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Larsen-Græsted  
– fra tjenestedreng til landskendt oplæser og humorist

AF ERL ING TØNDER ANDERSEN

Artiklen giver en indsigt i Larsen-Græsteds liv 

og vej frem mod landskendt oplæser og hu-

morist. Et aspekt, der ikke tidligere har været 

fremme i nævneværdig grad, er hans indsats 

for at bevare folkeminder og den nordsjæl-

landske dialekt, der var en del af hverdagen i 

hans barndom. 

Artiklen bygger i overvejende grad på samta-

ler og materiale fra Larsen-Græsteds yngste 

datter, Emilie Olsen. Hun var i 1985 med sine 

82 år veltalende, munter og havde en særde-

les god hukommelse. Emilie forærede fotos, 

papirer og avisartikler fra familiegemmerne til 

Græsted Lokalhistoriske Arkiv. Materialet fin-

des i dag på Gribskov Arkiv i Græsted.

Jens Larsens skoletid 
Jens Ludvig Larsen blev født den 25. august 1874 

og havde sin opvækst i Helsingørområdet. Hans far 

Anders Larsen var skovløber i Teglstrup Hegn og 

moderen Juliane gårdmandsdatter fra Havreholm. 

Drengen Jens var opvakt og videbegærlig. Han 

har fortalt om skolegangen i Holmenes to-klassede 

skole, der beskrives således: 

”Vi havde en gammel lærer, som hverken kunne 

høre eller se. Han var aldeles umulig, og vi lærte 

naturligvis ikke det bitterste andet end, hvad vi selv 

hittede på … gale streger …. Mange gik ud af sko-

len uden at kunne skrive deres eget navn.”1

Der var imidlertid et emne som særlig prægede 

børnene i Holmene Skole. Det var spøgeriet i Tegl-

strup Hegn. Mange år tilbage havde folk, der passe-

rede Løvsalsvejen inde i skoven, set mystiske ting. 

En hvid dame slog følge med den vejfarende ved 

nattetide, og om dagen løb en grå kvindeskikkelse 

med udslået hår over vejen og ned i Langemosen 

for blot at nævne nogle få episoder. Den ængstel-

se, der herskede i 1880’erne, er næsten ikke til at 

Jens Larsen Græsted.
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beskrive. Når folk kom sammen var spøgeriet i Tegl-

strup Hegn et stadigt samtaleemne, og der lagde 

sig en knugende angst over alle, for hvem ville blive 

den næste, der så noget? Det smittede selvfølgelig 

af i skolen. 

Ungdomsår
Efter konfirmationen kom Jens Larsen ud at tjene 

på Hornbækegnen: ”At passe køer gav jo ikke lige-

frem åndelig ballast, men så kom jeg i sadelma-

gerlære, det var straks et skridt videre – og jeg fik 

selv forretning i Gilleleje.” 

En gren af faget var møbelpolstring, og i mange 

år blev ompolstring af møbler hans vigtigste leve-

vej. Med datteren Emilies ord: ”Han præsterede 

godt arbejde og havde mange kunder, men han 

ville noget andet, læste meget og følte, at hans 

interesser og evner måtte kunne udnyttes bedre.” 

Jens Larsen kom i kontakt med en dygtig højsko-

lemand, og de blev venner. Han lærte meget og 

studerede selv videre – læste livet igennem littera-

tur. Samfundsforhold optog ham også stærkt, sær-

lig den svøbe drikfældigheden var for tidens arbej-

derbefolkning, når en stor del af den sparsomme 

løn blev brugt til alkohol.

Forelskelse, familie- og dagligliv
Da Jens mødte den smukke Juliane (Jane) fra Hav-

reholm, blev han straks dybt forelsket. Hun var 

enke efter en kok, der havde arbejdet i det køben-

havnske forlystelsessted ”Wivel” – det senere 

kendte ”Wivex”. Han døde af datidens udbredte 

folkesygdom, tuberkulose. Der var 3 børn i ægte-

skabet. Dem gik Larsen ind som far for, da han gif-

tede sig med sin Jane i 1902, men han bestemte, 

at de skulle beholde det efternavn, der stod på 

dåbsattesten. 

