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Hedeprinsessen på Øvre
Jeg er født og opvokset på Villa Kongsbo og er den første pige der er født der, og indtil nu også den eneste. Det var et rigtig dejligt sted at vokse op, der var sko, hav og masser af plads.
Mit første arbejde jeg havde, var hos hedeprinsessen som hofdame. Jeg var blevet anbefalet af min far
der var hofgartner. Min fars (som ellers var fisker) opgave var at hver år at så persille og sætte kartofler.
Vores gode nabo Jens Sundmann var hofleverandør af vand i transportspande. Hedeprinsessen havde en
lille sø, som hun kaldte Kelen. Der skulle jeg hente vand, som hun brugte til rengøring og tøjvask. Jeg fik
lidt håndører for hjælpen og altid - og det var det bedste - pandekager før jeg gik hjem.
Hedeprinsessens navn var Marie Nielsen, født på Endelave og som 17 årig flyttede til København og der
var hun kokkepige. På hendes ældre dage boede hun på kvindehjemmet på Jagtvejen i København og
blev aldrig gift. HVert forår sendte hun et brev, hvor hun fortalte hvornår hun kom til øen og så var det
med at være klar.
Jens Gylling fra Gyllingsminde gjorde statsvognen klar, spændte hestene for og hentede Hedeprinsessen
på havnen. Hun tog altid den første nat hos
Johanne og Jens Gylling.
Næste formiddag tog hun sin taske og den lille
kuffert og gik ned over Mejen til Strandvejen.
På vejen besøgte Hedeprinsessen Tilte i Tiltehuset, som så fulgte med halvvejs til Hedeprinsessens hus. Tilte gik aldrig med hele vejen for Hedeprinsessen ville selv går det sidste
stykke til sit hus, som var hendes barndomshjem.
Om sommeren slog min far græs til hø hos Hedeprinsessen, til vores geder på Kongsbo. Vi
lånte Jens Sundmands hest og vogn til at læsse høet og køre det hjem. Vi børn fik lov til at
sove i høet den første nat. Så skulle vi love at
ikke træde i det senere, for at de tørre blade
ikke faldet af. Vi havde altid en herlig nat og
glædede os hvert år til at høet kom i hus.
Jeg er født i 1937 og bor stadig i østerriget på
øen. Hedeprinsessen og mit opvækst er nogle
af de gode minder jeg har med mig, og der er
kommet rigtig mange gode minder siden.
Hedeprinsessens hus lå på vejen ud mod Øvre
og idag skal man kigge rigtig godt efter for at
se hvor huset har været. Der er lidt frugttræer
på stedet.
Tove Hoé
Jeg vil give Stafetten videre til Inger Pedersen,
som er barnefødt på Øvregård
Hedeprinsessens hus

INDHOLDSFORTEGNELSE
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MUSEET
Museets åbningstid
Efter en lang handlingslammet vinter-og forårstid
pga. coronasygdommen glæder vi os ligesom resten af øen til nu at kunne åbne for sommerens turister.
Iflg. de sædvanlige åbningstider uden for skoleferien åbner museet 1. gang lørdag den 30.05 kl.
13-15, og ellers efter aftale.
Se hjemmesiden. Der tages forbehold for evt. lovmæssige ændringer.
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af stor betydning i den tid de er foregået og som
har været med til at skabe en helhed for byens autentiske udvikling. Den vil også fortsætte fremover
med skelsættende forandringer, som vi må acceptere. I gamle dage var der 6 bygninger, i dag er der
3, som er smukke og bevaringsværdige hver især.
Inge Grosen
Endelave Museum

Temaudstilling: Præstegårdens historie.
Den har 3 underpunkter: præster, kirkejord og forpagtere, samt bygninger.
Det er et langt spænd at fortælle alt fra midten af
1500 tallet til 2020, derfor er der udvalgt elementer

VIKINGE-SKAT
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Fra Midt Detektorforeningen har jeg nu fået så mange oplysninger, at der kan laves en orientering til
øens beboere om fundene på Endelave weekenden den 25. til 27. oktober 2019.
Programmet kørte helt planmæssigt over weekenden med 53 deltagere fra Midt detektorforening, som var
indkvarteret på herregården Louisenlund. Søgning efter vikingeskatten startede lørdag morgen med fundet
af en svensknøgle og en arabisk Dirhem, hvilket er en sølvmønt, som vikingerne nok har bragt med sig til
Danmark, når de kom hjem fra handelsture og togter.
Derefter gik det slag i slag med fund. Der blev
gjort 3 fund som med sikkerhed kan henføres til
bronzealderen: Æggen fra en celt (oldtidsøkse),
og et stykke af et sværd/dolk, og en rigtig flot
Tutulus (en fibula – en broche).
Typisk for vikingetid/middelalder fandtes også
tenvægte, kobbersterlinge, bultlåse, spænder og
ølhaner(spuns). Der blev desuden et rigtig flot
broncebeslag/remende, der har været guldbelagt,
samt mange andre småting.
Ydermere blev der fundet mange mønter, blandt
andet 35 borgerkrigsmønter (underlødige sølvmønter fra perioden 1241-1375).
Fund fra bronzealder, vikingetid og middelalder,
herunder borgerkrigsmønter er danefæ, og er
derfor overgivet til Nationalmuseet.
Desuden blev der fundet nogle nyere skillingsmønter, fortrinsvis kobbermønter. Disse er sammen med de moderne fund afleveret til lokalmuseet på Endelave.

Fund fra Vikingetiden
Foto: Midtjysk Detektorforening

Derudover blev der fundet mange dagligdags ting
fra nyere tid: Et gulddamelommeur og en militær
rustfri ske med kongekrone var de mest spektakulære.
Vi afventer spændt, om der i øens annaler er oplysninger, som kan afdække, hvem der har tabt
uret. Måske er der nogen af læserne, som kan
hjælpe.
Detektorfolket fandt også cirka 200 kilo skrot, og
de har dermed bidraget til at rydde op i undergrunden. Alle fund, gamle som nye, giver brikker
til billedet af aktiviteter på Endelave fra Arilds tid
til vore dage.
Midt Detektorforening håber at få mulighed for at
komme til Endelave igen, og føje nye kapitler til
historien om Endelaves fortid

Fund fra Vikingetiden
Foto: Midtjysk Detektorforening

Jens Toft
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Nyt fra EFK her under Corona
På grund af udbruddet af Covid-19 er Palsgaard Sommerspils forestilling ”Troldmanden fra Oz” blevet
udskudt til 2021.
Vi har søgt om at få vores billetter refunderet. Så snart EFK har modtaget pengene, vil vi begynde at udbetale til hver enkelt billetkøber.
Det er godt nok ”træls” – men vi må i stedet glæde os til næste år, hvor vi igen vil udbyde billetter til
forestillingen.
Vi afholder ligeledes heller ikke Skt. Hans arrangement i år
Der afholdes dog generalforsamling i EFK den 13. juni kl. 13.30 i Café Havfruen på campingpladsen.
På bestyrelsens vegne
Niels Johan D. Andersen

