et arbejde, som Gud ske lov og tak bli
ver gjort endnu. Jeg mindes af omtale et par gamle mennesker, som boede
i et lille hus på vejen ud til Tagemosehus i Kagerup, huset er forlængst
nedrevet, manden hed Niels Andreasen og hans hustru Kirsten. Niels var
ikke så gammel, da han blev slået ud af sygdom, så han havde så meget be
svær med at gå. De havde det meget fattigt. De var bedsteforældre til min
kone, men var de fattige på jordisk gods, var de rige i Gud. Niels sad der
og læste og søgte trøst og glæde ved Guds ord. To store festdage havde de
om året, når pastor Assens holdt eksamen i Kagerup skole. Når den var
slut, gik han altid ud i mosen til Niels og Kirsten, for han vidste, når han
havde talt med dem, gik den kloge præst altid beriget derfra.
Jeg mindes en søndag, vi havde lånt et køretøj og var på vej til Hille
rød, da vi kom til Kagerup, kom smedens kone ud og fortalte, at for en
time siden var kommet et løbsk køretøj, som hørte til Kagerupgård (nu
Falkendal), en ung karl var til skovs for at hente brænde til en husmand,
men ved Kagerup station blev hestene bange for toget og tog magten fra
kusken, kusken faldt ned på træktøjet bag ved hestene, den vilde fart endte
med, at hestene væltede hele stalddøren ved gården og et stykke af muren,
og der lå den unge mand begravet i murrester, død, — hestene havde slået
ham ihjel under det vilde løb. Der blev aldrig lånt køretøj ud mere om
søndagen.
Et andet lige så trist minde: I Maarum boede en mand, en solid hånd
værker, tækker, men han var en fjende af de troende folk. Der var nogle
unge piger, som om søndagen delte nogle små blade ud, »Et ord med på
vejen« hed de vist. Det var ham en torn i øjet, og en søndag blev han vred
og jog dem ud og smed bladet efter dem, hans kone var meget ked af det,
men der var intet at gøre. Kort efter, en aften de var gået i seng, vågnede
hans kone og syntes, manden lå så underlig, og da hun nøjere skulle se,
da var han stiv og kold, alt liv var udslukt. Ingen har ret til at dømme her,
men disse to dødsfald gjorde et meget dybt indtryk på, ja, jeg tror på alle
i sognet.
De sociale forhold var ikke af de gode for de gamle, som fik til livets
fornødenheder af kommunen, de midler var så knappe, ja, nærmest util-
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strækkeligt, derfor jokkede de ud til lidt lettere arbejde, så længe de kunne.
Jeg kan huske en gammel kone over de 70 år, hun lå fra morgen til aften
og pillede kartofler op, hun var ene om det, hun fik 25 øre og 1 skæppe
kartofler om dagen på egen kost. Lægehjælp blev ikke så meget brugt, det
var så omstændeligt. Til de ubemidlede blev folk tilsagt efter tur at hente
og bringe lægen, alt gratis, og når så alle folk og heste var i marken, så tog
det nogen tid, før lægen kom. Skulle et menneske nødvendigvis på syge
huset, blev der redt op med sengeklæder i vognen, hvis ikke den syge boede
i byen, hvor sognepræsten boede, for så gik det gerne ud over præstens den
lukkede vogn. Sygeplejerske var der jo heller ikke, så naboerne hjalp hin
anden, så godt de kunne, og det gik ikke altid lige godt. For jeg har set, at
den kloge kone slog drømmebogen Cyprianus op for at se efter et eller an
det godt råd. Sognepræsten i et nabosogn fortalte mig, heldigt det var præ
sten, ellers lød det noget utroligt, manden i et hus havde fået et dårligt ben,
doktor Main i Esbønderup blev hentet og beordrede grødomslag, som brug
tes meget den gang. Et par dage efter kom doktoren igen, og havde nær
styrtet, konen havde kogt en stor gryde grød og hældt det hele op i sengen,
og der lå den stakkels mand overklistret af grød. Det gode ben havde fået
sin bekomst med. Skovarbejderne fik jo tit temmelig hårde stød, men jeg
kan aldrig huske, min fader søgte doktor, og det var ikke så sjældent, der
var blodunderløbne mærker, nærmest på benene, men så havde vi altid blod
igler, dem kunne man købe på apoteket, de kunne leve i flere år i et glas
vand med en klump tørvejord i. De blev da taget ud og med en ske sluttet
til det syge sted, og iglen bider eller suger sig straks fast og suger blod, i
løbet af en time er det kun en rund klump, så bliver den taget fra og lagt
på en tallerken, og man drysser så lidt salt på den, og straks afleverer den
al blodet, og der kan godt være et lille snapseglas fuldt; den behandling
fandt sted i mange hjem, og ømheden forsvandt hurtigt bort. — Arbejds
løshed var der jo så godt som ikke, hverken vinter eller sommer, daglønnen
var heller ikke ret stor, hverken på gårdene eller i skoven. 1 kr. og kosten
på gårdene, og i skoven 1,50—2 kr., alt efter som akkorden var god. Og
om vinteren, selv om det frøs hårdt, gik arbejderne til skovs alligevel, der
var jo som regel lunt, og jeg kan huske en vinter, det var i 1894, da var
der så meget sne, så ingen kunne arbejde, nogle fik nogle dage på gårdene,
men ellers, der var jo ingen fagforening, ingen understøttelse af nogen
slags, ja, de fleste der i Maarum og Ejlstrup tog gerne nogle dage fra, når
kartoflerne skulle samles ind, og så gik mand og kone og sommetider de
store børn med på kartoffelmark. Mine forældre tog gerne til Duemose
gård, som ejedes af proprietær Nielsen. Der var mange tønder land med
kartofler, og de fik hver tiende eller tolvte kurv fuld, her husker jeg ikke
rigtig hvilke, 10 eller 12, men det kunne i løbet af nogle dage blive et stort
læs kartofler. Ja, så var der jo kartofler, og de fleste arbejdere stred gerne
for at få opfødt en gris, og det var gerne nogle ordentlige basser på en syv—
otte måneder, ja, så var der da kød i det store saltkar, og om efteråret så
kom de med store læs af sild, så var det om at få sildekarret fuldt. Et par
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ol eller 3, — 1 ol er firsindstyve, og prisen lå næsten altid 1,00—1,50, al
lerhøjest 2 kr. for 1 ol. Så var der sild til kartoflerne. Og hvis nogen tænkte
på i tide at få samlet de 8 kr. til 1 td. rug, der lå prisen omtrentlig, og le
verede den til deres bager, så kunne de få 32 brød for 1 td. rug, så var der
brød i huset, lidt penge var der jo altid i huset, kom der en fiskemand en
dag, da kunne vi købe fine rødspætter til 15 øre pr. stk., skrupper 10 øre
pr. stk. Det var gerne kæmpen, kaldet Langehans, der kom, nu var vor vej
derned aldrig farbar, når der var meget sne, så vi havde altid en sti op over
fogdens jord til sognevejen, og når Langehans var ude med børen, og skulle
i Hessemose, fyldte han kurven med fisk, tog sko og strømper af og gik på
de bare fødder. Jeg har set ham sidde i stuen med sne imellem de lange,
krogede tæer. Moder kunne ikke lide at se det, men Hans forsikrede den
praktiske side af sagen: »Så får jeg ikke skoene fulde af sne, ej heller våde
strømper«.
Men det var også den eneste gang i min opvækst, at sneen lå så højt,
at arbejdet måtte standses, men i det store og hele var skoven arbejderstan
dens trøst, den der gav brødet til de mange munde. Og jeg mindes de store
efterårs jagter, hvor alle vi drenge i en vis alder blev sagt til som klappere
tillige med skovarbejderne. Det var ikke så meget daglønnen, for det var
kun 50 øre, de voksne fik 1,50, fra kl. 10 til 4, da jagten blev afblæst.
Klapperne blev da stillet op i en lang række, 1 mand og 1 dreng. Mændene skulle jo holde lidt opsigt med drengene, at de ikke blev borte i sko
ven, og ligeledes hjælpe dem over de mest vandfyldte grøfter, deres krum
kæp blev rakt over grøften, og vi greb fat i krummen og så et rask tag og
videre frem, vi skulle jo jage vildtet ud imod jægerne, som stod i en lang
række modsat. Hver opstilling kaldtes for en såt. Jægerne var jo for en stor
del skovens embedsmænd og eller grever og baroner, Det skete nogle gange,
der var kongejagt, man samledes ved Maarumhus, og de kongelige køre
tøjer kom, så var der noget at se på. Nu var det sådan, at de store dåhjorte,
der så sig omgivet af klapper og skytter, godt kunne gå tilbage, og i deres
angst gå lige på en dreng, det skete engang. Drengen blev væltet omkuld
og fik en slem flænge i den ene hånd, så kongens livlæge måtte til at plasterere, og da lægen var færdig, kom kongen også med et plaster: en ti
kroneseddel. Det var mere, end en mand kunne tjene på en uge. Så nu blev
drengen dagens mand. Mens det store savværk ved Kagerup tog fart, gik en
del arbejdere der til, min fader arbejdede der i nogle år, der fik de 3 kr.
om dagen. Min broder og jeg gik så tit op og så på alle de store save, som
på minutter kunne save store tømmerstokke igennem, og den store damp
maskine, jo der var noget at se på, men allerhelst ville vi møde Jens Olsen
selv, han havde altid en skilling at give os til et kræmmerhus bolcher, og når
vi på hjemvejen skulle købe noget i Kagerup brugs, kaldte han på sin store
puddelhund og gav ham vor kurv i munden, og den bar han trofast lige til
brugsen, så fik han en god bid af uddeleren og luntede da tilbage igen.
Af gårdene i Maarum sogn var Kagerupgård den største, på 99 ha. —
13 tdr. hartkorn, ejeren hed dengang gdr. Anders Hansen; Duemosegård
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75 ha. — 10,6 hartkorn, dens ejer var en mand ved navn Isaksen, den blev
senere solgt til proprietær Nielsen; yderligere var der gårdene i Måmm,
Pagerøglegård på 115 td. land, ejer gdr. Jørgens Hansens enke, Lindholmgård 105 td. land, ejer gdr. Niels Olsen, Møllegård 88 td. land, gdr. Jørgen
Jeppesen, Bakkegård 72 td. land, ejer gdr. Niels Peter Olsen, Fogedgården
kaldet Anexgården, 66 td. land, ejer sognefoged Niels Nielsen. Af indbyg
gere var der i 1801 440 — i 1930 1054 — i 1950 936 — fordelt på 298
husstande. Ved hundredårsskiftet blev Pagerøglegård delt, og der blev an
lagt et af Frederiksholms teglværker i ret stor stil, det gav yderligere ar
bejde til mange mennesker. Og bødker Niels Larsen, Ejlstrup, byggede i
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årene 1898—99 en bødkerfabrik ved skovvejen i Maarum, nu kassefabrik.
Disse ret store industrivirksomheder gav jo godt arbejde, men alt dette
forandrede også det før så stille landsogn så meget, at helhedsbilledet har
skiftet karakter. Dette er i al beskedenhed, hvad jeg har af minder fra min
barndoms by og sogn.
Men nu må jeg til Græsted, hvor jeg bor, jeg skyder genvej igennem
skoven, for yderligere at få en snak med min gamle ven, egen. — Men
hvad er nu dette? Jeg ser en bred asfalteret vej, stengærdet er borte, samt
den idylliske sti. Broen er borte, vandet klukker ikke mere. Stenten, alt det
gamle — mon egen? — Nej, der står den. »Men du ser mig noget sørg
modig ud«. Egen: »Ja, det er heller ikke underligt, jeg føler mig ene h^'
i min hule, jeg, som skulle være skovens store seværdighed i kilometers
omkreds, se, de tvende stier er væk, krattet gror mig ind på livet, nogle af
dem bilder sig ind, de kan blive egetræer, nej, de bliver aldrig til egetræer.
Børnene kommer her aldrig mere, nu stryger de forbi på deres stålheste.
Her kom i sin tid søndagsskolebørnene fra Ebenezer og holdt søndagsskole,
men de kommer her ikke mere«. — »Hvordan er alt dette gået til?«. Egen:
»Jo, i 1942 kom skovrider Wielandt, nogle mænd fra amt og sogneråd og
snakkede op og ned og målte her og der, og 1943 kom skovfoged Dahl med
skovens folk, og de skovede da en stribe helt væk igennem skoven, og så
kom køretøjer af alle slags og flyttede jord og lavede denne store jordvold
og begravede mig, seværdighed, her. Og alt dette nye kaldes for den nye
Maarumvej, og nu jager de afsted, disse nymodens køretøjer, blikæsker,
havde de endda været af egetræ, så kunne jeg vel have forligt mig med dem.
Jo, jeg ser, der er nogen, der holder rast over på den anden side vejen,
men hvad, der er vist ikke mange af det moderne slægtled, der har sans for
min seværdighed, se bare på min beklædning, ingen billedskærer kan præ
stere det, min bark kan, og så er jeg endda med i Guds store skaberværk, —
ja og så mindes vi salme nr. 12.
Op al den ting, som Gud har gjort,
hans herlighed at prise,
det mindste han har skabt er stort
og kan hans magt bevise.

Egen: »Nej, her kommer ingen, uden skovens dyr og markens dyr, der
kigger ind til mig engang imellem, og der kommer også en mand stundom
og måler mig. Hvor meget jeg vokser. I 1947 mål 4,91 m, nu 5,40 m«.
— »Sig mig, har du noget ønske, jeg kunne tage med pa vejen?«.
Egen: »Ja, hvis du vil sige til mine venner, skovrider Allerup og skov
foged Andersen, om de muligvis ville fjerne alt det krat her omkring mig.
For dem der ovre fra, som raster, kaster somme tider affald her ned. Og
måske der kunne sættes en bænk eller to og en affaldskurv, så kommer der
måske nogle herned, så her i sommertiden kunne blive liv omkring mig. Jo,
og bed vores allesammens vejmand, Emil Larsen i Maarum, om at moder-
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nisere trappen i skråningen, for der er en trappe, og måske kommunen ville
sætte et solidt gelænder ved trappen.
Der var to mænd, der sad i toget og talte om dette spørgsmål, den mo
derne videnskab kan ordne alle disse problemer og skabelsen, han kaldte sig
for fritænker.
Den anden troede fuldt og fast med barnets enfoldige tro på Guds ska
berværk, fra det store egetræ til det mindste græs.
Følgende ordskifte: Ham med barnets tro: »Hvor er da egetræet kom
met fra?«.
Fritænkeren: »Selvfølgelig fra agnet, som er egens frø«.
Barnetroen: »Ja, men hvor er agnet kommet fra?«.
Fritænkeren: Selvfølgelig fra egetræet«.
Barnetroen: »Så er vi lige vidt, du må da kunne sige mig, hvornår den
verdenskloge vismand har kunnet skabe enten egetræer eller agnet, og på
hvad måde«.
Fritænkeren: »Undskyld, nu holder toget, og jeg skal af her«.
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Slutning
Med barnesind jeg mindes den tid,
når i gåsegang vi gik
ned til den gamle stente
og sidelæns glider igennem dens led,
som vi engang i tiden den kendte.

Ved stenten hun hvilte
så mangen en gang den aldrende morlille,
når byrden var tung af sanket kvas
dybt inde fra skoven den stille,
og sveden af kinden da trille.
Så snakket hun lidt med den gamle eg,
som over stenten våger,
og rokker så fremad på skolesti
og tænker på glæder og sorger
til arnen derhjemme i Maarum by.

Men tiderne skifter,
hvor kan I gamle dog tro,
vi unge skal jo nå det, som haster,
med speeder i bund og fremad i fart
må vi nå det, som livet afkaster.
Men skulle du nu alligevel en dag ved stenten stå,
bliv stille her og hvil dig lidt
og lad så tanken gå
til gamle slægter fjern og nær, som vandred her på fod,
på livets vej, indtil de foran himmelstenten stod.

Forord
Med stor interesse har jeg læst manuskriptet til den bog om Græsted sogn,
som anlægsgartner Alfred Andreasen, Græsted, efter opfordring har udar
bejdet.
Jeg ved noget om, hvilket arbejde der går forud, før man får samlet så
meget stof sammen og sat det hele på papiret i en tilgængelig skikkelse.
Det viser, at min gamle ven og medarbejder både har en god hukommelse
og en sjælden evne til at fortælle. Og begge dele er nødvendige, når et
stykke af et sogns saga skal levendegøres for efterslægten.
Men så mener jeg også, at det er en ære for et sogn at få betroet en
mands erindringer fra gamle dage til nu. Især da vi lever i en tid, der er
så vidt forskellig fra fortiden som vor. Ved siden af de rent faktiske op
lysninger om forhold og personer står også det nordsjællandske lune og
den kristne alvor så smukt side om side i beretningen.
Dette bidrager ikke mindst til, at man læser bogen med glæde. Jeg kan
derfor på det bedste anbefale dette arbejde til alle venner i Græsted og
omegn.
København, den 11. november 1963.
VILLADS CHRISTENSEN