De første år boede familien i Gilleleje, men ca. 

1905 flyttede den til Græsted. Derfor fik Larsen til-

navnet Græsted. Her lejede han lokaler til sin sadel-

magervirksomhed i en stor virksomhed ejet af tøm-

rer- og snedkermester Carl Petersen. 

Emilie mindedes det gode forhold, der var mel-

lem alle 7 hel- og halvsøskende. I Jane og Jens’ 

ægteskab fik de drengene, Svend, tvillingerne Julius 

og Kristian samt datteren Emilie. Jens Larsen gik 

meget op i børnenes skolegang og trivsel. Ægtepar-

ret skabte et fast regelsæt for familielivet. Eksem-

pelvis skulle drengene efter skoletid møde op for at 

fortælle, hvad de dag for dag havde lært og oplevet. 

De måtte også sige, hvad de ville foretage sig re-

sten af dagen. Forældrene vidste altid, hvor hele 

børneflokken befandt sig. 

Jens Larsen som 

konfirmand sammen 

med sin mor Juliane i 

slutningen af 1880´erne.

Jens Larsens elskede 

kone Juliane (Jane).
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Ved århundredets begyndelse fik Græsted indlagt 

elektricitet. De mindste kunne ikke nå kontakterne, 

fordi de var anbragt højt oppe på væggen. Alt lys 

skulle slukkes senest klokken 22 for at spare. Når 

Larsen var bortrejst, skete det, at man snød lidt med 

tidspunktet. Mors eneste kommentar til det var: 

”Hvad tror I far ville sige? ” – andet skete der ikke. 

Larsen-Græsted var naturmenneske og færde-

des meget på vandring i Græsted – Aggebo Hegn. 

Han fik også megen motion, når han på cykel kørte 

langt omkring, bl.a. for at inddrive ”den lovpligtige 

forsikring” i sin beskæftigelse som forsikringsagent. 

Det gav ham mange kontakter og sproglig inspirati-

on. Den tvungne forsikring var ikke populær. Andre 

forsikringsformer var mere velsete, og Larsen-Græ-

sted var agent for flere selskaber. På den måde fik 

den travle mand endnu en betegnelse i folkemun-

de, agent Larsen. 

Til familiens hus på Nygade i Græsted var der i 

den store baghave adskillige bygninger, som tidlige-

re ejere havde opført til husdyrhold. Her var hønse-

gård og svinesti. Om morgenen fandt man Larsen 

på dette sted, og han havde som regel yndlinge 

her. Det kunne være en høne, der tydeligvis var 

nederst i hakkeordenen. De andre blev gennet 

væk, mens han fandt noget saftigt grønt til den 

mobbede.

Havearbejde var ikke lige husherrens domæne, 

derfor blev det en havemand fra Alme, der fik job-

bet. Lokummet var placeret nederst i haven, og selv 

om fru Janes store ønske var at få flyttet skuret op 

til beboelsen, beholdt det sin plads. 

Jens Larsen som 21-årig 

i 1895. Enhver sviger-

mors drøm undtagen 

Jens Larsens egen 

svigermor, gårdmands-

kone fra Havreholm, der 

mente, at datteren 

Juliane (Jane) giftede sig 

under sin stand

Jens Larsens kone Jane 

var en dygtig dame-

skrædder, der under 

familiens ophold i 

Gilleleje lærte unge 

piger at sy. Billedet viser 

hendes stolte elever 

med deres nye kjoler til 

ære for Juliane (Jane), 

der fik fotografiet foræret 

til en fødselsdag. 

Stående fra venstre ses 

Nanna, Petra og Marie. 

Siddende fra venstre 

Anna, Laura og Anna. 

– Et af årene før 1905.
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Familiens gris skulle slagtes, når den var tjenlig. 

Larsen hadede den uhyggelige lyd af grisens skrig. 