NYT OM NAVNE
Kære alle
Tusind tak for alle de mange blomster, varme
telefonopkald og kondolencer ved Elsas død
og begravelse.
Vi var meget bevægede over det store fremmøde der nu var muligt ved begravelsen på
Endelave Kirkegård her i Corona tiden.
En mærkelig begravelse som nok ikke helt
faldt i Elsa´s eller i den forstand – Endelaves
ånd.
Derfor vil vi ved først kommende lejlighed –
efter Corona - holde en mindehøjtidelighed
med hvad der er hører til på Endelave og ved
Elsas bord.
Jørgen Knudsen og familie

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

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

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

4

ENDELAVEBLADET // 18. ÅRGANG 2020

MUSEET

ENDELAVEBLADET // 18. ÅRGANG 2020

Søndermølle 15

Huset er den sidste del af gården ”Lønkrogen”,
der aldrig flyttede ud til sin mark.
Gården blev inddraget under Louisenlund ca.
1825 og udlejet til Gerhard Hoé, der senere solgte
den til sømand/ arbejdsmand Knud Nielsen gift
med Karen Marie Hansdatter. Deres datter Caroline arvede huset ved forældrenes død, og hun og
hendes mand, Jørgen Frandsen, solgte i 1890 til
sømand og fisker Frederik Simonsen.
Næste ejer er Anders Jørgensen, der kom til Endelave i 1899 sammen med sin kone Maren Margrethe. Deres yngste datter, Karen Margrethe, fik
i 1924 en søn, Egon Jørgensen, og denne vokser
op her hos sine bedsteforældre. Han arver huset
efter dem, gifter sig med Astrid Juul og får to piger. Egon sejlede i en årrække som matros på
”Ravnsborg”, da Harald Sørensen var skipper.

Astrid Jørgensen på job

Astrid blev bestyrer på Endelave telefoncentral i 1963. Telefoncentralens første kendte bestyrer fra 1913
med 16 abonnenter var Fritz Emil Pedersen fra Søndermølle 10. Han blev i 1945 efterfulgt af sin søster
Elna. Astrid var bestyrer på Søndermølle 15, til de flyttede fra øen i 1971.
Herefter overtog Kis Jeppesen bestyrerstillingen indtil centralen blev automatiseret d.13. juni 1972.
Huset solgtes til Leo Munk, og efter nogle år til dyrlæge Mads Jørgen Kallesøe. Efter hans død købte styrmand på færgen, Jan Thorsen, huset; men de flyttede efter nogle år tilbage til Esbjerg. Næste ejer er
Henry Hansen, der i 1999 oplever, at huset brænder ned til grunden. Henry tegner det nye hus og bor
her i et par år inden han sælger til Robert Bundgård, der i 2012 sælger videre til Mette og Poul, der flytter fra ”Øvregården” og bosætter sig i byen.
Lotte Krogh

Det nye hus

Alt kloak– og belægningsarbejde udføres

Entreprenør Per Faber

Aut. Kloakmester

Engmarksvej 34, Åes
8700 Horsens
Tlf. 20 20 28 44

Bemærk emaljeskilte: Det blå: samtalestation og
det røde officielle telefon- og telegraflogo

MØLLEHUSET
Øl–
Øl
– og Vinstue
Vesterby 50
8789 Endelave

Tlf. 51 46 46 19
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Et andet eksempel er, at der ved CROSSFIT og YOGA skal sikres god afstand til foranstående og sideSæson 2020 i Endelaves Aktiv Ø var sat til opstart i mand, så vi ikke hoser/nyser/sveder på hinanden.
påskeugen, men blev lige som rigtig mange andre
aktiviteter lagt ned af myndighedernes nedlukning Lige nu er alle instruktørerne til fodboldskole ikke
af store dele af Danmark og krav om beskyttelses- fundet, og findes der ikke nok til alle otte træningsforanstaltninger. Det måtte vi acceptere, og der dage, så arbejder vi på muligheden for at lave to
kom stort set ikke turister til øen i den periode.
dages håndboldskole. Men det er uvist, om det lykkes. Vi ser tiden an og håber på det bedste.
Nu ser Danmark igen fremad og mere positivt på
situationen – det gælder også Aktiv Ø.
På vegne af EIF
Planen for ugerne 27-31 er ikke helt klar endnu, Sonja Elgaard
men store dele af aktiviteterne er
ved at være på plads. Det er rigtig
dejligt, at mange af de seneste aktivitetsledere/instruktører stiller op
igen.
Vi ses til Aktiv Ø 2020 ugerne 27 - 31

Vi satser på, at der bliver mulighed
for et øget antal ved forsamlinger,
så vi ikke kun må gennemføre med
10 deltagere. Vi satser derfor på at
kunne gennemføre alt … eller det
meste … men vi er også godt klar
over, at der kan risikeres aflysninger ved myndighedernes nedskæringer igen i antal deltagere og andre foranstaltninger.
Der vil uden tvivl skulle foretages
særlige beskyttelsesforanstaltninger, men så tager vi også det med.
Et eksempel herpå kunne være, at
deltagerne til GOLF PÅ GÅRDEN må
spritte golfkøller af før og efter
brug og lægge golfkuglerne i en
opsamlingsbeholder efter brug, så
de kan rengøres.

Sommer 2019

BEBOERFORENINGEN
Her er lidt nyt fra Beboerforeningen
Beboerforeningens aktiviteter i 2020
1. 16.07.20: Sommer Banko, kl. 19:00 i Skolens
gymnastiksal
2. 18.07.20 eller 25.07.20: Sommerfodbold
(Beslutning om dato træffes senere)
3. 15.10.20: Efterårsbanko, kl. 19:00
i Skolens gymnastiksal
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Vi er alle berørt af COVID-19 – ikke mindst fordi
molerenovering var planlagt til at finde sted i perioden 27. april til 17. maj – denne periode er desværre blevet forlænget – måske desværre også efter 25 maj - pga. manglende reservedele, der ikke
er kommet frem rettidigt – vi håber at vi snart igen
kan sejle med MF Endelave.
Endelave Beboerforening og Færgeledelsen arbejder tæt sammen om at optimere sejlplanen med
Bertha-K indtil MF Endelave igen kan anløbe Endelave permanent. – Vi forsøger under de svære forhold at tilgodese øens interesser bedst muligt og
forholder os aktivt til den manglende passagerer
kapacitet og dens betydning for Øens beboere.