Græsted by og sogn
Den første gang jeg så Græsted — at jeg kan huske, var jeg 3 år. Min fa
der havde lånt et køretøj, vi skulle til Smidstrup, hvor min bedstefader og
bedstemoder (min moders forældre) boede. De ejede en gård, som den
kendte præst, pastor Krag i Søborg, siden i en årrække ejede, og som kald
tes Kragereden. Jeg så de mange røde tage og kom til det resultat, at det
måtte være en meget stor by. Sagen var jo, at Gribskovbanen var anlagt med
endestation i Græsted i året 1880, og det gav anledning til en del byggeri
med nogle flere butikker, end der havde været før. Dog i al beskedenhed.
Byen fik da også 3 gadenavne, Hovedgaden, Stationsvej og Nygade, som
vistnok blev regnet for det fine kvarter. Før havde Græsted, eller i aller æld
ste tider kaldet Græsholt, været en almindelig bondeby med 4 gårde, 1 par
cel iststed, smedie, 5 jordløse huse, præstegård, kirke, skole og kro, alt sam
let omkring det til alle landsbyer nødvendige gadekær. Den byggemåde blev
praktiseret over alt, men særlig på Sjælland, Fyn og mange andre steder.
Byerne blev lagt i lavninger, dels for at bo så lunt som muligt, men særlig
for at vandet kunne strømme til det uundværlige gadekær, som blev benyt
tet til kreaturvanding, men det som særlig gjorde det nødvendigt var som
hjælp mod ildsvåde. Der var jo dengang særlig meget træværk i bygnin
gerne. Alt var bindingsværk, flitterværket mellem det svære tømmer var
elle- eller birkepinde klistret til med ler blandet med halm. Var det lidt
finere var det rå mursten. Kun skorstenshoveder skulle være af brændte
sten. Taget var jo altid af strå med stort udhæng for at beskytte væggene
mod vand. Så alt var knastørt, og tilmed var der kun nogle få alen mellem
gårdene, ja, sine steder udgjorde en væg det ud for et hele. Sådanne findes
endnu i Havreholm og Ferie byer. Så der skulle megen forsigtighed til med
ild. Men skete det med ildsvåde, var der vand i gadekæret til slukning. Det
skete tit, at en række mænd stod med deres spande, og da foregik det som
på samlebånd.
I 1754 brændte præstegården og en del af byen, hvor meget er ikke
rigtig klart, men Ravnstrupgård lå oppe nord for kirken lige op til muren,
og varmen var stærk nok til at noget af blyet fra kirketårnets takker var ved
at smelte. Da gården blev bygget op igen, blev den lagt der, hvor den lig
ger nu. Gravagergård menes at have været bygget længere ud mod Tulstrupvejen, men er så senere flyttet tilbage. Skolen brændte ikke, men den gamle
rytterskole er bygget 1722 og nedrevet 1922, altså 200 år gammel.
Præstegården, som brændte skærtorsdag 1754 var ikke nogen gammel
gård, kun 53 år, bygget i 1707 af sognepræst Christoffer Lukas Friis, en sten,
som fandtes i grunden i den gamle gård med præstens navn og årstal, er nu
anbragt i gården. Under branden i 1754 boede provst Niels Petersen Schive
på gården. Men i året 1896 blev banen forlænget til Gilleleje, og da stag-
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nerede byens blomstring, som ellers var så godt begyndt. Nu blev det i Gillelejes favør, da mange københavnere kunne komme lettere til vandet. Der
gik ellers postvogn med passagerer fra Græsted en del år, indtil banen kom;
det var vognmand Ole Hansen, Græsted Skovhuse, der besørgede kørselen.
Strømmen gik forbi Græsted, og Gilleleje voksede. Som barn kom jeg ikke
meget til Græsted, varerne, der skulle købes til hjemmet, blev købt enten
i købmandshandelen i Tinghusene hos frk. Hildur og Marie Gaibergs, der
ville vi børn helst gå, for de havde en gammel pige, som hed Lise, over 60
år den gang, hun havde tjent familien al sin tid. Når vi havde fået varerne
i kurven, tog hun altid i en kasse inde bag døren en håndfuld figner og
smed i kurven. Der har du en kattel ... Så hende ville vi jo gerne købe hos.
Ellers gik turen igennem skoven til Kagerup brugs. Men der vankede in
genting. Og ellers var Frederiksborg jo egnens handelsby, der skulle moder
hen for at købe forskellige artikler til sin syforretning.
Men i sommeren 1896 skete den store omvæltning fra Maarum til Græ
sted. Gamle pastor Assens var død 21. april, 74 år gammel. Pastor Kold var
rejst til København som sognepræst ved Helligkors kirken, og henad efter
sommeren gik rygtet, at der var kaldet en ny præst, som skulle komme helt
ovre fra Gerlev ved Randers, og som havde et navn, som jeg aldrig havde
hørt før, P. Adolf Stricker. Så en dag gik jeg oppe ved marken i Holgerskøb, og der kommer en vogn kørende fra Maarum, og vi kunne se, at det
var det kendte køretøj fra Græsted præstegård, på bageste agestol sad en
mand, som vi meget rigtigt gættede på var den nye præst. Ham ville jeg
gerne se, da jeg til november skulle på konfirmationsforberedelse. Jeg fik
bare ikke set hans ansigt, for det drejede han den modsatte vej. Der blev
sagt, at han skulle være meget streng. Men dagen kom, og vi skulle møde
hverandre, drenge og piger ved skolen i Maarum, så kom der en vogn og
kørte os til Græsted. Det blev en stor vogn, med 2 heste og 5 agebrædder,
for vi var 18 børn, vognen hentede dem jo helt oppe fra Kagerup.
Værre blev det endnu, da vi kom ind i den gamle, ikke ret store kon
firmandstue. Der var vi 56 børn, 38 fra Græsted sogn, så det var lige, vi
kunne være der. Der var ellers 18—19 værelser i det gamle stuehus, så vi
syntes, der måtte være et større værelse til så mange. Præsten havde da også
en meget lille plads at bevæge sig på, så vi fik da set ham, ret kraftigt.
Almindelig højde, brunt fuldskæg, streng, nej, det synes vi ikke. Men ret
alvorlig. Så gik han der på den lille plads og talte til os, og det kunne vi
da forstå. Vi sang et par salmer, og nu og da fik vi kigget lidt engang imel
lem i den store bibel, han gik med i hånden. En mærkelig bibel, for den
var helt fuld af blå, røde og sorte streger. Men inden vi gik, fik vi så de
salmevers at vide, som vi skulle høres i næste gang, og så skulle vi spørge
vore forældre om at få en krone med, og da vi kom næste gang, lå der 56
bibler, så fik præsten kronen, og vi fik biblen. Vi skulle også have en bly
ant, og da tiden var til ende, hen på foråret, så vore bibler ud lige som
pastor Strickers, for stadig lød det, sæt en streg under, han kan, nar du be
der, fri os fra det onde, og så videre. Siden jeg engang kom op til Helsinge
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efter hans død, og påny så de mange bøger, spurgte jeg fruen, om nu præ
sten havde læst de mange bøger. Ja, det kan De tro, han har. Fruen tog
nogle enkle stykker — og her skal De se, hvordan han læste dem. — De
samme røde, blå og sorte streger. — Streng, ja, det kunne han godt være
med de skriftsteder, vi fik for, særlig med salmerne. Men hvor jeg tænker
tit med tak til Gud, fordi han var lidt streng med de salmevers. De fleste
kan jeg udenad. Og jeg øver mig i stille stunder på dem endnu. Jeg nævner
nogle af dem, — Vor tro er den forvisning på at vi Guds nåde have, —
Det koster ej for megen strid, — I Jesus søger jeg min fred, — Om him
merige vi tales ved, — I Nazareth i trange kår, — For dig, o Herre, som
dage kun, — eller hvad siger man om den med de 7 store vers: I denne søde
juletid bør man sig ret fornøje. Mon der er så mange, som kan den udenad.
Prøv ad. Hvor mange der kan den udenad endnu af dem, der lærte den
dengang, ved jeg ikke, men jeg må i al beskedenhed sige, jeg kan den.
Streng — nej, ikke når det gjaldt den uvorne side. Vi var sandelig ikke
engle. Jeg husker engang, de på den bageste bænk havde fundet på at brede
deres madpapir ud og lave det spidst i det ene hjørne og liste det op under
trøjekraven på dem foran, og der sad de en 7—8 stykker med dette papir
ned ad ryggen, og spændingen var stor, ville der ske en revolte, når præ
sten omsider opdagede det, for præsten vidste det selvfølgelig ikke — og
nej, spændingen var på sit højeste, men så slog præsten et slag ud med
hånden: Hør, drenge, tag nu alt det væk der, det må I ikke gøre mere —
og så talte præsten videre. Der sad de med håret ned ad nakken. Nej, hvor
har det været flovt. Jeg husker i den første tid, jeg var meget bange, for
når det var ved den tid, vi skulle hjem, stod præsten altid og satte ryggen op
mod kakkelovnen, og jeg tænkte, der må da ske noget slemt en dag, for
enten brænder præsten hul i sin overfrakke, eller også vælter kakkelovnen.
Men heldigvis skete der ikke noget. Jo præsten var klogere, end som så.
Jeg kan ikke sige, at jeg mindes så meget af hans tale til os, men jeg
husker, at han den sidste dag sagde disse ord: Ja, se nu børn, hvis I skal
leve af Guds nåde til støvets år, da vil I opleve meget, og der vil sikkert
komme mange stunder, da I behøver Guds hjælp, og kommer I med ærligt
sind og tanke, vedholdende i bøn, da skal I aldrig kalde forgæves. Vi
tænkte ikke så dybt over det, men når man når de 80 år, så tænker man mere
over disse pastor Strickers ord den sidste dag inde i den gamle konfirmand
stue. Men der kom en streng dag både for børn og præst på konfirmations
dagen i Græsted kirke. For pastor Stricker sjuskede aldrig med tjenesten,
der skulle gøres inden for kirkens mure. Vi kom ikke hjem før kl. 2. Da
Maarum var annex til Græsted, blev konfirmationsfesterne skiftevis holdt
i Græsted forår og i Maarum om efteråret.
I 1899 skulle jeg rejse fra Maarum til Græsted i gartnerlære hos gart
ner A. Josias Christensen til november. Men han synes ikke, han havde så
meget brug for mig før til april, men jeg kunne komme til Nellerupgård
ved Gilleleje og passe 12 heste. Gården ejedes af proprietær Cordua, og vi
karle og drenge havde det i alle forhold så godt, som dagen var lang.
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Men jeg husker, at midt i vinterens hjerte skulle underlaget, hestene
lå på, udskiftes med nyt sand, taget helt ude fra en sandgrav. Det år var
høsten knap, så der var ikke råd til rigtig strøelse, men dagen efter den før
ste nat havde alle hestene lungebetændelse, og for mig, som hestepasser,
blev det en meget travl tid. Dog skiftedes vi med vagten om natten, og da
de ikke kunne få hakkelse igennem halsen, måtte jeg findele roer, gule
rødder og klid. Dertil kom de store dampprocesser, som dyrlægen beordre
de 2 gange daglig med 3 spande vand, opvarmet med glødende sten, og
kreolin. Døre og vinduer blev fuldstændig tætnet, så hele stalden stod i
damptåge. Men det hjalp. Så alle dyrene blev raske igen. Men det tog sin
tid. Ja, det var travle dage.
Så til april kom jeg da til Græsted, gartner Christensen var jyde helt
igennem. Mærkelig nok, så var de fleste af de nyoprettede forretninger den
gang i Græsted i jyders eje. Gartner Christensen boede i et gammelt 3 læn
get hus helt nede på hjørnet ved Skovsminde, hvor Esrumvej og Skovhus
vej deler sig. Hele jordarealet som det er — med Karlshøjs bygning, som
er bygget senere. Yderligere havde gartneren købt af Ramsagergård 3 td.
land begyndende, hvor vognmand Mikkelsens hus ligger, til skiltet med
villa Saltrup og skrædder Kaj Andersens ejendom. Disse jordstykker var
virkefelt for 2 elever, 1 arbejdsdreng, 1 arbejdsmand, senere graver Martin
Hansen, og om sommeren 1 lugekone. Gartneriet var i sin tid startet af en
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gartner Bendsen, som tillige lejede et stykke jord af Pibemosegård. Der var
et lille halvtags drivhus til. Men det var for lille til at formere noget selv,
så gartneren købte færdige blomster hos Ditmar i Helsingør, så byens fruer
m. fl. kunne forsynes med blomster. Kort efter købte gartneren en td. land,
grænsende til villa Bøgely, til Karlsmindes grund. Alt fra Ramsagergård,
med byggegrund for øje, ligesom den førstkøbte jord med tiden blev solgt
til byggegrunde. Jeg husker skoven ved Richard Andersens ejendom (en
grusbakke) var så smuk med sine fra ll/2—2 meter høje graner. En af de
første dage skulle jeg og den anden elev grave et stykke jord til at så kål
planter i. Og gartneren gav os et meget fyldestgørende kursus i, hvordan
man laver et stykke jord til med spade og rive, og vi øvede os efter alle
kunstens regler og roste os selv efter noder, så da vi var færdige, kom
gartneren: Hvad æ ded I laver, drenge, det er ligesom der havde gået et
par grise og rodet. — Der stod vi med håret ned ad nakken. Men så tog
gartneren fat, og vi kunne da godt se forandringen, for i et gartneri er det
meget vigtigt med et vel tillavet jordstykke.
Kort efter stod flere tusinde kålplanter, som, når tid var, skulle sælges.
Men en morgen var humøret langt nede hos vor kære gartner, der havde
været lidt nattefrost, og det hele var sved et af. Så vi måtte skyndsomt grave
omtalte stykke jord om igen. Vandværk var der ikke noget af dengang, men
gartneren havde fået lov at tage vand i Skovmindes vanddam, så i tørre
perioder måtte vi med åg bære vand, stundom helt op på bakken, hvor
Karlshøj nu ligger.
Som nævnt før blev byens vækst standset en del ved banens forlæn
gelse til Gilleleje. Men af og til er der i de 63 år, siden jeg kom til Græ
sted, da bygget en del. Kom man dengang til byen øst fra, var andelsbage
riet det yderste til højre, og garver Bucks garveri, nu elektriker Andersens
ejendom, det yderste til venstre. Fra vest nærmest som det er nu, fra nord
Græsted skole yderst til venstre, manufakturhandler Thorøs yderst til højre,
den gang lige bygget af en guldsmed Olsen. Fra syd præstegården til ven
stre, og til højre malermester Strue, nu købmand Ekdal.
Ja, og så ved tidernes ugunst, da banestationen blev lagt så tosset som
vel muligt fra selve byen, blev der noget, der kaldes stationsbyen, bestående
af et hjulmandsværksted, nu købmd. Nielsen, Røde kro; — man studser,
jo, der var kro, som krovært og ejer Chr. Larsen med gæstgiveri og en lille
rejsestald, en del år ejet af handelsmand Theodor Zølner, posthus med
bolig, hvor nu ejeren af trælasten, Leif Rasmussen, boer. Jernbanestationen,
smedien, ejer smedemester Larsen, Græsted andelsmejeri opført 1888, nu
mostfabrik, samt Høvestensgård. Den samlede by bestod af 38 ejendomme
med præstegårds jorden bortforpagtet til gdr. P. Jensen Gravagergård, Ravn
strupgård, ejer Niels Jensen, Ramsagergård, ejer Peter Olsen, disse tre
gårde lå dog uden for den helt samlede by. Af nyopførte ejendomme i den
indre by er følgende: skolen opført 1922 — andenlærerboligen opført 1899,
nu kommunekontor. City, opført af købmd. Jensen, Sjællands Bondestands
Sparekasse. Frederiksborg Sparekasse, Evald Jensens trykkeri. Snedkermester
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Carl Petersens butikslager, bygninger samt værksted. Doktor Borks ejendom,
Centralen opført af slagter J. P. Jensen, Glashuset, købmd. Aksel Sørensens
ejendom opført af købmand L. Andersen, hvis hus opført af blikkenslager
Griese, gamle elektricitetsværk, husejer Bernhardt Knudsens ejendom Tulstrupvej opført af gdr. Oluf Nielsen, ialt 14, som er opført siden 1900 års
tallet. En mindre ejendom med 5—6 tdr. land nord for byen ejedes den
gang af en mand ved navn Mads Larsen, kaldet Mads Fragtmand, deraf
navnet Larsensvej. Nu er der malerværksted i nævnte ejendom.
Foruden det til hver af disse nævnte gårdes jordtilliggende har de hver
haft en udlod, kaldet Græsted mark. Alt nord for Faksemosevej, men som
ved udskiftningstiderne er udstykket til forskellige små huslodder fra 4-5
til 6-8 tdr. land. Det gælder Gravagergård, en gård beliggende i byen, hvor
City nu er bygget, kaldet i sin tid Hans Rasmussens gård, i nogle år ejedes
den af kroejer David Petersen, som indrettede et par forretninger der. Bar
ber- og en høker forretning, lejeren hed vistnok Jeppe Sørensen. Af andre
gårde, der ejede disse udlodder, var Ramsagergård, Pibemosegård, som der
til alle havde enkelte tørvelodder i Faksemose. Alt syd for Faksemosevej
var det man kalder Græsted overdrev, som var fællesdrift, særlig for ung
kvæg (løsdrift), i sin tid beplantet med skov, rester deraf findes endnu ved
Gammel Mårumvej, som i mange år blev kaldt Præstevejen, og en rest skov
på ca. 1 td. land, fandtes på en bakke, til højre for vejen, jeg husker den
stod der, og for ca. 60 år siden blev ryddet væk. Jorden ejes nu af parcellist
Jørgen Nielsen, Græsted Mark, og en rest findes ved Skovmindegård ved
Esrumvej, et større antal har hørt til Fredbogård, men det var senere.
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Læreplads
Et alsidigt handelsgartneri, som blev startet dengang ude i de små stations
byer, var mange ting, frilandskulturer, blomsterkulturer, både drivhuse og
bænke, kransebinderi, lidt plante- og stuekultur, frøhandel, haveanlæg.
Det skifter fra dag til dag. Så det var ikke kedeligt, lige så omskiftelig var
gartner Christensens sindelag, fra de mildeste toner og til eksplosiv klinkevals, men vi blev hurtig klar over, havde han råbt højt, var han ikke længe
om at gøre det godt igen. Dog en af de første dage husker jeg, vi duperede
hinanden; jeg kom kørende fra byen med et læs gødning forspændt en
frederiksborghoppe, som han var meget næn om, der stod han selv og tog
tømmen og ville køre ind på marken, samtidig med han råbte: sæt på, sæt
på. — Der stod jeg og forstod ikke et muk, men jeg blev hurtigt klogere,
for jeg fik en ordentlig klinkevals, jeg måtte fortælle, at på gårdene, hvor
jeg havde tjent, kunne det aldrig falde os ind at sætte på, det lod vi de
store heste om, og her på Sjælland hed det: Skubbe på, når det endelig
skulle være. Lidt efter jeg var kørt igen, morede han sig kosteligt, og han
sagde til en af de andre, han blev alligevel bange, ham fyren, men et par
dage efter kom han: »Hør lille dig, du har jo en cykel, — det havde de
aldrig haft på gartneriet før, — jeg skulle da køre til Esrum og betale nogle
granlægter og til Thinghusene og få en skovkusk til at køre dem til Græ
sted, men, råbte han højt, da jeg ikke lød ordren: Sæt på. Det blev værre
nu, men på en anden måde. Ikke at han og fruen ville tro, at jeg havde ord
net mit ærinde, men da jeg gav ham den kvitterede regning, måtte han jo
tro på det. »Men hør lille dig, du har da vel våren i Thinghuse, jeg kan
ikke forstå det. Kestine, har du lidt kaffe og et stykke kage, og her er en
krone for cyklen«. Det siger sig selv, at jeg fik lov at køre de nødvendige
ærinder fremdeles.
Om sommeren kørte han to gange om ugen til Gilleleje, og så skulle
gerne to elever med for at arbejde ved Nellerupgård — dér lejede han to
tdr. land. Somme tider kørte vi med eller kørte på cykel, den anden elev
havde også fået cykel. Men et par gange snød han os og kørte hjem, og da
vi ingen cykler havde med, så måtte vi trave hjem langs den store kanal til
Odderholm; derfra kunne vi sno os ad lidt omveje til Holt; der gik nemlig
ingen vej dengang fra Søborg til Holt. De fra Søborg, som skulle med toget
fra Græsted, gik samme vej som vi. Der var en morsom historie. En mand
fra Søborg skulle med morgentoget fra Græsted og havde fart på. Gårdman
den fra Holt gik derude hos sine kreaturer. Søborgmanden: »Tror du, jeg
kan nå toget?« — Den lune bonde: »Ja, hvis du løber hen over mit vænge,
så garanterer jeg for, at du kommer tidsnok, for jeg ser, at min store tyr er
løs; han står derhenne på bakken og glor«. — Manden nåede toget.
Om vinteren havde vi travlt med frøet; vi sad inde i varmen, vi lavede
selv alle de små frøposer og kajler, trykkede frøets navn på posen. Gartne
ren fyldte selv frøet i, og vi skulle da lukke dem til. Og så kom Valdemar
fra Gilleleje med sin store kasse og fyldte den op med poser og vandrede
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Her lå den gamle smedie

ud i sognene på handel. Eller vi bandt alle halmmåtter til mistbænkene, hvil
ket de gjorde i alle landgartnerier. Og ordnede brænde, og temmelig anse
lige stabler. Alt dette var meget interessant arbejde, som vi tog del i med
glæde, selv nogle gulerødder gik vi ikke af vejen for.

Græsted borgere
Omkring år 1890 gik her i Græsted og omliggende sogne en mand (uld
jyde) med sin uldtøjsbylt på ryggen fra sted til sted og handlede med folk
fra alle samfundslag. Hans navn var Lars Sørensen og var fra Ringkøbingegnen ligesom gartner Christensen og mejeriets første bestyrer, Simonsen.
Efterhånden blev Sørensen stærkt knyttet til Græsted. På sin vandring kom
han til et lille hjem ved Udsholt, Blistrup sogn, hvor der var en flok pige
børn. Sørensen valgte en af dem, hun hed Stine, og hun kom til at hedde
Stine Lars Sørensen alle sine dage. En meget dygtig kvinde. De fæstede bo i
et af de dengang nye huse i Nygade og installerede strikkemaskiner, og fik
et par damer til at strikke de varer, som Sørensen så gik ud og solgte. Men
han blev nu snart ked af landevejen og købte en gammel smedie, som lå
dér, hvor nu købmand Steffen’s forretning ligger. Smeden hed Larsen. Han
byggede sig et hus på Skovhusvej, nu Spurveskjul, og indrettede smedie i den
nordre ende af huset. Jeg husker den store port med plove, harver og hvad
der hører til en landsbysmedie. Den gamle smedie blev revet ned, og et hus
med bolig og butik blev indrettet dér, en manufakturforretning samt en
mindre bygning bag ved til strikkemaskinerne. Vinduerne var almindelige
stuevinduer. Der var ganske vist nogle enkelte rigtige butiksvinduer i for
skellige forretninger, men de var ganske små. Senere byggede Sørensen en
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større bygning vest for den først nævnte, og der kom den første og den stør
ste rude i, som i flere år altid kom til at hedde Sørensens den store rude.
Sørensen var jyde, forretningsmand med mangt og meget, og gik det ikke
stærkt nok med, at folk kom ind fra gaden, satte han en stor hestevogn i
gang og hentede damerne både fra land og by i andre sogne. Vognen kørte
en gang om ugen. Kørselen var gratis, ligesom der altid var dækket kaffe
bord; ved de store skiftedage — maj og november — var der kaffebord da
gen lang. Hans motto var: lille avance, stor omsætning, og da der efterhån
den kom penge i kassen, købte han jord beregnet til byggegrunde, et areal
fra Karlsmindes østre skel til Larsensvej. Indtil de blev solgt, dyrkede han
kål og ærter til konserves.
I 1898—99 skete der noget af stor betydning for Sørensen gennem lange
tider. Ja, og da for Græsted by med. Han lod anlægge den ret store have,
ca. II/2 td. land, med mod øst Ramsagergårds mark, mod syd Esrumvej, og
som markskel om det hele — tjørnehæk. Det halve af jordstykket skulle
være prydhave; der blev yderligere plantet to rækker lætræer, forskellige —
og i det andet halve jordstykke blev der plantet 120 frugttræer. Hvor Karls
mindes bygninger nu ligger, skulle der være urtehave indtil videre. Der
skulle bygges en villa, hvor Sørensen og hustru skulle bo på deres gamle
dage. Men det gik anderledes. Gartner Christensen fik overdraget alt arbejde
og plantning, og vi elever og arbejdsmænd var med til at plante og anlægge.
Det er altsammen, bortset fra en mindre forandring i 1943, nuværende ejer,
Græsted-Mårum kommune, overlod mig det, næsten sådan som det blev lagt
an for ca. 63 år siden. Selve arbejdet tog sin tid og blev temmelig dyrt. En
sagkyndig, som Sørensen var kommet i forbindelse med, havde rådet ham
til at grave alle de tre alen brede gange et spademål i jorden og fylde dem
med grus, så skulle de i fremtiden være fri for ukrudt. Jo, go’ morgen! På
en af hans grunde, dér hvor dyrlægeboligens have ligger, blev undersøgt for
grus. Jo, der var grus nok, grunden var jo ubebygget, og det tog to vinter
måneder at få dette ret store arbejde udført. Det gik for sig med et tohjulet
køretøj, kaldet en gumpekasse. Når man skulle læsse af, kunne det ske ved
at vippe det hele af på én gang. Gartneren havde lejet en gammel hest et
sted, som holdt ud tillige med os. Så det har været et ret anseligt hul, vi fik
gravet dér, hvor nu dyrlægens have er; det blev efterhånden fyldt til igen
med jord fra nygravede kældre. Jeg synes, jeg må bemærke, at vi skiftede
arbejdsmand midt i det hele, for ham, vi havde, var tilbudt arbejde på
andelsbageriet med at flække brænde til 20 øre i timen, siger og skriver tyve
øre. Ja, det var dengang.
Foråret kom, og de ret store plæner blev sået, og fru Sørensen, som var
meget blomsterinteresseret, kom med en mængde blomster, der skulle plan
tes, og arbejdet blev gjort færdigt, og Sørensen, gartner og sagkundskaben
tog det hele i øjesyn. Alt var såre godt; vi fik en ekstra skilling af Sørensen,
og der blev antaget en havemand. Rasmus Bendsen, tror jeg han hed. Men
mærkeligt nok, hen ad sommeren blev Sørensen mere og mere alvorligt
stemt for hver dag, han kom derop, og hans ansigt fik sådan et rødligt skær.
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Samtidig fik gangene sådan et grønligt skær. Der blev sendt bud til sagkund
skaben, men nej, umuligt, han havde så travlt, kunne ikke komme. Så en
dag kom Sørensen og havemanden med hver sit nye skuffejern, samt galgen
humør, så går det lidt raskere; de »ukrudtfrie« gange måtte skuffes som alle
andre havegange, og sådan er de siden behandlet år for år. Men det tykke
gruslag ligger der endnu, måske det med årene er blevet lidt tyndere.
Familien Sørensen havde et barn, en dreng, som hed Karl, og da han var
enebarn, var det naturligvis til fælles glæde; men da han i opvæksten kom
til København for at få styrket sin uddannelse, blev han angrebet af en al
vorlig sygdom, kom hjem, og en skønne dag ebbede livet ud. Det var strenge
tider for Sørensen og hans kone, da deres livs håb ikke mere var blandt de
levendes tal her på jorden. Men der er ingen tvivl om, at denne tunge prø
velse drog dem nærmere til Gud. Og en skønne dag kom de til Indre Mis
sions Samfund her i Græsted, og i stedet for en villa til dem selv ville de
nu bygge et hjem for KFUM, og det skulle hedde Karlsminde. Nu er der
jo en del mænd og kvinder tilbage, som kan huske Karlsmindes historie,
men for efterslægten synes jeg, at jeg vil skrive lidt om det.
Karlsminde blev bygget, som det står i dag, og med inventar, køkkenser
vice og en stor rummelig sal med bænke og gymnastikredskaber. I 1912 blev
det indviet af pastor Ricard, der blev valgt en bestyrelse, ansat en forstan
der, Blicher Hansen, og det så meget godt ud alt sammen, men allerede det
første år gav det et større underskud, trods det, at alt var givet uden en øres
gæld. Der var desværre ikke andet at gøre, end at Sørensen måtte overtage
Karlsminde igen. Han lejede det da ud til nogle folk, som drev det som
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pensionat; til sidst drev han det selv som hotel. Men de unge havde stadig
væk deres tilhold dér. Vi i Blå Kors fik overladt et værelse til vore møder.
Alt uden vederlag. Den store sal blev brugt meget, for en billig leje; der var
ikke mange uger, uden den blev brugt, for det meste til kristelige møder,
men også til landbrugsforedrag. Altid var Sørensen velvilligt stemt, når mø
derne blev holdt til gode formål. Men så kom dagen alligevel, da Sørensen
og hans kone blev enige om at tilbyde kommunen det hele til alderdoms
hjem. Og det blev jo modtaget med tak, en stor gave, som det var; kom
munen behøvede ikke engang at købe tallerkener eller glas eller anden ser
vice. Så vidt var der plads til 12 ældre mænd og kvinder. Det var det eneste
alderdomshjem her på egnen, derfor kom de gamle også fra Helsinge-Valby,
Blistrup, Søborg-Gilleleje, Esbønderup-Nødebo, og da kunne Karlsminde
tage dem. Nu er det ikke stort nok til kommunen her. Resten af arealet, fra
skellet Karlsminde til Larsensvej, blev solgt til forskellige, hjørnegrunden
til mejeribestyreren, Simonsen, som da solgte den igen til købmand P. Jen
sen, der byggede købmandsforretningen, hvor nu købmand Poul Andersen
bor. Den næste grund ved vejen med den store grusgrav blev solgt til dyr
læge Dolmer, som byggede dyrlægeboligen, hvor dyrlæge Buhl boede i 37
år. Imidlertid havde Sørensen købt et stykke jord af garver Buck, som ejede
arealet fra garveriet til skellet ved skrædder Kaj Andersens, men som var
udstykket til de ejendomme, som ligger langs Hovedgaden. På grunden op
førte Sørensen en bygning beregnet til sig selv og fruen i stedet for Karls
minde. Det nye hus kaldes annekset. I 1929 solgte han forretningen, og han
og fruen flyttede da op i annekset, hvor fruen døde i 1930, men det kunne
han ikke finde sig i at bo ene i. Han rejste til København og drev en manu
fakturforretning på Strandvejen i nogle år. Men da kræfterne begyndte at
blive små, flyttede han tilbage igen til annekset sammen med to nære slægt
ninge, frøknerne Badstrup, som var ham til megen hjælp og plejede ham til
det sidste. Han døde 1952, 89 år gammel.
Sørensen var ingen fejlfri mand, men disse to bundsolide mennesker har,
så vidt vi er mange, der kan se, sat sig et varigt og smukt mindre i Græsted
bys nyere historie. De nåede at blive velhavende, men de kunne bære det
uden at flotte sig. Hvor de så, at der virkelig trængtes til en håndsrækning,
gik ingen forgæves. Underligt nok, som det gik. Karlsminde, som var be
stemt for de unge, gled som før nævnt ud af deres hænder. Nu har de til
huse i det andet hus, Sørensen byggede, lige overfor, ganske vist efter køb,
men et dejligt hjem, som det nu er indrettet. Gud velsigne deres gerning
dér nu og i fremtiden.
Bort fra Græsted
Efter min læretid hos gartner Christensen tog jeg plads hos pastor P.
Thomsen i Blistrup; det var i den 300 år gamle præstegård, så der var no
get at studere. Jeg skulle passe den 2 tdr. land store have samt heste og køre
tøj. Og køre til sogn for præsten. Vi kørte da tit ud ad Rågeleje til og så de
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mange tønder land, som brødrene Anders Nielsen og Lars Nielsen, Hesselbjerg, har ladet beplante, og som i 1903 var ca. en halv alen høje. Ikke
tænkte jeg på, at jeg siden skulle lægge mange haver an herude. Efter der
fra at have stiftet bo blev jeg gartner på Eskemosegård ved Birkerød, og det
var en større historie, for have og park var af temmelig anselig størrelse.
Jeg havde to mænd og to kvinder til hjælp, alle polakker, så snakken gik
nærmest ved hjælp af fingersprog.
Fra Eskemosegård har vi et særligt smukt minde. Der var ikke noget ko
hold, men i stedet blev gården drevet med får, en race, der stammede fra
England og var betydeligt større end de danske. Ca. 300 livfår, i forårstiden
med lammene var der mere end dobbelt så mange, og hele denne store flok
græssede i nogle vænger i nærheden af Ebberødgård. Hver aften skulle hele
flokken hjem, for lammenes skyld. Og her ruller billedet sig op. Man tæn
ker uvilkårligt på beretningen fra Bibelen, Johs. evangelium 10. kap. —
også her gik det sådan: fårene kendte hyrdens røst, hyrden var tysker og hed
Kustværct, uddannet som dyrlæge, hvad angik får. Ved aftenstid gik han
tillige med en medhjælper og sin skotske hyrdehund ud til vænget og kaldte,
og så var det sket, bibelsk talt. Fårene kendte ham på røsten, og så kom de,
fårechefen med sin hund og sin hyrdestav foran og bag ham de 6—700 får
og lam og bagest medhjælperen. Det var hele mandskabet til at føre denne
store flok dyr i stald. Det var et imponerende syn at se; der var kun en smal
markvej med mange stærke sving, men hvor fårechefen gik, fulgte fårene
efter, kun adlydt af hyrdens kaldende røst.
Men tiden her blev ikke lang. Vi rejste til grosserer Ferdinand Ander
sens landsted, nu Slotskroen ved Dronningmølle; dér var vi i to år, og af
overgartner Andersen lærte jeg mange ting. Særligt anlæg og opmåling af
haver. Men vi savnede Græsted, og vi købte da den ejendom i Østervang,
som nu parcellist Frederik Kristensen ejer. Vi solgte den i 1915 og købte
den ejendom på Græsted mark, hvor vi har boet indtil for et par år siden.
Men da var den mand i Græsted, jeg har haft mest samarbejde med, gart
ner Christensen, forlængst rejst fra det gamle hus og flyttet op i den ejen
dom, som nu har været gartnerbolig i mange år. Den var bygget i sin tid af
en handelsmand, som hed Dideriksen; samme mand og hans kone mistede
fire små børn i løbet af kort tid af en ondartet sygdom. Jeg husker de stod
dér, de små gravminder, til højre for østlågen. Det gamle hus på hjørnet
var nedrevet og Karlshøj opført oppe på bakken, og ved hans nye bolig var
der bygget nogle drivhuse.
Jeg fik straks en del arbejde for egen regning, og da der samtidig blev
udstykket en del grunde på Salgårdshøj i Vejby, havde vi det til fælles med
halv mandskab fra hver. Jeg kan ikke huske, at der var nogen uoverensstem
melse mellem os; derfor savnede jeg også den mand meget, da han i 1934
døde af en tiltagende hjertesygdom, 68 år gammel. En af de mænd, jeg kun
har gode minder fra.
Jeg mindes, når min broder og jeg, som nævnt, kom ned til bedstefar i
Smidstrup; vor bestilling var da at føre hans får ud i lyngen ved stranden.