På dagen var Larsen ikke hjemme, men han måtte 

træffe aftale med slagteren. Emilie husker en epi-

sode. Da en slagtedag var aftalt, sagde slagteren, at 

han ville komme fra morgenstunden og så ville han 

stikke grisen lige i ”lysningen”. Da familieflokken var 

samlet, lød spørgsmålet: ”Er der nogen, der ved, 

hvor lysningen sidder på en gris? ”

Fru Jane havde en dag været på besøg hos et af 

børnene, der var flyttet til hovedstaden. Da hun 

kom hjem, sagde Larsen, at han havde købt en 

gave til hende i Søborg. Da hun kom ud i haven og 

så, hvad gaven bestod af, viste hun tydeligt ubehag. 

Det var tre små sortbrogede grise, der i hendes 

øjne næppe egnede sig til at ende deres dage på 

spisebordet. Larsen sagde: ”Det utrolige er sket, du 

har endelig fået 3 små sorte [red: kaffe med snaps] 

af din afholdsmand – ikke desto mindre er du util-

freds! ”

Afholdsbevægelsen i Græsted
Larsen var initiativrig og fik som borger betydning 

for den udvikling, Græsted kom ind i efter år 1900. 

Afholdssagen var en folkesag i en tid, hvor brænde-

vin og øl i stort omfang var en del af arbejdernes 

hverdag. Oprindelig mødtes afholdsforeningens 

medlemmer på Karlsminde. Larsen og en anden 

ildsjæl i foreningen, smeden fra Vestervang, stod 

bag idèen om at bygge et ”Folkets Hus”. En beboel-

sesejendom i centrum blev købt. Bygningen blev 

udvidet med en stor sal og andre nødvendige faci-

liteter. Det er bemærkelsesværdigt, at afholdsfor-

eningen formåede at finansiere køb og tilbygning til 

Jens Larsen ved bordet i 

hjemmet i Nygade 

omgivet af sine børn. 

Hans kone Juliane 

(Jane) sidder som nr. 2 

fra venstre.

Jens Larsens sønner fotograferede faderen på farten 

med henvisning til en kendt Tuborg reklame –  

”Den tørstige mand” og med bemærkningen:  

”Også en afholdsmand kan blive tørstig”.
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”Folkets Hus”. Her blev afholdt godt besøgte jule- 

og fastelavnsgilder. En gammel egnsskik blev gen-

optaget. År efter år mødtes medlemmerne til klipfi-

skegilde, der også havde risengrød på menuen. 

Deltagerne medbragte selv bestik, og når måltidet 

var omme, dansedes der folkedans. 

En sådan løssluppenhed passede ikke præste-

gårdens beboere, den strenge pastor Stricker og 

kapellan Bartholdy. De syntes, at huset på den an-

den side af vejen var præget af forkert sang og 

dans. Larsen-Græsted på sin side havde visse ate- 

istiske synspunkter. Han kunne ikke forstå, at krigen 

og kirkens budskab kunne forenes, når præster på 

begge sider af fronten velsignede det, der skete. 

Naboforholdet til den senere efterfølger i præste-

embedet, Villads Christensen, var langt bedre.

En ”sikker” mening om tingene
Larsen var sikker i sine meninger. Datteren Emilie 

fortæller, at familiefaderen ikke skulle siges imod. 

Efter flytningen til København, var hun en dag på 

besøg i barndomshjemmet. Der blev talt om kø-

benhavnske seværdigheder. Faderen nævnte Gly-

poteket. Emilie rettede og sagde: ”Det hedder 

Glyptoteket far! ” Han forsvandt ind til sine bøger og 

vendte lidt efter tilbage: ”Jeg havde alligevel ret, 

det hedder Glyptoteket.” Otte dage senere fik Emi-

lie et prospektkort hjemmefra – det var et billede af 

Glyptoteket!

Emilie mindedes også, hvad der skete, da fade-

ren var på besøg i København. Hun viste begejstret 

sit moderne W.C. frem, men han syntes, det var 

meget underligt at have sådan noget inde i huset.

Interessen for politik
Den politiske indflydelse i lokalsamfundet var vigtig 

for Larsen-Græsted. Han var redaktør for avisen 

Nordsjællands Socialdemokrat, havde flere tillidspo-

ster i sit parti og sad som medlem i Græsted-Maarum 

Sogneråd i perioden 1919 til 1925. Han var med til 

beslutningen om at bygge 1922-skolen i Græsted, 

der skulle afløse Rytterskolen fra 1722. 

