
 

 1 

   

 

DECEMBER  2017     //   NR. 6      //     15. ÅRGANG    //    LØSSALG 20,- 

FÆLLES BLAD FOR ØEN ENDELAVE I KATTEGAT 

ENDELAVEBLADET 

 

BLOMSTRENDE KRISTTJØRN I NOVEMBER                                                                                        Foto: Inge Grosen  

”INGOLF” KOM FORBI ENDELAVE 
Billeder fra en mørk og stormfuld aften 

 

Foto: Karsten  Kragh Hansen 

OG SÅ GIK ENDELAVE TIL VALG 
Vinlauget og Bryggerlauget serverede 

 

Foto: Kaninen Katrine fra Endelave 

8789 ENDELAVE 



 

2 

Blot et par ord 
 
Jeg er yngste barn. Min far og mor arbejdede på et stort gods i omeg-
nen af Odense, og vi boede i et af godsets huse nede ved voldgraven. 
Maskinerne overtog dog mere og mere, og mine forældre søgte nye ud-
fordringer og købte hus i nærheden af Nyborg, hvor jeg voksede op og 
gik i skole. Min fritid brugte jeg på min hest og på at lære håndarbejde. 
Min mor bestyrede en garnforretning, så det blev en helt naturlig del af 
min hverdag.  Jeg begyndte at sejle kapsejlads og dyrke alpint skiløb, 
da jeg var 12-13 år, disse to interesser har fulgt mig gennem hele mit 
liv. 
 
Jeg mødte mine børns far, som var politibetjent, da jeg var 21 år. Vi 
levede et stille og roligt liv, vi havde hus, børn, hund, sejlbåd og elske-
de at stå på ski. Desværre mødte vi en del helbredsmæssige udfordrin-
ger, og det endte med at skille os ad.  
Min skilsmisse og tabet af min elskede søster Käthe, der døde som 40-
årig på en dykkerferie til Ægypten , gav mig sparket til at gøre noget  
anderledes med mit liv, og i år 2000 søgte jeg arbejde i Grønland og 
jeg  drog derop med min dengang 7-årige søn, min 4 år ældre søn boe-
de hos sin far og han kom op og besøgte os i 6 ugers perioder, hvor 
han ligesom min yngste søn gik i skole med de grønlandske børn og fik 
indblik i den meget anderledes kultur. -Jeg tænker, at opholdet i Grøn-
land har været med til at forme mig og mine børn og givet os en lidt større verden. 
 
Jeg tog uddannelsen som sygeplejerske på Odense Sygeplejeskole. Efter endt uddannelse fik jeg ansæt-
telse på Neurokirurgisk afdeling, hvor vi dengang havde egne vagtstuer, så ofte fik vi meget dårlige pati-
enter til afdelingen, det gav mig en god ballast at passe kritisk syge mennesker, se deres forløb fra be-
hov for respirator-behandling til de blev udskrevet til eget hjem, men det var hårdt psykisk i længden, 
og fordi min daværende mand og jeg begge arbejdede i Odense, var det svært at få hverdagen til at 
hænge sammen med 2 små børn. Jeg fik arbejde på Nyborg Sygehus og i Hjemmeplejen. Senere flyttede 
jeg til Kerteminde og arbejdede da i hjemmeplejen og herefter i et af byens Lægehuse, heldigvis havde 
jeg mulighed for orlov til at arbejde i Grønland indimellem. 
 
Det var mine ophold i Grønland, der gav mig lyst til at søge stillingen her på Endelave. Det kræver sin 
mand at have vagt 24 timer i døgnet og alle ugens dage, men det er en livsstil, jeg har lært i Grønland 
og det bekommer mig vel. Når jeg lægger hovedet på puden om aftenen, ved jeg aldrig, hvad natten 
bringer og det er spændende.  
 
Det var da lidt af en udfordring at flytte herover, der var meget at få hold på såsom Øivind, der blev æg-
temand på deltid, udlejning af mit hus og at få arrangeret flytning til en anden landsdel, og da jeg kom 
med mit flyttelæs, havde den tidligere læge ikke rømmet baghus og bryggers, 
gulve og køkkenbord måtte høvles efter min indflytning (stor tak til Vipse og 
Allan, der hjalp med at flytte mine møbler ind igen), men nej, jeg har ikke for-
trudt ét sekund! 
Jeg holder meget af at være her. Jeg elsker naturen og gåturene med mine 
hunde og ikke mindst samspillet med jer kære øboere.  
 
Tak for jeres fine modtagelse. Jeg giver stafetten til Mie Søvang. 
 

Suzanne Larsen 
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Og så gik Endelave til valg 
Her bringer vi den samlede oversigt over stemme-
tallene fra årets kommunalvalg. Traditionelt har En-
delave en meget høj stemmeprocent, denne gang 
på 83,8% - lige knap 2% lavere end ved sidste 
kommunalvalg.  
 
Ved forrige kommunalvalg gik Socialdemokratiet 
35,4% frem ift. 2009 - og denne gang yderligere 
12,1 % frem til i alt 70,7%. For hele Horsens kom-
mune tegner Socialdemokratiet sig for 43,2% af 
stemmerne, mens Venstre tegner sig for 23,0%. 
 
Absolutte topscorer af stemmer fra Endelave er Lo-
ne Blume (A) med i alt 54 personlige stemmer. På 
en andenplads kommer Peter Sørensen (A) med i 
alt 18 personlige stemmer. Han fortsætter i borg-
mesterstolen endnu fire år. På en tredjeplads Mar-
tin ravn (V), Venstres spidskandidat, med seks per-
sonlige stemmer. 
 
Efter konstitueringen i byrådet torsdag stod det 
klart, at Lone Blume fik opfyldt ønsket om en plads 
i udvalget for velfærd og sundhed. Derudover blev 

hun næstformand for udvalget for udvikling af lo-
kalsamfund, der bl.a. skal beskæftige sig med ud-
viklingen på Endelave.   
 
I regionsrådet skal der skiftes ud på formandspo-
sten. Bent Hansen (A), der har været formand i fle-
re år, genopstillede ikke. Anders Kühnau (A) var 
derfor kørt i stilling af Socialdemokratiet som spids-
kandidat, og blev også valgt til posten. Han var op-
pe i mod Carsten Kissmeyer (V), der i flere år har 
været borgmester i Ikast-Brande kommune. 
 
Ved flere valgsteder rundt omkring i landet skabtes 
der store køer, som desværre resulterede i, at nog-
le opgav, og gik inden de havde fået stemt.  
Sådan er det heldigvis ikke på Endelave. Så det er 
jo endnu et argument for at man bare kan flytte til 
øen, hvis man vil undgå lang ventetid ved urnerne, 
når der er valg ;-) 
 
Det nye byråd og regionsråd ønskes rigtig god  
arbejdslyst! 
 
Redaktionsgruppen - Endelavebladet 

Julemarked i Endelave Lægeurtehave 
Lørdag d. 2. december  kl. 11.00 - 15.00 

 
Adventsfest i Præstegården 

Onsdag d. 6. december  kl. 19.30 
 

Ø-julefrokost på Endelave Kro 
Lørdag d. 9. december kl. 19.00 

 
5 Års Jubilæum i De Kolde Kaniner 

Lørdag d. 23. december kl. 12.00 

  Par� Tal 2017 Tal 2013 % 2017 

A  Socialdemokraet 82 75 70,7 

B  Radikale Venstre 1 1 0.9 

C   Det Konservave Folkepar 2 2 1.7 

F  SF - Socialissk Folkepar 2 1 1,7 

I  Liberal Alliance 2 4 1,7 

M  Maren Spliid Gruppen 1 0 0,9 

O  Dansk Folkepar 4 11 3,4 

V  Venstre, Danmarks Liberale Par 13 22 11,2 

Ø  Enhedslisten - De Rød-Grønne 7 12 6,0 

Å  Alternavet 2 0 1,7 

  I alt gyldige stemmer 116 128  

  Blanke stemmer 3 1  

  Ugyldige stemmer 0 1  

  I alt afgivne stemmer 119 130  

  Par� Tal 2017 

A  Socialdemokraet 57 

B  Radikale Venstre 3 

C   Det Konservave Folkepar 2 

F  SF - Socialissk Folkepar 2 

I  Liberal Alliance 2 

P  Psykiatri-listen 2 

O  Dansk Folkepar 4 

V  Venstre, Danmarks Liberale Par 22 

Ø  Enhedslisten - De Rød-Grønne 14 

Å  Alternavet 2 

  I alt gyldige stemmer 110 

  Blanke stemmer 7 

  Ugyldige stemmer 7 

  I alt afgivne stemmer 119 

VALG PÅ ENDELAVE 
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Økologisk Besøgslandbrug 
Kongevejen 67, 8789 Endelave 

Internet: www.fraendelave.dk 
E-mail: ghita@fraendelave.dk 

Telefon: 75 68 90 88 / 26 27 90 88 
Åbent for grupper efter aftale 

Benny RasmussenBenny RasmussenBenny RasmussenBenny Rasmussen    
Kongevejen 74 Kongevejen 74 Kongevejen 74 Kongevejen 74 
8789 Endelave8789 Endelave8789 Endelave8789 Endelave    
tlf. 75 61 56 56tlf. 75 61 56 56tlf. 75 61 56 56tlf. 75 61 56 56    
Mobil. 29 78 00 23Mobil. 29 78 00 23Mobil. 29 78 00 23Mobil. 29 78 00 23    

SMEDE OG MASKINVÆRKSTEDET 
REP. OG VEDLIGEHOLDELSE AF LANDBRUGS- 
OG HAVEMASKINER, VVS M.M. FORETAGES. 

DU RINGER – VI BRINGER     daglig levering til Snaptun Færgehavn 

 

Åbningstider:  mandag - fredag 7.00 – 17.00    lørdag  9.00 – 13.00  
 

Tofteskovvej 1, 7130 Juelsminde    tlf. 76 83 21 00 

 

juelsminde@xl-juelsmindegruppen.dk 

Hermed de seneste passagertal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Endelave Færgefart 
www.mf-endelave.dk 
 

FÆRGEN 
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En original  er  draget til de evige jagtmarker 
Troels Baadsgaard døde i november 2017, kun 61 år gammel – 
Da jeg fik det at vide var min første følelse “godt, nu fik han en-
delig fred”. Senere kom alle mulige tanker frem om de mange 
skøre, sjove og til tider  skæve oplevelser  jeg og mange andre 
har haft med  Troels på både godt og ondt. Ved Troels’ begravel-
se i Marcuskirken i Århus, hvor han også er døbt i maj 1956, af-
holdt pastor Lægsgaard begravelsestalen for Troels. Lægsgaard 
er i øvrigt forhenværende svigerfar og var ven til det sidste for 
Troels.  
Pastor Lægsgård holdt en virkelig god og kærlig tale for Troels, 
og jeg vil tillade mig et par citater fra talen: “Troels kom en sen-
sommereftermiddag for en snes år siden i præstegården i Maria-
ger, hvor jeg havde sat ham stævne på kontoret for at give ham 
en røvfuld, fordi han ikke tog ordentlig vare på sine allernærme-
ste og på sig selv”.  
 
“Troels levede på livets kant på kant med livet i sorring og glæ-
de”. 
 
”Troels var en drømmer. Vi sad for nogle dage siden på Endelave, 
øen, der betød meget på godt og ondt for Troels, det var her han 
friede til Matt Marri, og det var der vi af Signe fik at vide om hans 
død, - - vi sad og talte om drømme. Troels var en drømmer”. 
 