60

Ja, lyng og lyng lige fra Gilbjerg til Rågeleje. Men en dag var der lige ved
bakkekammen pløjet nogle dybe furer i sammen længde som ovenfor nævnt,
og i disse furer var der plantet nogle meget små gran- og fyrreplanter. Det
var Hedeselskabet, som havde gjort begyndelsen til det store beplantnings
arbejde. Efterhånden solgte gårdejerne i Smidstrup og Udsholt deres sand
lodder, som de blev kaldt, og som indtil da havde ligget som værdiløse, kun
med græsning til nogle får. Vi fik da efterhånden forbindelse med nogle
københavnere, i begyndelsen var jeg alene om det. Der var en grosserer Win
ther, han købte 9 tdr. land, og om efteråret gravede vi. Jeg havde to mand
til hjælp. 23.000 plantehuller — og om foråret tog min kone og jeg fat og
plantede samtlige 23.000, alt var jo pr. tilbud. Men siden tog gartner Chri
stensen og jeg alt det arbejde derude sammen, og dér hvor Strandvejen nu
går, kan vi nu beskue det hele med de små planter, som for godt 50 år si
den blev plantet, og de hundreder af små sommerhuse, som nu ligger skjult
der inde mellem, så går jo tankerne tilbage til da det var lyng og atter lyng.

Snedkermester Carl Petersen
Snedkermester Carl Petersen er også en af dem, der kommer ind i bille
det, når det gælder Græsted bys omend langsomme blomstring. Jeg kan hu
ske hans fader, Niels Petersen. Ligesom jeg kan huske, at Carl Petersen var
den første, der fik motorcykel, var hans fader den første, der fik en rigtig
cykel. Cyklerne kan jeg huske, de var tossede, ikke til at styre. Jeg husker
især ældre mænd, de var lige så længe om at lære at køre på cykel, som de
nu er om at lære at køre bil. Kvinder — nej, nej, uanstændigt! Men da
i 90’erne de engelske prinsesser, som var på besøg i København, kørte på
de høje væltepetere, da røg anstændigheden.
Snedker Niels Petersens cykel var ikke bedre end de andre. En dag løb
den løbsk ned ad Christian Larsens bakke og tog retning lige ud i gadekæ
ret, som var der dengang. Nu var der ingen kant, så der skete ikke andet,
end at snedkermesteren blev våd til knæene. Jeg husker, da vognen, vi kørte
med til Græsted som konfirmander, kørte op til værkstedet med nogle kas
ser, vi havde med fra Mårum, og vi hjalp til at bære dem ind, da var der
et lille værksted i kælderen i den vestlige ende af huset, og dér stod to ele
ver, og jeg tror ikke, der var andre. Huset var ikke ret stort. Den ene elev
var en fra Mårum Thinghuse, og den anden senere snedkermester J. P. Jen
sen, Stationsvej. Men da jeg et par år senere kom til gartner Christensen,
var der bygget et større værksted dér, hvor Karl Petersen boede på sine æl
dre dage. Men da havde Karl Petersen overtaget virksomheden, og den før
ste sommer, jeg var hos gartneren, blev den første afdeling af møbelbutik
ken bygget. Udvidelsen senere kan enhver jo bedømme ved selvsyn. For en
del år siden kom hans broder, August Petersen, som kompagnon. Jeg husker
ikke året. Men han døde for en del år siden. Karl Petersen døde i 1958, 88
år gammel.
For nylig har jeg fået oplyst, at Karl Petersens barndomshjem var i Døn-
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nevælde, hvor nu gartner Børge Nielsen bor. Som så mange andre drenge
måtte han ud at tjene i skoleårene, hos gårdejer Niels Larsen, Julendalgård
i Holt og på Ravnstrupgård i Græsted. Efter udstået læretid tog han som
så mange andre på valsen og arbejdede i Tyskland og Schweiz, og han hav
de mange oplevelser at fortælle derfra.
Købmand Kristian Larsen, eller endnu bedre kendt af ældre, Kristian
Larsens enke, Kristine Larsen, startede den købmandsforretning, hvor nu
købmand Schøn Petersen bor. Men der hørte mere til dengang. Farveri og
uldspinderi, og den første trælasthandel blev startet dér. Derfor de ret anse
lige bygninger. Men da Kristian Larsen efterhånden på grund af sygdom
blev en meget svagelig mand, måtte hans dygtige og meget afholdte kone,
tillige med nogle dygtige medhjælpere, overtage den ret store købmandshan
del, hvortil der også hørte uldspinderi. En del af bygningerne er opført ca.
1865, altså for snart 100 år siden. Kristian Larsen var oprindelig bogbinder,
men på grund af sygdommen måtte han opgive bogbinderiet.

Tømmerhandler Kristian Petersen
Tømmerhandler Kristian Petersen var som ganske ung antaget som udde
ler i Blistrup brugsforening, og dengang handlede de i butikker søndag
morgen til kl. 9. Men så skete der det, at Kristian Petersen og hans hustru
blev omvendt og kom til en levende tro på Jesus Kristus, deres ståsted var
Luthersk Mission, og da kunne han ikke handle mere om søndagen. Det var
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nu ikke helt let med kone og nogle børn at skulle gå fra arbejdet, som gav
det daglige brød, men han adlød Guds bud: Kom hviledagen i hu, at du
holder den hellig. Han rejste derfor til Græsted og fik arbejde hos købmand
Kristian Larsen 1891. Jeg husker, jeg blev sendt af gartneren efter noget
kalk engang, og jeg tror, han da blev nævnt for formand. Men efter nogle
år, det var i 1904, overtog han alt, hvad der hører til en trælastforretning,
og nu kom hans medfødte store evner ham til hjælp. Men alt måtte jo be
sørges med hestevogn, både varerne fra stationen og det, der skulle ud til
kunderne, og det var jo særlig besværligt med den megen trafik fra banen.
Så skete der det i 1918, at han købte et stykke jord, vistnok fra Fredbogård,
nede ved banen, og dér grundlagde han den store forretning, byggede det
store varehus og fik baneanlæg op på pladsen og spor ind i de store lader.
De senere års udvidelser må tilskrives først hans søn Sigurd Petersen og nu
hans svigersøn, Leif Rasmussen. Kristian Petersen var en personlighed, og
dog den jævne mand. Og vi kan vel sige: en af de betydeligste mænd både
materielt og kristeligt, Græsted by og omegn har haft. Vi kom lidt sammen
med ham og hans kone hos en familie i byen; hvor var de et par rare men
nesker at være sammen med. Han kunne fortælle om sine oplevelser, da han
tjente kongen som marinesoldat og var med på øvelsestogt med den gamle
fregat »Jylland«.
Jeg tænker tit på, at mon Gud ikke har tænkt, da det så småt ud: du ad
lød mig ved at holde søndagen hellig, i tro og tillid, du skal ikke blive be
skæmmet. Nej, han fik mange fold igen. Et stort pund blev han da også
betroet inden for Luthersk Mission. I sogneråd og menighedsråd var der
også brug for Kristian Petersen. Hans kone døde 1938 — han selv i 1943.
Købmand P. Jensen var jyde og kom til som ganske ung kommis hos køb
mand Kristian Larsen og blev senere gift med en nær familie til Kristian
Larsens kone. Sidstnævnte stammer fra Byagergård i Alme. Da P. Jensen
stiftede bo, byggede han, som før nævnt, forretningen, hvor nu købmand
Poul Andersen bor. Men da den gamle gård brændte i 1926, købte han
brandtomten og byggede i 1929 City. Ja, vi kan vel kalde den den anselig
ste bygning i byen. Han døde i 1941, og hans datter overtog ejendommen,
som senere solgtes til den nuværende ejer, Chr. Petersen.
Barber Ole Jensen
Barber Ole Jensen startede den første barberforretning ved at bygge det
hus, hvor nu barber Petersen har forretning, vistnok i 1897. Det var med
røde plysbetrukne stole. Prisen var 10 øre for barbering, 30 øre for klip
ning. Kort efter blev der lagt på, henholdsvis til 12 og 35 øre — men det
var jo da alt for galt. Så hellere lade hår og skæg gro. Eller selv file i det.
Nej, det var en ublu pris!
Men da denne hjemmeklipning somme tider gav lidt takker og små ryk,
som sved lidt, gik man igen til Jensen. Dog var der, husker jeg, et lille kon
sortium, tildels ældre, som satte sparesystemet i gang og mødte hos Jensen
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konstant hver 3. uges dag. Så kunne han nemlig holde varmen en rum tid
med at blødgøre de stride børster.
Det første år havde han en årsindtægt på 600 kr. Oprindelig, da han fæ
stede bo i Græsted, begyndte han som ølhandler og kørte ud i sognene med
sin ølvogn. Han boede dér, hvor trykkeriet har haft til huse i nogle år. Men
da han i Koids tid blev omvendt og blev en bekendende kristen, syntes han
ikke om at køre med øl. Han var en af de ledende i Indre Missions Sam
fund i mange år og døde for nogle år siden, nær 90 år gammel.
Der var en ølhandel til, da jeg kom til Græsted; den lå dér, hvor nu bog
handelen er. Indehaveren var ølhandler Sørensen. Han fik øllet tilsendt på
store fade fra Carlsberg bryggerierne, og han havde to unge mænd til hjælp
til at tappe øllet på flasker og køre ud til købmandsforretningerne og sælge
det. Siden blev det depot flyttet til Stationsvej, og samtidig blev Wiibroes
depot i Esrum flyttet til Græsted, hvor Leif Rasmussen bor. Da var post
kontoret flyttet til Græsted by. Siden blev dette depot flyttet over ved bane
linjen i eget hus.

Hans Laurits Hansen
Selv om det er en del år siden, Hans Laurits Hansen døde, er der sikkert
en flok, som kan huske denne på mange måder storsindede mand. Som
nævnt før var han født i et lille hus inde ved Skovbjørstrup. Hans karriere
i hans ungdom, kender jeg ikke noget til, men jeg véd, at han stiftede bo
engang efter sit giftermål med Sofie i et lille hus i Bøllemose (Aggebo).
Der var en lille jordlod til; han arbejdede i lang tid på Søborg sø under
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løjtnant Feifberg, som udtørrede søen, og siden under inspektør Mønsted.
Hans Laurits, som han altid kaldtes til daglig, var en samvittighedsfuld og
en klog mand på de praktiske ting, og derfor satte man også pris på hans
arbejde på Søborg sø, men som brændevinen var hård ved skovarbejderne,
var den det ligeså ved søarbejderne, for, som han selv sagde: Da han skulle
have en snaps hver halve time, var der jo ingen dag, han gik ædru hjem
fra arbejde, hvorfor han siden kaldte sig for en fordrukken bølle. Noget af
en kæmpe i format var han også, så det var ikke altid morsomt for Sofie.
Men en dag mødte han pastor Kold, som så, at denne mand trængte til
hjælp, og på en kærlig måde talte han om den gale vej, han vandrede. Men,
som han selv har fortalt mig, det vidste han langt forud, for glad var han
aldrig. Brændevinen var dog ikke det værste, men han vidste og følte den
store tomhed. Præsten indbød ham da til møde en aften i Fredbogårds bor
gerstue, og nu er det ham selv, der taler: »Jo, jeg gik derned, Sofie var no
get forbavset, og da jeg kom ind ad døren, så folk til mig og tænkte: bare
nu den store bølle ikke laver ballade. Jeg satte mig på den nederste bænk
ved væggen, og mødet begyndte. Men midt under præstens tale rettede jeg
mig lidt i sædet, og mit hoved gik imod en hylde, hvor der lå nogle sang
bøger m. m., så jeg kom til at løfte den ned på gulvet med et brag. Folk
fo’r op. Så nu begynder han med balladen, men jeg bad om undskyldning
og begyndte at samle hylden op, og fik lidt hjælp til«. Den aften gik Hans
Laurits hjem og sagde til Sofie, med Josvas ord: Fra nu af vil vi tjene Her
ren. Og han og Sofie kæmpede sig igennem til en levende tro. Men deres
hjem trængte til at rettes op økonomisk set. Så en aften havde han og Sofie
bedt Gud, om de måtte komme over det og få en ko, og de fik den, men
nogle år efter havde de 10 malkekøer, 10 ungkreaturer og 3 heste og hvad
der ellers hører til i et veldrevet landbrug. De var nemlig bleven forpagter
folk hos pastor Stricker. Som jeg nævnte før: For det hele og store prakti
ske arbejde var han pladsen voksen, kunne få al ting til at gå. Sin andagt
holdt han altid morgen og aften. Pastor Stricker spurgte ham engang, om
nu dette med brændevinen aldrig mindede ham. Da fik han tårer i øjnene
og sagde: Jo, hvis jeg sløjer af med min kristendom, da kan den gamle
trang melde sig påny. Men det gamle iltre sind måtte han tit slås med. Han
og pastor Stricker tog somme tider en lille ordvending, som ikke var så helt
parlamentarisk. Så, sagde Hans Laurits, jeg var rigtig godt gal på ham, men
da jeg i søndags hørte hans prædiken i kirken, så var det blæst væk alt sam
men. Og pastor Stricker sagde: Han er en hård negl, men jeg elsker ham
alligevel, for han hænger ved Kristus.
I mange år begyndte han en fjorten dage før jul at gå med julebøger for
Lohses Forlag. En dag, han gik mod Aime, det var meget glat, var han gal
på en kone dernede, og hun skulle have en omgang. Da han nåede Aime
missionshus, havde han hele sin tale færdig, men så pludselig lå han på ryg
gen oven på den store bogtaske — jeg siger da til mig selv: dér kunne du
have slået dig ihjel, Hans. Og det var jo ligefrem djævelen, du gik og snak-
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kede med. — Fik du talt med konen? — Ja, men det blev en anden snak,
end den jeg gik og lavede dér.
Efter forpagtningens ophør blev der tilstået ham to tønder land af præste
gårdens jord i Skovhusene, og han byggede landstedet Hvidesten, og der
blev indrettet en stue til Arbejdet Adler. Men det fik vist aldrig nogen rig
tig betydning. Da det meste af jorden, som hørte til, var på Søborg Sø, blev
det for besværligt for dem, og det blev solgt til slagter Chr. Nielsen, hvis
datter ejer det nu. Han købte da en lille ejendom længere oppe ved vand
værket; der var lidt jord til, så han havde en hest og kørte lidt nyttekørsel
for folk. Jo, han var en hård negl. Hesten slog ham engang, og han 'bræk
kede to ribben. Doktor Hjortvad, sådan hed vor doktor her dengang, beor
drede ham i seng. Det var dog det værste endnu, ligge i sengen for den lille
skramme. Nej, ribbenene måtte nok gro sammen foruden. Dagen efter, da
doktoren kom fra sygehuset på cykel, stod Hans Laurits og læssede grus ved
Vokstrup. Doktoren stod af cyklen og hilste: — Hør, Laurits, hvis De ikke
øjeblikkelig kører hjem og går i seng, så skal De ikke sende bud efter mig
mere. Jeg vil ikke ligefrem gå og være til nar for mine patienter. Han ad
lød og kom i seng, men da blev han også meget syg. Jeg gik ned og så til
ham, men da måtte den store mand jamre højlydt. Men han kom over det.
Efter nogen tid solgte de stedet og købte et lille hus inde på Hovedgaden,
dér hvor urmager Carl Nielsen nu bor, og han gik lidt på arbejde. I 1922
blev han en af de mest aggressive, for da skulle missionshuset Ebenezer byg
ges, og da gik han hele sognet rundt på sine ben for at samle midler dertil.
Cykel havde han aldrig haft; det havde han ikke tid til. Næst efter pastor
Stricker blev han sjælen i, at missionshuset blev bygget. Yderligere gjorde
han et stort arbejde inden for Indre Missions Samfund, hvis kasserer han
var i en del år. Også Søborg søs ejerlaugs kassererpost var ham betroet. Men
her glemmer vi ikke Sofie, for hun var ham overlegen i regnskabskunsten,
og i det stille var hun ham en både hjælpsom og klog kone. Hun var en
hjemmets kvinde, kom ikke så meget ud, men hun var altid glad, når vi
samledes i deres hjem til Blå Kors-møder eller forklaringsmøder over søn
dagsskoletekster. Så gik han dér og fik den idé, at når man kan aflægge al
drikkeriet, så måtte man vel også kunne lægge skråtobakken til side, og i
det stille forsagede han den et par dage. Sofie vidste ingen ting. Men så en
dag, han skulle ud, var pakken lagt på enden af bordet. Nå, tænkte jeg, så
har hun fundet den. Jeg skævede til den. Men du må holde dig hård. Men
da jeg kom udenfor, kaldte Sofie: — Hans, du glemte skråtobakken. — Nå,
ja tak, fordi du huskede mig på det. Pakken kom igen i lommen, og Sofie
fik en venlig tanke.
Men en dag måtte han køres på sygehuset. Det var vandet — og det holdt
for den ellers så travle mand. Efter at han var kommet op, var jeg nede og
se til ham. Vi sad ude i et lille rum, ene to, og talte, og straks havde han et
vidnesbyrd. Det var dagens tekst om de 10 jomfruer. Altid havde han fri
modighed til at vidne om det, han selv havde oplevet. Han holdt andagt på
den afdeling, hvor han lå. Kom omsider hjem. Men det gik nedad bakke
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med helbredet, og en dag ebbede livet ud. Den 11. november 1929 døde
han.
Ved begravelsen var kirken stuvende fuld. Pastor Villads Christensen
talte. Hans tekst kan jeg ikke huske, men for mig har han været en af de
betydeligste mænd i livets forskellige forhold, åndelige som timelige. Men
det er ikke første gang, Gud har forvandlet en synder til et Guds barn. Hans
kone, som havde været ham og børnene en kærlig hustru og moder, døde
27. februar 1934.
Og jeg husker sadelmager Bend tsen, som boede i Nygade. Han var en
livlig natur, som selv vi drenge holdt af at tale med. Han fik lov at tøjre
sin lille islænder på gartnerens græs, og når vi arbejdede på jorden, hvor nu
Teknisk Skole ligger, fik vi os ofte en snak med ham. Vi kunne altid høre,
når han red hjemmefra, for det gik stærkt. Så vidste vi, at nu kom Peny
med Bendtsen på ryggen. Men lige ud for os ved vejen stod nogle dejlige
grønne græsblokke, og det så Peny også, og den satte bremser på alle fire
ben på én gang, og Bendtsen havnede et godt styk4ke henne ad vejen og fik
tørret al huden af den ene kind. Peny fik ingen glæde af det grønne græs,
nej, den fik et par stroppeture omkring Skovhusene et par gange. Men en
skønne dag samlede Bendtsen sit habengut sammen og solgte huset og rejste
til Helsinge.
I Nørrestræde, hvor nu husejer Lars P. Nielsen bor, lå dengang en sme
die, hvis sidste ejer hed Olsen. Dengang lå smedierne tæt. Smed Lassen,
Skovhuse, Karl Jørgensen, Dønnevælde, Nielsen, Aggebo, P. Larsen, Ve
stervang, Larsen ved stationen, Niels Olsen, Lyholm, en Anders Nielsen i
Aime, en Ejlersen i Pårup og ved Aime skole smedemester Chr. Jørgensen.
Græsted kro
Jeg mindes som dreng, at der blev talt om, at kroens ejer hed David Peter
sen, men personlig kan jeg ikke huske ham. Derimod kendte jeg hans søn,
Peter Davidsen, som drev kroen, indtil jeg kom til gartner Christensen; da
solgte han den til, så vidt jeg husker, gæstgiver Ole Nielsen, Esrum. Peter
Davidsen var da flyttet til den røde gård i Østervang og var gift med en
datter på gården. Det blev vor nærmeste nabo i de syv år, vi boede dér. Mod
os en meget hjælpsom mand. Derefter husker jeg en ejer ved navn Ahm,
som solgte den til Johan Larsen, den mest kendte ejer i de senere år. I hans
tid skete der en stor forandring. Hovedbygningen, som før var rødfuget,
blev pudset op og fik nærmest den kulør, den har nu. Og tagkvistene pyn
tede meget op. Samtidig byggede han den store sal. Hans kone var en me
get dygtig kok, så kroen var i den tid kendt for sin gode mad og fine betje
ning. Men på grund af en tiltagende sygdom døde han i 1946. I Per Davidsens tid var der en af byens kendte mænd, Alfred Christensen, som var stald
mester på kroen og samtidig drev vognmandsforretning. Det var i hestenes
tid. Senere købte han en ejendom, som byens første politibetjent, Niels Pe
tersen, byggede, og drev dér i mange år en vognmandsforretning, som nu
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er overgået til en søn. Han var hestehandler af første rang. Skulle nogen
købe hest, var det ikke galt at tage Alfred Christensen med på råd. Han
døde i 1955, 83 år gammel.
Skræddermester Chr. Andersen var født i Nejede 1876, og da skoletiden
var omme, lærte han faget i Helsinge. Som udlært fik han arbejde i Køben
havn i nogle år, men kom så til Græsted og blev tilskærer og skrædder hos
den førnævnte købmand L. Sørensen, hvor han lærte sin hustru, Mary An
dersen, født Berg, at kende; hendes barndom var i Højelt, Blistrup sogn.
Efter deres giftermål boede de i en kort tid i Nygade, rejste så til Kø
benhavn. Men i 1906 byggede de et hus på Græsted hovedgade og startede
skrædderforretning dér. De tog levende del i alt missionsarbejde, særlig In
dre Mission, og alt Blå Kors-arbejdet i sognet stod deres hjerte nær. Ander
sen var meget musikalsk anlagt og var sjælen i, at der i Blå Kors blev star
tet et lille orkester, som blæste på fløjter, til glæde for dem, der tog del i
de forskellige kristelige møder.
Men da han kom op i sine manddomsår, blev han angrebet af en meget
streng og smertefuld sygdom, som han ikke kunne stå igennem. Han døde
1926, kun 50 år gammel. Han overleves af sin hustru, og forretningen er
for længst overtaget af sønnen Kaj Andersen og hustru, kendt i hele byen
under navnet Debora.

Snedker Jens Peter Jensen
Snedker Jens Peter Jensen var født i Holgerskøb i 1878, jeg husker godt
hans forældre, Jens Jensen og Kirsten; de boede i det lille hus lige ved vejen.
Efter skolegang og konfirmation kom han i snedkerlære hos snedker Karl
Petersen i Græsted, og efter udstået læretid og en årrække som snedkersvend
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sammesteds, indtil han i 1904 blev gift med gdr. Kristian Andersens datter
fra Stokkerup, Mariane, og gik i kompagniskab med snedker Hans Jensen,
barnefødt på den nu kaldte fogedgård i Tulstrup. Og snedkerværkstedet
samt boliger blev bygget på Stationsvej. Efter en del års virksomhed gik det
ned ad bakke med helbredet, og i 1942 måtte han opgive det strenge ar
bejde og gå og pusle lidt med noget lettere, indtil han døde i 1950, 72 år
gammel. Han overlevedes af sin hustru og en søn, der er snedker i Søborg,
og en datter, frk. Lilly Jensen, mangeårig bankkasserer i Græsted bank,
kendt af byen og egnen.

Laderfabrikant L. Rasmussen
Læderfabrikant L. Rasmussen er født i Vignæs sogn på Lolland 1884. Efter
sin skolegang tog han fat og lærte tømrerfaget i Nykøbing Falster. Efter at
have fået sit svendestykke, rejste han som naver på valsen og arbejdede for
skellige steder i Schweiz og Tyskland. Da han omsider kom hjem, tog han
ophold på Haslev højskole. I 1908 blev han gift med Alma Rasmussen,
født Svendsen, barnefødt i Nykøbing Falster. De flyttede da til Jylland og
bosatte sig i Kibæk sogn, hvor han drev tømrervirksomhed i 8 år. Men da
helbredet svigtede, måtte han se sig om efter noget lettere arbejde, og i 1916
købte de den ejendom i Græsted, hvor de bor nu, som i årenes løb er op
arbejdet til en temmelig stor virksomhed med fabrikation af træ og læder
fodtøj samt andet læderarbejde, og som har givet arbejde til ikke så få mænd
og kvinder.
Rasmussen og hans kone følte sig fra deres ungdem af tidligt hjemme
der, hvor mænd og kvinder, gamle og unge samles for at høre Guds ord.
Både i kirke og missionshus for at være med i lovsangen til Guds ære. Men
deres ståsted har altid været Luthersk Mission, hvor de tilsammen har øvet
deres gerning i troen på Guds barmhjertighed og nåde i de mange år. Ras
mussen er noget af en sømand, foruden sejlture i motorbåd på lidt lyst
sejlads fra Gilleleje havn har han nu på sine ældre dage flere gange taget
sejlturen med de store skibe, som kommer fra Finland med træ til Græsted
trælast. En søn har nu overtaget forretningen, en anden søn ejer Græsted
trælast, desuden er der tre piger, hvoraf den ene er gift. Rasmussen døde
den 29- oktober 1963, 79 år gammel.

Købmandsgården
Købmandsgården er sikkert den anden ældste foretning i byen, idet som
før nævnt en købmandsforretning i den gamle gård, som nedbrændte, der
hvor City er bygget op, var den ældste. Den købmand, som ejede gården og
sikkert er den, som startede købmandsforretningen i en del af det nuvæ
rende stuehus og siden byggede den store sædlagerbygning mod nord; mod
øst en trælade, hvor han havde alt, hvad der hørte til trælastforretning; mod
syd en ret stor hestestald, som brugtes til både kunders heste og kirkestald,
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og i en stor kælder under hestestalden indrettede han et anseligt ægpakkeri,
hed Chr. Petersen.
Hvornår Chr. Petersen har startet købmandsgården, vides ikke helt be
stemt, men hvis der regnes med 1880—81, er det ikke helt galt; i 1882 byg
gede han det hus, hvor nu R. Fredbo Nielsen bor. I 1897 solgte han for
retningen til kaptajn og købmand P. Winther, samtidig med at han flyt
tede ægpakkeriet til Hillerød og bosatte sig der. Nogen tid efter solgte
han det nyopførte hus til doktor Oskar Larsen.
Købmand Winther var en fin personlighed i hele sin optræden, foruden
foretningen drev han en meget stor sædhandel, men der måtte store vogne
og heste til at slæbe de store sædmængder fra stationen og hjem, foruden
hvad der så kom udefra gårdene. Foruden kusken var der en gårdskarl, en
meget stærk mand, for der skulle bæres i tusindtal af td. sæd på loftet og
ned igen, han og kusken fik kosten, og kusken og en tredie medhjælp fast
løn, men gårdskarlen, Hans Larsen, fik 5 øre for hver sæk sæd, han bar op,
og ligeledes for dem, han bar ned, dertil alle staldrumspengene.
Købmand Winther var en mand, som det ganske Græsted regnede med,
en meget hjælpsom mand mod de små i samfundet, han var med til at ind
føre Hillerød og Omegns Bankfilial i Græsted. En mand, hvis ord man
kunne stole på, men omkring år 1920—21 blev han syg, en sygdom som
tog hans kræfter, og i 1923 blev forretningen solgt til en købmand Fr. Ras
mussen, som førte den videre. P. Winther og frue købte og flyttede op i
det lille hus på hjørnet af Nyvej, hvor Knud Larsen bor. Da var den før så
driftige mand kun skyggen af sig selv, han døde kort efter.
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Slägter P. Jensen
P. Jensen var født i Gadevang 1872, og da han kom til skelsår og alder,
lærte han slagterfaget. Efter at være blevet svend arbejdede han i nogle år
hos slagter Niels Vindal-Larsen, Græsted mark. (Min gamle ejendom i 45
år). Han blev senere gift med Margrethe Jensen, og sammen overtog de
hendes plejeforældres ejendom, hvortil hørte nogle tønder land, samtidig
med at han byggede og startede slagterforretning der. Ejendommen er den
samme ved ny Maarumvej, hvor nu det store bilværksted samt de mange
nye huse i mosen er bygget. I 1914 solgte han denne ejendom til et par
folk, som er godt kendt i Græsted Skovhuse, Hans Larsen og Marie, han
købte da Røde Kro, men siden byggede han den ejendom, hvor tandlæge
Svend Kristensen bor, men solgte den igen og byggede en ved siden af og
drev slagterforretning her en del år. Han døde 1946 — 74 år gammel.