Det store projekt skabte mange stridigheder i 

sognene Maarum og Græsted. En mand henvend-

te sig hjemme hos Larsen for med trumf på at slå 

fast, at man ødslede med pengene, alt var for over-

dådigt, og at det var et udspekuleret politisk presti-

geprojekt. Det var helt forkert at rive en skole ned, 

der sagtens kunne rumme den nødvendige børne-

lærdom. ”Den har da væ’t go’nok te’vos! – der lig-

ger hunden begravet, deed ska’ løses! ”

Larsen-Græsted var også referent til flere aviser 

og deltog gerne i den politiske debat. I sine artikler 

og referater fra f.eks. sognerådsmøder undgik han 

omtale af kritik, når det drejede sig om at ramme 

enkeltpersoner. Ingen skulle møde perfide angreb i 

hans spalter. 

Ulykker og triste efterretninger undgik han så vidt 

muligt at skrive om. Den store brand i 1926, der 

Nygade i Græsted, hvor 

Jens Larsen boede med 

sin familie i huset før 

den hvide gavl midt i 

billedet. Kun stakittet til 

den lille forhave er 

synligt. Foto ca. 1910. 
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lagde den 3-længede forretningsgård Hovedgaden 

7 i aske, var dog så stor en begivenhed, at den fik 

en udførlig omtale. Gården indeholdt en række for-

retninger mod gaden. Her fandtes høker-, gartner-, 

barber- og modebutik. Vi er tilbage i en tid, hvor en 

brand ikke bare var noget, man måtte hen for at se. 

Man deltog, hvis det var muligt, i slukningsarbejdet. 

Emilie var for lille til at kunne gøre gavn, men den 

voldsomme brand stod klart i hendes erindring, for-

di hun var flov over sin ”indsats”. Hun fik øje på, at 

der i modeforretningens vindue stod en række 

rundpuldede hatte på stænger. Hattene snurrede 

lystigt i varmen, og barnet kunne ikke lade være 

med at le trods de ulykkelige omstændigheder ved 

en storbrand. Branden gav byggeplads til den store 

forretnings- og beboelsesejendom CITY, der stod 

færdig i 1929. 

Larsen var også instruktør, når Græsted-dilettan-

terne gik på scenen i Folkets Hus, der i almindelig-

hed blev kaldt Biografen. Helt frem til midten af 

1960-erne kunne borgerne her fornøje sig med 

film, især lystspil.

Larsen-Græsted bliver oplæser,  
foredragsholder og forfatter
Larsen-Græsted påstod, at en tilfældighed gjorde 

ham til foredragsholder. Da en indbudt taler i af-

holdsforeningen en aften ikke mødte op, blev Lar-

sen opfordret til at underholde. Han læste op på 

sjællænder-dialekt og benyttede Maglekilde Peter-

sens fortællinger. Det gik så godt, at fra dette øje-

blik fik Danmark en unik oplæser, foredragsholder, 

skribent og forfatter. 

Larsen-Græsted var ofte på farten landet over 

som agitator for afholdsbevægelsen. På samme tid 

blev han en meget populær oplæser på det nye 

medie, radioen. Stemmen blev kendt af flere gene-

Græsted østre Gadekær 

ca. 1915. Til venstre ses 

den 3-længede forret- 

ningsejendom, Hoved- 

gaden 7, der brændte i 

1926 og gav plads til 

den store forretnings- og 

beboelsesejendom CITY, 

der stod færdig i 1929.

Forside til 6. oplag af Anker Larsen og Larsen-Græsteds 

hæfte ”Larsen-Græsted fortæller”, der udkom i 1935.
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rationer fra radioens barndom helt frem mod vor 

tid. ”Ønskekoncerten” havde ofte hans monologer 

på programmet. Selv begrundede han brugen af 

oplæsningerne med sin angst for, at det folkelige 

sprog ville forsvinde, hvis radiosproget blev det al-

mindelige talesprog.