Færgefarten
Færgeudvalget har løbende dialogmøder med Horsens kommune, hvor vi arbejder med en optimering
af færgedriften og økonomien til størst mulig gavn
for Endelave færgens brugere. Referater af disse
møder kan findes og læses på
Vi bestræber os på at orientere alle hurtigst muligt
www.endelavebeboerforening.dk.
- og alle tiltag og ændringer vil blive meddelt på
Færgens hjemmeside, SMS tjenesten
mm.
Vi er i gang med at få budgettet for 2021 på plads
og vi håber at vi kan opnå yderligere tilskud for at Vi har behov for alle gode ideer til en bedre færgesikre en billigere transport til og fra Endelave. drift – TØV IKKE med at kontakte bestyrelsen så vi
Det er blevet besluttet at udskifte det nuværende har mulighed for at undersøge mulighederne for
Booking system og en række af færgens brugere netop dit ønske – vi kan ikke opfylde alle ønskerne,
har testet det nye system og udmeldingerne herfra men vi kan arbejde med ideerne og bruge dem i
har været positive – vi forventer at det nye system vores dialog med Horsens kommune.
tages i brug i løbet af efteråret.
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BEBOERFORENINGEN
Penge til Endelave fra ’Landsbyer i bevægelse’
Endelave Idrætsforening og Beboerforeningen har
ansøgt Kommunen om støtte fra det nye initiativ
om ’Landsbyer i bevægelse’, hvor Kommunen ønsker at fremme fysisk bevægelse og aktivitet. Endelave har netop modtaget 100.000 kr til
dette – STORT HURRA
Tanken er at alle med tilknytning til Endelave kan
foreslå aktiviteter og ’udstyr’, der fremmer aktiv
bevægelse – udendørs såvel som indendørs. Og alt
skal være for alle og gratis når det bruges. Det er
vigtigt at alle kan komme med forslag til brug af
pengene, som bestyres af de to foreninger. Der skal
nu nedsættes en tovholdergruppe, der skal samle
alle ideer. Nærmere herom snarest på de to foreningers hjemmesider, på Facebook og på pælene.
Endelave ”fører” i opløbet om at blive årets Ø!
Endelave Idrætsforening og Beboerforeningen har
ansøgt om at blive årets Ø og vi er nu nomineret
sammen med 2 andre øer til at blive årets Ø. Vi er
derfor med i opløbet om en 1. præmie på 50.000
kr, mens 2. og 3. præmien er på 25.000 kr. Komitéen, der beslutter hvem af de 3 øer, der skal være
årets Ø, vil besøge Endelave på et tidspunkt, for at
se Endelave nærmere efter i sømmene. Så den dag
skal alt skinne og se ud fra sin bedste side. Temaet
for Årets Ø 2020 er ”Det gode samarbejde skaber
bæredygtige og levedygtige øer” og bag udnævnelsen og prisen står Forenet Kredit, Sammenslutningen af Danske småøer og Landdistrikternes Fællesråd.
Tryg Landsby projekterne
Sidste år valgte vi jo ved fælles hjælp ved et stormøde i Gymnastiksalen de 5 projekter, der var penge til fra Kommunens Tryg Landsby pulje (100.000
kr til Endelave). Status på de 5 projekter er nu:
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3. Der bliver mulighed for nyde den fantastiske udsigt på Endelave strandvej – Bænke – borde mm er
sat op og bygningen er istandsat og malet. Og så
glæder vi os til en fantastiske åbnings ceremoni,
som gruppen bag tiltaget har stillet os i udsigt.
4. Der er nu sået vilde blomster langs en del af
grøfterne på Endelave – ca. 800 meter blomsterkanter er det blevet til på begge sider af byen. Fire
at øens landmænd har stået for dette og vi glæder
os til at se resultatet.
5. Hanne Holm arbejder hårdt på at vurdere, hvor
mange motionsredskaber pengene rækker til og
arbejder på en placering i tilknytning til havnen.
Områdefornyelse
Byrådet har vedtaget områdefornyelsesplanen. Formålet med planen er at understøtte og styrke udviklingen af Endelave for både fastboende og turister. Planen skaffer penge til 2 særligt vigtige projekter, som beboerforeningen har arbejdet på at få
gennemført: 1. Bevarelse af flyvepladsen: Der er
nu sat penge af til, at der kan dannes en forening,
der kan købe den jord, som flyvepladsen ligger på,
og drive den videre. 2. Nedrivning: Der også her
sat penge af i områdefornyelsesplanen. Mange ting
skal falde på plads, inden vi er i mål.
Corona-situationen
Beboerforeningens bestyrelse har gennem foråret
drøftet flere henvendelse vedr. håndtering af Coronasituationen på Endeleave.
En enig bestyrelse har vurderet at vi har hverken
kompetence eller mandat til at udtale os om
sundhedsmæssige forhold og da slet ikke i denne
situation, hvor myndighederne bør være de, der
lægger linien. Vi har derfor valgt at henholde os til
de offentligt tilgængelige vejledninger, der p.t. ligger på www.coronasmitte.dk:

1. Broen på Lynger er projekteret og Horsens kommune har givet tilladelse til placeringen, så nu kan
projektet gå i gang. Der vil blive mulighed for alle Med venlig hilsen
at benytte broen til en sikker adgang til det lækre Beboerforeningens bestyrelse.
badevand på Lynger
2. Det kreativere rum på skolen er allerede i gang
og med bæredygtighed og genbrug for øje har
gruppen valgt at istandsætte de ”gamle” symaskiner i stand – det er kram – det virker og de kreative er glade for at kunne arbejde med en teknik, de
kender. Men flere redskaber er på vej.
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Stenladen indefra

En hilsen fra Ida og Johan!

vi med egne øjne kunne registrere øens skjulte potentialer.

Vi har nu boet snart fire måneder på Endelave, og
prøvet livet som selvstændige arkitekter. Herunder Vores samlede projekt “øen som mulighedernes
vil vi fortælle lidt om os selv, og om den udstilling land” fremhæver Endelave som en ambassadør for
de danske fjern - og småøer. Vi undgår at se Endevi åbner i stenladen ved museet d. 31. maj.
lave som en landsby i afvikling og forstår nærmere
Vi, Johan og Ida, mødte hinanden på Arkitektskolen øen som en afgrænset oplevelseshave. Ved at se
i Aarhus og har siden vores bachelorafgang været Endelave som en have bevæger vi os ind i landpå udveksling i hhv. Oslo og New York, begge ar- skabsarkitekturens retorik. Her er tidsforståelsen
bejdet i Schweiz, og så er vi også blevet kærester. anderledes og mere langsigtet end i bygningsarkiTil sommer tager vi igen tilbage til Arkitektskolen, tekturen. Bygningsarkitekturen er ofte udtryk for
for at færdiggøre vores kandidatuddannelser som akutte menneskelige behov, mens landskabsarkitekturen beskæftiger sig med tiden hvormed alting
arkitekter.
gror og forandrer sig.
Vi er begge kommet på øen gennem vores barndom Ved at se Endelave i et landskabeligt perspektiv,
ønsker vi at forstå og se muligheder for den fremtiog ungdom.
dige ø.
Tiden på Endelave er gået med modelbyggeri, digi- I vores arbejde har vi undersøgt nye sammenhæntale tegninger, kort og collager samt en masse gå - ge på øen. Med det menes flere smutveje, flere
og cykelture rundt på øen. På vores mange ture har runder og færre blinde veje. Vi foreslår at binde in-

Stenladen udefra
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teressante natur og kultur punkter bedre sammen, således at øen fremstår rigere og lettere
tilgængelig for alle aldre.
Centrum for disse oplevelser vil blive stenladen
ved museet, som efter en renovering vil kunne
rumme mange funktioner, til gavn for hele øen.
Udstillingen vil vise konkrete bud på hvordan vi
ønsker at nærme os fremtidens ø. Tiltagene vil
åbne øen op for udefrakommende, og skabe en
pakke af frit tilgængelige oplevelser, som vil tegne et >helt< billedet af Endelave.
Efter udstillingen vil projektet stå til rådighed for
beboerforeningen og museet, samtidigt med at
vi selv vil fortsætte med at interessere os for
øens fremtid.

