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I forordet til de to Esbønderup-hefter 2006 skrev jeg, at det ikke var min hensigt at
skrive flere lokalhistoriske hefter.
Det var min beslutning, men tingene ændrede sig, især da jeg af Peter Bornø,
Gilleleje blev opfordret til at skrive om Esrum. Han mente helt bestemt, at jeg
burde skrive om Esrum, derfor tog jeg alligevel fat på dette projekt.
Det har taget et par år. Jeg opdagede hurtigt, at Esrum også var værd at skrive om.
Den gamle landsby har en spændende historie, skabt af det lille samfunds mange
personligheder.
Jeg vil rette en stor tak til alle dem, jeg har været i forbindelse med, da jeg ikke
kunne skrive alt dette uden den store opbakning fra befolkningens side.
Da der stadig er flere og flere, der går op i slægtsforskning, mener jeg det kan være
til stor nytte, at jeg har medtaget så mange data som muligt.
Jeg har lånt mange fotos af folk, som kan belyse både historien og personerne i
teksten.
Jeg må indrømme, at jeg har været meget grebet af opgaven, og har brugt utrolig
mange timer på det. Mange Esrumborgeres tid og viden har jeg haft stor glæde af
at kunne bruge.
Grethe Steinmann
Esbønderup Skovhuse, 2009
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Det materiale, jeg har samlet om Esrum, fylder så meget, at det er blevet til 2
hefter.
Jeg stopper skrivningen her i slutningen af 2009, men må indrømme, at jeg stadig
er grebet af det meget spændende emne. Historien og udviklingen fortsætter, og det
er mit håb, at andre vil følge med og have øjne og ører åbne og nedskrive det, der
sker i fremtiden.
Jeg håber mine læsere vil bære over med diverse fejl og mangler, for da der er
mange mundtlige beretninger, kan der også nemt opstå en del fejlfortolkninger.
Jeg har af og til følt mig ret påtrængende, men er aldrig mødt med sure miner eller
skepsis.
Det har været svært at slippe emnet, men jeg har følt, at Esrumborgerne nu skal
have mulighed for at få indblik i alle de mange oplysninger, de og andre har
bidraget med.
Da jeg begyndte mit skrivearbejde stod jeg på helt bar bund. Min store
nysgerrighed har vist, at mange bække små gør en stor å.
Lokalhistorisk Arkiv for Græsted og Omegn der står for udgivelsen af hefterne har
også været til stor hjælp i mit arbejde, da arkivet rummer mange arkivalier i form
af både fotos, notater og lydbånd. Materialet er tilgængeligt for alle borgere. Jeg
vil derfor opfordre mine læsere til at komme og se, hvad arkivet gemmer. Det er
ligeledes en opfordring til, at alle der bor i arkivets område afleverer billeder og
dokumenter til arkivet, og ikke er alt for hurtige til at smide historiske ting ud, når
der ryddes op i hjemmene.
Jeg har været meget tryg ved at aflevere manuskriptet til rettelse hos Erling Tønder
Andersen, Græsted, da jeg ved, at stoffet bliver bearbejdet på en grundig og
professionel måde.
Grethe Steinmann
Esbønderup Skovhuse, 2009
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I begge hefter om Esrum har jeg forsøgt at få mange ting med, men der kunne
sagtens skrives meget mere. Det må blive en opgave for mine efterkommere at
fortsætte historien. Jeg er dog glad for, at alt det, jeg har skrevet ikke forsvinder,
men bliver læst i mange hjem.
Jeg vil rette en tak til min mand, Niels Steinmann, for billedbearbejdningen.
Min svigerdatter Lisbeth Steinmann, skal også have mange tak for hjælpen med at
redigere og sammensætte tekst og billeder.
I forbindelse med færdiggørelsen af stoffet har jeg fået utrolig mange nye
bekendtskaber blandt både Esrumborgere og også folk med bopæl rundt om i
landet.
Mit syn på landsbyen Esrum har også ændret sig meget, da jeg ikke tidligere har
kendt meget til livet i byen og dens indbyggere.
Personlige oplysninger:
Jeg er født den 28/9 1942 i København og har siden
1947 haft bopæl i Esbønderup Skovhuse.
Jeg blev gift den 8/8 1964 med Niels Steinmann. Vi
fik børnene Henrik i 1966 og Heidi i 1969.
Vi boede fra 1980 i Nuuk, hvorfra vi vendte hjem i
1992.
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