Den landskendte Larsen-Græsted var dog ikke 

kun beskæftiget i radioens underholdningsafdeling. 

Indtil fjernsynets billedstrøm satte familien Dan-

mark foran skærmen, var det radioens program-

mer, der studeredes. Musik- og nyhedsudsendel-

ser, naturbeskrivelser og foredrag afløste hinanden. 

Larsen-Græsted underholdt og holdt foredrag. I 

Emilies gemmer fandtes hans manuskripter. Mange 

foredrag fandtes i flere eksemplarer med hans no-

tater om varighed og brug henholdsvis i radioen og 

i foreninger. Eksempelvis var det angivet om Over-

tro og Skikke: I radioen (29. sept. 1926) 27 min. I 

foreninger halvanden time. I radioen 1938 reduce-

ret til 18 min.

Larsen-Græsted spændte vidt. Det fremgår af 

hans egne optegnelser. Følgende titler på foredra-

gene skal nævnes: ”Jyder og sjællændere”, ”Lands-

bysmeden”, ”Nordsjællandske spillemænd”, ”På 

skovauktion i gamle dage” og ”Da silden var hver 

mands eje”.

Blandt mange tillidsposter var Larsen-Græsted i 

flere år formand for Dansk Solist Forbund. Men Lar-

sen-Græsted blev mest kendt som oplæseren. 

Frem for alt gjaldt det monologerne med sjællandsk 

lune, men han blev også kendt for sine tolkninger 

af Holbergs komedier.

Ikke kun i radioen men også på grammofonpla-

der nød lytterne hans humoristiske fremførelser. 

Sammen med Anker Larsen udgav Larsen-Græsted 

historierne i hæfter, der solgtes i store oplag. På 

internettet kan man finde gengivelser af grammo-

fonplader m.v. De mange historier vidner om stor 

forståelse for det, der rørte sig i sjællændernes 

hverdag.

Larsen-Græsted et kendt ansigt
Både hjemme og blandt byens borgere var man 

vant til, at Larsen var hurtig i replikken – ofte med 

en humoristisk pointe. Da han på et tidspunkt gik 

ad Græsted Stationsvej på vej til toget med map-

pen under armen mødte han en person, der sag-

de: ”Nå, der er nok èn, der skal ind til radioen for at 

tjene store penge! ” Undertonen af misundelse 

blev overhørt, og svaret lød: ”Jeg skal til Køben-

havn med min højre arm”. ”Hva’ er der da i vejen 

med den? ” ”Intet – ! men jeg er da nødt til at tage 

den med! ”

Der kom mange besøgende i huset i forbindelse 

med Larsens mange aktiviteter. Børnene lyttede 

opmærksomt. Da en mand fra København havde 

gået mere end en kilometer til Nygade fra statio-

nen, spurgte han Larsen-Græsted: ”Hvorfor i alver-

den har man anbragt stationen helt derude? ” Lar-

Larsen-Græsted som 

instruktør ved dilettant-

forestilling i ”Folkets Hus” 

kendt som Biografen i 

Græsted. Jens Larsen ses 

yderst til højre.
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sen så filosofisk ud og svarede, at man velsagtens 

havde anbragt bygningen, hvor skinnerne fandtes. 

Folkeminderne
Jens Larsen-Græsted er en af de nordsjællandske 

personligheder, der gennem sit virke kom til at spil-

le en rolle for folkemindeindsamlingen. Anders 

Uhrskov på Nordsjællandsk Folkemuseum i Hille-

rød og Hans Christian Terslin på Gilleleje Museum 

ydede en pionerindsats ved systematisk indsam-

ling af genstande og folkeminder, men de kom 

begge udefra. Anderledes var det med Larsen- 

Græsted. Hans opvækst ved Teglstrup Hegn gjor-

de, at den nordsjællandske dialekt kom ind fra 

barnsben. Og endnu bedre, han interesserede sig 

for det historiske, selvom det ikke blev til systema-

tisk indsamling. 