Et par oplevelser: Troels var en god jæger og god til dyr, trænede 
gæs til middelalderfestivalen med sin datter Signe, og gik en 
sommerdag gennem Endelave By – en råber: “hvornår skal de 
ædes?” Troels : ”schyyyyy, tal engelsk, de forstår dansk!”  
På samme tur blev Troels, Signe og gæs inviteret på en forfriskning på kroen af Ole Kromand til glæde 
for turister med flere. Ole Kromand fortrød dog senere, da der var en del at muge ud bagefter! 

 
Troels købte efter alvorlig sygdom en Opel firhjulstræk-
ker, Troels købte kun tyske biler og denne bil var hans 
stolthed. Efter en mindre reparation fandt jeg dog ud af, 
at bilen var en Isuzu med et opelmærke på! Det havde 
han svært ved at komme over, men kørte da stadig i bi-
len. 
 
Til sidst vil jeg lige fortælle, at Troels indførte som den 
første i Danmark, lakridsis: det var regnbueis, viklet godt 
ind i lakridssnørebånd! Adelen på Endelave måbede ved 
denne fest...... 
 
Tak Troels fordi du turde være så forskellig 
Æret være dit minde 
Claus Holm 

Tak for opmærksomheden i anledning af min 50 års fødselsdag.  
Tak til alle jer, der var med til at gøre det til en god dag. 
 
Venlig hilsen  
Benny  

Jubilæumsjulehygge i De kolde kaniner 
 
Vinterbadeklubben fylder 5 år den 23. december. Det fejrer vi med et lille bad og  
lækker mad. Vi mødes på Dronningebroen kl. 12.00 
 
Alle kolde kaniner og landkrabber er velkomne! 

MINDEORD 
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NYT OM NAVNE 
 

ENDELAVEBLADET  //  15. ÅRGANG 2017 

DE KOLDEKANINER 
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Troels’ gæs 
Arkivfoto 

Troels i aktion 
Arkivfoto 
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Nyt fra Endelave Beboerforening 
I efterårsferien er der bankospil i gymnastiksalen. 
Det er godt besøgt og der er som altid en god stem-
ning. Dette er ikke et sponsor bankospil som om 
sommeren. Men alligevel valgte købmand Henry at 
sponsere sidegevinsterne, som altid er populære 
blandt bankospillerne. Midtpunkt sponserede også 
gevinster, og der var steder, hvor vi købte gevinster 
til favoritpriser. Mange tak for jeres velvillighed. 
 
Der har været repræsentantskabsmøde i Sammen-
slutningen af Danske Småøer den 1. weekend i no-
vember. De fleste øer er repræsenteret. Der er man-
ge af de samme udfordringer på øerne – i tråd med 
om der er kort eller længere tids sejlads. Vi får op-
lyst, at  er der problemer med at bestille varer over 
internettet med det nye postnr., skal man kontakte 
virksomheden for at få dem til at opdatere vejregi-
steret. Ved nogle forsikringsselskaber kan man få 
billigere forsikringer efter at postnr. er ændret. Kon-
takt dit forsikringsselskab, og hør om dette er mulig-
hed. 
 
Der har været en ankesag om døgnpleje på Fejø og 
Lolland Kommune. Kommunen vil kun give hjemme-
pleje/hjælp i dagtimerne. Ankesagen er afsluttet til 
Fejøs fordel. Borgerne på øerne har ret til samme 
hjælp døgnet rundt, som i resten af kommunen. Der 
må ikke forskels behandles. Vi kontakter Horsens 
Kommune, da dette også kan blive aktuelt på Ende-
lave. 
 
Flextur  
beskrives således generelt: 
Flextur er et dør til dør tilbud til alle. Med Flextur be-
stiller du selv rejsen, og du vælger selv, hvornår du 
vil afsted - der er ingen stoppesteder og køreplaner. 
Du bliver kørt i taxa, liftbus eller personvogn med 
særlig tilladelse, og du kører sammen med andre 
kunder lige som i bus og tog.    
Der er kontakt til Horsens Kommune for at dette kan 
blive en mulighed på Endelave – det vil kunne side-
stille øboerne med samme service som på fastlandet. 
Man betaler selv et symbolsk beløb pr kørt km. Den 
eldrevne hjemmeplejebil er måske en mulighed. Ord-
ningen kan ikke bruges den 24. og 30. december. Vi 
ser frem til at dette også kan blive et tilbud på Ende-
lave for øboere, der ikke har mulighed for at køre i 
bil. 
 
Visionsmøde med Lone Blume 
Ved året grundlovsmøde er Lone Blume taler. Hun 
fortalte om sine tanker om Endelave. Det vender vi 
tilbage til den 7. november, hvor Lone Blume kom-
mer til Endelave, og fortæller om sine tanker om 
øen. Denne aften er der lagt op til et visionsmøde, 
hvor alle kan komme med deres ideer omkring Ende-
lave. Hanne Nyholt har kigget lidt i Endelaves planer 
fra tidligere, og kan fortælle at mange af de tiltag der 
har været talt om, er lykkedes – så det fortæller, at 
ting og tanker kan realiseres. 
Lone Blume fortæller hvad hun har af mærkesager 
og om hendes kendskab til Endelave og om, hvordan 
hun brænder for det gode ø liv på Endelave. Der var 
lavet 4 hovedtemaer for aftenen. Det er skolen, fær-
gen, turisme og service niveauet. 
Der kommer mange ideer, bl.a.:  Lejrskole/ natur-
fag / kursus center på skolen for Horsens Kommunes 
skoleelever. Senior bo fællesskab, indslusningsboli-
ger, permanente lejeboliger, to færger – en schuttel 
færge til flere forskellige havne og en fragtfærge i 

fælleskab med andre øer. På turisme siden – tid til ro  
- året rundt,  turist pakke løsninger, service virksom-
hederne klar til at tage imod, gå” kanioen”, stier så 
man kan cykle øen rundt. Omkring service niveauet 
vil man bare gerne at man kan få de samme mulig-
heder og tilbud som i resten af Horsens Kommune. 
 
Emnerne  bliver samlet til 4 hovedtemaer:   
- Skole: Skole, legestue og kulturhus 
- Færge: en shuttle/busfærge og en godsfærge 
- Serviceniveau: samme som i resten af kommunen 
- Turisme: koordinator og markedsføring 
    
Der kommer mange ideer og Lone Blume tager det 
hele til sig og med sig. Hun lover, at hvis hun bliver 
valgt til byrådet, vil hun være Endelaves utrættelige 
stemme. Det ved vi, når Endelavebladet udkommer. 
En god aften med god debat med forhåbentlig en ny 
politikker. 
 
Horsens Kommune 2020 
Der er lavet en plan for Horsens Kommune. Dette er i 
høring. Bestyrelsen deltager i et møde, hvor Endela-
ve vil være hoved teamet sidst i november, så vi kan 
nå at sende et høringssvar. Hvis du vil læse om pla-
nerne er det på Horsens kommunes hjemmeside. 
 
Vejene  
Vejene på Endelave, og specielt grusvejene, har væ-
ret i en meget dårlig stand. Der er kørt meget grus til 
Endelave til formålet. I skrivende stund er vejene 
ved at blive lavet, og det er så dejligt, at det nu er 
lykkedes. Vi regner med at få vejprofilerne op på 
samme niveau som i resten af kommunen – det har 
vi længe ventet på. 
 
Endelave på Horsens Kommunes budget 2018 m. flg. 
tekst: 
Endelave er en perle for enden af Horsens fjord. Øen 
byder på varieret og uberørt natur, der giver enestå-
ende muligheder for smukke vandre- og cykelture. 
Forligspartierne ønsker at sætte positivt fokus på En-
delave, og – i samarbejde med endelavitterne  – sik-
re at øen også i fremtiden er et levende samfund, der 
kan tiltrække nye borgere og turister. Derfor skal det 
nedsatte ad hoc udvalg have særligt fokus på Endela-
ve – herunder øens servicetilbud, infrastruktur og 
turismepotentiale. 
Det bliver spændende … 
 
Pva. Endelave Beboerforening 
Maja S. Hoé 

BEBOERFORENINGEN 
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”Storskraldskaffe” 
Foto: Kaninen Katrine fra Endelave 



 

 7 

SKOLEN 
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Nyt fra skolen, november 2017. 
 
Så er ¼ af skoleåret gået i skrivende stund. Og selv 
om vi i år har meget få elever, så sker der alligevel 
nye tiltag på skolen med henblik på at gøre den 
bedre og helt u-undværlig for Endelave. 
 
Biblioteket er f.eks. overgået fra at være betjent i 
ganske få timer om ugen, til at være et selvbetjent 
bibliotek med åbningstid i samme omfang som sko-
len – måske lidt mere, hvis man selv har en nøgle. 
Skolen har fået ansvaret for at sikre, at der faktisk 
er åbent. Sanne Gyde er stadig tilknyttet og lægger 
et stort arbejde i at gøre biblioteket indbydende og 
hyggeligt. Biblioteket har også fået et gevaldig 
”facelift” i form af en ommøblering og nye og lækre 
møbler, der indbyder til at man sætter sig lidt og 
kigger bøger til hjemlån igennem.  
 
I julen sidste år væltede et af træerne i skolegår-
den, det som stod lige til venstre for indgangen til 
bagbygningen. Det har efterladt et lidt u-skønt ind-
kig i skolegården, når man kører op ad Kongevejen 
og kigger ind. Så ser man en gold og bar mur med 
lidt kabelføringer på – ikke spændende. 
 
I Horsens Kommune er en fond – Gunnar Andersen 
Fonden – som giver tilskud til kunstudsmyknings-
projekter på skolerne i Horsens Kommune. Jeg tror 
f.eks. grævlingen i aulaen kommer derfra. De har, 
efter Bentes ihærdige indsats, bevilliget kr. 25.000,
- til Endelave Skole til udsmykning af væggen i et 
samarbejde mellem skolens elever og en lokal 
kunstner. Her har vi entreret med Poul fra Øvre-
gård, som er keramiker. Han ser for sig en ud-
smykning med nogle hårdtbrændte keramikfliser 
som tåler frost, nogle keramikblomster lavet af bør-
nene – det hele omslynget af rådhusvin, som alle-
rede er plantet, som ramme. I projektet indgår 
2017 muslingeskaller og sneglehuse – indsamlet af 
børnene på Endelaves strande. Vi er lige gået i 
gang, men der er et stykke vej hjem S 
Igen i år har vi deltaget i kampagnen ”Vi cykler i 
skole”. Vi udvidede dog med 2 uger, for at give vo-
res børn en chance for at kompensere for de dage 
de er på Dagnæs – for at kunne sammenligne os 
med landsresultaterne. 
 
Skolernes motionsdag, sidste fredag før efterårsfe-
rien, var vi også med på. Vi valgte at cykle Øvre 
rundt – en god, lang tur for børnene. Undervejs 

havde vi små stop med repetition af lidt træer og 
buske, og vi var indenom Pouls værksted på Øvre-
gård for at få lidt indblik i processen i at fremstille 
keramik. Vi sluttede af med pandekager og hjem-
melavet brombærsyltetøj og en spilletime med bl.a. 
skak – så var vi klar til en velfortjent efterårsferie. 
Den 2. november skal vi holde møde med beboer-
foreningen. Vi skal til at tænke i nogle tiltag som 
skal skaffe flere børn til skolen, et oplagt samar-
bejdsprojekt, da det også forudsætter noget tilflyt-
ning til øen i al almindelighed. 