Rum ved Klinten

Vi vil gerne sige stor tak for jeres vigtige vidensdeling og hyggelige møder rundt omkring på
øen. Jeres engagement har bidraget til projektet,
og jeres venlighed har motiveret os til at arbejde
for øens fremtid.
Ida Visti og Johan Weihrauch

Sten cirkel visualisering

Sten cirkel plan

Ida og Johan

Endelave Kro ogGæstgiveri
Et hyggeligt sted til hverdag og til fest -

krostue, restaurant, festsal og værelser

Læs mere og se menu på vores hjemmeside, på Facebook og opslag ved Kroen
Kongevejen 15

-

8789 Endelave

-

Tlf. 21 43 14 15 -

www.endelavekro.dk

-

info@endelavekro.dk
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juni - juli 2020
Kriser og floskler
Kriser er kriser fordi man ikke kan gøre noget ved dem. I krisetider kan det være godt at have et rigt lager af floskler. For man kan jo
ikke sige noget meningsfyldt om ens afmægtighed. Det skal nok gå over. Tiden læger alle sår. Ingenting er så skidt, så det ikke er godt
for noget. Og jeg kan nok flere hvis jeg lige kommer i specielle situationer.
Det mærkelige er jo at flosklerne oftest får ret. Enten vænner man sig så meget til en krise at det bliver normalen, og så er der jo ikke
noget der skal ændres. Eller også vender man tilbage til normalen, med de sår som krisen nu en gang har sat i en. Sår som man bærer
med sig resten af livet. Og på et tidspunkt bliver de til en del af dig.
Coronakrisen har givet os en ny floskel: Stå sammen, men på afstand. Og her i skrivende stund, dagen hvor kirken fik lov at genåbne
som en del af fase 2 åbningen, så viser det sig jo at det er det vi har gjort. Vi har stået skulder ved skulder for at undgå at den krise skulle sende os ud i magtesløsheden. Ja, vi har ikke kunnet rejse, vi har ikke kunnet holde de fester vi gerne ville. Ikke kunnet komme i kirke om søndagen. Men alternativet, italienske tilstande, er nu en gang værre. For det havde ikke bare været en krise, det kunne ha udviklet sig til kaos.
Det store floskelagtige spørgsmål der breder sig nu er så om vi har lært noget af krisen. Er der noget der bliver hængende i os, nye vaner, nyt syn på livet?
Jeg hører til den kategori af mennesker der godt kan lide at give hånd, men er ikke så meget til krammere. Og når jeg måler afstanden
fra næse og mund til håndroden, så er der ca 65 cm. Så med mindre det er en dværg jeg giver hånd, så holdes der en afstand på over 1
meter. Helt efter forskrifterne. Så det håber og tror jeg bliver et godt udbytte af situationen. Vi bliver også bedre til at give hinanden
plads når vi køber ind, når vi bevæger os på gaden og andre steder hvor man skal det samme. Det tager lidt længere tid, når man lader en
anden tage sin mælk og bevæge sig lidt væk før man selv åbner skabet. Men som oftest har vi jo tid nok. Det er nok ikke de 10 sekunder
der er afgørende for om du når det hele.
Tid er en anden faktor. For der er noget andet der er kommet tæt på. Jeg har arbejdet hjemmefra i mit sommerhus på Helgenæs. Kom da
alt var bart midt i marts, og har nu været gennem kodrivernes blomstring, kirsebærrenes og æblernes blomstring, og kan nu se gyvelen
stå skarpt gult, mens røn og tjørn står på spring. Jeg har set det
ændre sig dag for dag. Det lyder måske ikke af noget for mange
endelavitter, men for et bymenneske som mig har det været fantaSommerhuset på Helgenæs
stisk at følge med i. Det har givet mig en ro i sindet, at jeg ikke
skulle nå noget hele tiden, men kunne bruge timer på at betragte
naturen.
Og selvfølgelig gør det noget ved en at have oplevet det vi alle har
oplevet. Alt der sætter livet på pause forandrer os. Og når hele
jorden bliver sat på pause på en gang, så vil der ske noget. Vi vender ikke bare tilbage. For hvem siger at der ikke kommer noget nyt
om et år, om tre år eller om hundrede år. Der går i hvert fald lang
tid før de seneste måneder går i glemmebogen.
Diskussionerne er allerede startet om hvem der havde ret; hvem
der mente det rigtige. Og der kom jeg i tanke om et stykke jeg
skrev til Folkebladet for over 15 år siden, men som på sin vis illustrerer den verden vi lever i. Så den får i her
Omvendtslev
Nogen af læserne vil huske denne lille by fra deres barndoms fjern-

ENDELAVE KIRKE
Sognepræst: Jens Peder Baggesgaard
Sognepræst: Karen Holdt Madsen
Sognepræst: Bettina Erbs Hillers
Sognepræst: Jesper Hyldahl
Graver: Desirée Hougesen
Telefon vedr. kirkegården
Kirkesanger: Kirsten Nielsen
Organist: Margit F. Kristensen
Kordegn: Marianne Schønwaldt
Kasserer: Anna Marie Søvang
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SIDEN SIDST
51 23 82 79
75 64 49 79
75 68 24 48
21 27 17 72
21 22 98 42
21 67 01 58
20 32 49 10
29 62 09 89
75 64 32 33
75 68 90 17

Elsa Nøhr Knudsen døde d. 4. april
og blev begravet fra Endelave Kirke
d. 11. april

ENDELAVE MENIGHEDSRÅD
Dorthe Munk Olsen
Birthe Møller Olsen
Lars Herlev
Claus Holm
Thomas Uhre Fenger

61 85 76 66
24 48 42 20
40 83 67 01
26 82 95 07
20 32 49 10

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne

syn. Det var Poul Nesgård og Nulle, der lavede børnefjernsyn fra denne specielle by, hvor alting, som navnet siger var omvendt.
Det var så omvendt, så reporteren, Poul Nesgård, stod på hovedet med strittende hår, fordi han kom som en fremmed til denne by, hvor
alting jo vendte anderledes end vi kender det. Ud over at tog kørte baglæns og sugede røgen ind i stedet for at puste den ud, så var der
også andre interessante ting der foregik i denne by.
Det var f. eks. børnene der bestemte, fordi de var de klogeste.
Sådan en tur igennem Omvendtslev er det også disciplene eller apostlene får i dag. For de diskuterer, som vi altid gør, ud fra det vi kender. De diskuterer hvem der er den største blandt dem, for på den måde kan vi bedst finde ud af livet. Hvis vi har tjek på hvem der er
over os og hvem der er under os. Sådan indretter vi os på alle felter af samfundet, og selvfølgelig også inden for kirken.
Men i Omvendtslev der har de ikke fundet ud af det, eller de har fundet ud af at det ikke er så let. Så en reportage derfra får masser af
gode spørgsmål til at dukke frem i os. Skal alting være som de plejer, også i evigheden? Hvad sker der hvis man vender sig selv på hovedet og ser alt fra en anden vinkel – forsvinder alt så? Eller bliver alt nyt og friskt, så man får lysten tilbage – lysten til at styrke den
man måske ikke lige kunne se havde det dårligt.
Og det må være det billede vi skal ha af Guds rige. At det kommer i de tilfælde hvor vi hænger med hovedet nedad, eller i hvert fald
ikke overvejer hvad der er op eller ned, hvad der er stort og hvad der er småt. Men hvis vi, når vi får benene ned igen, og tænker tilbage,
så er vi nødt til at høre skæve fortællinger om Gudsriget. For ellers tror vi at det var noget helt andet. Fortællingerne fra Omvendtslev og
fra Biblen hjælper os til at kalde Gudsriget ved navn, til at forstå at det er en virkelighed, vi alle oplever.
Men det hjælper os ikke til at opleve Gudsriget. Det hjælper ikke at hænge sig op
med hovedet, og så tro at man er i Omvendtslev.
Men du vil kende Omvendtslev når du kommer der.
Og når du har været der, så skal du styrke dine brødre, sagde Jesus til Simon Peter.
Styrk dem, fortæl om det du ser, forkynd at det findes, at der findes steder og tider
hvor alt er nyt og anderledes. For kun ved at høre fortællingen igen og igen, alle de
gode fortællinger om livet, kun derved kan vi tro på at det er virkeligt det vi oplever,
når vi ser det. Og have mod til selv at fortælle videre, fortælle om lyset og lykken, og
mørket og sorgen. For i de fortællinger bliver vi til som mennesker, og ikke ved at
efterligne alt det vi kender så alt for godt, hvor nogen er over andre, og hvor det er
det det handler om. Handler om at videreføre en normalitet.
Vi må hellere tage med hr. Nesgård en tur til Omvendtslev og høre de sjove fortællinger fra en by, hvor det unormale er blevet normalt, hvis det over- eller underhovedet
kan lade sig gøre.