Larsen-Græsteds evner indenfor området frem-

går af artiklen ”Et nordsjællandsk Kulturbillede” til 

Frederiksborg Amts Historiske Samfunds Årbog 

1920 om spøgeriet i Teglstrup Hegn. Lidt af stoffet 

er gengivet i referat i begyndelsen af denne artikel. 

Til sidst giver Larsen-Græsted i sin artikel en samlet 

vurdering af indholdet: ”Det, jeg har tilsigtet med 

min Redegørelse, er først dette at paavise, hvor 

Folk saa sent som fra 1870 til 1880 kunde blive 

grebet af noget, som, naar det kom til Stykket, 

maaske intet var.” Larsen-Græsted havde en solid 

erindring fra sin barndom og var en god fortæller af 

historierne, men samtidig fremgår det, at det sam-

fundsmæssige aspekt af spøgelseshistorierne lig-

ger ham meget på sinde. Derfor kalder han artiklen 

”Et nordsjællandsk Kulturbillede”.

Den nordsjællandske dialekt
Larsen-Græsted begrundede sine oplæsninger på 

dialekt med angsten for, at det folkelige sprog var i 

fare for at forsvinde til fordel for rigsdansk. I 1934-

35 udgav J. A. Hansen, chefredaktør og politiker, og 

Thorkild Gravlund, hjemstavnsforfatter fra Reersø, 

dialektbladet Sjællænderen. De opfordrede Lar-

sen-Græsted til at komme med et bidrag til det før-

ste nummer. Det blev til ”En sjov Ka`l” , hvor han 

gengiver Lars Olsens gamle nabos fortælling i ufor-

falsket kulsvierdialekt: 

”Ja, nøv æ Las Olsen jo død, aa han æ jo osse 

bleet joret, saa nøv ka han da inte ha unt å, a man 

snakker om han. For ded ve jæ liegodt ta aa sie, a 

in værre Slafrahøj in han vår, fantes der inte i den 

hele vie Verden.

Se han hid ejenli Las Sørensen, men saa ve ded, 

a hanses Forælder di døe, ble han opdraved hos 

den hjulbenede Skommar Per Olsen, aa ve ded 

kom han te aa hidde Las Olsen.

Den dybt koncentrerede 

Larsen-Græsted læser 

avis i sit arbejdsværelse.
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Han vaa fuld a Tjatterier aa Gantestrejer aa Skit 

aa Møj i Hoved, saa han næsten inte vaa te aa 

nære sej mæ. Han vaa, va man kaller for in sjov Kal.

Han hade saa monge Orstøj, som a han altid 

brøvte, naar a der vaa noed Hves a man bod han 

te Bors, saa sae han, naar a han vaa færi:

Nøv ka jæ inte æde mer, hvor nøden jæ end ve.

Saatten noed Vrævl kunde han sitte aa rive a 

sej, saa a man grinede, saa a man vaa færi aa 

dye. In Gong sad vi aa snakkede om, hvunden a 

Folk di klarede dom i disse Tider, aa saa sae han:

Jæ sitter yde i mit lille Hus aa skyller enhver sit.

In Gong – ded æ monge, monge Aar siden – 

hade han fremmede, aa di fek saatten in dejli Stej 

aa spise. Da di saa vaa færi mæ Maaltidet, spurte 

Las dem, om di veste, va di hade æt. Ded veste di 

inte, men saa sae Las, a de vaa hanses gamle, røe 

Hankat. Di ble daalie alle sammel aa di bode 

brækkede dom aa kastede op. Da di saa hade ol-

ket alt ded aap, di kunde, sae han, a ded vaa Ka-

ninkyd.

Saa skite ded in Dav, a Klydekræmmeren fra 

Bosholm falt nør a Vovnen aa knak Halsin. Ded 

vaa slemt, sae Las, men ded kunn ha væt mejed 

være. Han kunde godt ha resekeret aa ha brugget 

Arme aa Bien aasse. Den grinede vi osse a, aa 

Klydekræmmeren – han vaa der engen, der sørre-

de aaver.