 
Den daglige undervisning er inde i en god gænge 
med megen ro i undervisningen og faglige frem-
skridt for alle elever. Karin Meyer manducerer bør-
nene i det engelske og tyske sprog hver mandag 
morgen og fredag eftermiddag, Karsten har idræt 
og sløjd med dem hver mandag eftermiddag og er 
med dem på Dagnæsskolen om tirsdagen. Det er i 
øvrigt også ham som guider dem igennem det 
fjernundervisningsprojekt på Skype, som vi er en 
del af om onsdagen, i sammenlagt op til 4 lektioner 
for de ældste af børnene. Bente er her onsdag, 
torsdag og fredag til kernefagene dansk og mate-
matik. Men også Natur og teknik, historie og kri-
stendomskundskab i de perioder der er pauser i 
Skypeprojektet – de får nok af viden gør de, de un-
ge endelavitter. 
 
Vi slutter for denne gang. Næste gang vi går på, så 
hedder det 2018. Så -  selv om det virker til at væ-
re i god tid, vintertiden er i skrivende stund ikke sat 
i værk endnu – vil vi ønske alle vores følgere, både 
her i bladet og på vores Facebookside, en glædelig 
jul og et godt og lykkebringende nytår. 
 

Med venlig hilsen 
Karsten Jensen 

 
Foto: Karsten Jensen 

 
Foto: Karsten Jensen 
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To brødre af gamle Endelave slægter er  
ikke mere. 
 
Med otte måneders mellemrum har vi mistet de to 
brødre Svend Valdemar Schou og Hans Carl Ramon 
Schou i 2017. Deres forfædre kan følges mange 
hundrede år tilbage på Endelave. 
 
Deres forældre Valdemar og Elisabeth var begge fra 
Endelave, fra børnerige familier, hvis erhverv for-
trinsvis var som sømænd og fiskere. 
 
Valdemar og Elisabeth køber sammen med Elisa-
beths bror Helvetia i 1923, og her bliver Hans Carl 
født på 1. sal i 1926. Elisabeths bror flytter kort tid 
efter i eget nybygget hus på Kongevejen 17 
(Henry’s butik), og omkring 1931 flytter Hans Carl 
og hans forældre til Sjælland, til Svinget 23 på 
Christianshavn. Her bliver Svend født i 1934. Fami-
lien benytter fortsat 1. sal på Helvetia som som-
merbolig indtil midt i 1950’erne, mens underetagen 
lejes ud. Valdemar arbejder som bjærgningsdykker 
ved Svitzer og er meget væk hjemmefra i brødre-
nes første år. Omkring 1941 flytter familien til Hoff-
meyersvej på Frederiksberg, hvor Valdemar og Eli-
sabeth bliver boende til deres død. 
 
Med otte år imellem sig har de to brødre ikke den 
helt store glæde af hinanden som børn. Svend var 
vist ofte den irriterende lillebror. 
 
Typemæssigt var de også meget forskellige. Hans 
Carl var meget udadvendt, meget talende, og det 
naturlige midtpunkt i ethvert selskab, mens Svend 
var mere stille, også selskabelig, men helst i perife-
rien. 
 
Det gav sig også udtryk i deres arbejdsliv. Efter re-
aleksamen kommer Hans Carl i lære indenfor for-
sikring ved Baltika; hvorefter han tilbringer nogle 
år i marinen, som det hørte sig til i familien. Deref-
ter var han på kontor på forlaget Danmark en tid, 

og blev så midt i 
1950’erne rejsein-
spektør for Bolette, 
hvor han kørte rundt 
i landet til deres ma-
nufakturforretninger 
og reviderede regn-
skaber. Han arbejde-
de sig opad, først til 
personalechef og si-
den til administrende 
direktør. Efter ned-
læggelsen af Bolette 
forretningerne i 70’-

erne blev han i firmaet, som han også var blevet 
gift ind i ved ægteskabet med Kirsten Mandrup 
Poulsen i 1958. Han administrerede de ejendomme 
og mange aktieselskaber som Bolette fortsat havde 
i Danmark. De senere år var Hans Carl den eneste 
ansatte i Bolette i Danmark, men han tog efter me-
re end 60 år i firmaet fortsat på arbejde på konto-
ret i Skodsborg et par timer om formiddagen, indtil 
få dage før sin død d. 18. oktober i år, i en alder af 
91 år. 
 
Svend var ikke så glad for skolen og gik som 14-
årig i lære som maskinarbejder ved G.Nelholt. Også 

han tilbragte nogle år i 
marinen, og efter et par år 
i udlandet og lidt forskelli-
ge jobs kom han til Impe-
rial. Her arbejdede han 
som maskinarbejder/
værkfører og tegnede og 
fremstillede interiør og 
stole til frisørsaloner i 35 
år, indtil han gik på efter-
løn i 1998. Ca. 10 år tidli-
gere havde han kastet sig 
over slægtsforskning i de-
res slægt på Endelave, for 
at prøve at hitte rede i al 
den familie der altid blev 
hilst på, når man var på 
Endelave. Efter at have udredt sin egen familie til-
bage til sidste halvdel af 1600-tallet, fortsatte han 
med alle øens oprindelige gårdsteder, søfart og me-
get mere sammen med sin ”legekammerat”, øens 
daværende læge Steffen Hahnemann. Hvilket bl.a. 
udmøntede sig i de to bøger ”Vandring i Endelave 
By” og ”Vandringer på Endelave”, samt en masse 
arkivmateriale, der nu befinder sig på Endelave Mu-
seum. Svends sidste år blev desværre præget af en 
tiltagende Alzheimers sygdom. Han boede ved sin 
død d. 16. februar i år som 82-årig, dog stadig i 
eget hus sammen med sin hustru igennem 50 år, 
Astrid Schou.  
 
Begge de to brødre var vellidte, loyale, lune, fami-
liemennesker, - og meget glade for Endelave. 
Skønt Svend har boet og arbejdet i Grønland og 
Canada, og de begge som yngre har rejst uden for 
Danmarks grænser, havde de det bedst med hus 
og have derhjemme i henholdsvis Søllerød og 
Brønshøj, hvor de hver især boede i over et halvt 
århundrede, - og så alle sommerferier på Endelave, 
- der var aldrig tale om andet. 
 
I 1956 byggede Hans Carl sommerhus lige inden 
for molen på Kongevejen 6, på samme sted hvor 
deres mor var født og opvokset, og de to brødres 
familier har siden beboet huset på skift i alle ferier. 
Hans Carl gik sjældent glip af en færgeankomst, og 
kunne fra terrassen holde øje med trafikken på ga-
den, og de mange gæster der i årenes løb er kom-
met på besøg i haven til en pilsner og en snak. 
Svend havde oftest travlt med et eller andet prak-
tisk projekt i huset eller haven, men havde altid tid 
til en snak med besøgende, og gerne med de gamle 
endelavitter. Også han nød de tidlige morgener på 
havnen ved den første færgeafgang eller en mor-
gentur ud til køerne med Hans Henriksen. 
 
Begge vil være stærkt savnet af familie og venner. 
 
Æret være deres 
minde 
Mette Kjær Schou 

MINDEORD 
 

ENDELAVEBLADET  //  15. ÅRGANG 2017 
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Endelave Bibliotek har nu fungeret med en selvbetjeningsenhed i 3 måne-
der med udvidet åbningstid. 
Åbningstiden er i skoletiden på hverdage fra kl. 8.00 til kl. 17.00.  Det vil 
sige, at hoveddøren til biblioteket og Maskinrummet er åben.  
I weekender, helligdage og skoleferier er døren til biblioteket og Maskin-
rummet låst. 
 
Det er dog muligt at benytte begge faciliteter ved køb af nøgle til hoveddø-
ren. Prisen er 100 kr. og refunderes ved aflevering af nøgle. 
 
Nøglen kan købes på biblioteket i den bemandende åbningstid onsdage 
mellem kl. 15.00 og kl. 17.00 eller ved henvendelse til beboerforeningens 
formand Jens L. Olsen, Vesterby 41B.  
 
Den udvidede åbningstid har betydet øget udlån og flere besøg på bibliote-
ket. 

Desuden er lokalerne opdate-
ret med nye møbler, tæpper 
mm. og ikke mindst flere bø-
ger. 
 
I vinterhalvåret er der læsekreds på biblioteket ca. en ons-
dag om måneden. Alle kan være med. Mød op på biblioteket 
en onsdag og få mere information. 
 
Sanne Gyde 

BIBLIOTEKET 
 

ENDELAVEBLADET  //  15. ÅRGANG 2017 
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STORM PÅ ENDELAVE 
 

ENDELAVEBLADET  //  15. ÅRGANG 2017 

 

Alt kloak– og belægningsarbejde udføres 
 
Entreprenør Per Faber 
Aut. Kloakmester 
 
 
 
 
 
 

Engmarksvej 34, Åes 

 

8700 Horsens 
 
 
 

Tlf. 75 66 90 50 / 20 20 28 44 

 

• Robotsvejsning 

• Smedearbejde  

• Pladearbejde 

• Fremstilling af stålstel til           
møbelindustrien 

• Butiksinventar 

• Enkeltstyks- og seriearbejde 

• Produktudvikling, vi deltager       
gerne i prototype udviklingen  
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REBSLAGERVEJ 2E - 5471 SØNDERSØ 
28 19 49 82 - THOMAS@JMROR.DK 

    

Glashuset 

Glaskunst fra eget værksted 

Birkunst 

Smykker - Halskæder - Fade - Hobithuse -  Armbånd 

Kongevejen 40  -  8789 Endelave 
www.birkunst.dk - mail@birkunst.dk 

Telefon 29 45 81 21 

Kom ind i glashuset og se! 
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Foto: Karsten Kragh Hansen 

 
Foto: Karsten Kragh Hansen 
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Produktion, omfletning og reparation af:  
Poul Kjærholm PK 20, 22 og 24 

 
Lene Iversen 

Skippergaarden  -  Kongevejen 14  -  8789 Endelave 
  Mobil: 51 55 66 08 

 www.endelaveflet.dk  -  info@endelaveflet.dk 

 

v/ Leif Jørgensen 
Havhornet 15   -   8789 Endelave 

Tlf. 75 66 15 51   -   Mobil: 40 44 56 35 
 

SALG AF  
JULETRÆER OG 

PYNTEGRØNT 
FRA ENDELAVE 

 

LOUISENLUND 
Lej et gods på Endelave 

 

Plads til ca. 56 personer 
 

Læs mere og book online: 
www.louisenlund-endelave.dk 

 
 
 

Louisenlund I/S - info@louisenlund-endelave.dk 

 PEJSETRÆ FRA  

 LOUISENLUND SÆLGES 
 

 

 

 

 

Leveret på øen i ca. 3 mtr. længde - 275 kr. pr. rummeter 
Sanke træ op til 12 cm i diameter  
Afhentet  pr. rummeter 100 Kr. 

Andre længder og kløvet træ efter aftale 
Levering efter aftale 

 
 

 
 
 

Henvendelse på tlf. 40 56 31 94 eller 40 18 00 20 

LS SERVICE 

 

VINDUESPOLERING 

 

 

 

        Vi kommer til Endelave hver 8. uge! 