Gudstjenester
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i
Endelave Kirke kl. 11.15

JUNI
søndag d. 14. 1. søndag efter Trinitatis
Jens Peder Baggesgaard
søndag d. 28. 3. søndag efter Trinitatis
Jesper Hyldahl

Kirken i krisetiden
I dag, d. 18. maj blev kirken genåbnet godt 2 måneder og 14 helligdage efter lukningen. Men alt er ikke helt som det plejer.
Der må højst være 25 kirkegængere. Det er normalt ikke noget problem; men det kan
betyde noget i forbindelse med begravelser og bisættelser. Men vi må tage tingene
som de kommer og få lavet gode løsninger. Der er sprit ved indgangen, og man bedes
bruge dette, som vi jo er vant til det ved købmanden. Og så holder vi også afstand
både når vi går ind og når vi går ud og når vi går til alters, hvor vi selvfølgelig sørger
for propre og smittefrie forhold.
Vi gør hvad vi kan for at gøre kirkegang til en sikker fornøjelse.

søndag d. 5.

4. søndag efter Trinitatis
Karen Holdt Madsen

søndag d. 12. 5. søndag efter Trinitatis
Bettina Erbs Hillers
søndag d. 19. 6. søndag efter Trinitatis
Jesper Hyldahl

Facebook
Tulle, vores graver, administrerer en side på Facebook der hedder Endelave Kirke. I
kan gå ind på siden, og gøre noget, så I får besked når der er aktivitet på siden. Det er
omtale af gudstjenester, og hvis vi en gang igen må holde koncerter også dette.
Jeg har forstået, at Nytten ikke skal være et medie til at reklamere for arrangementer i
kirken, kun i nødstilfælde. Og derfor håber jeg at mange vil tage facebook siden til
sig; for jeg tror at vi godt kan blive flere i kirken om søndagen, hvis man lige bliver
gjort lidt mere opmærksom på at det er i dag at der er gudstjeneste. Og det er nok
ikke midtersiden af Endelavebladet der ligger slået op på skrivebordet så man kan
følge med der. Vi vil også blive bedre til opslag, og så er der jo altid sandwichskilte
foran kirkelågen hvor man kan følge med i aktiviteterne.
Jens Peder Baggesgard
.

JULI

søndag d. 26. 7. søndag efter Trinitatis
Jens Peer Baggesgaard

AUGUST
søndag d. 2.

8. søndag efter Trinitatis
kl. 19.30
Jens Peder Baggesgaard
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LOUISENLUND

Lej et gods på Endelave
Plads til ca. 56 personer

•
•
•

Robotsvejsning
Smedearbejde
Pladearbejde
Fremstilling af stålstel til
møbelindustrien
Butiksinventar
Enkeltstyks- og seriearbejde
Produktudvikling, vi deltager
gerne i prototype udviklingen

REBSLAGERVEJ 2E - 5471 SØNDERSØ
28 19 49 82 - THOMAS@JMROR.DK

Mere end 30 års erfaring

•
•
•
•

Læs mere og book online:
www.louisenlund-endelave.dk
Louisenlund I/S - info@louisenlund-endelave.dk

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

LUFT TIL LUFT VARMEPUMPER SAMT
LUFT TIL VAND PUMPER FRA
VERDENS STØRSTE PRODUCENT GREE
Udover kontante
varmebesparelser
får du også:

• Mindre miljøbelastning
• Bedre indeklima
Kongevejen 65 · 8789 Endelave
Tlf. 24 60 17 81 · russell@privat.dk

Fremvisning af monterede
anlæg på Endelave Kontakt:
Benny Rasmussen
29 78 00 23
Poul Emil Mikkelsen
40 18 00 20
Se mere på:
agreedanmark.dk