Som ong Mand vaa han kommed te Kvajmarked 

i Helsnør, aa der vaa in Dame ydstillet mæ Tatte-

vering aaver hele Kraappen. Saa lestede Las bav 

om aa ing i Telted, aa saa søe han, a hon slets inte 

vaa tattevered. Ded vaa bare in Hyd mæ Malning 

poe, som a hon drov yden aaver sin ejen Hyd. Las 

søe, a hon vaa hægted i Røggen. Saa fek Las it Par 

goe Øretæver a Piens Opvartere, aa saa kunn ha 

goe hjæm mæ dom.

En forfærdeli Spekkelanter vaa han. Sæl da han 

lee paa ded sidst, kunn han inte nære sej. Da Dog-

deren spurte han, om inte han sønnes, a han bore 

gørre Testamente, sae han:

Hvoffer ded ? Nøv har jæ hat Goren her i førre 

Oer, aa der æ aldri bleet noed teaavers. Vi har 

hvert Oer inghøsted, ydtusket, opædt og ydgjort 

Ded har slaet lie te.

Saatten vaa Las Olsen. In fali Kal mæ sin Keje aa 

sine Konster. Naar a man hade væt sammel mæ 

han in Gong, glemte man ded aldri.

Ja, nu æ Las jo joret, aa han gør engen Avekat-

testrejer miere, men jæ ve sie, a naar a jæ tænker 

paa han, saa ka jæ grine, saa jæ er færi ve aa dye.

Las Olsen vaa in sjov Kal! ”. 

Larsen-Græsted er en af de meget få, der evne-

de at nedskrive den nordsjællandske dialekt, som 

Jens Larsen og Jane ved 

deres sølvbryllup i 1927.
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han kendte den fra sin barndomstid i slutningen af 

1870`erne og i 1880`erne. 

Slutning
Som bekendt havde vi strenge vintre i 1940´erne 

under 2. verdenskrig. Ofte var der trafikvanskelighe-

der med kraftige snestorme og lige så tit en anden 

ulempe: isslag. Vejret besværliggjorde livet for den 

rejsende humorist på underholdnings- og agitati-

onsrejserne. Han havde en onsdag været inde i 

Radiohuset for at læse ”Jeppe på bjerget.” Da han 

var hjemme i Græsted igen, så han hyrebilen køre 

væk fra stationen. Han måtte gå hjem på strømpe-

fødder for at kunne stå fast i det glatte føre. Det var 

en stor belastning for den 68-årige, der havde et 

svagt hjerte. 

Otte dage senere skulle Larsen-Græsted til Vor-

dingborg. Fru Jane lå i sengen med en dårlig ryg, og 

tjenestepigen lå syg i Alme med influenza. Han gik 

derfor ud til smed Andersen i byens østlige del, 

hvor pigens broder var i lære. Larsen ville sikre sig, 

at pigen snart kom på arbejde igen, da han skulle 

på tur flere dage. Undervejs gik han ind på telefon-

centralen og ringede til familien i Havreholm og til 

sønnen Julius for at meddele, hvordan det stod til i 

Nygade. Larsen-Græsted havde haft et ildebefin-

dende om natten. Hos smeden nåede han kun at 

sige: ”Jeg bliver vistnok syg! ” Et aktivt og interes-

sant liv sluttede brat med et hjertestop den 24. 

marts 1942 i Græsted.

Læs og hør mere
Et af tidligere tiders mest læste ugeblade var ”HUS 

og HJEM”. Her kan man finde artikler og mange 

noveller skrevet af J. Larsen. Under artiklerne finder 

vi hans navn, men han brugte pseudonymer, når 

han udgav noveller. ”AMRUM” og ”Jens Lynge” var 

dæknavne for Larsen-Græsted, der selv, tror jeg, 

helst ville være kendt for andre skriftlige arbejder 

end novellerne.

Hvis nogen har lyst til at lytte til redaktør Lar-

sen-Græsteds stemme, kan det lade sig gøre på 

You Tube. Her kan flere af monologerne nydes, 

hvad enten man er interesseret i træsko, biler eller 

stamtavler. God fornøjelse, der er flugt over feltet, 

når Larsen bruger sin ekvilibristiske tunge.

Noter 
1. Larsen-Græsted 1920. 
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