 

 

 

 

v/ Peer Simonsen, Lysagervænget 34, 8722 Hedensted 

Tlf. 75 89 03 01 - Mobil 40 59 53 01 

www.ls-service.dk - info@ls-service.dk  
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ENDELAVE KIRKE 
Sognepræst: Jens Peder Baggesgaard 

Sognepræst: Karen Holdt Madsen 

Sognepræst: Bettina Erbs Hillers 

Sognepræst: Jesper Hyldahl 
Graver: Desirée Hougesen 

Telefon vedr. kirkegården 

Kirkesanger: Susanne S. Kristensen 

Organist: Margit F. Kristensen 

Kordegn: Marianne Schønwaldt 
Kasserer: Anna Marie Søvang 

51 23 82 79 

75 64 49 79  
75 68 24 48 

21 27 17 72 

21 22 98 42 

21 67 01 58 

21 28 24 16 

29 62 09 89 

75 64 32 33 

75 68 90 17  

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne 

 
 

 
 
 

 

december 2017 -  januar 2018 

 

Endelave Kirke 
ønsker alle  

en rigtig Glædelig jul  
og et Godt Nytår 

 

 

Advent som nudging 

 

En af mine første erindringer stammer fra tiden op mod jul. Mine tre ældre søskende og jeg havde fået børnenes u-

landskalender til deling. Som decemberdagene skred frem, åbnede vi på skift en låge. 
Men én dag befandt jeg mig alene i stuen, hvor kalenderen stod til pynt oven på fjernsynet. Ikke højere end at jeg med mine 
knap fire år godt ville kunne nå den. Og det kunne jeg. Og jeg tog den. Og jeg åbnede ALLE lågerne – også den store til d. 
24., som ellers iflg. rækkefølgen tilfaldt min storesøster. 
Den dag lærte jeg, at advent er anger og bod. 
 

Men jeg fik også en fornemmelse af, at adventstid er forberedelse og forventning. 
Jeg var kun et lille barn, og det dér med behovsudsættelse havde jeg ikke helt fået styr på. Jeg var edderspændt på, hvad der 
gemte sig bag de låger, og den spænding måtte jeg have udløst her og nu – uden hensyn til køkultur og mine ældre søskendes 
følelser. Men da jeg så, hvor stor deres sorg var, dæmrede det for mig, at de havde været glade for langsommeligheden. Den 
havde ikke anstrengt deres tålmodighed, den havde strakt deres forventning. De vidste godt, at tiden ikke gik hurtigere ved, at 
man åbnede alle låger på en gang. Åbnede man lågerne straks, ville decemberdagene være grå og lange; åbnede man dem 
derimod dag for dag, ville december få et særligt skær, så Dagen, der ventede forude, kom til at stå endnu mere lysende. 
I modsætning til mig forberedte mine søskende sig på juleaften ved at strække forventningen – nyde den og lade den vare så 
længe som muligt. De forstod den rette værdi af en julekalender. 
   
En julekalender er ikke tænkt som en uimodståelig fristelse for det utålmodige barn. Den er en sindrig form for nudging, der 
skal få barnet til at føle, at ventetiden ikke er ulidelig lang – at det ikke er et tidsvacuum, som man ikke ved, hvornår ender. 
Nudging er et psykologisk fif: et umærkeligt puf i en hensigtsmæssig retning. 
Kalenderen er nudging. Den er små dryp af glæde, som belønning af tålmodighed og til beroligelse af de forventningsan-
strengte sind. En forvisning om, at tålmodigheden er set og anerkendt – og fulgt op af en nøjagtig information om, hvornår 
forventningen skal forløses. 
Omtrent, som når bilister bevæger sig ind på en motorvejsstrækning med vejarbejde og med jævne mellemrum får informatio-
ner om, at nu er der kun 10, 5 og sluttelig 1 km tilbage, inden de kan accelerere til 140 km/t. Det dæmper aggressionerne og 
fylder bilisten med en salig følelse af, at målet nærmer sig. 
Han glæder sig over hvert nyt budskab. Det er også nudging.  
 

Adventstidens tekster, som de læses under gudstjenesterne i december måned, er nudging på sit helt eget plan. I et roligt frem-
adskridende tempo føres vi fra tekst til tekst, som bringer os nærmere og nærmere til højdepunktet: Jesu fødsel. Hver tekst 
undervejs er små gaver, der både taler ind i den lyttendes tid og samtidig peger fremad mod det forjættede.  
Fra 1. adventssøndags beretning om Jesus, der læser op fra Esajas’ Bog i synagogen i Nazaret: ”Han har sendt mig for at brin-
ge godt budskab til fattige […], for at udråbe et nådeår fra Herren”; over 2. adventssøndags fortælling om de tålmodigt ven-
tende brudepiger og 3. søndags gengivelse af Zakarias lovsang til 4. søndag i advent, hvor Johannes Døberen overgiver plad-
sen til Jesus. 
Det er teksterne fra 2. række, vi bruger i år, så vi må undvære Jesu indtog i Jerusalem og Esajasteksten om Libanons og Kar-
mels glans. Men det forhindrer os ikke i at synge de salmer, der er skrevet over 1. tekstrækkes tekster. Og at synge dem er 
som at genopleve barndommens glæde over at åbne dagens låge. Tænk, hvis vi skulle springe adventstiden over og gå direkte 
til julesalmerne. Hvis vi ikke skulle synge: ’Vær velkommen Herrens år’, ’Blomstre som en rosengård’, ’Tak og ære være 
Gud’, ’Gør døren høj, gør porten vid’. Tænk, at skulle undvære netop det, der gør ventetiden god at være i, som både er denne 



 

 13 

reflekterende besindelse på nuet og frydefulde længsel efter det lovede.  
 

Advents tekster og salmer er tilsammen nudging, der får os til at falde til ro i 
tiden. De giver den mening i sig selv ved at forberede os på det, der venter – 
forsikrer os om, at det kommer, når tiden er inde.  
De forhindrer, at vi grådigt forspiser os på julen før tid, med det resultat, at den 
ingen glæde bringer, men kun en sær hul fornemmelse af at være kommet 
snublende ind i den og væltende ud af den.  
 

Så jeg vil gerne nudges i adventstiden. Kærligt puffes i den retning, der leder 
til budskabet om Jesu fødsel. 
Glædelig adventstid. 
 

Karen Holdt Madsen 
 

 
Adventsfest 

Onsdag 6. december kl. 19.30 i Præstegården 

Menighedsrådet sørger for vådt og tørt. 
I skal bare komme med glade sind og smurte stemmebånd 

 
 

Lucia og Ni læsninger 

Igen i år holder vi Lucia optog i kirken med skolebørnene 
samtidig med at  
der er 9 læsninger, som jo er forskellige bibelske læsninger der 
dækker fra  
skabelsen til den yderste dag eller genløsningen som det hed-
der med et mindre  
dramatisk ord. 
Læsninger, fællessalmer og solosang afløser hinanden. I år 
kommer Clara  
Rosendal og synger, akkompagneret af Margit på orgel. 
Clara Rosendal er 21 år og bor i Jelling. Hun blev efter studentereksamen  
optaget på på MGK (musikalsk grundkursus) i Herning, som klassisk-sanger.  
Til daglig virker hun som kirkesanger i Hvejsel Kirke.  

 

Julens gudstjenester 

Som det fremgår af gudstjenestelisten, så holdes der ikke gudstjeneste  
1. eller 2. juledag. 
Men dog juleaften kl. 13.45 så Jesper kan nå færgen kl. 14.50 og komme  
hjem og holde jul med sin familie.  
 

Vi har i MR besluttet at prøve med 3. juledag. Så er færre nok optaget af  
familiejulefrokoster, og dem der har fejret jul på fastlandet er også nået  
hjem igen og kan komme i kirke herhjemme. 
 

Vi håber det er en god ordning for alle. 

                Jens Peder Baggesgaard 

 
 

  
 DECEMBER 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 3.   1. søndag i advent 
    Jesper Hyldahl 

 

 

 

 søndag d. 10.   Lucia + Ni læsninger 
    Jens Peder Baggesgaard 

        

 

 

 

 søndag d. 24.  Juleaften kl. 13.45  
    Jesper Hyldahl 
 

 

 

 

 onsdag d. 27.  3. juledag  
    Jens Peder Baggesgaard 
 

  
 

 
 

 JANUAR 

 

 

 

 

 søndag d. 7.     1. søndag e. Hellig Trekonger 
    Bettina Erbs Hillers 
 

 

 

 

 

 

 søndag d. 21.   3. søndag e. Hellig Trekonger 
    Karen Holdt Madsen 
 

 

 
 
 

 FEBRUAR 

 

 

 

 

 søndag d. 4.     Kyndelmisse kl. 19.30  
    Jens Peder Baggesgaard 
 
 

 

 

 

  

Gudstjenester 
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i  

Endelave Kirke kl. 11.05 

ENDELAVE MENIGHEDSRÅD 

Dorthe Munk Olsen 

Birthe Møller Olsen 

Lars Herlev 

Claus Holm 

Thomas Uhre Fenger 

75 68 90 66 

24 48 42 20 

40 83 67 01 

26 82 95 07 

20 32 49 10 
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På den lille landsbys hovedgade lå et stort hus, næ-
sten skjult mellem store træer, og en uplejet have. 
Kun ganske få kendte noget til ejeren, som havde 
trukket sig tilbage fra det daglige liv i byen. Han 
havde tidligere været gift, men konen var rejst til 
en anden del af landet, hvor hun var blevet gift 
igen og fået et par børn med sin nye mand. – Dette 
havde tilsyneladende slået den nu gamle mand no-
get ud af kurs, og hans tidligere noget vrantne væ-
sen, som havde drevet konen ud af ægteskabet, gik 
nu over i dyb depression og afsondrethed fra det 
lokale samfund. Dog havde han hjælp til det dagli-
ge husarbejde af skiftende fruer, som gerne ville 
tjene lidt til økonomien i sin egen familie.  
 
Den gamle særling, som han blev omtalt i byen, 
havde dog ikke problemer med økonomien selv, da 
han stadig var ejer af en maskinfabrik i den nærlig-
gende større by, hvor han havde været dygtig til at 
ansætte meget kompetente medarbejdere, som nu 
selv drev fabrikken på bedste vis, og kun sjældent 
så noget til fabrikanten.   
 
Til daglig sad han gerne og læste aviserne, som 
blev bragt af avisdrengen i byen. Hans yndlingsstol 
stod i karnappen ud mod gaden, hvor han også 
kunne følge lidt med i trafikken gennem byen trods 
det tætte bladhang. – Nu var det blevet vinter, og 
bladene var faldet af buske og træer, og han havde 
bemærket en ung pige i nogle usle klæder komme 
trækkende med et bundt grene efter sig i et kort 
reb. – Det gentog sig næsten hver eftermiddag, og 
manden blev nysgerrig, og spurgte avisdrengen 
hvem pigen var. Denne kunne oplyse, at det var en 
pige fra hans egen klasse i skolen, og at hun boede 
lidt længere henne i byen med sin mor, i et lille 
hus, som de prøvede at holde opvarmet med de 
rådne grene, som pigen samlede i den lille skov 
uden for byen. Moderen var kommet galt af sted på 
sin cykel en dag og havde brækket armen. Oven i 
denne ulykke var hun desuden blevet fyret på sit 
arbejde, og hun var nu landet på kommunens fat-
tighjælp, som ikke rakte til noget ordentligt brænde 
til kakkelovnen og de øvrige fornødenheder i den 
lille familie. Avisdrengen fortalte yderligere, at pi-
gen var den dygtigste pige i klassen, og at hun altid 
havde lavet sine lektier til tiden, - noget han ikke 
selv var så nøje med. 
 