Dyrlæge M. Buhl
Dyrlæge Buhis liv og virke her i Græsted må man vist kalde for lidt ud
over det almindelige. Dyrlægen var født den 26. oktober 1878 i Fredericia,
fader købmand P. Buhl og moder Johanne Buhl født Tøstesen. Denne så
navnkundige by med de mægtige volde og den store mindernes by, særlig
6. juli 1849, dertil de store krigergrave, oplevede han de første 9 år af sit
liv. Da hans forældre i 1888, sammen med den kendte slægt, særlig in
denfor Indre Mission, Nissen, overtog ledelsen af vistnok det første mis
sionshotel i København (Løngangsstræde). Jeg nævner nogle af hotellets
priser dengang, 1 værelse 50 øre—1 kr., middag 1,00—1,50, kaffe med
brød 40 øre, 4 halve stk. smørrebrød 48 øre — det var dengang.
Efter sin studentereksamen valgte han at blive dyrlæge, fik siden som
assistent arbejde i Fåborg og et sted i Jylland. Men i 1909 købte han en
praksis af dyrlæge P. Dolmer her i Græsted, ledsaget hertil af sine forældre,
som samtidig bosatte sig hos dyrlægen. En tid efter blev han gift med den
her i Græsted lige så kendte fru Helga Buhl, født Tøstesen fra Skjern.
Dyrlæge Buhl var en mand, man lagde mærke til. Det varede ikke længe,
før Græsted-borgerne lagde beslag på hans tid og kræfter, således blev han
Borgerforeningens formand 3 år efter, at han stiftede bo her, og det var
ikke så lidt dengang, da der var mange opgaver for foreningen at få gen
nemført. Således var der ingen fortove i byen, ikke engang på hoved
gaden, men grøfter, og for hver ejendoms dør var en bræddebro og lidt til
siden en kørebro ind til gården, så det var jo et utal af huller, man ved
aftenstid skulle passe på; dertil var der sparsomt med lygter, og de, der var,
skulle en mand med stige tænde og sluldæ; alt dette blev i de 6 år, dyrlæ
gen var formand, ved samarbejde med sogneråd og amtsråd bragt i mere
anstændig orden. Og jeg kan huske et af de år, at landboforeningen og
husmandsforeningen samt borgerforeningen trådte sammen for at drøfte
muligheden af at holde et dyrskue (ungskue) med heste og kvier m. m., og
der blev dannet et udvalg med dyrlægen som formand; og skuet blev holdt
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nede på marken nord for Ravnstrupgård. Det blev nogle travle dage for
dyrlægen, men efter det, jeg kan huske, klappede det altsammen. (Jo, der
har været dyrskue i Græsted). Ligeledes blev han sjælen i, at Teknisk Skole
blev bygget i 1921.
Men efter at Karlsminde blev alderdomshjem, havde de unge ingen rig
tige steder at være, men det blev dyrlægens store indsats, at det lille hus på
Stationsvej blev købt for en del år siden, og i al beskedenhed indrettet til
hjem for de unge mænd og piger samt Blå Kors, og det blev hans og fruens
store glæde, at de unge fik et hjem på hovedgaden. Men det, som han sær
lig blev en kendt og respekteret personlighed for, her i sognet som i de om
liggende sogne, var som dyrlæge. Han fik hurtigt oparbejdet en meget stor
praksis, og en af grundene var, at han ikke så meget på forretningen, men
havde en rørende omsorg for det syge dyr, der blev ham betroet. Det har vi
haft erfaring for gentagne gange, han har siddet og våget over et sygt dyr
om natten i 2—3 timer, og lige så glad han kunne være, når det lykkedes
at redde et dyr, ligeså bedrøvet var han, når det gik den modsatte vej. Jeg
husker et par gamle folk, som havde en ko, som de havde gode indtægter
af, som blev syg, og de synes ikke, de havde råd til dyrlægens besøg så tit,
men dyrlægen sagde, det kommer vi sagtens over, men jeg har sat mig for,
at jeg vil redde den ko — og det lykkedes. I trediverne, da landmandens
indtægter var meget små, kunne han sige, vi må gøre alt for at redde den
mands syge dyr, for det gælder terminen, og jeg ved fra pålidelig kilde, at
i sådanne tilfælde gik han vejen til Gud og bad om hjælp. Han sparede sig
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ikke i de 37 år, han praktiserede. Særlig de to strenge perioder med mund
og klovsyge, 2 krige, da han for en stor del måtte cykle de lange veje eller
måtte have 2—3 heste at skifte med. I 1946 solgte han sin praksis og flyt
tede ned i det lille hjem på Esrumvej sammen med sin kone, som har været
til stor hjælp, da kræfterne blev små, og som overlever ham.
Få dage før hans død kørte dyrlægen og fruen en lille tur i skoven, og
det var en glæde for ham; men den 6. juli 1963 ebbede livet ud, Gud tog
ham hjem, den gamle dyrlæge havde udstridt.

A. V. Jørgensen
A. V. Jørgensen, som var uddannet som maskinsmed, var født i byen Rør
bæk, Snodstrup sogn; efter sin konfirmation kom han i lære hos ma
skinsmed Møller i Helsinge, og efter udstået læretid arbejdede han i nogle
år hos P. Nordsten, Hillerød. Den gang var der særlig opgang i tærske
maskiner. Oprindelig var Nordsten landsbysmed i Nr. Herløv, men flyt
tede til Hillerød for at fabrikere tærskemaskiner. Før den tid hed det altid
Tved es valsemaskiner (Helsingør), nu hed det altid Nordstens slugmaskiner, og det blev jo til en større historie, hvor der skulle både smede og
snedkere til. Og solidt skulle det være. Jørgensen fortalte mig om træladet
til hesteomgang, at når Nordsten kom, så prøvede han med sin lommekniv
sammensætningerne, og hvis knivsbladet kunne stikke i, så gjorde han vrøvl.
Jeg husker godt denne P. Nordsten, når han kom kørende med sin familie
på besøg i fogedgården i Maarum.
I 1909 kom Jørgensen her til Græsted og købte maskinværkstedet på Larsensvej af en hr. Mygind, og på grund af sit redelige og meget tiltalende
væsen fik han hurtigt en stor kundekreds. Så for en del år siden byggede
han det store værksted, som sønnen Ludvig Jørgensen nu har overtaget, og
som for en stor del er blevet til bilværksted, og hvor Jørgensen selv på sine
gamle dage holdt af at beskæftige sig med det, han kunne magte, indtil han
på grund af sygdom måtte holde op. Så vidt jeg husker, var Jørgensen en
af de første Græsted-borgere, der fik bil.
Efter at have haft sit virke her som borger i Græsted i 54 år, slog kræf
terne ikke til mere, og han døde den 28. maj 1963.
Murermester P. Andersen
Jeg husker ham, fra jeg var dreng, og han som ganske ung kom til Maarum,
og han blev gift med Peter Samuelsens datter, Petrea, og han byggede sig
et hus ved Maarum, men ret kort tid efter solgte han det og byggede hus i
Græsted, hvor nu sønnen, Richard Andersen, bor. Og da han derfra arbej
dede en del sammen med snedkermester Karl Petersen, og særlig da sommer
bebyggelsen ved Rågeleje tog fat, blev det til en større forretning, og særlig
da også en kendt mand her i Græsted, afdøde murer Jens Andersen blev
kompagnon. P. Andersen tog megen del i al missionsarbejdet inden for Indre
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Mission, således tog han stærkt del i søndagsskolearbejdet, og var med i
byggeriudvalget for at bygge Ebenezer. Han døde 1939 — 67 år gammel.
Hans hustru overlevede ham i 16 år.

Blikkenslager Chr. Kock
Blikkenslager Chr. Kock er født i Fredericia 20. februar 1886. Efter sin
opvækst og skolegang lærte han faget i hjemmet, og en tid som svend i
Kolding, hvor han blandt andet var med ved arbejdet på det landskendte
julesanatorium. Men det gik blikkenslager Kock som så mange andre i ung
dommen, han fik lyst til at se noget mere end Fredericia og Kolding, hvor
for han og en broder tog til København for at søge hyre på et skib med
Amerika som mål, og det lykkedes for hans broder, men ikke for Chr. Kock.
Men det lå ikke for ham at gå ledig, og på arbejdsanvisningskontoret blev
han anvist arbejde i Græsted hos blikkenslager Griese. Der arbejdede han
i 8 år. I 1913 blev han gift med Karen, og 1916 startede han sin egen for
retning med bopæl og værksted i Nygade. Blikkenslager Kock har mand og
mand imellem altid haft det smukke ry på sig: Hvad Chr. Kock laver af
arbejde, det bliver lavet, som det skal være. Hvilket man ser af de store ar
bejder, han har været betroet: Nøddebo sanatorium, Centralsygehuset i Hil
lerød, Græsted skole, Havreholm skole, Gilleleje station, præstegaarden i
Græsted m. m. For nylig havde de to aldrende Græsted-borgere den glæde
at fejre guldbryllup.

Sognefoged Oluf Nielsen
Han ejede i mange år Grovagergård og var vel ikke egentlig borger som for
retningsmand, men landmand, men han havde så nær tilknytning og in
teresse i byens trivsel, så jeg synes, han må med ind i billedet her. Oluf
Nielsen var en stor naturelsker; hvad enten man traf ham morgen eller af
ten, så havde han altid noget skønt at pege på og ikke mindst, når han kun
ne sidde og fortælle oplevelser fra sit barndomshjem, Nørregård i Lavø,
som lå ved den smukke skov Valby hegn. I det offentlige var der også brug
for Oluf Nielsen i so4gnerådet, og en del år som sognefoged. Dette embede
havde han indtil sin død. Men særlig i menighedsrådet var han et meget
aktivt medlem. Kirkens anliggende lå ham altid på sinde. Jeg husker, da
storkene havde forladt reden på præstegården, og de begyndte at inter
essere sig for kirkens tag, så var Oluf Nielsen der, og nogle mænd fik rejst
den store stige, og han beordrede Volmer Andersen op med jernstativ, og
virkelig lykkedes det, så storkene i mange år havde deres rede og yngleplads
der. Jeg mindes ham som en mand, jeg altid havde glæde af at tale med.
I 1939 solgte han gården og byggede sig et lille hus ude ved vejen, hvor
han boede i nogle år. Han døde i 1944. Hans hustru, som var fra Kurregård
i Lavø, overlevede ham kun et par år. Pastor Villads Christensen talte ved
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hans båre over et ord, som står i Bibelen og lyder sådan: Han var en trofast
mand.
Købmand Jens Poulsen Hansen Friis
Købmand Jens Poulsen Hansen Friis er født 1877 i Rudkøbing, og efter
sin skolegang og uddannelse til handelskommis kom han her til Græsted
år 1900 og tjente som kommis hos købmand P. Vinther, men kun i to år,
for samtidig med at han stiftede bo, købte han den gamle hjulmands for
retning på hjørnet ved Stationsvej 1902 og drev her købmandsforretning i
24 år, og da han var en meget regnskabskyndig mand, blev det første kom
munekontor installeret i en ham tilhørende bygning, og købmand Friis som
kommunesekretær fra 1. jan. 1916 til 1. jan. 1921, da han på grund af
svigtende helbred måtte afstå denne stilling. Han døde 18. september 1926
kun 44 år gammel. Han var en af dem, der tog levende del i det, som gjaldt
Græsted bys trivsel.

Vore læger
Da Borgerforeningens gamle protokol er bortkommet, vides ikke så meget
om dem, men læge Olausen har sikkert været den første læge i Græsted,
det vides, at han var født på Island, og havde her ord for at være almin
delig afholdt og som nævnt før, skylder jeg ham stor tak for behandling af
mit dårlige ben. Han døde omkring ved 100 års tallet og blev begravet her
i Græsted. Hans mindesten stod her på kirkegården i mange år.
Doktor Oskar Larsen
Doktor Oskar Larsen er født på Christianshavn i 1873 som søn af mølle
bestyrer ved Christianshavns mølle, Jørgen Niels Larsen, som siden købte
Danstrup mølle ved Fredensborg, og hvor læge Oskar Larsen voksede op.
I sine studieår boede han på regensen og tog medicinsk eksamen i 1897—98
og nedsatte sig i 1899 som praktiserende læge i Græsted og blev gift 3
juli 19OO med Christine Larsen, født Norup, Fredensborg.
Oskar Larsen faldt hurtigt til med Græsted bys og egnens befolkning,
som snart lagde beslag på lægens evner til at få tingene til at glide. Han var
en vennesæl mand, der altid mødte sine patienter med det ham medfødte
venlige smil og varme håndtryk. Som samfundsborger tog han levende del
i de sager, der lå for byens trivsel som formand for Borgerforeningen i 9
år, og den væsentlige kraft i opførelse af vandværk, elektricitetsværk, kloak
systemet, meddirektør af Græsted Bank og i nogle år medlem af sognerådet,
og til sin død formand for Sjællands lægekreds. Han var utvivlsomt en af
de borgere i Græsted, der ved alle lejligheder virkede for byens fremsving
og vel. Han døde den 19. februar 1915 efter et langt og smertefuldt syge
leje, kun 42 år gammel, efterladende hustru og en datter, som nu har været
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overassistent på dommerkontoret i Helsinge i en årrække. Det bemærkes,
at på læge Olausen nær, har alle Græsteds læger haft bolig der, hvor nu
rentier F. Fredbo Nielsen bor.
Læge Henriksen
Læge Henriksen hørte ikke til de gamle Græsted-borgere, men da han gen
nem Borgerforeningen gjorde et stort arbejde for byens trivsel, endda i høj
grad ved at samle små 100 billeder fra det gamle Græsted. Han var i be
styrelsen en del år og var formand fra 1934—1949 — så læge Henriksen
må med ind i billedet her.

Urmager Jørgen Hansen
Urmagerforretningen ved kirken. Huset blev bygget sidst i 80’erne af en
blikkenslager Møller, som ejede det i nogle år, men omkring århundred
skiftet blev det solgt til Jørgen Hansen, som drev urmagerforretning der
indtil sin død.

Vore præster, som jeg har kendt dem
I beretningen om Maarum har jeg skrevet lidt om vore præster. Pastor Jan
sen blev jeg ikke kendt med personlig, men ældre folk har fortalt om den
såre nidkære præst, og i Hjemliv og Trosliv (Stenwinkel) nr. XIV har pa
stor Villads Christensen skrevet meget udførligt om hans virke her i Græ
sted. Som jeg har berørt, havde Gud ved Jansen og Luthersk Mission lagt
grund til den store vækkelse, som siden brød ud. Men det var ham en stor
sorg, at det ikke kunne gå i længden med ham og Chr. Møller, han var
nær ved at blive syg af det. Efter de fire års virke rejste han til Odense og
blev rejsepræst for Indre Mission, for nogle år efter at blive sognepræst i
Horne. At han har været en af de betydeligste vækkelsesprædikanter her i
landet, er der ingen tvivl om. Højskoleforstander Edvard Jensen, Børkop,
fortæller, at da han i sine unge år rejste som sekertær og flere gange holdt
møder for de gamle vendelboere, blev han klar over, at hvis ikke missionæ
rerne havde samme toner, som Paulus, Luther og Jansen, Horne, så kunne
de ligeså godt pakke sammen igen.
Pastor Assens
Som jeg har skrevet om det, vi kendte til ham, når han kom til Mårum.
Han kom fra Staby og Madum sogne ved Vestkysten, hvor han havde været
sognepræst i 10 år. Han holdt sin tiltrædelsestale i Græsted-Mårum kirker
2. februar 1868. Hans nære ven Vilhelm Beck, som siden kom her en gang
om året og talte i kirken, ville gerne have ham til Finnerup sogn i Vest
sjælland, få kilometer fra, hvor Beck boede, men det blev Græsted, han kom
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til, og han blev Græsted og Måruin en god mand, som kunne glæde sig, da
den store vækkelse kom ved slutningen af hans Græsted-tid. Hans hustru
tog del i hans præstegerning; de havde to pigebørn, som voksede op i hjem
met. Præsten var en dygtig havemand og skaffede mange, sjældne planter
til haven. Senere, da jeg passede have for pastor Stricker, hed det tit: Jo,
den og den plante er fra pastor Assens’ tid. Men, som sagt, vi børn havde
vor ubetingede tillid til pastor Assens. Så vidt jeg husker var sidste gang, jeg
så ham, nytårsdag 1896; han skulle da selv tale i Mårum kirke. Som nævnt
var han en stor mand, men da han den dag kom ind i kirken med sin store
pels på, virkede han endnu større; han stod dér inden for døren og så ned i
kirken med sit milde blik og sagde højt: Glædeligt nytår, kære venner!
Han døde 21. april 1896, 74 år gammel, og blev begravet 28. april i det
store familiegravsted nede i hjørnet med hængebirken. Pastor Koids tale
ved hans båre var præget af det ene: præsten med det store hjerte for de
fattige og syge, og deri havde han en stor hjælp af fruen. Hun overlevede
ham i 16 år, boede i København, og hun havde en aftale med deres gamle
karl, afdøde Hans Kristensen, Østervang, at hvis han overlevede hende,
skulle han hente hende med sit hestekøretøj, når hun var død, og det skete.
Hans Christensens søn, Frederik Christensen i Østervang, var med på denne
lange køretur.
Pastor Kold
Pastor Kold fik af Gud en stor gerning betroet, som jeg allerede har be
rørt fra Mårum-tiden; men vi børn blev aldrig rigtig fortrolige med ham, da
vi syntes, han så så streng ud, men hans nidkærhed for at få sjæle frelst har
jo Gud brugt til at sætte dybe spor i Græsted-Mårum. Han rejste til det
store sogn i København, men da efteråret kom, kom han herud og tog del i
indvielsen af de to nybyggede missionshuse, Aime og Ejlstrup. Vilhelm Beck
indviede Aime i efteråret 1896.
Da var der en skare af mænd og kvinder, der af Guds nåde havde taget
arbejde i Herrens vingård og holdt ud i tro — og en del af den kommende
slægt er gået i deres spor. Jo, der skete noget, hvor han færdedes, også i Kø
benhavn, det kendtes på, at han måtte døje hån og en del spot for sin nid
kærhed i Herrens tjeneste. Engang talte han ved Rigsdagens åbning, og hans
tale har nok ikke været i flere af de herrers favør, for han blev stævnet til
at møde hos biskop Skat Rørdam. Biskoppen var lidt stram, da han kom,
men da præsten forklarede ham, hvad han havde sagt, og at han ikke kunne
anderledes, da han ellers ville være en lejesvend, mildnedes biskoppens an
sigtstræk, og han tog præstens hånd og sagde: Gå De kun hjem, pastor
Kold, så skal jeg se, om jeg kan formilde de strenge herrer. Men De kom
mer nok ikke til at tale ved gudstjenester for Rigsdagen mere. Dog, forhol
det forandrede sig noget, da han og fruen adopterede to små forældreløse
piger. Han var også sjælen i at få bygget Brorsonskirken, han blev i 1927
valgt til Indre Missions formand og blev sognepræst i Taulov ved Kolding.
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Han. beklædte denne post i knap fem år. Men, som han selv sagde: Det har
taget mere af mine kræfter end hele min præstetid i København. Og derfor
slog kræfterne ikke til mere. Han blev syg og døde 20. april 1932 på Hare
skov Kuranstalt, 64 år gammel.
Han var en mand, der trods alt stod respekt om, og hans navn er ikke
glemt i Græsted-Mårum sogn endnu. Bange var han ikke. Engang løste han
billet til et bal på Græsted kro og aflagde et så alvorligt vidnesbyrd, at nogle
af de unge gik hjem og bad Gud om hjælp til at blive Guds børn — og de
gik ikke til bal mere. Men engang fandt han alligevel sin overmand. Ven
ner i sognet havde foræret ham en cykel, men som nævnt før var cyklerne
meget værre, end de er nu, de slog af, og sådan gik det også præsten. Da
han øvede sig på gårdspladsen og ved manøvren tabte sin hat, rullede
den lige hen til Assens’ store lænkehund (en puddel). Da det nu ikke var
hver dag, det skete, blev hunden meget glad for hatten. Præsten lokkede:
Pusin, pusin . . . nej, ikke tale om at aflevere hatten, så præsten måtte ind
til pastor Assens’ almægtige kokkepige og bede hende redde hatten.
Men mødte pastor Kold megen modstand ved sin klare forkyndelse, så
mødte han da også manges venskab, som holdt livet igennem, både i Kø
benhavn og her i Græsted-Mårum sogne.
Pastor Stricker
Pastor Stricker begyndte sin præstegerning på øen Anholt, ligesom vor nu
værende sognepræst, pastor Kynde, begyndte samme sted. Efter en tid kom
pastor Stricker til Gerlev ved Randers som sognepræst og blev gift dér.
Samfundet og vennekredsen var udpræget Luthersk Mission; den før om
talte missionær Chr. Møller fra Bornholm var tit gæst i præstegården. Som
de første år i Gerlev var kranset af lykke ved giftermål og to børn, en pige
og en dreng, og hans forældre boede hos dem, blev de sidste år fyldt med
store sorger. Først døde hans unge kone, og lidt efter den lille dreng, og
hans moder samt en nær slægtning, så i løbet af 11 måneder blev der båret
fire kister ud fra Gerlev præstegård. Tilbage sad da præsten med den lille
pige, den senere fru Frede Brøndsted, og sin gamle fader. Men, som han
selv sagde: Jeg havde jo ingen andre steder at gå hen end til Gud med min
sorg. Og derigennem styrkede han mit trosliv. Da han kom her til Græsted
i oktober 1896, var han lige blevet gift for anden gang. Og da havde han
sin gamle fader og den lille pige på 10—11 år med. Efter nogen tid blev
der født en lille pige, senere præstefrue i Mårum, gift med pastor Rohleder,
som indtil for nylig var provst i Broager. Efter seks års forløb mistede pastor
Stricker sin anden kone og kort efter sin gamle fader. Så han kendte lidt til
at bringe trøst til de hjem, hvor der var sorg og sygdom.
Da der var dannet et stort Indre Missions samfund her, som holdt sig til
kirken, blev hans ståsted dér. Men han havde altid en vennehånd rakt ud
til andre trossamfund. Som han sagde til en mand fra Luthersk Mission:
Jeg har aldrig sagt et ondt ord om Luthersk Mission, men jeg ville være
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glad for at se jer lidt mere i kirken. Han købte altid »Krigsråbet« af Frel
sens hær og kunne godt fra prædikestolen nævne et ord derfra. Hans kir
ker var altid fyldt, han havde også Mårum kirke i seks år; det var jo ikke
alene fra hans egne sogne, men også fra andre sogne, man kom kørende. En
mand har fortalt mig, at selv om han skulle løbe i stik trav de 9 kilometer,
skulle han til Græsted kirke. Man kunne heller ikke blive træt af at høre
ham tale, selv om hans tale som regel varede længe, han ledte aldrig efter
ordene, og han skrev aldrig sine prædikener; han havde sin gamle bibel med
de mange streger og tit en af Luthers forklaringer, eller en af Rosenius’
skrifter. Hans senere hjælpepræst fik ham engang til at skrive sin prædiken,
men den får du mig ikke til at gå med til mere. — Han brugte mange bil
leder. Et lille barnebarn i en barnevogn derhjemme i haven kunne blive til
en hel prædiken. Derfor kom han tit lidt uden for teksten, men til slut var
det alt samlet i den til dagens tekst. Han gik altid over fra talen til bønnen
uden ophør. Men der skulle være god plads, for hvert ord skulle slås fast.
Der faldt somme tider en bog på gulvet, men der var altid en, som rakte
den op til ham. Sådan er smule uheld generede ham ikke spor. Skulle han
til missionshus, og der på talerstolen stod et glas vand eller en blomster
vase, lød det: Åh, vil De flytte det lidt væk. Han vidste, det ikke fik lov til
at stå der. Som nævnt den gamle bibel; når han havde døbt et barn, slog
han altid op på et eller andet ord og talte ud derfra til dåbsfølget. Havde han
kastet jord på ved en begravelse, stod han der igen med den gamle bibel
ved graven og talte et trøstens ord til de efterladte, og et trøstens ord det
havde han selv haft så hårdt brug for ved de mange dødsfald i sit hjem.
Derfor kunne han altid finde et trøstens ord til de sørgende. For eksempel
ved en ung mands ligfærd — mellem 15 og 16 år — lød det: Drengen er
ikke død, han sover. Eller Paulus’ ord til den bedrøvede mand, hvis træl
var bortkommet: Måske han er taget fra os, for at vi evigt skal beholde ham.
Og hvor han kunne føle med dem, der havde mistet. Jeg har set ham kom
me ned i gården og møde den, der skulle melde dødsfald, og lægge en arm
om skulderen. Se, det var der ikke mange, der kunne stå for. Men hans store
dage i kirken var allehelgensdag og påskedag, særlig allehelgensdag, når han
mindedes alle dem, hvis støv hvilede dér udenfor. Det er aldeles ikke for at
forklejne andre af vore gode mænd, men jeg tør alligevel sige: hvem kunne
tale på disse dage som pastor Stricker, når ånden var over ham? Som Skovgaard Petersen sagde: Jeg husker hans tale engang på allehelgensdag, som
jeg aldrig har hørt mage til. Da var der ikke mange tørre øjne i kirken. Og
juledag midt i sin tale: Vil I nu rejse jer og så synge »Lovet være du, Je
sus Krist«. Og ligeså påskedag: Vil I nu rejse jer op. Og stående sang me
nigheden: »Nu ringer alle klokker mod sky«. De salmer, der ellers blev
sunget mest, tror jeg nok var »Det koster ej for megen strid —« eller »Du
Herre Krist, min Frelser est«. Men ansvaret for sin gerning kunne til tider
ligge tungt på ham, som dengang han på sin morgentur i haven standsede
ved mit arbejde og sagde: — Ja, Alfred, i dag ville jeg hellere være røgter
et eller andet sted i sognet, end være præst. Han skulle nemlig begrave en
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mand, som havde taget sit eget liv. — Og dog var han præst, men på den
måde, at hans første tanke, når han vågnede, var: Hvad kan jeg gøre for
min Frelser i dag?
Efter at have været alene i nogle år, blev han gift med en søster til sin
anden kone, og hun var ham til megen hjælp i de senere år. Pastor Stricker
var ingen praktisk mand. Han var tit ked af, at han ikke havde sat sig mere
ind i de praktiske ting. Var der noget særligt, tyede han til sin rådgiver,
gårdejer Rasmus Nielsen, Fredbogård. Havde han sagt god for en sag, var
der ikke meget at betænke sig på. Han var og blev præsten. Altid ud til mø
der i sognet eller på rejse, da der var stærkt bud efter ham fra alle sider.
Alligevel stod han allerede ved sin skrivepult kl. 7—8 om morgenen. Til
med var der mange gæster, ligesom der var en stor husholdning til daglig.
Der var altid to voksne piger. Haven holdt han meget af, selv om han aldrig
tog del i selve arbejdet; men den skulle holdes pæn, for, som han sagde:
Havde Gud givet os den dejlige have, skulle den også holdes.
I året 1923 indgav han sin afskedsbegæring, og hen på efteråret rejste
han til en villa, som han købte i Helsinge — og samfundet dér var jo glade
for at få ham derop. Men pastor Stricker faldt aldrig rigtig til dér. — Jeg
bor i Helsinge, men jeg har min rod i Græsted, sagde han. Og tit kom han
da også med rutebilen søndag morgen og overværede gudstjenesten, eller
til Mårum, hvor hans datter og svigersøn var præstefolk. Og hvor kunne
han da være glad, når vi en gang imellem kom op og hjalp lidt til med ha
ven. Så lød det altid oppe fra trappen: — Goddag, goddag, I kære menne
sker fra Græsted!
De grene af Guds riges arbejde, der lå ham nærmest udadtil, var Magdalenehjemmet, DMS og Lukasstifteisen, i hvis bestyrelse han sad i flere år.
Der ligger ingen skrifter efter ham, men man kan møde hans navn langt ud
over landet. Der er måske nogle, som studser, men jeg synes jeg må skrive
det alligevel: I mange tilfælde havde han en profetisk gave. Således husker
jeg noget efter første verdenskrig. Når der var tale om de store problemer
derude, lød det engang, det var kort før hans død: — For mig at se vil
Tyskland blive delt i to. Og det skete 18—20 år senere. Det har jeg tit
tænkt på. Hvor kunne han vide det ?
Tilmed blev der mere og mere på hans gamle dage noget, som man min
des om hans skikkelse, en stor lighed med de gamle patriarker, som man
ser dem i Bibelens belysning. Jeg havde nogen forbindelse med en frue, det
var ved havearbejde, og vi kom til at tale om vor gamle præst. — Åh, pastor
Stricker, ja, ham hører jeg gerne. Og véd De hvad, han ligner Moses, for
ser De, min mand var kunsthandler, og han købte engang et maleri fore
stillende Moses med staven ved Det røde Hav, og vi blev da enige om, at
han lignede pastor Stricker i Græsted.
Men nu gik han deroppe i Helsinge og følte, at det store ansvar var taget
fra ham, og så kom tungsindet alligevel. Engang, vi sad inde i stuen og talte
sammen, sagde han: — Der er nu noget vemodigt ved at blive gammel, for
det kan jo ikke vare længe, før det er slut. Og så kan tanken komme: Du,
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som har talt så tit til andre om at søge Herren, mens han findes, så kom
mer tanken, når du selv skal hjem.
Men han er ikke den eneste af Guds agers banebrydere, der i alderdom
men har fået dybe anfægtelser. Men et par måneder efter kom jeg igen, og
da var det blevet til solskin: — Jeg har set et stykke rug. Jo, jeg går min
daglige spadseretur på stien langs banen til Høbjerg Hegn. Jeg så de små
kerner blev sået fra maskinen, og nu er der et helt grønt tæppe kommet af
de mange rugkerner, som blev lagt i jorden. Den lille kerne rådnede, og så
meget véd jeg, at uden den proces ville der aldrig blive rug, for der inde lå
spiren, som voksede, endda med mange fold. Men nu véd jeg, at denne rug
mark skal ligge derude i sne og is og kulde i 2—3 måneder; men så véd jeg
også, at ved påsketider, når solen bryder frem, så vil rugmarken grønnes
påny og bære frugt, som den er bestemt til, og så er det påskemorgen. Og
som vort legeme blev lagt i jorden og bliver til støv igen, og sjælen går ind
bag det store forhæng, hvor vi kun véd, at som Han opstod skal vi opstå og
fare til Ham i det blå. Ja, men kære venner, så er det jo alligevel kun en
vinternat i graven. Så går vejen hjem til Gud, og så skal vi se ham, som
han er.
Hans sognebørns nød var hans nød, som hele det danske folks ve og vel
lå ham dybt på sinde. Pastor A. Fibiger skriver i en bog (»Guds Vandringsmænd«) om det store møde på Nyborg Strand. Jeg gengiver det her: »Hvis
jeg skulle stille sagen på spidsen, kunne jeg sige, at det menneskelig talt var
ham, der reddede Danmark, så vi ikke blev draget ind i den første verdens
krig. Det er stillet på spidsen, men der er nu noget om det. Længe før vi
andre så, hvor det bar hen, så han med sit profetiske fremsyn faren, der
trak op over Europa, og i hans indre fødtes en mægtig fædrelandskærlighed,
hvor det påhvilede Guds folk gennem bøn at stå på vagt for det truende
uvejr. Det var da også den tale, han holdt ved årsmødet i Fredericia i juni
1914. Jeg for min part glemmer aldrig den betagende magt, der var over
ham, og for første gang oplevede vi ved Indre Missions årsmøde, at den
store forsamling lå på knæ i bøn til Gud, og hvis det er sandt, hvad der er
sagt, at det var de helliges bønner, der reddede Danmark under første ver
denskrig, så er det lige så sandt, at det var pastor Stricker, Gud brugte til at
sætte bønnen i gang«.
Når mine minder om pastor Stricker er blevet så mange, skyldes det, at
jeg og min kone var blandt hans første konfirmander, og siden fik vi så
stor velsignelse af hans gudstjenester, og ikke mindst af de små samtalemø
der, så han har været til stor velsignelse for os og hele vort hjem i de ca.
29 år, han var sognepræst. Han havde jo regnet med, at vækkelsen skulle
blive véd, men det gjorde den ikke, hvilket var ham en stor sorg, så han i
sine sidste år tit sagde: — Jeg må nøjes med at blive såmand og ikke høst
mand. Og så kom han tit tilbage til ordet — prædikenernes bog, 11. kap.,
1. vers: Kast dit brød på vandet, og du skal finde det længe efter. Det er
ikke for meget at sige, at han har været en af de betydeligste præster, der
har været i sognene her nord for skovene. Han døde 25. februar 1930 på
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Den gamle præstegård