Gree GWH9 / 12

•
•

Kan opvarme op til 95 m2
Kan anvendes i helårshus
eller sommerhus

•

Med 8 graders sommerhusfunktion

•

Pumpen kan også køle
og affugte

•

Ved el-opvarmning:
spar op til 75%

•
•

Wifi-modul
GSM-modul

FRA
KUN

10.995,-

Prisen er inkl. moms, standard
installation og montage af
certiﬁceret kølemontør

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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Stærke mænd og tunge højttalere
En lørdag i maj samledes otte af øens
stærke(ste) mænd for at montere nye
højttalere i skolens gymnastiksal. Iført
stillads, kædespil og håndsprit fik det
stærke team fire gamle højttalere afmonteret og nye hængt op i løbet af en
eftermiddag.
Grunden til udskiftningen er, at de
gamle højttalere var brændt af efter
kort tids brug.
De nye højttalere er efterfølgende justeret og passer nu proportionelt med
forstærkeren. Der er i øvrigt udarbejdet en udførlig vejledning til brugen af
lydanlægget, så det forhåbentlig kan
gavne ved øens arrangementer mange
år frem. Det æstetiske i forhold til giga
-højttalere i de fire hjørner vil mange
sikkert stadig diskutere, men formålet
er opnået: nemlig god lyd til både
fest og foredrag.
Hanne Holm
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jeg endnu fiskede, undrede det mig, at jeg ikke
så en eneste sæl ved mit sildegarn. De plejer at
-giver laderne fulde. Sådan kunne jeg indlede være meget nysgerrige, når der er nemme fisk
med at skrive, og håbe at det gamle mundheld at få.
måtte komme til at gælde for Endelaves landmænd. Sæsonen for dem er ellers ikke startet for Sidst jeg fiskede på Øvre og var ved at hale min
godt, da flere har måttet så flere marker om. lille båd ind, så jeg, at en eller anden havde
Den megen regn i februar har fået såsæden til at skrevet nogle mærkelige tegn på mørk sten. Den
drukne på de våde marker. Markarbejdet kom lå dog så langt ude, at den var dækket ved højførst i gang sidst i marts, og det var først så vande, men var blevet blotlagt ved lavvande,
som det var da jeg fandt den tidlig morgen. Jeg
sent, at skaderne måtte erkendes.
tog stenen med hjem for at vise Lise det forunJeg var også selv meget sent med at komme i derlige fænomen. Heldigvis havde jeg taget et
gang med fiskeriet på østkysten efter sild. Først par billeder med telefonen, før jeg kom hjem. Nu
troede jeg at det var blevet for sent; der var ikke var tegnene ved at blive noget udflydende, og da
en fisk at fange, skønt jeg prøvede flere gange. stenen tørrede op forsvandt tegnene helt. FerskDet viste sig, at vandet måtte være forurenet, da vand kunne ikke fremkalde dem igen, og jeg må
der ikke var en eneste krabbe nær ved kysten. prøve med saltvand på et senere tidspunkt, om
Jeg prøvede længere nede mod Lyngerhage, men det giver et andet resultat; ellers må vi nøjes
med samme resultat. – Vi bliver vist nødt til at få med mine billeder som bevis.
tilkaldt kommunens miljø-myndigheder, så vi kan
få fastslået årsagen til den store miljø-katastrofe. Heldigvis er forholdene meget bedre i bugten, og
– En vild tanke er faret op i mig om, at det må- forholdene er nogenlunde, som de plejer at væske kan have forbindelse med vores nye rens- re. Jeg har været ude at lede efter østers, og har
ningsanlæg. Udløbet skulle iflg. planerne være da også fundet nogle stykker, - ikke så store,
ført 150 m til havs, men jeg har observeret udlø- men de vil vel vokse sig noget større, så det kan
bet til kun at være ført ca. 60 m ud. Alt for tæt betale sig at gå på jagt efter dem. De må stampå kysten, så spildevandet ikke kommer ud i den me inde fra Horsens fjord, hvor der har været
stærke strøm, som løber rundt om øen. – Mens forsøg med opdræt af stillehavsøsters. – Og re-

Maj-kulde
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naturen her ovre. Harerne vil vist ikke blive berørt, hvis sygdommen skulle komme igen. – Rådyrene skal til at læmme inden for de næste 14
dage, og vi må håbe, at der ikke er ret mange
ræve tilbage, så råen kan beholde begge lam i
år. – Fasanerne har det også godt, og vi håber
snart at se de første flokke af kyllinger. Jeg har
fodret godt for dem gennem vinteren, og jeg gør
det stadigvæk. Jeg tror, at der ligger tre høns på
æg i vores have. Fasankokken spankulerer stolt
rundt og passer godt på dem. Han er blevet helt
tam, og jeg kan stå og snakke med ham, når jeg
fodrer for alle slags fugle. Han står blot en ½ m
fra mig, og vi kan føre en længere samtale.
Ude i ”dyrehaven” på Lynger ser dådyrene ud til
at have fundet sig godt til rette. Dåhjortene har
fået en stor opsats med brede skovle. De så lidt
forpjuskede, da de ankom, og de to hjorte havde
blot nogle tynde stænger til opsats. Lidt længere
nede i skoven har havørnene fået unger, og vi
må håbe, at de får fred til at få dem på vingerne.
Her kan det så være en fordel med covid-19 sygdommen, så der ikke er så stor ståhej derude
med langt imellem køretøjerne på vejene.
Børge Birkmose

Foto: Børge Birkmose

jerne har det også godt og er blevet pænt store
med røde rogn. Nu er der ikke så mange fisk til
at tolde i dem, da de fleste tilbageværende fisk
levede af rejerne i mangel af anden føde.
På landjorden er forholdene helt anderledes, og
vores forskellige vilde dyr har det godt. Både kaniner og harer ses overalt i stort tal, og man kan
frygte at myxomatosen vil komme igen, så vi
skal til at samle døde kaniner ind, for at holde
vores ø pæn, så vores turister vil synes godt om
ENDELAVE MUSEUM
Vesterby 1
8789 Endelave
endelavemuseum@gmail.com