Denne beretning rørte ved noget dybt inde i den 
gamle mand. Han havde nok tænkt lidt på fremti-
den, og kunne nok se frem mod en trist alderdom 

uden nogen til at tage over efter sig. – Der kunne 
jo ikke ske nogen skade ved at han tog sig lidt af 
denne lille familie og hjalp dem gennem denne 
svære tid. – Han bestilte derfor et godt læs kul og 
koks til levering hos den pågældende familie, og gik 
selv hen for at sikre sig, at ordren var blevet effek-
tueret. Han ringede på og blev inviteret inden for i 
en dejlig varm stue, hvor det nye brænde gjorde 
god fyldest. Pigen var dog ikke hjemme, da hun 
stadig drog ud i skoven, hvor hun snart havde ryd-
det skovbunden for nedfaldne grene. Han blev budt 
på kaffe og lidt hjemmebagt kringle, noget han ikke 
havde fået i de mange år, han havde boet alene. 
Samtalen mellem dem gik forbavsende godt, skønt 
han ikke var vant til de længere samtaler, og han 
ville jo også gerne hilse på den unge pige, som jo 
havde vakt hans interesse. Hun kom da også slæ-
bende på sin grendynge før det blev mørkt. Hun 
blev meget overrasket over at møde den fremmede 
mand, særlingen, som hun nok havde hørt omtalt i 
skolen. Han spurgte om hvad hun hed, og hvor 
gammel hun var. Og hvad hun havde tænkt på at 
uddanne sig til efter skolen. – Jo, hun havde nok 
lyst til at blive lærerinde, da hun havde opgivet at 
læse videre i gymnasiet og søge ind på universite-
tet. Hendes største ønske var at blive biolog, men 
det havde de ikke råd til, da hun ikke kendte noget 
til tilskudsmuligheder og evt. fripladser. – Samtalen 
gik lidt i stå igen, og han havde da også fået stillet 
sin nysgerrighed så nogenlunde. Han sagde tak for 
kaffe og gav hånd til mor og datter til farvel.  
 
Derhjemme grublede han over, hvordan han kunne 
hjælpe sine nye bekendte. Det havde ligesom klaret 
lidt op i hans hoved, at det havde gået så godt med 
besøget hos dem, og han besluttede at ville invitere 
dem til en middag hjemme hos ham. – Han gik der-
for hen til moderen næste formiddag og fik et posi-
tivt svar på sin invitation. – Hushjælpen blev sat i 
gang med forberedelsen med indkøb og rydning af 
spisestuen, som ikke havde været i brug i de sidste 
20 år. – Der skulle også købes blomster til nogle 
vaser samt nogle stueplanter, som han ikke havde 
tænkt på i så mange år. – Der blev godt nok hvi-
sket blandt fruerne i byen om, hvad der dog var i 
gære hos særlingen, men der slap ikke noget ud, 
som de kunne gå videre med. 
 
Dagen oprandt, og han glædede sig til igen at have 
lidt liv i huset, skønt kun for en kortere tid. De an-
kom til den aftalte tid, og han kunne se, at de hav-
de gjort lidt ud af at tage deres pæneste klæder på, 
og håret sat op på en anderledes måde, end da han 
havde set dem sidst. – Det store hus var i dagens 
anledning lyst op i alle stuer, og tog sig ikke så tru-
ende ud, som man kendte det til daglig. – Der var 
ikke sparet på noget ved middagen, og hushjælpen 
havde virkelig formået at lave det hyggeligt og 
frembragt en lækker tre retters menu. – Senere på 
aftenen fik de kaffe med småkager og lidt sødt til. – 
Hushjælpen var nu gået hjem, og samtalen kunne 
nu gå lidt friere. Han fortalte lidt om sit liv, og 
hvordan han var endt som det specielle menneske, 
særlingen, noget han udmærket vidste, at man 
kaldte ham i byen. – Det havde hjulpet på hans 
sind at lære dem at kende, og han havde besluttet 
at ville bekoste pigens uddannelse, hvis de ville la-
de ham gøre det.  
 

EN JULEHISTORIE 
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Det blev til flere gensidige besøg, og de forsøgte 
ikke at skjule noget over for folks nyfigenhed, og 
der udviklede sig en gensidig varme over for hinan-
den, skønt en aldersforskel på femten år syntes at 
være en barriere. Det var lidt af en hurdle for pigen 
at se sin mor blomstre op, da det netop i hendes 
optik var en alt for gammel mand hendes mor var 
ved at falde for.  
 
Juleaften blev aftalt at skulle holdes sammen i hans 
store hus. Juletræet var blevet købt sammen med 
ny julepynt. Gåsen skulle klargøres og sættes i ov-
nen, og da han var komplet uvant med alt i et køk-
ken blev de enige om, at hun skulle komme og kla-
re det praktiske, og der var ikke behov for at have 
hushjælp denne dag. Mens hun arbejdede i køkke-
net, luskede han omkring som en forelsket hankat 
og lavede mange afstikkere for at se, hvordan det 
gik, om der var noget, han kunne hjælpe med, og 
han endte da også med at få et hurtigt kys på kin-
den, og besked på at passe sin avislæsning. 
 
Imens fik han tid til at få juletræet på fod og pigen 
hjalp ham med at få det pyntet. Derefter gik de to i 
kirke for at høre juleevangeliet læst op og synge 
nogle af julens hymner. Mange af byens borgere fik 
et hurtigt kig mod de to, og der blev hvisket sam-
men rundt omkring. Han kunne nok fornemme den 
opmærksomhed de vakte, men pigen lod sig ikke 
mærke med noget, hvilket han tog som et godt 
tegn på en gryende forståelse. 
 
Hjemme igen mærkede de en dejlig duft fra køkke-
net, og pigen skyndte sig ud for at hjælpe sin mor 
med de sidste gøremål. Der var dog ikke de store 
ting, som manglede at blive lavet, og hun blev sat 
til at dække bord. – Efter en lækker middag med 
veltilberedt hovedret og dessert med tilhørende vi-

ne blev træet 
tændt, og de gik 
syngende rundt om 
det. Nu blev det tid 
til at udveksle ga-
ver, og pigerne hav-
de skillinget sam-
men og købt en ny 
tegnebog med man-
ge rum, og lagt 
nogle få mønter ind 
i den. De havde set 
ham med sin gamle 
lommepung, som mest af alt lignede noget, som 
var lavet af muldvarpeskind, og syntes af have flere 
huller, så den ikke kunne holde på mønterne. – Pi-
gen fik en ny fornem lædertaske til de fremtidige 
studier, og moderen fik en dejlig, lun frakke med 
pelskrave, som nok kunne holde vinterens kulde 
ude. 
 
I aftenens løb fik han foreslået, at han gerne ville 
ansætte moderen til at holde hus for sig til en pæn 
løn, og at de begge skulle flytte ind i det store hus, 
hvor der var rigelig med plads til dem alle, så hver 
kunne have sin egen private del af huset. – Det 
kunne ordnes lige efter nytår, hvor han så ville ha-
ve afsluttet sit arrangement med de øvrige hus-
hjælpere.  
 
Senere på det nye år kunne man af folkesnakken 
forstå, at det store hus var kommet til live igen, og 
der blev også hvisket lidt om noget med romantik, 
- så det skulle såmænd nok passe! 
 
God jul – kære læser 
Børge Birkmose 

Butik med Endelave produkter i Lægeurteha-
ven - Vil du være med? 
Som I kan læse i Sannes indslag om medlemsmø-
det i oktober, vil vi satse på at Lægeurtehaven fort-
sat skal eksistere og være et aktiv for øen på trods 
af, at vi har haft en meget problematisk sæson 
2017.  
 
Her vil jeg kun skrive om butikken, for vi ved at 
rigtig mange har været kede af, at man ikke har 
kunnet købe noget i butikken i 2017. Det kan ikke 
lade sig gøre fremover at drive butikken som den 
har været  fra 2006 til 2016, for det har vi ikke re-
surser til. Derfor vil vi forsøge en anden model, 
nemlig at lave en butik med fællessalg af Endelave-
produkter. Butikken kommer ikke til at høre under 
foreningen Lægeurtehaven, men får lov til at benyt-
te foreningens lokaler. Der vil ikke blive krav om, at 
det der sælges er økologisk, ligesom det ikke kun 
behøver at være fødevarer. Kravene er, at produk-
terne er fremstillet på Endelave eller af råvarer fra 
Endelave.  
 
Når man er med i fællessalget, sælger man ikke 
sine varer til butikken, men i butikken. Derfor er 
alle som er med i butikken selv ansvarlige i forhold 
til SKAT, d.v.s  for om deres virksomhed har CVR 

nummer eller er hob-
byvirksomhed  og 
hvordan man betaler 
sin skat. I forhold til 
Fødevarestyrelsen vil 
den enkelte  produ-
cents varer i den stør-
relsesorden der kan 
sælges i Lægeurteha-
ven, høre til i det der 
hedder ”under bagatel-
grænsen”.  
Til mødet i Lægeurte-
haven i oktober fik jeg 
tilsagn fra en håndfuld 
endelavitter, der gerne 
vil være med i sådan 
et fællessalg af ø-
produkter, men hvis 
der skulle findes flere 
interesserede, så send mig en mail eller ring. Jeg 
vil indkalde alle interesserede til et møde i starten 
af januar, så finder vi sammen ud af hvordan, vi 
skal lave konceptet. 
 
Venlig hilsen 
Tove Yde 

Ø-PRODUKTER 
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Her kommer næste del af Ebba Rasmussens 
erindringer. 
 
Jeg kommer ud at tjene. 
 
Min første plads var hos en lægefamilie med 5 
børn. Jeg skulle holde deres værelser, få pigerne op 
om morgenen, koge havregrød til dem på brænde-
komfur, tage mig af den mindste, så fruen kunne få 
fred. Jeg skulle også tømme alle potter og spande 
fra værelserne og spandene fra de to wc-er, der var 
inde i huset. Det hele skulle graves ned i haven. 
Kirsten, den mindste, var ikke renlig, så der var 
også bleer at vaske. Jeg fik 20 kr. om måneden i 
1932, og jeg var der et år. Jeg fik senere at vide, at 
Kirsten havde låst sig inde på wc-et og leget med 
tændstikker. Der var gået ild i hende, og hun kom 
på sygehuset, men døde efter en måned. Det var 
åh så frygteligt. Jeg bestemte, at hvis jeg fik en 
pige engang, så skulle hun hedde Kirsten. 
 
Min plads nr. 2. Min far og mor var flyttet til Mø-
ballegård, og de havde brug for min hjælp i stal-
den. Jeg skulle malke, hjælpe med at koble køerne 
og trække dem i marken. De stod i tøjr og skulle 
flyttes flere gange om dagen. Vi kørte med vand-
vognen, og når vejret blev så godt, at de kunne 
være ude hele døgnet, blev de malket ude i mar-
ken. En gang blev der et frygteligt tordenvejr, og 
da rendte jeg hjem. Jeg fik mange skæld ud, for 
mælken skulle jo være klar til mælkevognen kom. 
Jeg klarede næsten 1 år. 
 
Plads nr. 3. Her var jeg kun en måned, da der 
kom bud hjemmefra, om jeg ikke kunne blive løst 
af pladsen og komme hjem og hjælpe, fordi far 
skulle på sygehuset. Jeg blev hjemme, til de fik an-
den hjælp. Jeg opsøgte en lille gård i nærheden og 
spurgte, om de manglede en pige. Det gjorde de, 
men kun for sommeren. Gården var meget gam-
meldags og besværlig at arbejde på. Vi havde ingen 
vand; det skulle hentes nede i engen, og når vi va-
skede storvask, gik vi ned og skyllede tøjet i engen. 
Når det blev høst, blev det meste af kornet høstet 
med le; det var strengt med alle de tidsler. Da vi 
kom til roehøsten, trak vi roerne op med hænderne 
og skar toppen af med en brødkniv. Jeg fik nogle 
slemme snitsår i fingrene. Trods alt havde jeg det 
rigtig godt der, og det var strengt for mig at skulle 
fra dem 1. november. 
 