én måned nær 80 år gammel. Og så mindes jeg sammen med mange endnu
pastor Villads Christensens alvorlige ord i sin tale: Nu skal Herrens gamle
tjener stedes til hvile her ude ved kirkens mur. Så sidder I, sognets folk,
unge og gamle, tilbage med det store ansvar; hvad vil I svare på den store
dag, I som har hørt hele sandheden forkyndt af hans mund om synd og nåde.
— Sådan faldt de sidste ord, der blev talt ved hans båre.
Jeg har tit været ked af, hvis vor kære, gamle præsts liv og virke skulle
blive glemt, men måtte disse minder, som er skrevet i al beskedenhed, virke
sådan, at hans ånd endnu engang blev levendegjort. For dem, som har kendt
ham, og for dem, som bryder sig om det.
Hans hustru, fru Julie Stricker, overlevede ham i 26 år og tilbragte sine
sidste år i Broager. Hun døde 1956 og blev begravet her i Græsted.
De sidste tre år i Græsted havde pastor Stricker en hjælpepræst, den se
nere kendte sognepræst Georg Bartholdy ved Eliaskirken på Vesterbro. Pa
stor Stricker havde ikke haft så stærk forbindelse med de unge, men der
var dog altid en flok, som trofast holdt sammen og havde deres møder på
Karlsminde, indtil det blev alderdomshjem. Derfor passede det lige med
denne unge, nidkære præst. Møderne blev mest holdt i præstegården og i
forskellige hjem, og jeg véd, at i hans tid blomstrede KFUM og K, så de
kunne samle op til 60—70 unge til disse møder, for han havde både evner
og kærlighed til den ham betroede gerning. I sin helhed blev han i de se
nere år kendt ud over det ganske land. Han kom ene her til Græsted, men
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da han rejste, var de to, idet han blev gift her i Græsted med en datter af
gårdejer Rasmus Nielsen, Fredbogård. Han døde i 1962.

Pastor Villads Christensen
Pastor Villads Christensen er født den 16. marts 1883 i Sevel i Viborg stift,
hvor hans fader var lærer. Den 20. september 1911 blev han gift med Vilhelmine Sofie Volsted, født 23. september 1884 i Kallehave ved Vording
borg, hvor hendes fader var møller. I 1910 blev han kaldskapellan i GerlevDråby sogne i Horns Herred, i 1915 residerende kapellan ved Getsemane
Kirke i København og i 1919 sognepræst i Allinge og Olsker sogne på
Bornholm. I 1923 kaldet til sognepræst i Græsted, i 1941 Ridder af Dannebrog.
I januar 1924 kom en mand og hans frue fra Græsted station og gik ind
hos købmand Johannes Andersen, som dengang boede i Græsted. Det var
pastor Villads Christensen og hans frue; de kom fra Allinge på Bornholm
og var kaldet til præstefolk i Græsted. Men i de år var det isvinter, så deres
møbelvogn var forsinket. Dog dagen kom, da de flyttede ind i den gamle
præstegård, for gammel var den, men selv om væggene hældede lidt til alle
sider, falde kunne den ikke så let, for alt træværk var af egetræ, og når en
væg hældede den ene vej, var der en anden, som hældede modsat, så det gav
modvægt. Værre var det at holde den vedlige med kalk og andet murerar
bejde. Jeg husker en af byens dengang kendte håndværkere, murer Anders
Petersen, sagde til mig: — Nu har jeg hvidtet og strøget 57 lag kalk på, og
nu kan den snart ikke holde mere. Men nu fik jeg da lappet det fæle hul
dér. Så hørtes en uhyggelig lyd, og så faldt den etape ved siden af til jor
den. Anders Petersen rykkede sig lidt til side, drejede hovedet lidt et par
gange. — Hum, sådan noget møg! — Jo, gammel var den og ikke billig at
vedligeholde.
I de to sidste præstefamiliers tid havde det været småt med børn i præste
gården, men nu blev der liv, for sammen med præsten og fruen var der syv
børn, men plads var der dog nok af i det 73 alen lange stuehus og en enselig gårdsplads foruden den 2 tønder land store have.
Det var ingen lille opgave at tage gerningen op efter pastor Stricker og
være sjælesørger for det store sogn. Tjenesten i kirken og så hele det mis
sionerende arbejde, der var lagt op til i en menneskealder. To missionshuse
med to månedlige symøder, fire samfundsmøder, ét å to møder med frem
mede talere foruden to missionsuger, én kirkeuge, Afrika-basar i Aime skole
og ungdomsmøder i Karlsmindes sal. Tre møder blev der gerne i nogle år
holdt på Græsted Kro. Dertil kom fire juletræsfester, én julefest for ældre
i Aime og nytårsfest i Ebenezer, men der skulle være svære hindringer, hvis
han skulle svigte nogen af dem; dertil kom de mange sygebesøg både i
hjemmene og på sygehuset. Pastor Villads Christensen var en bønnens mand,
hvor var det godt at høre ham bede, enten det nu var på prædikestolen eller
ved at slutte af ved de foran nævnte møder.
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Jeg husker endnu, da han indledte ved samfundsmøder i Ebenezer og
gennemgik Åbenbaringens Bog samt Hebræerbrevet, så kunne der blive en rig
samtale bagefter. Dertil kom hans oplæsning ved de mindre møder eller
juletræsfesterne; det var der nu ikke mange, der kunne gøre ham efter. I
1941 brød en vækkelse ud; det var navnlig ungdom, hvori også missionær
Johannes Bech fra Færøerne var et redskab i Guds hånd til at forherlige
Jesu navn for den unge hær, og det var ikke få unge mænd og piger, der
dengang gav Gud deres hjerte og kunne sidde i Aime missionshus og synge
Gud lovsange. Eller de samledes i præstegården, over 100 unge, hvor nogle
kunne aflægge vidnesbyrd. Men var der meget at tage fat på for præsten,
var der ikke mindre for fruen med det store hus og børneflokken; men så
véd jeg også, at der sad en gammel præst i Helsinge, og så længe han leve
de, bad han for Græsted sogn, og ikke mindst for præstefolkene. Han sagde:
— Jeg tænker tit på fru Christensen, at Gud vil give hende kræfter til sit
arbejde med det store hus og sin børneflok.
Men der skete andre store ting i pastor Villads Christensens tid. De gamle
huse kunne ikke blive ved at stå. Først blev ladelængen mod vest revet ned,
og der blev bygget en større, samt et stykke af østlængen, og i den blev der
indrettet konfirmandstue, og så kom turen til stuehuset, men som altid, når
der er flere, er der delte meninger. Nogle syntes, der kunne bygges en fløj
ud i haven og bevare noget af det gamle, og der var begyndt lidt tovtræk
keri, men så kom tømmerhandler Chr. Petersen: — Må jeg have lov at fore
slå, at vi river den ned og kasserer begge ender. Og det vedtoges. Arkitekt
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Lundquist, Hillerød, kom med tegning, og i 1928 stod den nye, anselige
hovedbygning færdig. Siden blev længen mod nord med den smukke, gamle
port fjernet, og en helt ny staldbygning blev bygget udenfor. Og som det
hele ligger i dag, tager præstegården sig mere storslået ud, end vi, som ser
den hver dag, tænker over, for da jeg for fem år siden byggede stengærdet
op, som nu afgrænser gårdspladsen, kom der stadig folk på parkeringsplad
sen, og så lød det: — Sig mig, er det et børnehjem? Eller: — Sig mig, er
det et alderdomshjem — eller er det et pensionat? Og de blev meget forbav
set ved at høre, at det var præstegården. De var fra Anholt og havde gået i
skole hos pastor Stricker, han var jo også lærer på øen, og da jeg viste dem
gården, sagde de: — Tænk, vi troede, det var et sygehus. Selv provst L. Jen
sens broder, Edv. Jensen, gik og ledte efter præstegården, da han første gang
skulle besøge sin broder — for til sidst at gå ind i kiosken og ringe for at
finde den rette vej. Provst Jensen svarede: — Gå lige ud og se igennem
alleen, så kan du se, hvor jeg bor, for nu går jeg ud i døren og står dér.
Men som de gamle bygninger blev fornyet, måtte den gamle have med de
mosgroede træer og plæner, som passede til det gamle stuehus, også fornyes,
så ca. halvdelen af havens bredde blev lagt om. Pastor Villads Christensen
skrev over døren: Beskærm, o Gud, i denne præstegård hver præstesiægt,
som her sin bolig får.

Græsted præstegård 1952
Indtil omkring 1800 år skiftet var præstegårdens jordtilliggende 150 tdr.
land foruden overdrevsjord og ca. 80 tdr. land skov af Græsted Hegn. Da
man i tyverne nedrev den gamle præstegård, fandt man i grunden en kampe
sten dateret 1707 og den daværende præsts navn, Christoffer Friis. Alle tegn
tyder på, at han har opført gården. Men den 10. april — onsdag før skær
torsdag — 1754 brændte hele præstegården. Beboerne var provst Niels Pe
tersen Schive med familie. Præstegården var da 174 år. Den blev i 1928 re
vet og bygget op som den er nu; men fra min gang i præstegården til
konfirmationsforberedelse husker jeg den med de tre sammenbyggede læn
ger. Stuehuset lå for sig selv nogle alen fra de andre bygninger. Indkørslens
port var meget smuk med halvrund bue. Ellers var det hele med store, tjæ
rede porte og døre, til venstre for porten en stor, tung jernpumpe, til højre
i hjørnet en hesteomgang, ved ladelængens sidelænge tre store brændestab
ler og på taget af den østre længe storkereden. Storkene flyttede siden hen
til kirkens tag. Men til byens og sognets store sorg udeblev de for 5—6 år
siden; der var ellers en masse mennesker, som kom og fotograferede stor
kene, ja, helt fra Sverige kom de.
Men sådan en gammel præstegård kunne jo tale med om mangt og meget
i de mange år; dér kom de jo vandrende igennem den gamle port, vandrin
gen gjaldt præsten, for at melde det glædens budskab, at en lille dreng eller
pige var født, eller to aldrende mænd skal tale til præst (lysning) for to
unge, der ønsker at stifte hjem, ja, og så kom de med sorgens budskab, en
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ægtefælle eller en søn eller en datter er ikke mere blandt de levendes tal her
på jorden. Ja, det er mange slægter, der er gået ind og ud i den gamle præ
stegård. Dog, alt er forgængeligt.
Foruden det store arbejde, der pålægges en nidkær præst, som ovenfor
nævnt, er der fra hans hånd udkommet mange skrifter og bøger. Særlig kan
nævnes det store værk om Søren Kierkegaard, »Røst«, 369 sider, »Søren
Kierkegaard i sit bedekammer«, 118 sider, »Søren Kierkegaards syn på bo
gen« m. fl. Der til kommer B. M. Frederiksborg Amts historiske Samfund,
13 - 19 og 34, flere udgaver 22, Friis Hansen som sognepræst, 187 sider,
Vejen til personlig kristendom, 126 sider, Pastor Janson, 155 sider, Vilhelm
Beck og hans værk, 37 sider, Rudsvedbygårds historie gennem 600 år, 133
sider, Stubber Kloster, 13 sider, Gudum Kloster (Hardsyssel årbog), 23 si
der, Jørgen Lauritsen-Friis, 14 sider, Knardrup Kloster (Frederiksborg Amts
årbog), 42 sider, Klostre i Frederiksborg Amt (Hjemstavnsbogen), 46 si
der, Sognepræst R. W. Assens liv og virke i Græsted, 89 sider, samme (i
Hjemliv og Trosliv XIV), 50 sider. Vi ser heraf, at det er et meget stort
arbejde, præsten har gennemført. Jo, pastor Villads Christensen var en me
get flittig præst.
Som pastor Assens holdt sine skovmøder ved Duemosegård, indførte pa
stor Stricker disse skov- og grundtvigsmøder ved Villedamshuset, hvor Må
rum, Græsted og Esbønderup sogne støder sammen, og med en taler fra
hvert sogn. Villads Christensen flyttede disse møder til Græsted præstegårds
have sammen med Luthersk Mission og Indre Mission med en taler fra hver,
og denne årlige tradition har holdt sig siden.
I 1950 tog de to afholdte præstefolk deres afsked fra Græsted og bosatte
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sig i København, hvor præsten er i fuldt vigør både som præst og forfatter.
Som jeg før har nævnt den store, smukke lind i præstegårdshaven, vil jeg
også minde om den store kastanje, som stod på højen ud til Skovhusvej og
sikkert havde samme alder som linden. Stammen var ikke så enorm som
lindens, men den havde en mægtig omfangsrig krone, som strakte sig langt
ud over vej og mark, og i umindelige tider blev den kaldt »Præstens ka
stanje«, kendt ud over sogn og omegn; men for nogle år siden opdagedes
det, at selve stammen var stærkt medtaget af råddenskab, så det var risika
belt at lade den stå, og i 1952 kom Knud Andreasen og Carlo Svendsen
med sav og økse, og efter nogle dages arbejde var den gamle kastanje ikke
mere. Jeg fik den glæde at få overdraget det hverv at plante en ny, så
»Præstens kastanje« er der endnu, omend i betydeligt mindre format.
Provst L, P, Jensen
Provst L. P. Jensen var kendt af de fleste af sognets beboere, før han blev
Villads Christensens efterfølger, kaldet i 1951.
Efter at have været sognepræst i Skibstrup-Terndrup sogne i Østhimmerland og siden præst og provst i Horsens-Hammer sogn. Provst L. P. Jensen
var, som der står skrevet om ham i Det nye År 1962, en læsende præst, og
han havde tid, fordybede han sig meget både i det gamle og det nye testa
mente, og derfor gik der bud efter ham mange steder fra om at holde bibel
foredrag, og han blev da også den tredje bibelskoleforstander, først dom
provst Skovgaard Petersen, derefter biskop Kaj Jensen, som L. P. Jensen
afløste. Dér var han, så vidt jeg husker, i 10 år og holdt da også herfra bi
belforedrag ud over landet, også her i Græsted; men han længtes alligevel
efter præstegården igen, og i 1951 søgte han kaldet her og fik det. Han blev
af provst Steenvinkel indsat skærtorsdag 1951.
Han gik i sine nære forgængeres fodspor, dog med den forskel, at han
som regel holdt fem bibelforedrag hver sommer, på nær den sidste, da han
følte sig træt. De blev holdt skiftevis i Ebenezer, Aime og kirken og Lu
thersk Missionshus og samlede mange mennesker. Om selve hans præste
gerning her i Græsted synes jeg ikke, jeg skal skrive så meget, da den er af
nyere dato. Man blev altid tiltalt af hans åbne sind, hvad enten man traf
ham inde eller i arbejde i haven, hvilket han særlig i de sidste år tog stærk
del i, og han kunne håndtere et værktøj som den bedste. Jeg berørte før en
del den gamle haves omlægning; nu henvendte menighedsrådet sig til Hede
selskabet, som tog affære, så den anden del af haven blev omlagt, så den nu
nærmest ligner en park. Den store lind og de hundredårige kastanjer er nu
fredede. Derfor glædede han sig over sit hjem i Græsted.
I 1940 blev han valgt ind i bestyrelsen for Indre Mission, og da Chr. Bar
tholdy gik af i 1959, blev provst L. P. Jensen formand. Hans anseelse var
stor over hele landet, ikke mindst i Indre Missions kredse, men også blandt
præster i sin helhed. Som ny formand havde han glædet sig til årsmødet i
Aalborg, men da var han allerede en syg mand. Han var en mand, man kom
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til at holde af, og derfor kunne det også gøre ondt, når vi syntes der var så
meget, der blev taget fra ham, men han bar det stille.
Og så kom det, når han sagde: Hvad Gud gør, er altid det rigtige. Han
havde glædet sig, da han var indbudt til at overvære den kongelige grund
stensnedlæggelse for det nye hospital på Skt. Lukasstiftelsen som Indre Mis
sions formand. Men på grund af den begyndende sygdom blev han indlagt to
dage før. Jeg var også indbudt af en anden grund til at overvære festlig
heden. Provst Jensen måtte da nøjes med at se det fra hospitalsvinduet. Jeg
gik op og hilste på ham. Han tog det så stille. Hvad Gud gør, er altid det
rigtige. Da han blev udskrevet, var årsmødet i Aalborg i sigte. Han rejste og
så derop, men lægen havde forbudt ham at tale, hvilket var ham en stor
sorg. Så gik han da derhjemme i præstegården og passede det nødvendige i
sin præstegerning og holdt høstgudstjeneste, som det år blev udsendt i fjern
synet. Men alligevel følte han sig træt. Hen på efteråret rådede lægen ham
til en mindre behandling, men han tænkte ikke, det skulle vare så længe
som før. Hvad Gud gør, er altid det rigtige. Men sygdommen forværredes.
Den 30. november I960 kom budskabet: Provst Jensen er død. Til stor sorg
for hans pårørende og alle hans mange venner ud over hele landet. Ingen
kunne forstå, at han skulle kaldes så tidligt bort. Men da han mærkede, det
blev døden, kom det igen: Hvad Gud gør, er altid det rigtige. Han blev 65
år og blev stedt til hvile ved den gamle kirkes mure. Og på stenen står: Så
er der ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Rom. kap. 8,
vers 1.
Da provst L. P. Jensen blev formand for Indre Mission og derfor skulle
rejse meget, fik han en hjælpepræst, der var lidt ud over det almindelige.
Han var født i Argentina af danske forældre, hvis hele slægt stammede fra
Fogedgård i Tulstrup. Ja, vi husker ham jo alle under navnet pastor Munk
Jensen, en ung og lovende mand. Han blev antaget for et år, men måtte
blive betydeligt længere på grund af provst Jensens død, for derefter sam
men med sin unge kone at foretage den lange rejse til Argentina og over
tage det embede, han var kaldet til i det land, hvor han var født.
Som provst Jensens afløser blev vor nuværende sognepræst, pastor Kynde,
kaldet og indsat i Græsted kirke den 9. juli 1961. Mærkeligt nok var hans
første kald på øen Anholt ligesom pastor Strickers.
Jeg har nu prøvet at skrive lidt om de præster, jeg har kendt og haft for
bindelse med mere eller mindre. Disse vore vejledere i Guds ord har været
vidt forskellige, men alle har de haft det herlige til fælles, at de alle har
samlet deres forkyndelse om Jesus Kristus. Når man er kommet op i årene,
kommer man mere til erkendelse af, hvor stort et ansvar, der er lagt på en
præsts skuldre.
Nu er det såre let at kritisere sognepræsten; der kan komme så mange
anker over præsten, én er for streng, en anden for mild, eller han hilste ikke
så pænt dengang, som han skulle. Eller han kunne da godt have sagt lidt
pænere ord ved den båre. Nej, ham vil vi ikke høre, eller vi kører hen til en
anden kirke o.s.v. Så forsvinder kærligheden, og den kolde skulder kommer
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i stedet, og da glemmer man, at har præsten et stort ansvar for menigheden,
har menigheden også et stort ansvar for den præst, de selv igennem menig
hedsrådet har valgt.
Lyd eders vejledere og ret jer efter dem,
thi de våger over jeres sjæle, som de,
der engang skal gøre regnskab,
sørg for at gøre det med glæde
og ikke sukkende, thi det ville ikke være godt for jer.
Hebræerne 13. kap., 17. vers.
En lille fortælling i tilknytning til ovenstående: Ved en mandslejr i Hun
dested skulle sognepræsten indlede over emnet: Kærlighed eller kulde. Et
samfund i et sogn i Jylland skulle have en ny præst, deres gode præst tog sin
afsked, og provsten havde da ansat en nabopræst til at vikariere, hvilket un
drede dem noget. Der var ikke så meget ved hans tale, men de samledes i
missionshuset, og dér blev de enige om, at de ville møde præsten med et
kærligt håndtryk, så længe vakancen varede, og de bad Gud give dem vel
signelse dertil. Da præsten kom, stod de i to lange rækker og bød ham vel
kommen med et håndtryk. Præsten undrede sig noget og tænkte: ja, det er
kun i dag, men næste søndag var kirken igen fyldt. Og sådan blev det ved,
og det syntes, som om præsten blev bedre og bedre. Og da vakancen var
forbi, stod de der igen i to lange rækker og sagde ham tak med et varmt
håndtryk. Det greb præsten dybt, og da han kom ned til sin bil, var den
fyldt med blomster. Da græd præsten, og så sagde han: — Jeg har gået som
en blind mand; jeg troede, at missionsfolkene var noget af det sorteste sorte,
men nu har Gud i sin store kærlighed åbenbaret for mig, hvad de helliges
kærlighed betyder, og nu har I mig lige midt iblandt jer herefter. Vi ser
her, at man skal betænke sig to gange på at møde med kolde skuldre, hvis
det da ikke er en hel umuligus.