www.endelave-museum.dk

Åbningstider:
Maj, juni, juli, august og september, hver weekend kl. 13-15
Skoleferien:
Dagligt kl. 13-16
Udenfor åbningstid:
Henvendelse tlf. 21 66 52 99
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ENDELAVES HISTORIE
Hjalmar Olsen og løverne på Louisenlund.
I den foregående artikel fremgik det, at Louisenlund i marts 1939 efter frasalg af 6 husmandsbrug
blev købt af murermester Hjalmar Olsen, Aarhus.
Ebba Rasmussen var i sommeren 1939 ansat på
Louisenlund, og hun har beskrevet sit møde med
løverne på Louisenlund i Endelavebladet feb. 2018,
bearbejdet af Lotte Krogh:
”Den nye ejer på Louisenlund præsenterede sig
som murer, sømand, hvalfanger og løvetæmmer
Hjalmar Olsen, og han skulle bygge 5 ejendomme.
Jeg var ansat som kokkepige, og vi var 25 daglige
mennesker, så der var noget 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. Olsen
havde taget 3 løveunger med fra Zoologisk Have i
Horsens. De var søde, da de var små, og Olsen
regnede med, at de kunne lokke folk til, så han
kunne sælge en kop kaffe og noget mad. Det gik
også vældig godt, så godt at jeg ikke altid vidste,
hvor jeg skulle skaffe maden fra. Et lam blev slagtet, og nogle høns måtte lade livet, så folk var tilfredse.”
”Jeg begyndte mit arbejde kl. 5 om morgenen,
men en morgen sov jeg for længe. Lige da jeg kom
ud på trappestenen, kom den ene løve farende ud
af vognporten. Heldigvis var det ikke mig, den så
først, men en flok gæs, som gik ude på gårdspladsen. Den bed dem alle ihjel, og det var mit held, at
jeg sov for længe. Olsen kom med geværet og
skød, men der skete ikke noget. Han tumlede
rundt med løven, og de endte inde i laden. Jeg fik
kaldt på folkene, at de kunne hjælpe Olsen. Olsen
skød efter løven, men uden held. Han slog den så
hårdt med bøssen, at løven besvimede, og nu kunne folkene lægge en lang stige over løven og på
den måde få den bugseret ind i en grisekasse, hvor
den blev skudt senere på dagen.”
Hans Edvard Hjalmar Olsen blev født i juli 1903 og
voksede op på det ydre Nørrebro i København under meget vanskelige kår i et mørkt og fugtigt
baghus. Faderen var for det meste arbejdsløs, og
moderen måtte arbejde hårdt for at forsørge Hjalmar og hans søstre. Skolegangen gik godt i de
yngre klasser, men han blev senere uregerlig i
skole og hjem og endte ½ år på opdragelseshjem.
Der blev han karakteriseret som dygtig til skolefagene, men med et letsindigt og livligt temperament. Faderen døde og efter konflikter med moderen stak han til søs. Livet på skibene og spændingen på havet blev omdrejningspunktet i resten af
hans liv. Han sejlede med de store skibe på Atlanten og var i en periode forhyret med et hvalfangerskib, der jagtede de store dyr tæt på Sydpolen.
Senere bliver han ansat i et omrejsende cirkus og
turnerer med det i hele Europa, og her trænede
Hjalmar sig op til at være løvetæmmer. Undervejs
blev han dog også murer.
Horsens Folkeblad skrev 20.2.1939: ”Vor Meddelelse om, at der var købt 3 Løver til »Louisenlund«
paa Endelave har vakt Opsigt viden om.
»Louisenlunds« nye Ejer, Hr. Hjalmar Olsen, udtaler i et Interview med »Berlingske Aftenavis«, at
det dog ikke er hans Hensigt at oprette Løve-
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Kennel paa Øen – han vil blot anbringe de 3 indkøbte Løver som en romantisk Dekoration i
»Louisenlunds« park. Hr. Olsen synes i øvrigt at
have store Planer. Han udtaler i øvrigt:
- Det er rigtignok en fæl Misforståelse, at jeg skulde være saa naiv at lave Løvekennel paa Louisenlund. Afsætningsmulighederne her i Landet er dog
vist ikke særlig indbydende. Og eksporten er alle
Vegne hæmmet af Restriktioner. Næ, det er – man
kan næsten sige: det stik modsatte, jeg vil opdrætte paa Endelave. Det er Lam. Jeg vil indrette
det første Avlscenter i Danmark for Persianer, baseret paa de nye Metoder efter hvilke man ikke
mere dræber Moderfaaret og tager Skindet af de
ufødte Lam, men derimod anvender Skindet af de
nyfødte, som er yngre end fire Timer. Efter fire Timers Forløb bliver nemlig Haarene stive.
Men samtidig vil jeg aabne Godsets vidt strakte
Strand, seks Kilometer, for Byarbejdernes Sommerferie. Vi gaar straks i Gang med at opføre den
første Hangar, indrettet i Kabinesystem med plads
til en Familie paa fire Medlemmer i hver celle, seks
Hundrede ialt under samme Tag. Den støbes halvcirklet i Beton med brug af de Materialer, som
Stranden selv frembyder. Forplejning faar Gæsterne paa Hovedgaarden, hvis atten Værelser smeltes
sammen til store Spisestuer, fraregnet en lille Bolig
for mig og min Familie.”
5.4.1939 kunne Horsens Folkeblad fortælle læserne, at ”I Dag faar Endelave Løver. En usædvanlig
Last paa Fjorddamperen i Dag. De berømmelige
Løver, som Tømrermester Olsen som bekendt har
købt i Horsens Zoologiske Have for at anbringe
dem i Bure paa Endelave, transporteres i Dag med
Fjorddamperen til Endelave. Zone redningskorpset
henter dem i Haven Kl. 16.15 og bringer dem til
Havnen, hvor de lades ombord ved Hjælp af Kranvognen.”
Jyllands-Posten skrev 24.7.1939: ”Som man vil
huske
kom
der for nogen
Tid siden Løver til den
lille idylliske
Ø i Kattegat,
Endelave.
Bygmester
Hjalmar
Olsen, der købte Herregaarden Louisenlunds Bygninger, oprettede en lille
Zoologisk Have med tre
Løver. Politiet
har nu stillet
Bygmester
Olsen et Ultimatum. Løverne
maa
enten fjernes
fra Øen, aflives eller inHjalmar Olsen
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den 8 Dage anbringes i et
absolut sikkert Rum.
Forhistorien er den, at en af
Løverne for nogle Dage siden gravede sig gennem
Burets Bund og slap ud i
Louisenlunds Gaard. Den
blev i sidste Øjeblik opdaget
og nedlagt med et Bøsseskud, før den kunde faa Tid
til at gøre sig usynlig i Endelave Skove. Øens Befolkning venter nu spændt paa,
hvilken af de tre Udveje,
Løveejeren vil vælge.” Løven blev begravet i en lille
kæmpehøj lidt øst for par- Horsens Folkeblad 26.9.1939
ken med en sten på toppen.
Horsens Folkeblad besøgte 22.8.1939 Hjalmar Olsen på Louisenlund for at høre nærmere om løver- Samtidig var Olsen og hans besætning fortsat aktine.”Løverne gaar nu i sikre Bure, siger han, og Un- ve i eftersøgningen af vrag, som der i denne perioderlaget er Jernbeton – saa nu skal de nok blive de blev en hel del flere af. Derfor havde han tillader. Politiets Forskrifter er nu tilfulde overholdt. … delse til at have dynamit ombord, og det gav alibi
Hvad vil De i det hele taget med Dyrene? - Jeg vil og en vis beskyttelse mod tyske søpatruljer, der
sælge dem. Det er min Mening efterhaanden at faa ville inspicere skibet. Olsen var nemlig som medlem
en hel Løvefarm og sælge Dyrene med Fortjeneste. af modstandsgruppen Lysglimt begyndt at smugle
… Jeg vil lære dem at springe gennem brændende sprængstoffer og ammunition til modstandsbevæTøndebaand, sidde pænt o.s.v. kort sagt alt, hvad gelsen, men også mikrofilm og spioner til og fra
der kræves af en god Cirkusløve. Der skal naturlig- Danmark. I efteråret 1944 lå Hjalmar Olsen med
vis nogen Erfaring og gode Nerver til – men det skibet Avance i Aalborg Havn, og tæt på skibet lå
mener jeg at have, siger Hjalmar Olsen med sorg- tre tyske motortorpedobåde, som modstandsbevægelsen ønskede sænket. Den opgave løste Olsen
løs Frimodighed.”
ved at låne en ekstra lang luftslange, gå på havHorsens Folkeblad kunne 4.1.1940 oplyse at ”Løve- bunden til de tyske skibe, og placere sprængladninEventyret paa Endelave er nu Slut. Den 35-aarige ger på skibenes bund. Siden gik han ubemærket
Murermester og Hvalfanger H. Olsen, der købte retur til sit skib, og slap bort, inden skibene blev
Gaarden »Louisenlund« paa Endelave af den nuvæ- sænket. Tyskerne fandt aldrig ud af, hvordan saborende Leder af Zone-Stationen i Horsens Arthur Pe- tagen var sket.
tersen har besluttet at skænke sine to Løver til Finlands-Indsamlingen.” 5.9.1940 blev Louisenlund Efter besættelsen handlede Olsen med skibe og
ifølge tingbogen solgt til generalkonsul Jensen, Ge- hævede vrag og nedstyrtede fly fra krigens tid,
nua.
Jyllands-Posten
skrev
21.12.1941,
at men han var afhængig af pengestærke bagmænd. I
”Hovedgaarden Vorgaard ved Bælum er af forpag- 1947 fik han kontakt med Rudolf Nicolai, der kendter N. Falkentoft, Strandholm bed Rødby, solgt til te mange mennesker med gråsorte penge. KorrupBygmester Hjalmar Olsen, København. Til Gården tion og sortbørshandel florerede i tiden. De to forhører 270 Tdr. land, en gammel historisk Hoved- handlede om formidling af salg af skibet Capitana
bygning og nye Avlsbygninger.” Senere boede Ol- til investorer, der med Hjalmar som skipper skulle
sen med kone og tre børn i et hus i Aborg ved As- smugle svenske Husqvarna maskinpistoler forbi de
britiske myndigheder til den jødiske kampgruppe
sens.
Haganah, der kæmpede for oprettelsen af Israel.
I begyndelsen af 1940’erne fik Hjalmar Olsen træ- Den kommunistiske søfyrbøder Anders Jørgensen
ning i at dykke efter vrag. Det foregik med gam- var en brutal del af miljøet. Han fortalte, at han
meldags tungt udstyr med blysko og kraftig dyk- kunne skaffe pengene gennem en svensk kontakt,
kerhjelm. Gennem en lang luftslange, der blev for- der ville komme med pengene midt ude i Køge
bundet til et ledsagende skib, blev der sørget for bugt. Nicolaj og Olsen sejlede sammen med Jørtilførsel af luft. Olsen blev specialist i at sprænge gensen i april 1948 i en lille fiskekutter ud for at
vrag i mindre stykker, så de kunne hejses om bord møde en svensk båd, men i stedet blev begge myrog sælges til genbrug. Det var der mange penge i – det i båden med pistolskud af Anders Jørgensen,
især i de dele som var lavet af messing og bronze. der i 1950 fik livsvarigt fængsel for drabet. Der er
Hjalmar var typisk parthaver i de skibe, som han mange teorier om motivet til drabet, men intet er
havde kommandoen over. I 1942 blev Hjalmar sikkert.
medejer og skipper på skibet Avance, som under
besættelsen sejlede mange flygtninge fra Danmark Anders Grosen
til Sverige bl.a. til Falkenberg og Halmstad i et
hemmeligt rum, hvor der var plads til 15 personer.
Han blev også idømt fængsel for underslæb, men
han kom ikke til afsoning pga. besættelsen
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ENDELAVE LÆGEHUS
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er på øen
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•