Plads nr.4.  Min mor havde bestemt, at jeg skulle 
til pastor Mørk på Endelave. Det var et stort, koldt 
hus at arbejde i. Om morgenen skulle der fyres op i 
komfuret og 3 kakkelovne. Og jeg skulle lave mor-
genmad, inden præstens kom op. Fru Mørks mor, 
fru Hofmeier, boede på 1. sal, hvor hun havde et 
lille bord med et primusapparat og en ovn. Hun var 
svensker og meget skrap. Syntes hun præsten hav-
de sagt noget forkert under gudstjenesten, måtte vi 
høre på bebrejdelser under hele søndagsmiddagen. 
Hvis der hang tøj ude på snoren, kunne hun sige til 
mig, at jeg skulle tage det ind, og når så fru Mørk 
kom, bad hun mig hænge det ud igen. Havde jeg 
været lidt ældre, havde jeg nok ikke fundet mig i 
det. Jeg havde ikke fri i dagene mellem jul og nyt-
år. Da skulle jeg pudse kobber- og messingtøj, 
mens andre var til fest. Jeg søgte plads hos Ingvard 
Lave til 1. maj, og det blev jeg glad for, selv om de 
ikke bad bordbøn. 
 
Plads nr. 5.  Ingvard boede sammen med sin mor, 
og jeg havde det godt der. Efterhånden blev jeg 
næsten som kone på gården, og Ingvard havde et 
godt øje til mig. Hans mor fik mistanke om det, og 
en dag pakkede hun en lille bylt tøj og træsko og 
gik til byen. Hun havde en kusine, som boede lige 
over for kirken, og her ville hun spørge, om hun 
måtte bo. Hun blev imidlertid  overtalt til at tage 
hjem igen. Der var jo heller ingen, der havde 
spurgt mig. Jeg var kun 18 år, og Ingvard var dob-
belt så gammel. Jeg spekulerede ikke i et fornufts-
ægteskab, så tiden var kommet til at skifte plads. 

Jeg var der i to ½ år og havde 
været glad for at være der. 
 
November 1937.  Jeg var 19 år 
og kom til præstegårdsforpagter 
Niels Knudsen som husbestyrerin-
de. Min veninde tjente hos post 
Olesen lige over for, og vi fulgtes 
til møderne i KFUK, der blev holdt 
i  tårnet på Jens Peders hus (nu 
Poul Bækkelunds), og KFUM der 
blev holdt samme aften i Louises 
hus (nu Claus Holms). 
Bernhard og jeg blev kærester, 
og da Bernhard hørte, der skulle 
laves en udstykning fra Louisen-
lund, søgte og fik han en af de 
største på 24 tdr. land. 

 
Hestestald 
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Farbror Walter Christmas som ung officer 
(Wikipedia) 

HK Grovvarer - HK Olie - HK Trælast - læs mere på www.hk-hornsyld.dk 

Nørregade 28 - DK-8783 Hornsyld - TLF. 75687300 - post@HK-hornsyld.dk 

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S 

Endelave Alternativ WellnessEndelave Alternativ WellnessEndelave Alternativ WellnessEndelave Alternativ Wellness    

Zoneterapi - Massage - Kranio sakral terapi E-mail: lisebirkmose@gmail.com 

Lise Birkmose 

Vesterby 37, 8789 Endelave 

21 46 43 31 

Ring og aftal tid 

Start din ferie på Endelave med en dejlig 
afstressende / afslappende behandling hos: 

vestjyskbank.dk/horsens 

Kongevejen 15     -    8789 Endelave     -     Tlf. 75 68 90 21     -     www.endelavekro.dk     -     info@endelavekro.dk 

Velkommen på Endelave Kro - her bliver du mæt…! 
God dansk kromad til rimelige priser 

Billige værelser hele året 

Endelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveri    

Ø-JULEFROKOST 

Lørdag d. 9. december 2017 

Tilmeld jer i god tid 

Se pælene eller ring! 

FREDAGS-QUIZ  
Alle fredage kl. 20.30 

Kom frisk alle sammen! 
 

ÅBENT I WEEKENDER 

Se gældende åbningstider 
på hjemmesiden 
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 Åbningstider:                 
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 Udenfor åbningstid:        Henvendelse tlf. 75 68 90 33 eller 21 66 52 99  
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I 1938 blev vi ringforlovede, og jeg blev kokkepige 
på Østbirk Hotel, hvor jeg kunne tjene mere end på 
Endelave. Imens boede Bernhard hos sine forældre 
på Strandgården, og når han havde fri, kørte han 
sand og ral fra stranden til byggematerialer. Han 
lavede selv alle cementstenene til de udvendige 
mure. 
Min tid på hotellet var god, og jeg tjente godt. Vi 
lukkede kl. 10, og så skulle fru Yding og jeg en tur i 
kælderen og se, hvad der skulle bruges til næste 
dag. Vi havde ikke fryser og køleskab. Det var be-
sværligt, men jeg blev der ½ år, og så rejste jeg 
hjem. 
 
Min tid på Louisenlund.  Den nye ejer på Louisen-
lund præsenterede sig som murer, sømand, hval-
fanger og løvetæmmer Hjalmar Olsen, og han skul-
le bygge 5 ejendomme. Jeg var ansat som kokkepi-
ge, og vi var 25 daglige mennesker, så der var no-
get at se til. Olsens var nogle herlige mennesker at 
være sammen med. Om aftenen gik vi til stranden , 
og der blev spillet og sunget, så al dagens besvær 
blev glemt. Vandet vi skulle bruge i køkkenet blev 
pumpet op i en beholder, som stod oppe på ko-
staldsloftet, og trykket derfra var nok til at presse 

det over i 
køkkenet. 
Vandet 
blev pum-
pet op 
afbrønden 
ved hjælp 
af en 
 pumpe 
nede i 
brønden 
og så  
nogle 
tandhjul 
og en 
bom hen over brønden. En hest blev spændt for, og 
så skulle man gå sammen med hesten i rundgang 
om brønden. En kedelig bestilling. 
 
Endelave Museum 
Liselotte Krogh 

 

 
Louisenlund 
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Sidste nyt fra Lægeurtehaven 
 
Årets sidste måned er begyndt og lægeurtehaven 
slutter af med julemarked i cafeen den 2. december 
fra kl. 11.00 til 15.00. 
Der bliver mulighed for juleindkøb i de mange bo-
der, og der er traditionen tro gløgg og æbleskiver 
til rimelige priser. 
Æblekagekonkurrencen i efterårsferien måtte be-
styrelsen desværre aflyse på grund af for få til-
meldte kager.  Efterfølgende har det vist sig at flere 
mulige deltagere holdte sig tilbage, idet de i god tro 
mente, der allerede var tilmeldt mange andre kom-
battanter.  
Den opfattelse kunne man sagtens have ,når vi er 
bekendt med mange deltagere de sidste åringer.  
Men sådan blev det ,og vi vil prøve til og invitere til 
æblekagekonkurrence også i 2018.  
 
Trods den aflyste æblekagekonkurrence mødte der 
omkring 30 deltagere op i det årlige medlemsmøde 
i oktober. 
Der var 2 emner på dagsordenen: Dels orientering 
om situationen omkring forpagtning og bestyrel-
sens plan for næste år 2018. 
 
Vedr. forpagtersituationen 
1. maj forpagtede Alberto Elisetti Endelave lægeur-
tehave: besøgshaven, urteproduktionen samt ca-
feen. I forbindelse med etablering af sin virksom-
hed ændrede forpagter Alberto Elisetti certificering 
fra almindelig drift til økologisk drift i cafe og urte-
produktion i forhold til fødevarestyrelsen. Dette vi-
ste sig at give betydelige udfordringer til at komme 
i gang med forretningen. Cafeen åbnede først efter 
3 uger, hvor certificeringen i en periode blev æn-
dret retur til ikke økologisk. Urteproduktionen blev 
kompliceret af ændringen af certificeringen og på 
trods af, at Lægeurtehaven er godkendt til økolo-
gisk dyrkning, kunne urterne  fra det foregående år 
ikke anvendes i forpagters virksomhed med den 
økologiske certificering,  han ønskede. Derfor fik 
forpagterne tilbagebetalt det beløb, han havde be-
talt for køb af tørrede urter. 
 
Fødevarestyrelsen var meget langsommelige i de-
res behandling af tilladelsen til produktion af økolo-
giske urteprodukter, og den kom først i juli. 
Forpagterne kom aldrig i gang med en urteproduk-
tion og valgte ikke at åbne butikken med salg af 
andre produkter. 
 
I slutningen af juni fravalgte forpagterne besøgsha-
ven i sin forpagtning og foreningen Endelave Læge-
urtehave overtog pasning og vedligeholdelse. 
I august vælger forpagterne ikke at betale forpagt-
ningsafgift, da han ikke er tilfreds med sin omsæt-
ning. Det samme gør sig gældende for september. 
Bestyrelsen opfodrer skriftligt forpagterne til at be-
tale forpagtningsafgift, idet der ved manglende be-
taling ikke kan indgås en kontrakt for 2018. 
I oktober vælger forpagterne at stævne Endelave 
lægeurtehave for manglende omsætning i forhold 
til det, han havde forventet i relation til forrige års 
omsætning. 
 
Endelave Lægeurtehave har arrangeret sig med en 
advokat i LMO, som på  foreningens vegne nedlæg-
ger påstand om frifindelse. 

På generalforsamling den 17/2 kl. 11 i Endelave 
Lægeurtehaves cafe kan der stilles uddybende 
spørgsmål til sagens forløb og problemstillinger, der 
har været undervejs. 
 
Plan for 2018 
Bestyrelsen har besluttet at besøgshaven skal op-
graderes og gøres mere spændende og interessant 
at besøge. Tove Yde står for planlægning af dette.  
I 2018 vil foreningen fortsat have hjælp fra senior 
medarbejder i Horsens kommune 15 timer pr. uge 
frem til midt august til besøgshaven og udenoms 
arealer. 
Foreningen vil derudover ansætte en flexjobber ca. 
10 timer pr. uge fra 1. Jan. 2018. 
 
Urtehaven og urteproduktionen nedlægges midlerti-
digt, da det antages, at det ikke er muligt at for-
pagte ud eller drive ved hjælp af frivillige.  
 
Cafeen er opslået til forpagtning pr. 1. maj 2018. 
 
Butikken og produktionshuset tænkes at kunne 
bruges af foreningens medlemmer i en sammen-
slutning af et fælles salg fra øens små producenter. 
Der vil komme mere information om denne ide. 
 
Til slut en stor opfordring til medlemmer om delta-
gelse i generalforsamlingen og opstilling til besty-
relsen den 17/2 2018.  Tre bestyrelsesmedlemmer 
er på valg og to ønsker ikke genvalg, så vi skal bru-
ge to nye bestyrelsesmedlemmer. Spørgsmål om 
bestyrelsesarbejde mm. kan ske til 
Sanne Gyde tlf. 51373393 eller på 
mail sannegyde@gmail.com  
 
På bestyrelsens vegne 
Sanne Gyde 
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Romsmagning på Louises Pensionat 
fredag den 6. oktober 2017. 
 