Græsted kirke
Kirken er som de fleste af de gamle kirker bygget i første halvdel af det
12. århundrede. Den er af granit og med små vinduer højt oppe og med
bjælkeloft, indtil år 1400, da den fik hvælvinger og blev forlænget mod
vest. Omkring 1500 blev det ret anselige tårn bygget. Kirken havde indgang
mod syd for mænd (våbenhus) og mod nord for kvinder, nu ligkapel. Se
nere blev de små vinduer erstattet med de store blyindfattede vinduer og
med en ramme udenom af røde munkesten. Kirkens inventar, den smukt
forarbejdede døbefont og et smukt krucifiks, som hænger på korbuen, stam
mer sikkert fra den katolske tid. Af inventar, som stammer fra reformations
tiden 1536, fremhæves den smukt udskårne prædikestol og den store smede
jerns-lysekrone, udført af Kasper Finck, og fonthimlen, som er skænket af
Hans Ulrich Gyldenløve, død 1645, og hans hustru Regitze Grubbe og bæ-
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rer deres våben. Himlen over prædikestolen tillige med et par lysekroner er
fra det 18. århundrede; den fjerde lysekrone er af nyere dato og skænket af
købmand A. Steffen og frue, Græsted. En altertavle, som stammer fra om
kring år 1600, hænger på nordvæggen. Smedejernsgelænderet om knæfal
det stammer vistnok fra Frederik IV’s tid.
Alterbilledet, som er malet af maleren Th. Wegener i 1854 og forestiller
nadveren, var indtil den store restaurering indrammet af en smuk ramme,
men den var så medtaget af orm, at den måtte kasseres og er erstattet med
en lille, tarvelig ramme. Det hed sig, at billedet ikke var noget stort kunst
værk, andre sagde det modsatte, men i den treskibede Assens kirke, den an
den største på Fyn, står den flere meter høje smukt udskårne altertavle, og
maleriet er det samme som i Græsted, malet af den samme maler, og når
det kan tages gyldigt dér, kan det jo ikke være helt værdiløst. Hvilket dei
er originalen, véd jeg ikke.
I 1912 blev kirken restaureret indvendig, nye stole af nordlandsk fyr, nyt
gulv af røde fliser, alle stole og andet træværk blev malet brunt med grøn
lige og røde striber, men vi ældre, som var vant til at se den i 42 år, synes,
at den var så hyggelig. Det første orgel fik kirken ved 100-årsskiftet.
Der fortælles, at for en del år tilbage var Roskilde Domkirke fattig, og
Græsted og Helsinge tillige med 12 andre kirker var velhavende, de kom da
ind under domkirken med stiftsskriverkontor i Roskilde til at administrere

90

Alteret

alle indbetalinger, og det resulterede i, at der kom mere velstand til dom
kirken, og i hvert tilfælde Helsinge og Græsted kirker led en del derved.
Efter 42 år kunne det ikke gå mere med kirken, som den stod, men da var
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den blevet fri og overdraget til sognet. Centralvarmeanlægget duede ikke og
udbredte en ubehagelig lugt i kirken, og det regnede ned igennem taget
flere steder.
En arkitekt, Hardy Fischer, blev antaget som rådgiver for menighedsrådet,
et nyt centralvarmeanlæg til fyring med koks blev for dyrt, og elvarmeanlæg
blev antaget, så det fine, røde gulv måtte brydes op, og da det var lagt i ce
ment, kunne det ikke bruges igen. Hele ledningsnettet skulle lægges under
gulvet, så der måtte et nyt gulv til. Hele blytaget på kirke og tårn måtte på
grund af de mange utætheder tages ned og smeltes om. Det havde da ligget
i ca. 200 år. Arbejdet udførtes af blytækker Hermansen, Pandrup. Da blyet
var fjernet, viste det sig, at der måtte helt nyt træværk til. Orglet var så
medtaget, at det måtte kasseres og et nyt bygges. Alle stolene blev bygget
om, så de var mere bekvemme at sidde på. De forblev umalede, da træets
grader er meget smukke og efterhånden bliver mørke af sig selv.
I våbenhuset hænger to smukke præstetavler, som pastor Villads Christen
sen i sin tid lod forarbejde; de viser navne på præster lige fra den katolske
tid og indtil nu. Jeg nævner nogle få: provst N. Petersen Schive 1728—
1763, pastor Jens Schive 1763—1799, P. Schive 1799—1816, afsat. Pastor
Vejle 1817—1848, pastor Svend Vilhelm Saxtorph 1848—1859, pastor
Jens Asenius Bache 1859—1867.
De yngre og de kommende slægter vil vel nok synes, at kirken er smuk,
vi ældre synes jo hele tiden, at vi savner noget af den hygge fra før, og at
der hviler et køligt anstrøg over den. Under det nuværende altergulv fandt
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man et gammelt gulv af granit, og nogle af disse sten er bibeholdt og ligger
i gulvet ved alteret. Tre store, slebne stene viser, at der har fundet begravel
ser sted i kirken. Til venstre for indgangen fandt man kaptajnens grav, ejer
af Fredbogård, men derom senere.
Klokkerne
På en af de store klokker i Roskilde Domkirke står således:

Når I ringer med mig, så hør godt efter,
for jeg forkynder glædens budskab.

Mon ikke denne indskrift kunne oversættes til mange kirkeklokker også i
sognene. Særlig når de hver søndag kalder på gammel og ung, mest dog på
sjælen træt og tung, syg for den evige hvile.
Da er det godt at lyde klokkens kaldende røst og ty op til den gamle
helligdom, så lyder det: Jeg er kommet ind i dit hus for at høre, hvad du.
Gud Fader og min skaber, har at sige til mig.
Det er klokkernes store opgave at kalde, og tankerne går 2000 år tilbage,
da der var en tornekronet mand, der hang på et kors for at sone vor synd.
Da fik han slagene, men lyden gik viden om, og der er ad den vej blevet
kaldt på hver enkelt menneskesjæl, som engang er blevet døbt til at være
Guds barn, og hvis de gamle klokker havde følelse, da ville det gøre ondt,
for det er hårde slag, men lyden går viden om. Helt ud til sognets grænser,
intet menneske i hele sognet kan komme og sige, at man ikke har hørt den
kalde, når de vidunderlige toner fra begge klokker lyder, og højmessen søn
dag morgen begynder, eller når den nye dag gryr og den fortæller, at en ny
nådedag er os givet, eller ved aftenstid forkynder, at en dag er tilende og
aldrig mere kommer igen, og hvor kimer de festligt, når de unge står for
alteret og lover hinanden troskab for livet. Jo, de forkynder glædens bud
skab, men også sorgens budskab, når en ung eller gammel er gået bort fra
livet her, og sjælen er gået ind bag det store forhæng, hvorfra vi véd så lidt,
men må stole på Guds forjættelser. Jeg er opstandelsen og livet.
En lille sang, som er skrevet af forlængst afdøde konsejlspræsident I. C.
Christensen. Han havde alle dage været en trofast kirkegænger, og som
mange kan huske levede han sine sidste år ved Jyllands vestkyst i den lille
by He. Men det skete en søndag, han var syg og ikke kunne komme i kirke,
dog, da hans kone lukkede vinduet op, kunne han høre kirkeklokkerne. Så
siger han til sin kone: — Giv mig et papir og en blyant! Og så skrev han
den lille, smukke sang om klokkerne.

Når klokkerne ringer, de bringer dig bud
fra hjemmet dér borte hos Herren, din Gud.

Når klokkerne ringer, for store og små,
dit navn er i klangen, dig kalder han på.

93

Når klokkerne ringer, han åbner sin favn,
den Herre, som gav dig i dåben sit navn.

Når klokkerne ringer for graven engang,
skal tonerne klinge som livshåbets sang.
Når klokkerne ringer engang over sky,
de kalder af graven til Herren påny.

Og dér skal du frydes ved himmerigs port
så sandt, som du hørte hans klokker på jord.
1. C. Christensen.

Den ældste klokke i Græsted er fra 1599, den anden er af nyere dato.
Ved folketællingen i 1801 var indbyggerantallet i Græsted sogn 949, da
nåede kirkegården kun 5 meter vest for tårnet, afgrænset ved en mur tværs
over; men efterhånden som indbyggerantallet steg, blev kirkegården omkring
I860 udvidet til indkørslen til Gravergård. Vor gamle pantefoged H. P.
Henriksen har fortalt mig, at selv om der i hans drengeår var lagt nogle en
kelte grave, så fik resten lov at passe sig selv, og det var da samlingssted for
de omkringboende folks geder. I 1901 blev kirkegården udvidet helt ned
til Tulstrupvejen, og da blev den smukke portlåge bygget ved muren; imod
vest blev der udvidet med et stykke jord beliggende nordvest for.
I brolægningen ved provst L. P. Jensens gravsted ligger en mindetavle
over pastor Vejle, præst i 1817—1848, medens der inde i kirken hænger en
stor mindetavle over pastor Olivarius og hans hustru, som var præstefolk
her i årene 1716—1728. Indbyggerantallet var i 1930: 2333.
Af kirkesangere ved Græsted kirke husker jeg lærer Hedemand og skole
inspektør Ejner Andersen, nu Hundested, og skoleinspektør Aage Nielsen,
og som organist kan jeg huske lærer Madsen, først Aime, siden andenlærer
i Græsted, lærer Haar, Aime, lærer Jakobsen, Aime, og lærer Nommesen,
Græsted.
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Graver Martin Hansens gamle hus

Af gravere og ringere husker jeg Rasmus Nielsen, som boede i det lange
hus, nu murer Vilhelm Nielsens, samt Rasmus Nielsens søn, Niels Nielsen,
og Martin Hansen. Billedet viser graver Martin Hansens bolig; man ser et
hjørne af Købmandsgården.

Skolen
Skolen var bygget i 1722 og var en af de gamle såkaldte rytterskoler (Frede
rik IV), og den har i den tid haft en række lærere, og vi kan vel regne med,
at hver af dem har taget deres gerning med mere eller mindre alvor, og vore
tanker går tilbage til den tid, da de fleste af almuens folk ikke kunne læse
og skrive. Ja, vi må taget vor hat af for Frederik IV. — Af lærere, som de
helt gamle kan huske, er lærer E. T. Hansen, 1870, død 1896, derefter læ
rer Hedemand, 1896, der tog sin afsked 30. november 1928, derefter skole
inspektør Roos, afsked 29. februar 1958, og nu skoleinspektør Aage Niel
sen. I lærer Hansens tid blev skolen udvidet mod syd, og der blev oprettet
et andenlærerembede, hvor en lærer Larsen blev ansat, som siden rejste til
Store Havelse. I 1920 blev lærer Johs. Nommesen andenlærer ved skolen,
senere lærer Drackmann og Bernhard Hansen. I 1900 årstallet blev der
yderligere bygget en skole sammen med den gamle med gavlen mod vejen
til et lærerindekald. Her kan nævnes frk. Assens, frk. Stejnrud, med mange
flere siden da. I 1898 blev der bygget en dengang kaldet pogeskole ude i
Skovhusene, nu Kongstedhus, hvor jeg husker lærerinde frk. Huber og frk.
Sylvest.
Og det så alt sammen meget godt ud, kun den gamle skole var blevet
brøstfældig og dyr at vedligeholde. Og der blev stadigvæk sadlet op til en
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ny. I 1899 var den gamle skole i Kagerup erstattet med en ny ved Duemose
gård, med forskole. Få år efter gik det ligesådan i Mårum, så var der Græ
sted, men da indbyggerantallet voksede, skulle den jo bygges med god plads
i en del år. Der blev holdt mange møder med megen protest. Det hjalp nu
ikke noget, for i 1922 stod den nye skole færdig og blev indviet samme år.
Og det var slet ikke for tidligt, for det varede ikke så længe, før man måtte
tage et lokale i brug i Teknisk Skole. Den sidste tilbygning til den gamle
bygning er det nuværende kommunekontor. Så vidt jeg husker kostede den
nye skole 360.000 kr. Da børnetallet i årenes løb er vokset stærkt, måtte
lærerpersonalet vokse i samme grad.
I 1924 blev Aime gamle skole nedlagt og en ny blev bygget oppe på bak.ken. Af de lærere, jeg har kendt og som jeg er kommet mest i forbindelse
med, er lærer Jakobsen, som kom til Aime i 1911; han døde allerede i 1922
og blev afløst af den for få år siden afdøde lærer Larsen, der tog sin afsked
i 1953 og rejste til sin datter i Vorbasse. To meget dygtige lærere, som og
så gjort et stort arbejde i missionens tjeneste. Lærer Larsen døde i I960.
Af lærerinder har der været frk. Hansen, frk. Jørgensen, frk. Smith og
frk. Kromann.
I året 1905 fik byen sit vandværk; før den tid var der håndpumper over
alt. Det første vandtårn med tilhørende stor brønd blev bygget bag Larsens
slagterforretning på Skovhusvej, alt sammen meget godt; men det viste sig
snart, at rørene var for små og ikke lå langt nok nede, så i strenge vintre
måtte vandvognene i gang fra dør til dør. Men pudsigt nok lå der et af de
meget gamle huse lige på hjørnet, hvor Fredbo Nielsen har have, et hus med
bindingsværk og tynde vægge, her kunne frosten holdes ude. Her boede
klokker Martin Hansen og hans kone, og hver morgen var der et vældigt
rykind med spande og baljer for at få lidt vand til morgenkaffen. Hele rør
systemet måtte da fornyes med større rør og graves længere ned, og i 1924
blev det gamle vandtårn revet ned og et nyt bygget længere ude på en bakke
i Skovhusene. Siden er hovedledningerne forsynet med større stålrør.
I året 1907 fik byen sit elektricitetsværk, og stationen blev bygget; der
blev ansat en bestyrer, ledningsnet blev sat op, og lyset skinnede, så det var
en fryd. Men kort efter fordrede brandloven, at al installation inde i husene
skulle ligge i jernrør, alt om igen. Dette værk gjaldt dog kun for byen og
nogle af de nærmeste ejendomme.
Men i 1927 blev elektricitetsværket nedlagt, og det hele gik over til
NESA, der har de store strømførende kabler og lysstationen ved Esrumvej.

Telefon
I 1896 fik byen og omegnen telefoncentral, der fik til huse dér, hvor Græ
sted boghandel nu er. Bestyrerinde var fru Larsen, enke efter ølhandler Lar
sen. I 1914 blev centralen installeret, hvor den nu har til huse, med frk. Jen
sen som centralbestyrerinde og fra 8. april 1936 fru Petersen som bestyrer
inde. Man lægger mærke til, at de abonnenter med de første numre ejer de
ældste bygninger.
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Ottekanten med navnene over krigsveteraner her fra Græsted sogn

Borgerforeningen
Borgerforeningen blev stiftet i 1903 med følgende bestyrelse: Læge Oskar
Larsen, formand, købmand Chr. Aarup, næstformand (han ejede købmand
Thorøs ejendom), urmager Jørgen Hansen, kasserer, snedker Carl Petersen,
sekretær, og købmand L. Sørensen.
Foreningens formænd i årenes løb:
Læge Oskar Larsen ............................
Dyrlæge Buhl .....................................
Postmester Kappel ...........................
Murermester Jens Andersen ...........
Snedkermester Carl Petersen ...........
Læge Henriksen ................................
Købmand E. Nielsen ........................

Dyrlæge Hjort Lorentsen ...............
Urmager Bjarne Platau ....................
Købmand Chr. Petersen ........................

1903—12
1912—18
1918—21
1921—31
1931—34
1934—49
1949—51
1951—53
1959—60
I960—

Desværre er Borgerforeningens første protokol bortkommet, så datoer og
årstal er noget efter hukommelsen.
I samråd og samarbejde med sogneråd og menighedsråd og andre for
eninger har Græsted Borgerforening taget initiativet til mange nødvendige
arbejder — også til byens gavn og forskønnelse, blandt andet Ottekanten,
hvor der i 1914 blev rejst et smukt mindesmærke for de faldne mænd fra
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krigen 48-49-50 og 64. I alt syv danske mænd, K. Nielsen, A. Nielsen, J.
Nielsen, alle Græsted Mark, K. Larsen, Niels Sørensen, Niels Andersen,
Dønnevælde, og K. Hansen, Pårup.
Jeg kan huske, at den før nævnte vognmand Ole Larsen fra Nellerød
fortalte om Niels Sørensen, at de var ved samme kompagni, og engang de
flygtede hen over en mark, fandt Niels Sørensen en sølvknap og gemte den
i sin vestelomme med de ord: »Den gemmer jeg hjem til Hanne!« Han
nåede det aldrig, for der kom en granat og knuste hans hoved. Han var fa-
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der til den i Græsted kendte Niels Nielsen, forhen landmand i Vestervang.
Han boede på sine gamle dage hos Niels Johansen, Helsingevej, og til sidst
på Karlsminde.
Det vides ikke bestemt, hvornår juleudsmykningen begyndte, men det
skal nok være ca. 40 år siden. Der er gjort et stort arbejde både med jule
træ, guirlander og vinduesudstillinger. Byen har ikke stået tilbage for andre
smukt pyntede byer.
Det vides heller ikke, hvornår det store byflag blev hejst for første gang,
men det er en del år siden — til glædesfest, når det gik til tops, og til al
vorsstemning, når det blev hejst på halv stang. Senere er den meget smukke
flagallé kommet til. Og der er vel her mange, som må tage hatten af for
hr. inspektør Pontoppidan, som har gjort et meget stort arbejde for at for
skønne byen.
Handelsforeningen er stiftet for 24 år siden.
Håndværkerforeningen blev stiftet omkring århundredskiftet. Garver Buch
fortalte mig engang så morsomt, at han og møller Hans Petersen, som den
gang ejede Græsted Vindmølle, sad i vejgrøften deroppe på bakken og
lagde for — og kort tid efter blev, uden større diskussion, nævnte forening
startet.
Banken
I 1902 blev der åbnet en filial af Hillerød og Omegns Bank; den startede i
den bygning, hvori senere Biografen fik til huse. Samtidig kom den i mange
år kendte sagfører H. P. Neertoft til byen og boede sammesteds og blev
bankens filialbestyrer. Kort tid efter byggede sagfører Neertoft den bygning,
hvor der nu er drevet sagførervirksomhed i mange år, og hvor banken har
haft sine lokaler siden. Jeg husker, at i den første tid var banken åben hver
anden dag, og tre mænd skiftedes til at sidde ved kassen. Det var læge Oskar
Larsen, købmand P. Winther og gårdejer Rasmus Nielsen, Fredbogård. Men
siden er jo såvel banken som sagførervirksomheden udvidet betydeligt. Sag
fører Neertoft, som huskes af mange endnu som en fin og tiltalende mand,
døde i 1955, 81 år gammel.
Bondestandens Sparekasses filial i Græsted er stiftet i 1893.

Røde kors
Røde Kors blev stiftet i 1943, altså ikke af det gamle Græsted, men derfor
ikke desto mindre betydningsfuldt. For Græsted og Gillelejes vedkommende
var det frk. Næsted i Gilleleje, der fattede tanken om oprettelse af samari
ter- og Røde Kors-arbejde. Det var jo midt i krigens tid, og det er vel det,
der først ledte hendes tanker derhen, da der var så mange tusinder derude
på slagmarkerne, der trængte til hjælp, og stundom også herhjemme, og det
ser da også ud til, at de allerfleste mænd og kvinder kan indse, hvad Røde
Kors’ arbejde betyder. Det ses jo særligt, når de mange mennesker fra nær
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Hvide hus, boghandel i baggrunden

og fjern stævner til den store fest, som samaritter og Røde Kors holder og
har holdt i en årrække her i Græsted. Og så er Røde Kors bygget på en
grund, som går dybere. Nylig har vi set det store arbejde med indsamlin
gen til de nødstedte flygninge (algirere), og hvis det skulle ske, det som er
værre — det Gud forbyde — at de skal ud og være til hjælp for sårede
mennesker med fare for deres eget liv. Røde Kors har sin mission. Gud vel
signe Røde Kors’ gerning.
Græsted sygeplejeforening
Sygeplejeforeningen blev startet i 1906, hvor nogle gode mænd fra Luthersk
Mission og Indre Mission tog den gode sag op og ansatte en søster fra Skt.
Lukas Stiftelsen til at udøve den velsignede gerning som hjemmesygeplejer
ske. I årenes løb har der været forskellige søstre, som alle har udført denne
gerning i troskab og kærlighed ud fra bibelordet — Apostlenes gerninger
20. kap., vers 35: Jeg har vist jer, at således bør vi arbejde og tage os af de
skrøbelige og ihukomme Herrens ord, som han selv har sagt: Saligere er det
at give end at modtage.
Af de andre gamle borgere i Græsted kan nævnes Chr. Jørgensen, som
stammede fra Helsinge, og som var den første fyrbøder på Andelsbageriet,
der dengang blev drevet med dampkraft, og hans kone passede bagerbutik
ken. Senere købte han ejendom lige over for, dér hvor nu Børge Nielsen
bor, og startede en viktualieforretning. Han døde i 1961.
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Dér, hvor bagermester Just Hansen bor, var der oprindelig manufaktur
butik. Ejeren hed Daniel Nielsen, og han solgte den til en bager Klamer,
som igen afhændede den til bager Jensen.
Hvor nu slagtermester Godtfred Hansen bor, boede slagter Sørensen i
mange år, og ved hans død blev afløst af sin søn, Karl Gustav Sørensen,
der døde i en forholdsvis ung alder. En meget afholdt mand.
Hvor nu modeforretningen er, boede snedker Ole Andersen og hos ham
til leje en skomager Olsen, som siden byggede ejendommen, hvor Dybro
Jørgensen har til huse.
Den ejendom, hvor cykelhandler Sørensen bor, blev vistnok bygget af en
blikkenslager i 1901, og siden ejedes den i mange år af urmager Carl Ras
mussen.
Dér, hvor Jensens blomsterforretning nu er, boede dengang H. P. Nielsen,
bødker, men da det var småt med bødkeriet, arbejdede han også på banen;
men hver morgen kørte han med sin trillebør til Fredbogård og hentede et
par store junger mælk, som byens folk så kom og købte. Det var en del af
Græsteds mælkeforsyning, da der ingen mælkevogne gik dengang. Men
Græsted-borgerne måtte vist leve særdeles godt for ca. 40—50 år siden. For
de var alle som én oppe på en vægt af mindst 200 pund pro persona. Og en
sommerdag, da heden var særlig stærk, riggede sognefoged Oluf Nielsen en
stor char-a-banc til, forspændt et par brune belgiere, og 12 mand af nævnte
vægt steg til vogns og kørte til kommunens grund for at blive kølet af i
Kattegats bølger, så intet under, at der blev telegraferet fra Mölle ved Kul
ien, at vandet var steget så foruroligende i havnen — der måtte være noget
galt! Der blev dog telegraferet tilbage: Bare rolig, det er kun borgerne fra
Græsted, der bader. Når det er overstået, vil vandstanden dale igen.
Sådan lød beretningen dengang — til stor morskab for alle.
Græsted Sygekasse er stiftet den 18. marts 1869Græsted Idrætsforening er stiftet i 1919.
Græsted Skytteforening er stiftet i 1882.
Af ældre borgere kan nævnes maler Madsen, som byggede sit første ma
lerværksted dér, hvor nu smedemester Volmer Andersen har værksted. Hans
fader var den i Græsted kendte smed P. Andersen, der kom til Græsted fra
Helsingør i 1909 og byggede beboelseshuset ved smedien. Han tog levende
del i Græsted bys anliggender; han døde i 1949.
Og en mand, som satte sig et varigt minde i byen ved at bygge den smuk
ke hjørnejendom, var købmand L. Andersen. Dér var jo før det oprindelige
gadekær, så nogle syntes der skulle laves noget kønt ud af det, men der er
ikke noget at fortryde; det var et lille snavset vandhul, så længe jeg kan
huske tilbage, og ejendommen må vist betragtes som en af de smukkeste i
byen.