Well, well, well – man skal jo, efter at have fået en 
pæn modtagelse på øen – og forhåbentligvis også 
et godt ry i stedet for et dårligt rygte (det første 
tager lang tid at få sig – det andet kun 5 minutter) 
– også begynde at betale tilbage. Hen over foråret 
havde jeg sammen med en af mine bekendte fra 
FB, en god bekendt fra den tid hvor jeg var lands-
formand for en landsdækkende forening med et lidt 
snævert formål – Dansk Knivforening, udviklet en 
ide og et koncept – der skulle holdes romsmagning 
på Endelave i begyndelsen af oktober – koste hvad 
det ville. Jonas, som jeg kender, ville gerne tage fra 
Sjælland til Endelave sammen med 10 kostbare fla-
sker af denne piratdrik, servere og fortælle ende-
lavitterne og andre om den. Jeg skulle så skaffe et 
sted at være, tilpas mange deltagere til at det kun-
ne hænge sammen pengemæssigt. Og det er helt 
logisk – 1 flaske rom af 70 cl. skal - deles mellem 
31 eller 32 deltagere i 2 cl. genstande – noget sjat-
ter man på bordet under opskænkning), ordne mad 
og hvad der nu ellers skulle til.  
 
Fredag den 6. oktober skulle det så løbe af stablen. 
Efter en lidt træg start skal jeg love for at der kom 
gang i tilmeldingerne. Claus Holm fra ”Louises Pen-
sionat” var så generøs at stille sine fine og hyggeli-
ge lokaler til rådighed for arrangementet. Han gik 
så vidt, at der blev revet en mur ned, for at lave et 
sammenhængende lokale som kunne rumme de 
efterhånden mange deltagere.  
 
31 mødte op. En gedigen blanding af fastboende 
endelavitter, sommerhusejere, endelavitternes be-
kendte plus nogle naboer, jeg havde inviteret med 
fra fastlandet. 
 
Det blev en umanerligt hyggelig aften. Ud over at 
smage på 10 forskellige rommærker startede arran-
gementet med en gang fællesspisning. ”I skal have 
noget ordentlig mad, før i går i byen” ville min 
gamle mor havde sagt. Jeg havde lavet ”Chilli con 
Carne” nok til at bespise hele øen, det skal jeg så 
trækkes med hele vinteren 
 
Efter det gik Jonas, min gamle bekendte, i gang 
med at fortælle om rom – hvordan klassificeres det, 
hvordan produceres det, hvad er der af regler for 
hvad man må kalde hvad – en gedigen jungle, der 
trækker spor tilbage til Kaptajn Sortskæg og hans 
hærgen i Caribien. 
 
Så blev der lagt forsigtigt fra land, med en drink/
cocktail som indeholdt rom. Jonas var helt skarp 
på, at den viden han havde om rom skulle deles ud 
først på aftenen – senere ville det måske blive lidt 
af en udfordring at skaffe lydhørhed. 
 
Og så gik aftenen ellers bare slag i slag. Mine med-
bragte naboer mødte flere endelavitter som de 
kendte fra deres folkeskoletid, der blev smagt på 
rom – nogle sagde ”adwr” andre sagde ”uhm” – 
smag og behag er jo forskelligt. 
 
Det var slet og ret bare en fed aften.  
Åbne vinduer på pensionatet, ild i brændeovnen –  

 
 
vi frøs ikke. Undertegnede gik i forholdsvis ret linje 
hjem til lejligheden ovenpå skolen ca. 02:30 – til-
freds og glad efter en vellykket aften. 
 
Med venlig hilsen 
Karsten Jensen 

 
Foto: Karsten Jensen 

 
Foto: Karsten Jensen 

 
Foto: Karsten Jensen 
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Fiskeri på Endelave 2 
Fra gammel tid har beboere på Endelave fisket til 
husbehov og bierhverv, men der var ikke grundlag 
for fiskeri som hovederhverv trods masser af fisk i 
de lokale farvande. Det viser samtidige beretninger 
og folketællinger. Der manglede de rette redskaber 
og metoder til effektivt fiskeri, afsætningsmulighe-
der udenfor øen for den øgede fangst og gerne en 
havn. Det ser vi på her, dog må havnen vente lidt. 
 
Vejen til et blomstrende fiskeri på Endelave kom 
udefra. I 1870’erne udvandrede en del forpommer-
ske fiskerfamilier fra egnen omkring Barth, Stral-
sund og Rügen til det sydlige Danmark. De tyske 
fiskere medbragte åledrivkvaser og drivvod samt 
erfaring med disse redskaber. Gennem tyske åle-
kvasers opkøb i danske farvande kendte de frem-
mede fiskere forholdene i Smålandsfarvandet, der 
meget lignede farvandene omkring Rügen og Stral-
sund. Flere pommerske drivkvasefiskere giftede sig 
siden med danske piger og fik dansk indfødsret, 
men ingen nåede dog helt til Endelave. 
 
De lokale fiskere i Smålandsfarvandet opdagede, 
at tyskerne med deres drivkvaser fangede næsten 
dobbelt så mange ål, som de selv gjorde med de 
traditionelle landdragningsvod, og ål var en værdi-
fuld fangst. Danske fiskere begyndte derfor at op-
købe tyske drivkvaser, og man fandt også frem til 
at bygge en dansk udgave af disse kvaser. Åledriv-
kvaser har ringe dybgang, beskeden køl, en ho-
vedmast, en mindre mesanmast og stor sejlføring. 
Disse kvaser havde et sværd, en sænkekøl, midt i 
båden, som kunne trækkes op eller skubbes ned, 
alt efter om båden skulle sejle eller drive med vod. 
Den store rig gav åledrivkvasen rigtig gode sejle-
genskaber, hvilket resulterede i mange kapsejlad-
ser kvaserne imellem. 
 
Fiskeriet foregik ved hjælp af et drivvod, som var 
en stor netpose, der blev trukket hen over havbun-
den i områder med ringe vanddybde og meget åle-
græs. Voddets to sider blev trukket af to vodliner 
forbundet til henhold klyverbommen forrest på 
kvasen og drivbommen bagest, mens vinden pres-
sede kvasen sidelæns gennem vandet ved hjælp af 
den store sejlføring. 

 
Ål er et udpræget natdyr, og den tilbringer døgnets 
lyse timer skjult i mudder – i havet gerne mellem 
ålegræssets tætte rodnet, hvor der fastholdes 
masser af mudder i det rolige vand mellem de op 
til 1,2 m lange smalle blade, der skyder op fra rod-
stænglerne. Under den natlige jagt glider ålen ro-
ligt rundt ved bunden og sniger sig ind på sit byt-
te. Ålen er ingen sprinter, men dog hurtig nok til at 
tage småfisk, som lever i rigt mål i ålegræsset. 
Fangst med åledrivvod måtte derfor ske om nat-
ten, og man fangede gulål. Åleæg klækkes i Sar-
gassohavet lidt nord for de Vestindiske øer, og 
ålen driver som gennemsigtige glasål med Golf-
strømmen til europæiske farvande. Glasålene får 
her farve og bliver til gulål med gul bug og grå ryg. 
De næste fem til ti år vokser gulålene sig store i 
søer og åer eller i lavvandede kystområder med 
tæt bevoksning med ålegræs. Nordvest, nord og 
nordøst for Endelave findes meget store lavvande-
de områder, som dengang var dækket med åle-
græs helt over til den jyske kyst.  
 
Teknikken med drivkvaser bredte sig hurtigt i Vejle 
Fjord i 1880’erne, hvor der 1885 var 63 erhvervsfi-
skere og 93 deltidsfiskere, heraf fiskede godt halv-
delen fra Bredballe Strand, som dog aldrig opnåe-
de at få en havn, så fiskerne måtte nøjes med at 
ankre op i Brønsvig. Fangsten bestod af ål, torsk, 
sild og rødspætter, og den blev hentet både i fjor-
den og uden for fjorden - fortrinsvis fanget med 
drivkvaser.  
 
I løbet af 1890’erne og det følgende årti nåede er-
hvervsfiskeriet til Endelave, som beskrevet i den 
forrige artikel. I 1910 havde øen 20 drivkvaser, 21 
damjoller og 4 motorbåde. Alle tre bådtyper var 
udstyret med dam, som var et rum midt i skibet 
med huller ud gennem skibets bund, så fangsten 
kunne holdes levende. Redskaberne bestod i 1910 
af 12 bundgarn, 35 åleruser, 40 ålevod, 175 tor-
skeruser, 2 snurrevod, 12.000 krogredskaber og 
andet. Alt dette udstyr blev anvendt af 23 egentli-
ge fiskere, mens 16 andre hjalp til ved fiskeriet på 
anden vis. Det kan sammenholdes med folketællin-
gen 1. februar 1911, hvor 24 blev registeret som 
fiskere. Heraf deltog i 1910 7 i bundgarnfiskeri, 5 i 

rødspættefiskeri, 10 i ålerusefiskeri, 20 
i ålevodfiskeri og 17 i torskefiskeri. Det 
vil sige, at de fleste fiskere var aktive i 
flere forskellige fiskerier gennem året. 
 
Fiskerne på Endelave måtte indrette 
sig på de forskellige årstiders mulighe-
der. Som nævnt kunne man om som-
meren fange gulål, men disse ål søger 
vinterdvale, når vandtemperaturen 
kommer under ca. 8° C, og dette fiske-
ri må derfor stoppe om vinteren. Efter 
5-10 år som gulål var ålene så store og 
fede, at de blev kønsmodne. Bugen 
ændrer farve til sølvblank, og de kal-
des nu blankål. Ålene spiser ikke mere, 
men tærer i stedet på deres tykke 
fedtlag, mens de søger mod Sargasso-
havet. Vandringen sker om natten i 
september, oktober og november, og 
alle Østersø-områdets ål skal syd om 
Sverige og op nordpå gennem de dan-
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Endelave havn 1903  
Ålekvasernes store drivvod hænger til tørre i deres master. 
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ske bælter sammen med de danske ål. I 
stille vejr og månelys vandrer ålene ude 
på dybt vand, mens de i blæsende mørke 
nætter vandrer langs kysterne.  
En del af de vandrende blankål nåede En-
delaves sydkyst på deres vej mod nord, 
og de søgte videre langs øens sydkyst og 
nordpå langs øst- og vestsiden. Det skab-
te grundlag for fangst af ål i ålegårde, der 
var opbygget med en spærring af finma-
skede net, der strakte sig fra stranden og 
ret langt ud - fastholdt med bundgarns-
pæle. Yderst var spærringen omgivet af 
lange fangarme, som ledte ålene ind i et 
system af åleruser, hvor blankålene blev 
fanget. Rusen blev oftest passet og tømt 
ved hjælp af en båd, men ålegården kun-
ne være forsynet med en gangbro, så fi-
skeren kunne gå ud for at tømme rusen. 
Denne ålefangst foregik om efteråret. 
 
Torsk fanges det meste af året, men ikke i 
maj til august, da torskens kød her har 
ringe kvalitet. Om sommeren og efteråret 
gav ål gode fangstindtægter, og torske-
fangst foregik derfor primært om vinteren 
og i det tidlige forår. De store torsk blev 
især fanget på det dybe vand øst for En-
delave over mod Samsø med langliner. 
Disse liner er med regelmæssige mellem-
rum forsynet med korte linestumper, tav-
ser, der ender med kroge. Krogene forsy-
nes med madding kaldet agn, og det kun-
ne typisk være småfisk eller knuste mus-
linger. Langlinerne blev båret oppe over 
bunden ved hjælp af flod. Mindre torsk 
blev også fanget i ruser på lavere vand.  
 
Der blev fanget langt mere fisk, end det 
var muligt at afsætte på Endelave. Det store fiskeri 
byggede derfor på en organiseret afsætning af fri-
ske fisk til købedygtige forbrugere. Det foregik ved, 
at fiskeopkøbere kom sejlende i store kvaser, der 
kunne bringe fiskene levende til København eller til 
Horsens og derfra videre med jernbane til Tyskland. 
Hans Andersen Mathiasen (1868-1937) var en så-
dan fiskeopkøber fra Horsens, og han fortalte om 
en af sine sejladser med fisk - måske fra Endelave. 
Hans søn Niels Mathiasen (1921-1983) hørte beret-
ningen og nedskrev den senere:  
”Det er julenat i året 1899. Der blæser en stiv 
nordøstlig kuling af vindstyrke 6. På vej over Katte-
gat på rejse fra Horsens til København sejler en lille 
skude med klodsrebede sejl: storsejl, fok og klyver. 
Hvis man ellers kunne se i mørket ville man lige 
under lønningen om bagbord kunne læse navnet 
”Else Marie” - og om styrbord agter skibets hjem-
sted: Horsens. Det er endnu sejlskibenes tidsalder - 
motorer er en sjældenhed - og et godt opvarmet 
styrehus med moderne navigationsinstrumenter 
kun fremtidsperspektiver. 
Sneen vælter ned fra en begsort vinterhimmel, Et 
enkelt glimt af en bleg og kold måne anes, medens 
den lille jagt kæmper sig i bidevind op mod søerne. 
Henne i for, i en våd køje ligger den lille 14-årige 
jungmand, frysende og tænderklaprende og lidende 
alle søsygens kvaler. 
Agter ved den lange rorpind - under åben himmel - 
med sneen piskende sig i ansigtet, står Hans Mathi-

asen med blikket rettet mod det svage lys fra nat-
huset på kompasset, samtidig med, at tankerne går 
til hjemmet i Horsens, hvor Else, hans kone har fej-
ret en glædesløs juleaften sammen med de tre 
småpiger. Ret længe ad gangen bliver der dog ikke 
tid til tanker om dem derhjemme, thi de kraftige 
vindstød krænger skibet over, så det meste af 
skandækket er under vand, medens de svære søer 
kommer væltende og bordfylder skibet. Sejlene 
står spændte med skøderne halede helt tot, og 
mange pumpeslag må tages, da vandet trænger 
ned alle vegne fra. "Det var julenat og mit skæg 
var frosset til is", sådan berettede fader senere hen 
for os børn, men til København skulle det lille fartøj 
med de ca. 3.000 kg levende torsk i lasten, for de 
skulle sikkert nok koste noget - nu her op til nyt-
årsaften.” 
 
Fra denne beskedne start lykkedes det for H. A. 
Mathiasen at etablere et firma med en stor eksport 
af levende ål først fra København og senere fra 
Bredballe Strand i Vejle Fjord under navnene H. 
Mathiasen A/S og Vejle Aaleexport A/S. Flere andre 
fiskeopkøbere deltog også i handel med kystfisker-
nes fisk.  
Historien om fiskeri fra Endelave fortsætter i næste 
nummer af Endelavebladet. 
 
Anders Grosen 
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Viggo og Christian Mathiasens både med åleruser hængt til tørre ud for 
Endelave Havn 
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Brandchef Henning Rasmussen  75 68 90 54 

Endelave Færgefart - pladsreservation Kontoret 30 36 91 75 

Endelave Færgefart - mobiltelefon Udenfor kontortid 40 40 72 17 

Havnefoged Jørgen Holm Pedersen  75 68 91 50 

Sygeplejerske Suzanne Larsen 75 68 90 23 

Lægehuset Endelave FALCK Lægehus 75 68 90 23 

NRGi (elforsyning) Driftsafdelingen 87 39 04 04 

Renovation og udlån af containere Carsten Jørgensen  21 27 50 70 

Sognepræst Jens Peder Baggesgaard 75 64 49 19 

Spildevand / kloak SAMN Forsyning 20 80 13 50 

Vandforsyning SAMN Forsyning 76 26 87 00 

 

Endelave Beboerforening Formand Jens Laurits Olsen 21 29 93 50 

Endelave Bibliotek Bibliotekar Sanne Gyde 75 68 95 98 

Endelave Bryggerlaug Oldermand Kim Vind Andersen 40 70 43 14 

Endelave Bådlaug Formand Børge Birkmose 21 29 08 35 

Endelave Fritids- og Kulturforening Formand Niels Johan D. Andersen 40 38 94 01 

Endelave Flyveplads Ejer Jens Toft 75 68 90 62 

Endelave Idrætsforening Formand Kim Vind Andersen 40 70 43 14 

Endelave Kirke Sognepræst Jens Peder Baggesgaard 51 23 82 79 

Endelave Lægeurtehaveforening Formand Sanne Gyde 51 37 33 93 

Endelave Menighedsråd Formand Jens Peder Baggesgaard 51 23 82 79 

Endelave Museumsforening Formand Inge Grosen 21 66 52 99 

Endelave Jagtforening Formand Benny Rasmussen 29 78 00 23 

Endelave Skole og Legestue Daglig leder Bente Skovgaard 75 68 90 82 

Endelave Skole - skolebestyrelsen Formand Desirée B. Hougesen 21 22 98 42 

Grundejerforeningen på Lynger Formand Walther Knudsen 29 72 87 25 

Landsbyrådet - Horsens Kommune Kontaktperson Palle Dupont Kristensen 21 63 03 99 
Sammenslutningen af Danske Småøer Repræsentant Jens Laurits Olsen 21 29 93 50 

Sommer på Endelave musikforening Kontaktperson Lars Møller 60 25 96 03 

Støtteforeningen Endelavelejren Formand Jørgen Holm Pedersen 51 58 99 42 

Vinterbadeklubben De Kolde Kaniner Havgasse Hanne Holm 20 48 01 23 

Sognefoged Jørgen Holm Pedersen  72 58 36 99 

• Rullende gods/fragt (vogne m.m.) bookes via 
færgens hjemmeside www.mf-endelave.dk 

• Løst gods (fragt) fra Endelave afleveres på 
havnen og afsender træffer aftale med færge-
personale. 

• Løst gods/fragt til Endelave afleveres på 
Snaptun havn og fragtes over hurtigst muligt. 

• Følsom (frost) værdifuldt gods: træf aftale 
med færgepersonale. 

• Gods/fragt transport er at regne fra havn til 
havn. 

• Alt gods/fragt mærkes tydeligt med modtager 
og afsender. 

GODS TIL ENDELAVE  FALCK LÆGEHUS 75 68 90 23 
KONGEVEJEN 48 

Åben konsultation 
hverdage 
og i øvrigt efter tidsbestilling 
 

Aftenkonsultation onsdag 
efter aftale 

1030 

 
- 
 

1200 

 

Lægen         onsdag 
er på øen      torsdag 

1000 

800 
- 
- 

1700 

1300 

Telefonkonsultation dagligt 1000 - 1030 

    

BIBLIOTEKET 75 68 95 98 
KONGEVEJEN 26 

onsdag 1500 - 1700 

POSTBUTIKKEN 51 22 02 82 
KONGEVEJEN 17 

    

    

    

FÆRGEKONTORET 30 36 91 75 
HORSENS KOMMUNE 

mandag - fredag 1000 - 1500 

www.endelave.dk    -    Besøg Endelaves hjemmeside  

FORENINGER; BESTYRELSER M.M. 
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NYTTIGE TELEFONNUMRE 
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ÅBNINGSTIDER M.M. 
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Ved akut sygdom eller tilskadekomst, kontakt  
sygeplejerske Suzanne Larsen på tlf 75 68 90 23 
Ved hjertestop el. voldsomt uheld, ring 112 

Den nye postbutiks åbningstider  
følger åbningstiderne for  
Kongevejens Elite Købmand 
 
Se tiderne ved skiltet på adressen 
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Artikler 
Udgivelsesdatoer: den 1. i lige måneder 
1. februar  1. april  1. juni 
1. august  1. oktober  1. december 
 

Deadline: d. 6. i måneden før udgivelsesdato 
Vi henstiller til at deadline overholdes! 
Indlæg modtaget efter deadline kan ikke  
garanteres medtagelse i kommende nummer. 
 
Artikler, billeder og andre indlæg sendes til: 
artikel@endelavebladet.dk 
 
Artikler og indlæg bedes fremsendes i uformateret 
word-format.  
 
Redaktionsgruppen arbejder uden vederlag. Bladets 
økonomi er baseret på annoncer og frivillige bidrag 
fra personer, foreninger, institutioner m.m. 
 
Artikler skrevet af andre end redaktionsgruppens 
medlemmer udtrykker ikke nødvendigvis redakti-
onsgruppens holdninger. Redaktionsgruppen forbe-
holder sig retten til at forkorte indlæg. 

Angreb på personer ved navns nævnelse uden 
modparten involveres accepteres ikke. Ligeledes 
trykkes anonyme indlæg ikke. 
 
Bladet uddeles gratis til huse og sommerhuse med 
en tilgængelig postkasse på Endelave. Hvis man 
ønsker Bladet, kan man tegne et abonnement. Man 
kan nu også købe bladet som elektronisk web-
abonnement, se venligst længere nede på siden. 
 
 
Retningslinjer for ”Stafetten” 
Stafetten er en klumme, hvor ordet er frit, men det 
man skriver om, må gerne have en relevans til En-
delave. Det må meget gerne handle om noget ak-
tuelt, en ”spids” eller en mening, en holdning eller 
”glæden ved” at gøre noget bestemt – kort sagt et 
budskab man gerne vil frem med. 
Stafetten skal maks. være 600 ord og skribenten 
udvælger næste skribent ved at fortælle bladudval-
get, hvem man kunne tænke sig at lade stafetten 
gå videre til.  

Annoncer 
Bladet udkommer i et oplag på 400 trykte og 45 
digitale blade i formatet A4, 297 * 210 mm. Her-
værende priser er uden moms. Da bladet ikke er 
momsregistreret, skal der ikke svares moms af be-
løbet. 
Annonceringen begynder, når betalingen for indryk-
ningen er bladets redaktion i hænde eller efter 
nærmere aftale. Der tages forbehold for fejl og 
mangler i denne prisliste. 
 
Henvendelser vedrørende annoncer: 
Redaktionen 
E-mail:  info@endelavebladet.dk 
 
 

Prisen for annoncer er følgende: 

 
Prisen for annoncen fremkommer ved at gange høj-
den af annoncen i mm med spaltemillimeterprisen  
(ganget med antallet af spalter à 94 mm, hvis an-
noncen dækker mere end en spalte) 

Pr. blad 

1 udgivelse 3,00 kr. 3,00 kr. 

2 udgivelser 5,25 kr. 2,62 kr. 

3 udgivelser 7,50 kr. 2,50 kr. 

6 udgivelser 9,00 kr. 1,50 kr. 

Spaltemillimeterpris 

Redaktionsgruppe og udgiver 

Abonnementstegning 
 
Abonnement kan tegnes ved henvendelse til: 
Redaktionen 
 
E-mail:  info@endelavebladet.dk 
 

Priser:  100,00 kr. som web-abonnement 

  225,00 kr. i trykt udgave inkl. forsendelse 

 
Frivillige bidrag modtages med tak på  
konto nummer i Nordea: 
 
Reg-nr: 2500  

Kontonr: 0747 515239 

Børge Birkmose 
Vesterby 37 

 
 
 

Tlf.           21 29 08 35 
E-mail:     boerge@endelavebladet.dk 

Anders Møller-Agersnap 
Vesterby 41B 

 
 
 

Tlf.           40 47 48 78 
E-mail:     anders@endelavebladet.dk 

Inge Grosen 
Vesterby 52A 

 
 
 

Tlf.           21 66 52 99 
E-mail:     inge@endelavebladet.dk 

Tove Yde 
Søndermølle 28 

 
 
 

Tlf.           24 63 98 33 
E-mail:     tove@endelavebladet.dk 

OM BLADET 
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