Kommunen
Mon der er nogen tidsperiode, hvor menneskeheden har oplevet så store
fremskridt, både kulturelt og socialt, som i de sidste 40—50 år, og Gud ske
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lov for, at det hele og store er til det gode for menneskeslægten. Dog synes
vi ældre, at en del deraf kunne være anderledes; men der har, så længe ver
den har bestået, altid været to magter, som har kæmpet mod hinanden, og
det vil der blive ved med at være. Men så går vore tanker til de mænd på
tinge, i amtsråd og kommunalbestyrelse. Politisk set forskellige af tanke
gang, men alligevel har de samlet sig om dette: at gøre vilkårene så gode
som muligt deres medmennesker.
Skattevæsenet blev jeg allerede noget kendt med som barn, for hvert kvar
tal blev jeg sendt ned til Møllegård, hvis ejer, Jørgen Jeppesen, var medlem
af sognerådet — dengang blev de kaldt sogneforstandere — for at betale
skat. Beløbet var 50 øre. Ja, arbejderne betalte, de, der lejede hus, 1 krone
årlig, og husejerne 2 kroner, og var der en jordlod til huset, så der kunne
fødes en ko eller to, gav de lidt mere. Der var jo ingen, der fik skatteske
maer; det kom først ved århundredskiftet. Alt var efter skøn, og hvert år,
når skatten var sat, kom skatteydernes navne og skattebeløbet i avisen. Det
var ikke så få spalter, der skulle optages desangående, og vi børn var lige så
interesserede i dette som de voksne. Det var dog sådan, at det kun var dem,
der betalte 10 kr. og derover i skat, der kom med i avisen. Jeg kan huske
nogle af beløbene, der blev betalt. Sognepræsten, pastor Assens, var gerne
øverst på listen med, jeg ser det tydeligt, et år 107 kr., og så kom Anders
Hansen, Kagerup, Nielsen, Duemose, og Rasmus Nielsen, Fredbogård, der
i nærheden, og så de almindelige bøndergårde med mellem 50 og 80 kr.
Skovridder Christensen betalte 66 kr., skovfoged Jørgensen 36 kr., lærer
Johansen 28 kr. og parcelliststederne fra 10—20 kr., alt pr. år. Og så gik jo
diskussionen, og den var ikke mindre end den er nu. Og vi drenge bed jo
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nok mærke i en del af de voksnes bemærkninger, såsom: Ja, han har jo
snart nye bygninger over det hele, så han må jo have nogle grunker. Eller:
Det er da svært, som de stiller fint med moderne opsvejset jagtvogn og sølvbeslået seletøj, han burde betale noget mere. Jo, stadskøretøjet blev der taget
meget hensyn til. Og så talte de voksne om et budget; vi var ikke rigtig klar
over, hvad det var. Men der var i begyndelsen af 90’erne tale om nogle og
tyve tusinde kroner. En svimlende sum — og så fik sogneforstanderne det
glatte lag: — At bruge så mange penge, til socialhjælp, vejvæsen, skolevæ
sen m. m. Jo, det var dengang.
Kommunekontor var der ikke. Sognerådets møder blev i en årrække holdt
i Luthersk Missionshus, og dér drøftede man så det, som lå for. Garver Buck
fortalte mig: — Vi kom dengang med vore halvlange piber og med tobaks
pung, og dertil hørte en pibekradser, som havde sin plads på kakkelovnen
og blev kaldt for kommunal pibekradser. Kommunesekretær var parcellist
Kristoffer Holløse, som i mangel af et ordentligt kontor havde kommunens
protokoller hjemme. Han var en meget dygtig mand. Han ejede et af de
små hjem på overdrevet, der endnu kaldes for Holløsestedet.
Omkring 1916 blev der oprettet et kommunekontor i den bygning, som
nu er købmand E. Nielsens ejendom, og med den daværende ejer, købmand
Friis, som kommunesekretær. Han afløste Chr. Holløse, men efter en år
række blev han afløst af gårdejer Laurits Larsen, Bygård i Hågendrup. Kon
toret blev flyttet til annekset oppe i byen, for i 1923 at flytte til den dertil
indrettede bygning, hvor det nu er. Jeg husker, at jeg kom ind til L. Larsen,
da kontoret var i annekset, og da var han alene, og, sagde han: — Så kan
jeg endda få tid til en lille spadseretur hver dag. Han døde i 1940, og i hans
sted flyttede hr. Blomsterberg ind og overtog sekretærstillingen.
I slutningen af denne bog har jeg skrevet lidt om bystævne, skrå eller
vedtægter efter den tids love (Kristian den Femtes danske Lov). I 1842 blev
overalt i landet de første sogneråd stiftet. Forskellen blev, at før skulle
byens mænd vælge en byfoged én gang om året, på allehelgensdag. Nu
skulle der ved almindelig stemmeret vælges fra 5—11 gode mænd, alt efter
sognets størrelse. Deraf skulle der så vælges en formand. Sognepræsten var
selvskreven som medlem af sognerådet.
Ved det første sognerådsmøde her i Græsted-Mårum den 10. januar 1842
blev der kun nævnt fem mænd: A. Thomsen, formand, pastor Wejle, gård
ejer Lars Andersen, Fredbogård, Peter Hansen og Lars Andersen.
Fire år senere, den 27. oktober 1846: Niels Svendsen, formand, pastor
Wejle, Hans Larsen, Lars Larsen, Niels Madsen, Søren Nielsen, Jens Chri
stoffersen, Niels Jensen og Rasmus Hansen. I 1848 udtrådte pastor Wejle.
Ved mødet den 10. februar 1852: Pastor Saxtorp, P. Andersen, P. Olsen,
Niels Jørgensen, Carl Petersen, Hans Andersen, Peter Jensen, Niels Larsen
og Jens Petersen.
1. april 1862: Anders Nielsen, formand, Lars Sørensen, Mads Larsen,
Mads Nielsen, Lars Larsen og Jens Andersen.
Pastor Saxtorp udtrådte i 1859. Siden nævnes ikke flere præster. Inter-
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essant er det at læse om vej udvalget samt om syn af vandløb, da de så fik
bistand af en mand fra amtet, som kaldtes for en »vejsigtsfører«.
Da købmand L. Sørensen byggede Karlsminde, indrettede han et lokale
til det ærede sogneråd, hvor det kunne holde sine møder, og så vidt jeg hu
sker bekostede han det solide bord og de tolv stole, som bruges endnu. Men
som nævnt før blev det nuværende kontor taget i brug i 1923. Indtil kon
toret blev oprettet hos købmand Friis, var kassen hos et af sognerådsmed
lemmerne. Jeg husker fra ca. 1908, at vi betalte skat hos gårdejer Kristian
Larsen, Holt, senere hos sognefoged Oluf Nielsen samt hos sagfører Neertoft.
Af sognerådsformænd kan jeg huske, da jeg kom til Græsted i 1899,
gårdejer Chr. Andersen, Stokkerup, og siden gårdejer R. Nielsen, Fredbogård, parcellist Jens Hansen, Græsted overdrev, gårdejer Bent Jensen, Pårup,
gårdejer Hans Larsen, Byagergård, Aime, og gårdejer Carl Bendsen, Kirke
bondegården, Alme. I den senere tid er der et ord, som nævnes i pressen, og
som har sin hjemstavn i den nuværende regering, og som egentlig er et
smukt ord: Velfærdsstat. Men for os ældre kan der tit lyde en lille falsk
tone, og nu spørger jeg blot: Mon ikke vi alligevel tør driste os til at regne
Græsted-Mårum kommune for en lille velfærdsstat, på den måde den er ad
ministreret i et par menneskealdre. Klager og kritik er det let at fremmane,
om man vil, men vi kommer jo ikke udenom, at vi altid selv har valgt dem,
der sidder, og derfor må vi ønske, at der altid må sidde gode mænd og kvin
der i Græsted-Mårum sogneråd.
I Hågendrup fandtes i år 1400 en stor gård med to gårdsæder, som en hr.
Berthold von der Østen og hans hustru Ingeborg Nielsdatter, født Galden,
ejede, og som var tilskødet dronning Margrethe, ligesom Fredbogård, og
som efter alt at dømme må være Østergård, da det vides for sikkert, at Vejagergårds jordareal har hørt ind under Østergård, og vistnok Fagergård og
det mindre sted, nu tilhørende Chr. Otto. Dertil hørte i den senere tid en
stor hollandsk vindmølle, som nu desværre er nedrevet ligesom mange an
dre af de smukke møller, man savner i landskabet, hvor de ikke alene gjorde
nytte, men stod som vartegn for de vejfarende. Til gården hørte også et
bageri. Jeg husker som dreng, når min broder og jeg var nogle dage på be
søg hos bedsteforældrene i Smidstrup, at de store brødvogne var stablet højt
op med presenning over; men tiderne skifter. Nu kan et bageri ude på lan
det ikke så nemt klare sig mere. De skal til byerne. Bageriet i Hågendrup
er ikke mere. Østergårds slægtsregister kender jeg kun lidt til, men jeg
kunne nævne Peter Andersen og søn, Anders Petersen, og Niels Hansen, som
mange endnu kan huske, han døde i 1945, og nu Johannes Hansen.
Gården var omtrent ny, da den nedbrændte i 1912.
Og så var der Peter, søn af Peter Andersen, Østergård. Hans lærer var
Bomgarthen i Aime, de lå altid i krig med hinanden. Peter drillede lære
ren, og han pryglede Peter, når det lykkedes at få fat i ham, det skete sjæl
dent, for Peter kunne løbe meget stærkere end læreren; nu var det sådan,
at når Baumgarthen skulle ud at køre fint, fik han gerne et pænt køretøj
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på Østergård, så skete det en dag, Peters fader gav ham ordre på at spænde
for vognen og køre den for døren, medens hans fader og læreren skulle
tale lidt sammen i stuen. Da de kom ud, stod hesten der forspændt en gam
mel stiv vogn med en vandtønde på. Peter var forsvundet. Da Peter Peter
sen, som han hed, stiftede bo, var han den første, der flyttede ind på den
nybyggede Vejagergård, som han drev i nogen tid, siden byggede han Tu
risthøj i Græsted og flyttede der til.
I øvrigt kunne det være fristende med slægtsregister, for det findes sik
kert for de fleste gårde i Holt og i nedersognet, men det må vi køre forbi
denne gang. Måske senere?
Men hvad nu med landboungdommen i de tider? Lad os regne før cyk
lernes tid. Fyraften kl. 19 — kortere eller længere ude fra markerne, og he
stene skulle vandes og fodres. Ansigt og hænder skulle vaskes, og lidt tid til
aftensmad, og for pigernes vedkommende skulle der jo malkes kl. 19—19^2
— 2 piger hver en 6—7 køer, så der blev jo ikke så megen tid til under
holdning der ude på en grøn plet eller vejgrøft. Som sagt — cykler var der
ikke, karle og piger underholdt sig med forskellige lege, men var man meget
træt, så gik snakken løs, eller 2 karle prøvede kræfter ved brydning. Men
der er fortalt mig, at en aften var der en, der foreslog, at de skulle danne
en sangforening, og spørgsmålet blev drøftet grundigt. Men hvad skulle
den hedde? Der var mange gode råd, men så kom Charles, som aldrig ledte
efter ord, jo, den skulle hedde »Den brølende løve fra Haagendrup«. Det
blev enstemmigt vedtaget, den kom nu heldigvis aldrig til at brøle, for ef
terhånden blev der dannet flere sangforenniger, som brugte mildere toner.
Jeg husker, at unge fra Luthersk Mission og Indre Mission en tid sang sam
men, og forskellige strengekor har siden glædet mange mødedeltagere med
deres åndelige sange, og de gør det endnu.
En anden tildragelse fra Hågendrup bageri, min moder har fortalt mig,
hun var en lille pige, da det foregik. Der var en bagersvend, som der i vide
kredse gik ry af som en meget stærk ung mand, hans navn var Saft. Samti
dig var der en bryder, som rejste landet rundt og tjente store penge ved
at bryde og over alt lagde sin modstander i gulvet. Han hed Tinge Ling,
og tilbød sig da også i Hågendrup hos bagersvenden. Men der kom han
til den rette. Bagersvenden slog ham i gulvet, og Tinge Ling måtte rejse
derfra slukøret og med tab af 200 kr., som jo var mange penge dengang.
Yderligere blev der skrevet en sang, jeg har desværre glemt en del af den
samt melodien, men lidt er her:
Og Ting Ling han praler
og lover 100 daler,
og Tingeling ling og ling,
og mange andre ting.
Så tog herr Saft
da fat i al sin kraft.
Og Tingeling og Ling
i græsset bide må.
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Fredbogård - Gdr. Rasmus Nielsen
Rasmus Nielsen var født 6. juni I860 på Julendalsgård i Holt, som dengang
ejedes af faderen, Niels Larsen, men da der var flere børn, og broderen på
Fredbogård, Hads Larsen, og hans hustru var barnløse, kom Rasmus Niel
sen i pleje der 4 år gammel. Efter udstået skoletid tog han del i arbejdet på
gården; efter nogen tids forløb blev han uddannet som mejerist på Søborg
gård, Søborg sogn, dengang var der intet andelsmejeri. Tog derefter op
hold på Arresødal folkehøjskole, for siden at tage sin landbrugsuddannelse
på Ladelund landbrugsskole i Vejen sogn i Jylland. Han var således rustet
til at overtage Fredbogård i 1890 med Mads Larsen og hans hustru på af
tægt. Rasmus Nielsen blev en landmand lidt ud over det almindelige. Han
var en af de første, der fik oparbejdet en fin kobesætning (rød landrace),
og han var altid en af de første til at prøve noget nyt. Men dog en mand,
som altid havde tid til at tænke grundigt over tingene. En mand der blev
set op til, og han fik mange forskellige hverv betroet. Men sognekonge, nej
tak. Han blev engang valgt til sognerådsformand, men det lå ikke for ham.
Der var mange andre pligter, som han med glæde og troskab tog del i, ikke
mindst inden for missionsarbejdet i sognet. Der blev holdt møder i den
store borgerstue, inden missionshuset blev bygget, og fra 1896—97 blev den
store sommerbazar holdt på Fredbogård i tæt ved 50 år; da var alle bygnin
ger taget i brug, og var det godt vejr, blev der holdt møde på gårdspladsen,
og som han interesserede sig for gård og mark, var det ligesådan med haven.
Hans første hustru var født i Fogedgården, Maarum, og hendes slægt kan
føres tilbage til Hindskovgård i Villingerød.
I ægteskabet var der 2 døtre, som begge er døde som unge, samt en søn,
R. Fredbo-Nielsen, som overtog gården i 1923; Rasmus Nielsen mistede
sin første kone allerede i 1895, men nogle år efter ægtede han Marie Lar
sen, datter af gdr. P. Larsen, Toftegård, Alme. I dette ægteskab var der 5
børn. Efter at have afstået gården til sønnen, R. Fredbo Nielsen, flyttede de
hen i en nyopført villa Fredbo, og han glædede sig til at gå og pusle i sin
store have, dog varede det ikke så længe, da han døde 8. januar 1929 —
69 år gammel, hans hustru døde 1945. Hans søn, R. Fredbo Nielsen afstod
gården til sin søn, Poul Fredbo Nielsen i I960, efter at have været ejer i
37 år, og man ser heraf, at i sidste omgang har den været slægtens eje i 192
år. Ejerne af gården kan så nogenlunde følges tilbage til 1400 årstallet, men
hvem der har ejet den fra 1711—1771 — 60 år — vides ikke bestemt.
I R. Fredbo Nielsens tid blev den store frugtplantage plantet. Hans hu
stru Frida, født Klausen — datter af proprietær Klausen, Knudstrupgård,
Horslunde, Lolland.
Fredbogård, eller Fredebothæ, som den hed i årene 14—1500, er en me
get gammel gård, og den ejer, som længst kan huskes, hed Jep Andersen,
boede i Ørby. I år 1400 tilskødede han gården til dronning Margrethe, 1450
var den væbnergård, som en Rolf von Zeverin havde fra 1449—58. I år
1500 var gården krongods, 1550 forlenede kong Kristian den Tredje slots-
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skriveren på Krogen (Kronborg), borgmester i Helsingør, Frants Lauersen
med den, gården var dengang den eneste med 3 vange og havde 1688 19,6
td. hartkorn.
I 1640—41 eller 42 ser det ud til, at en Hans Berthelsen og hans hustru
Anna Hansdatter har ejet gården, som også da har hørt under kronen, vel
nærmest som fæstegård. Men ved kgl. amtmand Vesterfeldt sammenfattede
bønskrift til hans kongelige mayestæt Chr. IV, dateret Frederiksborg, den
23. januar 1646 på en gård, kaldet Fredebogård, og at hans mayestæt tager
tilfølge Hans Berthelsens lange og tro tjeneste og der hæftede en stor del
af deres midler på gårdens bygninger, og at hans kongelige nåde ville for
skrive Fredebogård fri for landgilde Egt og arbejde hans lifstid (pligtkør
sel). At bønskriftet blev bevilget ses heraf, at efter Chr. IV’s død overgik
den samme bønskrift til Frederik III, og samme bevilling måtte confirmeres
både af Hans Berthelsen og hans hustru i Stiftstidende. Efter som begge var
gamle og bedagede folk, uden børn, og denne benådning confirmation allernådigst bevilges.

Scatt kammeret, den 8. august 1671.
Allerunderdanigst og trospligtige tienere
H. Wind, Sten Hundorff, E. Scavinius, Fr. Greise, H. v. Stoiken.
Der har i sin tid hørt 237 td. land til gården samt et stykke af skoven
(Vildamme i øverste kobbel), som mod nord grænser op til Fredbo over
drev. Men et kort viser, at ejeren vistnok i 1803 har solgt skoven til en bir
kedommer Lemvigh. Den må siden være kommet ind under statsskoven.
Fredbo overdrev som har hørt til gården og langs den gamle præstevej til
Villedamshus består af 12 mindre parcelsteder og 11 huslodder, alle til
sammen ca. 105 td. land.
I 1874 blev der af ejeren, Mads Larsen, solgt 18 td. land, hvor nu går
den Høvesten ligger. En broder til Rasmus Nielsen, P. Nielsen, byggede
denne gård og bosatte sig der.
Yderligere hørte der dengang og nu en tørvelod ude i præstemosen, og
der fortælles, at den sidste af de 3 præster Schive, P. Schive, var en meget
striks herre, og at han søgte proces mod ejeren af Fredbogård om et mark
skel ved mosen og vandt sagen. Til ære for sig selv satte han en sten ved
Tulstrupvejen og lod sit navn, årstallet 1807 samt et par briller, som skal
betyde, at nu kan folk se, at han, præsten, havde ret, indgravere derpå. Da
værende provst havde en del besvær med nævnte Schive, for han var ond
ved sin fader, og da han tilmed snød folk med brænde i Græsted hegn, blev
han afsat 1816.

Fredbogårds slægtsregister siden 1771:

Ejer Peter Olsen
Hustru Maren Rasmusdatter
Ejer Peter Petersen
Hustru Kirsten Larsdattcr

fra 1771 til 1787 - 47 år

fra 1787 til 1801 - 26 år
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Ejer Kirsten Larsdatter
fra
Ejer Lars Andersen
fra
Hustru Karen Petersen
Ejer Mads Larsen
fra
Hustru Sidsel Larsen
Ejer Rasmus Nielsen
fra
Hustru Nielsine Oline Nielsen, f. Olsen
Anden hustru Marie Nielsen, f. Larsen

1801 til 1834 - 39
1834 til 1850 - 63
60
1875 til 1890 - 80

år
år - d. 1863
år - d. 1875
år - d. 1904

1890 til 1923 - 69 år - d. 1929

Folketælling 1834:
Lars Andersen
Karen Petersdatter
Anders Larsen
Peter Larsen
Niels Larsen
Hans Larsen
Lars Larsen
Mads Larsen
Margrethe Larsdatter
Jens Petersen

46 år
43 år
21 år
18 år
15 år
13 år
10 år
7 år
3 år
60 år svoger - daglejer
3 piger

Folketælling 1801:
Peter Petersen
Kirsten Larsdatter
Karen Petersdatter
Hans Petersen

39 år
29 år
9 år
4 år
3 karle - 2 piger

Folketælling 1787:

Peter Olsen
Karen Rasmusdatter
Peter Petersen
søn af 1. ægteskab
Kirsten Larsdatter
datter af 1. ægteskab

63 år gift 2 gange
63 år gift 2 gange

26 år
18 år
3 karle - 1 P'«e

Præsteindberetning 1771:

Peter Olsen Fredbo
Konen

17 år gift 2 gange - foged og bonde
47 år gift 2 gange

Ifølge slægtsgårds arkivet.
I rigsarkivet har vi fundet følgende slægtsregister:
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Folketælling 1890:
Mads Larsen
Sidsel Hansen, hustru
Lars Larsen

62 år født i sognet
60 år født i Lille Havelse
65 år født i sognet - logerende
4 karle - 2 piger

Folketælling 1870:
Mads Larsen
Lars Larsen
Karen Petersen
Rasmus Nielsen

48 år født i sognet
45 år født i sognet - slægtning
79 år født i sognet - moderen
9 år - plejebarn
3 karle - 3 piger

Folketælling 1850:

Lars Andersen
Karen Petersen
Hans Larsen
Lars Larsen
Mads Larsen
Grethe Larsen
Petronelle Andersen

62
60
28
25
23
19
10

år
år
år
år
år
år
år

født i Tisvilde
født i sognet
født i sognet
født i sognet
født i sognet
født i sognet
- plejebarn

På Fredbogårds eng lige op til haven er en brønd sat af gråsten, og denne
brønd er, så længe jeg kan huske tilbage, altid kaldt for Kaptainens kilde.
Kaptain Hartmand har efter al sandsynlighed sat denne brønd.

2/5 1959
Rasmus Fredbo Nielsen.

Kaptainen på Fredbogård:
Her inden forre er nedlagt i fred til hvile
de jordiske levninger af den velædle og mandhaftigste
K. J. E. L. D. HARTMAND
fordum
Hans kgl. mayestæts til Danmark og Norge velbestaldet Kaptain
ved det øster Sjællandske national regiment infanteri ud i 10 år,
Født udi Lund i Skaane den 8. febr. 1658.
Indtræde udi ægteskab på Fredbo 27. april 1704.
Døde sammesteds den 17. marcey 1711 i sit alder 53 år.
Visse forsikring om en glædelig opstandelse.

Så frå nu bitre Fredbo vel,
i syv år jeg dig kendte,
Gud, kongen, næsten, tiente,
til himlen tog til sig min siæl.
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Ovenstående er afskrift af en plade, som fandtes i Græsted kirke ved repa
rationen af denne i 1957. Pladen fandtes under gulvet ved en pille til ven
stre for indgangen, og begravelsen af kaptainen har altså fundet sted inde i
kirken. Pladen hænger på væggen i Græsted kirke.

Når Chr. d. IV står nævnt i forbindelse med Fredbogård, synes jeg, at det
kunne have sin interesse, at der findes seværdigheder her i Græsted, som
kongen har benyttet engang. Det er hans pengeskrin, og det står hos direk
tør Adam Poulsen, Esrumvej. Det er et smukt egetræsskrin, stærkt beslået
med jernbånd, vi kan vel her benævne Chr. d. 4. som den navnkundigste
konge af den Oldenburgske stamme, som ikke drev tiden hen, men fulgte
med i alt. Der fortælles, at skrinet satte han i en vogn og kørte omkring og
udbetalte arbejdsløn, ligesom det blev båret ud i slotshaven, hvor den sten
ligger, som han altid sad på, når han udbetalte arbejdsløn til dem ved op
bygning af slottet.
Der fortælles, at stenen skulle have ligget et andet sted, men da det kneb
med kræfterne for dem, der bar stenen, tog kongen selv fat, men da hans
seleknapper sprang, sagde han: Så lad den da ligge der, og det blev plad
sen, hvor den ligger nu. Skrinet, som det nu står hos teaterdirektøren, er
forsynet med en meget smuk og kunstig forarbejdet lås, men den har ikke
været den oprindelige. Adam Poulsen har erhvervet den et helt andet sted
fra, og den har sin historie, den har været benyttet ved færgehuset, Borrehuset ved Grønsund, mellem Falster og Møn. En gammel adelsslægt (Grub
be) kommer ind i billedet her og stammer helt fra det 13. århundrede. Her
nævnes Marie Grubbe ca. 1640—1718, datter af Erik Grubbe til herregår
den Tjele ved Randers, som blev gift ca. 1660 med Ulrik Frederik Gylden
løve, og dette ægteskab opløstes på grund af utroskab, og hun tog da lade
foged Søren Sørensen Møller til sin elsker, med hvem hun i en del år førte
en omflakkende tilværelse, indtil de slog sig ned i færgehuset og har vel
tjent lidt til livets ophold ved at kontrollere sejladsen på Grønsund, så Ma
rie Eriksdatter Grubbe har betjent denne post med nævnte historiske lås,
som altså findes i Græsted. Og der er sikkert ingen tvivl om, at hun har
været i nær slægtsskab med fornævnte Regitze Grubbe og hendes mand,
Hans Ulrik Gyldenløve, som måske har skænket fonthimlen til Græsted
kirke.
Ramsagergård
Indtil årene i 1880 boede der en gammel bondeslægt, Ejer Lars Jensen, hvis
børn stiftede bo her på egnen, men som nævnt før, nåede gårdens jordareal
helt ind i byen på begge sider af vejen. Lars Jensen solgte den til en mand,
opfødt hos Mads Larsen, Fredebogård, navn Niels Madsen, som igen solgte
den til en mand ved navn Henriksen, men den 7. marts 1892 gik den op i
luer. Jeg husker en morsom episode, 12 af de store drenge i 7. klasse stak
af fra skolen i Maarum midt i skoletiden og løb til ildebrand i Græsted.
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Johansen så jo lidt bister ud, da han opdagede det, de kom tilbage ved kl.
3—4 tiden, og modet var jo langt nede, da læreren stod i døren med spansk
røret. Drengene havde forlængst valgt en ordstyrer. Jeg tror nok, det var
min broder, som måtte svare på alle spørgsmålene, og da de kom til mad
spørgsmålet, deres egen lå i skolen, jo, der var da tillige med andet også
reddet en stabel pandekager. Da lo lærer Johansen, for inderst inde beun
drede han dem alligevel som nogle eventyrere. Klø fik de ikke, men 10
minutter til at spise deres mad og 50 minutter til at læse i, og da timen var
forbi, viste han dem spanskrøret og mindede dem om, at hvis det gentog
sig, slap de ikke så billigt. Da jeg kom til Græsted, hed ejeren Peter Olsen,
så vidt jeg husker, havde disse ægtefolk 21 børn, så der var læs på gården.
Gården var dengang og siden bekendt for sine store grusgrave, hvor kom
munen i mange år hentede mængder af grus; meget blev af ejeren solgt
privat. Støbegruslaget ligger meget højt her ved Græsted, og strækker sig
helt fra skoven, Græsted hegn, til markerne ved Vokstrup. Da vi plantede
alle frugttræerne i Karlsmindes have, skulle da være 2 alen i diameter, men
vi måtte hakke det meste op. Jeg husker, da politibetjent Petersen i sin tid
byggede den ejendom, hvor nu Holger Christensen bor, så det mærkeligt
ud, for det halve af kælderen var det støbegrus, den anden halvdel var det
fineste rødler.

Jødestjernen, eller Davidstjernen, de to indflettede trekanter, er i tidernes
løb blevet udpræget jødisk symbol og kaldes af jøderne Magen David —
Davids skjold, der findes allerede før Kristus. Det er muligt, at det fra
først af er et religiøst symbol. Her kan henvises til Biliams profeti, fjerde
Mosebog, 24. kap. 17. vers: Jeg ser ham, dog ikke nu, jeg skuer ham, dog
ikke nær.
Senere har man opfattet △ som ild, V som vand. Navnet Magen David
dukker først op i det 12. århundrede blandt den jødiske sekt, karæer, til
hængere, hvorfor og på hvad måde navnet er fremkommet sådan, vides ikke
bestemt, men det blev hurtigt udbredt og findes i mange synagoger, men
også i den kristne kirke findes det, i dag findes det i zionisternes emblem,
Israels flag, Røde Kors hedder i Israel (det røde magen David) og bruges
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også her som symbol, jødisk militær har det som kendingsmærke på unifor
merne. Kristne siger i almindelighed Davidsstjernen eller Davids skjold.
Men der er gået mange år fra Biliams profeti og til den nat, da verdens
frelser blev født, og den klare ledestjerne stod over byen Bethlehem for at
lede hyrderne fra markerne, samt de vise mænd fra Østerland til barnet ind,
himlens kongesøn, sendt af Gud til hans eget folk, men hans egne tog ikke
imod ham. Og hvor har dette folk lidt under Guds straffedom, og dog er
det Guds ejendomsfolk den dag i dag, det eneste folk i hele verden som
har Guds forjættelse over sig, andre folkeslag er i tidernes løb udslettet,
Landegrænser flyttet, ganske vist blev jøderne spredt ud over jorden, men
nu drager de hjem til Kanaans Land igen for tredie gang. Først fra Ægyp
tens trældom, siden fra Babylons fangenskab og nu efter tidens fylde, fra
hele verden. Mange nåede det ikke, og vi tænker med gru på de 5—6 mil
lioner, der omkom i gaskamrene, dog Guds straffedom nåede alle dem, der
har forfulgt jøderne (af nyere dato Hitler og hans regime). Og her mindes
vi fingeren, der skrev på væggen: Du er vejet og fundet for let, Gud har
gjort ende på dit herredømme (Daniel 5. kap. 27.—28. vers), og vi mindes
her i ærbødighed de danske mænd og kvinder, som mange gange med livet
som indsats var med til at frelse jøderne fra Gestapos modbydelige tortur.
Men der er lang vej fra ledestjernen som lyste over Bethlehem julenat
for snart 2000 år siden og englesangen i natten og til det 12. århundrede,
da den før nævnte stjerne omkranset af evigheden blev til — muligt de har
tænkt på Biliams profeti, eller på Davids salme 110, 2. vers, når han siger:
»Fra Zion udrækker Herren sit vældes spir og hersker midt iblandt sine
fjender«. Og i forbindelse med Davidsstjernen har de to gode, forlængst
hensovede mænd, daværende ejer af Fredbogård, Mads Larsen og hans dyg
tige håndværker, murer Chr. Jeppesen, Aime, sat dem et smukt minde ved
at de 4 gavlspidser på gården er prydet med Davidsstjernen, hvor langt til
bage de har gransket for at finde motivet, vides vel ikke, men stjernen er
en ikke ringe seværdighd. Nu kan der spørges, kommer alt dette Græsted
bys gamle anliggende ved, (ja, det gør), for der er ikke en menneskesjæl,
ung eller gammel, i by og sogn, uden at Gud i sin nåde har ført os i for
bindelse med ledestjernen fra Bethlehem» derfor skriver Grundtvig i salme
113, sidste vers:

Denne stjerne lys og mild,
som kan aldrig lede vild,
er hans guddomsord det klare,
som han os vil åbenbare
til at lyse for vor fod.

Nej, ingen behøver at vandre i mørke, om de vil lyde Herrens bud og flittigt
vandre på kirkesti, for der at høre hans guddomsord det klare. Det er den
faste grundvold, vi har at bygge vort kristenliv på (der er ingen anden), og
igennem ordet får vi lyst til at tjene ham.
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At tjene ham er idel fred,
endog ved afgrundsranden,
og just fordi, så vidt jeg ved,
at han, og ingen anden
er kærligheds og sandheds sol,
og har en evig kongestol,
derfor til korset svor jeg,
derfor på Kristus tror jeg.
Siger Chr. Richardt.
Hjemlandstoner 358, vers 6.
Mads Larsen har ejet gården fra 1850 til 1890, har bygget gården op, som
den er nu. Før var der ældre bygninger med stuehuset mod nord, nu øst.
Gdr. Lars Petersen, Pibemosegård, har fortalt mig, at i 1872—73, da den
fransk-tyske krig var til ende, steg sædpriserne og særlig hvede så voldsomt,
så Mads Larsen, som havde meget hvede, solgte sæd for mange penge, så
han kunne bygge en længe hvert år. Og en af de dygtigste murere dengang
var murer Chr. Jeppesen, han var da murer der. Og det var ham, der an
befalede Mads Larsen at sætte de meget sjældne og smukke rosetter op i
alle fire gavle (evigheden og jødestjernen), jødernes flagmærke, og det var
det mærke, Hitler pyntede de stakkels jøder med, inden de kom i gaskam
rene.

Maj træet
Et andet af byens kendte minder er det gamle Maj træ. En elm, som stod på
Markedspladsen (nu parkeringsplads), hvor gammelt det var, vides ikke
bestemt, men det har sikkert i storm og stille nikket til ikke så få slægtled af
sognets beboere, når de har passeret byen. Om det nogensinde har været et
Maj træ er måske tvivlsomt, da Græsted jo dengang var en lille bondeby,
men alligevel. Det brugtes jo i adskillige landsbyer, hvor den valgte by
foged sammenkaldte byens mænd til bystævne for at drøfte byens og sog
nets anliggender. Og det skete altid under Maj træet. Det var jo inden sogne
rådene blev indført her i landet 1842.
Det ser ud til, at Majtræet i Græsted blev plantet på en lille forhøjning.
Men i tidens løb var ved børns leg omkring træet, regnskyld m. m. en del
af de svære rødder kommet til at ligge blot. For ca. 30 år siden fik det da
værende sogneråd den gode tanke, at rette lidt på dette forhold ved at sætte
et to alen højt kampestensgærde uden om træet, og rummet indenfor blev
så fyldt op med adskillige læs jord.
Men den gik bare ikke. Al vegetation ånder gennem bladene og gennem
af naturen indrettede åndehuller til rødderne. Den dosis med sten og jord
kunne det gamle Majtræ ikke tage. Den ene store gren efter den anden vis
nede bort, og i vinteren 1955 blev træet fjernet. Nej, ikke pille ved natu-
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ren — Langeland ligger, som det skal. Havde det ligget modsat, havde det
bare ligget i vejen. (Storm P.).
En markedsplads kan bruges til mange ting. Også til handelsplads for
landmandens mange forskellige dyr. Nu studser den unge slægt.
Hvornår markedet i Græsted er startet vides ikke, men det antages, at det
var omkring 1880, da byen fik et mere bymæssigt udseende. Jeg husker mar
kedsberetninger i almanakkerne mange år tilbage. I 1925 så den således ud:
Marked i Græsted 5. jan., 2. feb., 2. marts, 6. april, 4. maj, 8 juni, 10. aug.,
7. sept, 5. okt. og 7. dec. — heste og kreaturer. Hest har jeg aldrig set på
markedet, men nogle enkelte gange har der stået nogle køer bundet til rin
gene, der var anbragt i den lange træbom langs med vejen, men det som
var gældende, var de i mange år ret store tilførsler af smågrise, som der
handledes med. Al dette er efterhånden flyttet til større byer. Græsset blev
mest holdt nede ved, at præstegårds forpagteren tøjrede sine ungkreaturer
der. Ellers var den legeplads for børn og hunde, og her holdt rejsende skær
slibere tit rast og tog en middagslur i skyggen af træet. — Jo, der var lidt
af hvert. Men ikke alt passede lige smukt ind i byens centrum.

Mindeegen
Her kommer et lille afsnit, som egentlig ikke kommer det gamle Græsted
ved. Men for efterslægten synes jeg det er rigtigt at minde om den herlige
morgen den 5. maj 1945, da vi alle oplevede den store befrielsesdag, da de
fremmede folk måtte forlade vort kære fædreland, som vi af Guds nåde fik
lov at kalde vort land, vort flag, vort kongehus, vort folk, vor regering,
vore myndigheder. Mon vi rigtig fik sagt Gud tak for hans store barmhjer
tighed imod os. Der var jo også en del sorgens hjem, der hvor der var en
af de kære, som var bukket under for tyskernes hårde hånd. Det minder alle
de mange mindesmærker omkring i sognene om. Mange tapre, unge mænd
tog del i frihedskampen med livet som indsats. Her mindes vi overbetjent
Valdemar Henriksen, født den 5. maj 1895 i Aime som søn af husmand
Hans Henriksen, dér voksede han op tillige med en søskendeflok. Efter sin
konfirmation lærte han murerfaget, men blev senere ansat ved politiet i Kø
benhavn. Da vort dygtige politi ikke ville lyde tyskernes ordrer, blev de —
som de fleste kan huske — brutalt sendt til tyske arbejdslejre. Det var den
19. september 1944. Behandlingen her var så hård, at mange af dem ikke
nåede levende hjem. Valdemar Henriksen døde i Buchenwalde den 26. no
vember 1944. Ligene blev brændt og senere sænket ned i den store fælles
grav på Bispebjerg kirkegård. I tilslutning hertil blev der afholdt en sørge
mindefest i Grundtvigskirken den 11. juli 1945, hvor biskop Fuglsang
Damgaard talte.
Jeg gik i 10 år og tænkte på et varigt minde om befrielsesdagen den 5.
maj 1945, og da den gamle elm ikke var mere, måtte der ske noget her.
Jeg talte med sognerådsformand Carl Bendsen, og vi blev snart enige om
at plante et egetræ til minde. Karl Bendsen, Blomsterberg og jeg kørte til
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Killeris planteskole og købte træet. Vi fik tilladelse af skovrider Allerup til
at hente en sten, som lå i nederste kobbel, og provst L. P. Jensen kom med
inskriptionen, og den 5. maj 1955 blev egen plantet i overværelse af lærer
personalet og skolebørnene under skoleinspektør Roos’ og overlærer Nommesens ledelse. Provst L. P. Jensen holdt mindetalen, og børn og voksne
sang nogle sange. Karl Bendsen og jeg plantede træet, og nogle af de større
børn kom med flag og udsprungne bøgegrene, som blev plantet omkring
træet, og den lille festlighed sluttede med en sang. På stenen står:
Minde egen
19 4. maj 45
1 O-årsdagen for Danmarks befrielse.

Men så havde der nær kommet et alvorligt efterspil, da der den sommer
kom nogle tørkeperioder, så jeg tit måtte ud at vande træet. En dag kom
der en mand og spurgte: »Sig mig, er det rigtigt, at træet har kostet 1.000
kr., rygtet går sådan«. En anden sagde: »Det er da rædsomt, at sognerådet
har smidt 1.000 kr. ud til et sådant træ«. En tredje mente, at det var en
særlig slags træ, siden det havde kostet så meget. Men da jeg med sandhed
kunne sige, at det havde kostet 35 kr. frit leveret, trak ansigterne sig i de
naturlige folder igen.
Som før nævnt er det for efterslægten, at mindeegen står der, og dette
smukke træ står under Græsted by og sogns indbyggeres beskyttelse. Lad
det vokse i fred.
Fandenstenen
I 1929 meddelte fru C. Thomsen, Dr. Olgas Vej 5, København F., til Dansk
Folkemindesamling:
I 1889—91, da hun var lærerinde i Søborg præstegård, erfarede hun 1)
at der i Græsted præstegårdshave lå en sten, hvor der sås en fordybning
som aftrykket af en fod. Det var fanden, der havde trådt på den. 2) I 1925
stod endnu i Græsted det gamle bystævnetræ. Pastor Stickers datter har for
talt mig, at for få år siden skulle det have været fældet, men da hun fortalte
byens folk dets historie, blev de meget stolte af deres træ. De ville frede
det og sætte en stensætning omkring.
Oplysningerne om ovenstående er venligst overleveret mig af overlærer
Terslin, Gilleleje, i januar 1964.
Stenen har sikkert ligget i præstegårdshaven meget længere. Medens det
gamle stuehus endnu stod der, lå den ved dets vestre ende, men i 1928, da
det nye stuehus stod færdigt og en del af haven var blevet lagt om og der
var fældet en kæmpepoppel, der stod mod øst, syntes pastor Villads Chri
stensen, at stenen skulle flyttes ned og anbringes på stubben. Gdr. Christen
sen, som ejede Ramsagergård, kom med et par store røde belgiere og de ene
to flyttede da den ret store og tunge sten. Foruden aftrykket af foden, som
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nærmest har form som en hestehov, er der nogle dybe mærker, der ligner
barnefødder.
Det bekræftes yderligere her, at det gamle træ har været benyttet som
bystævnetræ, men derom er fortalt et andet sted i bogen.
Græsted sogn, Holbo herred
Således hedder det i en bog, som biblioteket her har skaffet fra Helsingør.
Og var der før tvivl om bystævnet ved det før omtalte maj træ, synes det
ved læsning af bogen at bekræfte det. Her nævnes 8 amter og 27 herreder
spredt over Sjælland, Bornholm, Fyn og Lolland. I Frederiksborg amt er
nævnt Helsingør købstad og Græsted sogn.

I Kristian den Femtes regeringstid 1670—1699 i GI. kgl. saml. 3163,4,
på Det store kgl. Bibliotek findes Græsted sogns skrå eller vedtægt. I Rostgaards samlinger 20,4” på Universitetsbiblioteket findes en landsbyskrå i
Cronborg amt. Og i »Rostgaardiana 169,4” sammesteds findes en afskrift
af den samme skrå. Den første betegnes i det følgende med Græsted, den
anden — landsbyskråen, og den tredje — afskriften.
Jens Rostgaard var ridefoged og amtsskriver på Krogerupgaard 1684—
91, derefter amtsforvalter i Kronborg amt og fra 1702 rådmand i Køben
havn. Han interesserede sig svært for landsbyskråer, har samlet på dem og
har formodentlig fået en mønsterskrå eller vedtægt udarbejdet, som han så
har søgt at få landsbyerne til at vedtage. De skulle hjælpe til, at agerbruget
og kvægavlen gik fremad, ligesom landboforeninger, kvægavlsforeninger og
alle de andre landøkonomiske foreninger i vore dage så mægtigt bidrager
til agerbrugets udvikling ved hjælp af deres love og vedtægter.
Den nævnte landsbyskrå er øjensynlig en sådan mønsterskrå som Jens
Rostgaard har fået de Græsted bymænd til at vedtage. Ordningen af po
sterne er lidt forskellige i Græsted og landsbyskråen. Afskriften er igen lidt
anderledes, idet den har udeladt en enkelt og tilføjet en anden. Det er
Græsted, der trykkes i det følgende, men undertiden gøres der rede for æn
dringer, tilføjelser, udeladelser i alle tre håndskrifter.
Sidste stykke og underskriften både i Græsted og landsbyskråen er skrevet
med Jens Rostgaards hånd. Formodentlig har de Græsted bymænd vedtaget
deres. Man ser heraf, at efter alle solemærker at dømme har der været af
holdt bystævne ved det gamle maj træ i Græsted. Alle de her opskrevne po
ster (nu kaldet paragraffer) stammer fra Kristian den Femtes tid. Kongen,
der stiftede de to ordener Dannebrogs- og Elefantordenen, og udstedte den
nye lovbog (Kristian den Femtes danske lov), og herfra er det så, at Jens
Rostgaard har nedskrevet disse 89 poster. Det ville være alt for omfattende
at skrive alle disse poster ned her, tilmed er de svære at læse, men jeg note
rer nogle enkelte poster, de fleste er af materiel art, enkelte af kristelig for
maning.
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Græsted sogns skråe eller bye vedtegt
Skråe eller byes vedtegt, som udi lovens 3. bogs 13. cap. 31. og 32. articul
tilladis, at naboerne på landsbyerne imellem sig self til deris gavn og nøtte
maa giøre och oprette.
1. Oldermand at sette: Aarligen hver helgen daug at settis en oldermand,
som byens gavn og beste kand lade sig verre angelegen, och skal samme
bestilling gaae aarligen omkring fra dend ene naboe til dend anden. Och
om oldermanden findis forsømmelig i sin bestilling, da settis han i straf af
fougden og menige naboer efter sagens beskaffenhed. Och skal oldermanden
verre forpiicht enten self eller ved en anden at tude udi et horn og i saa
maader paa gadestevne sammensanke naboerne och ei anderled is. Och tager
oldermanden her for forsømmelse, da at bøde hver gang til byen firre skil
ling.
6. Ubekvem ord mod oldermanden: Ingen maa eller skal understaae sig at
giøre oldermanden nogen forfang i hans talle, naar naboerne samblis, och
hand noget forkynder, langt mindre med vred hue, skienderie eller anden
ubekvemme utilbørlige ord hannem overfalde, saafremt hand ellers med
sine ord och gierning søger indtet andet end menige naboers gavn och beste.
Giør nogen herimod, bøde sig hver gang til byen een mark.
26. Harrer og tromeler: Naar tilsaaed er enten vindter- eller vaarsæd, da
skal harrerne strax indhengis paa bielkehoederne. Ligesaa forvaris trome
lerne paa sine steder. For hver nat nogen harre udestaar eller tromle udeligger, efter at tilsaaed er, bød is til byen een skilling.
45. Tøier: Fordrister sig nogen at tøire sine heste eller anden kvæg paa
andens aggere eller eng uden eiermandens sambtycke, bøde icke alleniste
til eiermanden efter loven, men endog til byen een mark.
85. Frugttræer: En hver lader sig verre angelegen at ympe unge frugt
træer, beskiære de gamle træer og rense fra dem ved roeden og med tienlig
gødning belegge, saae hør- og hampefrøe, æbele, perer og andre kierner
med andet dislige, dennem self til gavn og nøtte, sampt at sette pillestager
og anlegge humble kuller; og humblestengerne at optage og i tørre giemme
hensette, saasnart humlen ved Mickelsdagstider er aftagen. Vil mand og
tage barken af pælene, varer de saa meget lengere.
86. Hellig brøede: Ingen enten om søndage eller andre hellige dage for
drister sig til at giøre noget grovarbeide, eller lade sig finde i overflødig
drik, forargelig dobbel eller anden Guds fortørnelse, ei heller holde maigilder eller fare omkring at tigge og betle sig noget til sådan unøttig drik.
Hvo der udi forser sig, verre dend straf undergiven, som loven tilholder, og
det, som er sammenpraket til maigilder, at uddelis til fattig folk.

Efter denne skraae, som er forfærdige! efter lovven og kgl. allernaadigste
forordninger, kan naboerne udi byerne til deris eget nøtte vide at rette sig.
Kronborg ladegaard, den 73. april 1696.

J. Rostgaard.
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Slutning
Da Napoleon i sin tid sad som fange på øen St. Helena, lod han bygge en
vej op over en skrænt og tilberedte en platform, hvor han satte en bænk,
og på den malede han ordene: Vandrer, sæt dig ned og vær taknemlig. —
Ja, det er ingen mindre end Napoleon, som på sine gamle dage kan sige
sådan. Han, som i sine manddomsår havde sat sig for, som mange andre af
de store fyrster, at blive verdenshersker, men som det gik alle med disse
hovmodstanker, Gud greb ind. Hertil og ikke længere. Også Napoleon
måtte bittert erfare det, da han i 1812 led det forfærdende nederlag i Rus
land og måtte tilbringe resten af sit liv i fangenskab på St. Helena, og her
altså kom på helt andre tanker. Men trods alt følte han trang til at være
taknemlig.
Hvo ej kan bygge sit eget hus,
hvad stolt han bygged, det sank i grus.
Med sejr fra Moskva til Karlagena,
han dør dog ensomt på St. Helena.
Er vi da med i denne vandringsfærd ? Ja, i høj grad, lige fra vuggen og til
graven, og det kan blive et liv, kort eller langt, men alle døgnets timer, dage
og år, er nådeår, givet os af den levende Gud, en beredelsens tid, for at vi
kan komme frelst hjem af nåde. Sådan som vi er bestemt til. Ja, siger vi,
men så alle fald og nederlag? Ja, da er der intet andet at stole på end Guds
forjættelser, når vi da kan finde en stille stund, måske på en bænk, som
Napoleon, og bede Gud om tilgivelse og være taknemlig.
En gammel elskelig præst har sagt: — Kan du ikke bede dig igennem
vanskelighederne, så kan du takke dig igennem, og glem ikke: at takke er
at samle kræfter. Jeg kommer til at tænke på to skønne sange i Hjemlands
toner, nr. 30—31, der handler om stor taknemlighed. Pastor Villads Chri
stensen indførte dem ved vore små møder i Ebenezer, og vi sang dem tit.
Præsten fortalte, at da han var præst på Bornholm, var der en mand, som
hed Peter Larsen. Han tjente og vidnede for Gud, og glædede mange med
sin sang, for han havde en meget smuk sangstemme, og de nævnte to sange
benyttede han tit. Den ene gik under benævnelsen »Den fattige frakke«
(Hjemlandstoner nr. 30), og den anden »Den slidte frakke« (Hjemlands
toner nr. 31). Vi har vist alle erfaret, hvor det kan stemme vort sind til
glæde, når man møder et glad og taknemmeligt menneske, og det er ikke en
ringe ting. Men det bliver alligevel et fattigt liv, hvis det kun gælder men
nesker imellem (Gud får vente), men det kan koste livet.
Nu har jeg på opfordring og i egen interesse skrevet lidt om livet i by
og på land, der hvor vi har haft vor gang og færden i de mange år, og nu
sidder på de bænke, der er blevet sat op. Så går tankerne dybt, og man tæn
ker som så mange: Kunne jeg leve livet om, skulle det nok blive anderledes.
— Ja, mon? Lidt ville der måske blive rokket ved, men i sin helhed? Mon
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det ikke ville blive som den gamle stiftsprovst Pauli skriver i nytårssangen,
Hjemlandstoner nr. 53, vers 4:
Det nye ar, de gamle synder
vil muligt gå i samme spor,
med rige løfter jeg begynder
kan jeg så også holde ord.
Men jeg bygger på korsets gåde,
så svarer han, på hvem jeg tror:
Det nye år, min gamle nåde
vil også gå i samme spor.
Og tanken går tilbage til barndommen, hvor man så mange gamle og sva
gelige mænd og kvinder på 70-80 år, men for mig er det langt ude i frem
tiden. Nu er man allerede der, hvor grænsen indsnævres, og alting bliver så
tungt. Man vænner sig til at gå småt, simpelt hen båret frem af den fly
vende tid. Fik du i dit lange liv gjort, hvad du kunne for Gud ? — Nej, og
jeg tror, at det største sår i samvittigheden er dette: Hvad vi undlod at gøre.
Det må vi tit med sorg tænke på. Jeg kommer her til at tænke på dom
provst Skovgård Petersen, når han skriver i en bog om en statue han så,
fundet i Lilleasiens jord, forestillende en kvinde, der stod på tæerne og
havde vinger, hendes hår var redt ned over ansigtet, og på soklen stod der
spørgsmål og svar: Hvorfor står du på tæerne? Fordi jeg da kun kan stå
stille på et øjeblik. Hvorfor har du vinger? Fordi jeg flyver hastigt forbi.
Hvorfor er dit hår redt fortil? Fordi ingen skal gribe mig bagfra og holde
mig tilbage. Hvem er du da? Den gyldne lejlighed, der er fløjet forbi, før
den ret er kendt. Ja, livet er en kamp. Livet er alvor, men der er også et
guddommeligt ord, som hedder Glæden i Herren. Og så tænker man på de
mange mennesker, man mødte på sin vej i barndommen, manddommen og
alderdommen, og hos de mange, hvor man tjente til det daglige brød. Her
gælder der det samme: at være taknemmelig både mod Gud og mennesker.
Og må jeg så slutte med den sang, som vor gamle ven i Mårum, hjulmand
Andreas Andreasen har skrevet, nr. 218 i Hjemlandstoner:

Hvis om tusinde år
endnu plovfuren går
der, hvor vi have lagt vore stave,
mon så nogen vel ved
om vor gerning besked
eller stedet, man grov vore grave.
Men vi vide det dog,
en hukommelsens bog
har vor Gud i sin himmel forvaret,
hvad forlængst vi har glemt,
og hvad lønligst er gemt,
skal en dag blive klart åbenbaret.
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Tør vi mennesker sa
frem for dommeren gå,
nar til regnskabet kaldte vi blive.
Mon det ikke vil ske
at hvert eneste knæ
må sig bøje, omend de er stive.
Herre, hvor kan bestå,
hvordan svarer jeg på
hver en uret fra ungdommens dage?
Og hvert tankeløst ord,
som fra læberne for,
som jeg aldrig kan fange tilbage.

Gud, hvorhen skal jeg fly,
og til hvem skal jeg ly,
skal jeg råbe til bjergene: Skjuler?
Skal jeg grave min grav
ved det yd erste hav,
eller nede i afgrundens huler?

Han, som tusinde år
er i dag som i går,
og til evighed altid den samme,
har oprettet en pagt,
der slår evigt ved magt,
han af nåde os arme annamme.