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 færgepersonale.

•

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

•

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

(Vagtlægen vil kontakte
sygeplejersken på 75 68 90 23)

•

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

Ved alvorlig skade eller akut opstået
alvorlig sygdom, ring 112

•

Alt gods/fragt mærkes tydeligt med modtager
og afsender.

onsdag mulighed for aftenkonsultation

Frankerede breve og pakker kan afle- Åben konsultation
1030 - 1200
onsdag og torsdag
veres hos
og efter aftale
Kongevejens Elite Købmand
Telefonhenvendelser mandag - fredag 8.00 - 16.00
i åbningstiden.
Behov for lægehjælp efter kl. 16.00 + i weekends:
Se tiderne på skiltet på adressen.
kontakt vagtlæge på tlf. 70 11 31 31
30 36 91 75

FÆRGEKONTORET
mandag - fredag

HORSENS KOMMUNE

1000 - 1500

GODS TIL ENDELAVE

www.endelave.dk

-

Besøg Endelaves hjemmeside

NYTTIGE TELEFONNUMRE
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Brandfoged

Jørgen Holm Pedersen

51 58 99 42

Endelave Færgefart - pladsreservation

Kontoret

30 36 91 75

Endelave Færgefart - mobiltelefon

Udenfor kontortid

40 40 72 17

Havnefoged

Jørgen Holm Pedersen

51 58 99 42

Sygeplejerske

Zuz Zanne Søndergaard

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

Sognefoged

Jørgen Holm Pedersen

72 58 36 99

Sognepræst

Jens Peder Baggesgaard

51 23 82 79

Spildevand / kloak

SAMN Forsyning

20 80 13 50

Vandforsyning

SAMN Forsyning

76 26 87 00

FORENINGER, BESTYRELSER M.M.
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Endelave Beboerforening

Formand

Kim Holm Pedersen

29 45 87 75

Endelave Bryggerlaug

Oldermand

Kim Vind Andersen

40 70 43 14

Endelave Bådlaug

Formand

Erik Munk Jacobsen

20 74 91 78

Endelave Fritids- og Kulturforening

Formand

Niels Johan D. Andersen

40 38 94 01

Endelave Flyveplads

Ejer

Jens Toft

75 68 90 62

Endelave Idrætsforening / Aktiv Ø

Formand

Kim Vind Andersen

40 70 43 14

Endelave Jagtforening

Formand

Benny Rasmussen

29 78 00 23

Endelave Kirke

Sognepræst

Jens Peder Baggesgaard

51 23 82 79

Endelave Lægeurtehaveforening

Formand

Dorte Knudsen

29 84 67 72

Endelave Menighedsråd

Formand

Jens Peder Baggesgaard

51 23 82 79

Endelave Museumsforening

Formand

Inge Grosen

21 66 52 99

Endelave Natur og Miljø

Talsmand

Anders Grosen

29 88 94 06

Endelave Skole

Kontaktperson

Bente Skovgaard

51 58 99 71

Grundejerforeningen på Lynger

Formand

Walther Knudsen

29 72 87 25

Landsbyrådet - Horsens Kommune

Kontaktperson

Lars Herlev

40 83 67 01

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

Støtteforeningen For Endelave Kro

Formand

Michael Rasmussen

51 53 55 63

Vinterbadeklubben De Kolde Kaniner

Havgasse

Hanne Holm

20 48 01 23
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Artikler
Udgivelsesdatoer: den 1. i lige måneder

Angreb på personer ved navns nævnelse uden
modparten involveres accepteres ikke. Ligeledes
trykkes anonyme indlæg ikke.

Deadline: d. 6. i måneden før udgivelsesdato
Vi henstiller til, at deadline overholdes!
Indlæg modtaget efter deadline kan ikke
garanteres medtagelse i kommende nummer.

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 webabonnement, se venligst længere nede på siden.

1. februar
1. august

1. april
1. oktober

1. juni
1. december

Artikler, billeder og andre indlæg sendes til:
artikel@endelavebladet.dk

Retningslinjer for ”Stafetten”
Artikler og indlæg bedes fremsendes i uformateret Stafetten er en klumme, hvor ordet er frit, men det
man skriver om, må gerne have en relevans til Enword-format.
delave. Det må meget gerne handle om noget akRedaktionsgruppen arbejder uden vederlag. Bladets tuelt, en ”spids” eller en mening, en holdning eller
økonomi er baseret på annoncer og frivillige bidrag ”glæden ved” at gøre noget bestemt – kort sagt et
budskab man gerne vil frem med.
fra personer, foreninger, institutioner m.m.
Stafetten skal maks. være 600 ord og skribenten
Artikler skrevet af andre end redaktionsgruppens udvælger næste skribent ved at fortælle bladudvalmedlemmer udtrykker ikke nødvendigvis redakti- get, hvem man kunne tænke sig at lade stafetten
onsgruppens holdninger. Redaktionsgruppen forbe- gå videre til.
holder sig retten til at forkorte indlæg.
Annoncer
Prisen for annoncer er følgende:
Bladet udkommer i et oplag på 400 trykte og 45
digitale blade i formatet A4, 297 * 210 mm. HerSpaltemillimeterpris
værende priser er uden moms. Da bladet ikke er
momsregistreret, skal der ikke svares moms af be1 udgivelse
3,00 kr.
løbet.
Annonceringen begynder, når betalingen for indryk- 2 udgivelser
5,25 kr.
ningen er bladets redaktion i hænde eller efter
3 udgivelser
7,50 kr.
nærmere aftale. Der tages forbehold for fejl og
mangler i denne prisliste.

6 udgivelser

Henvendelser vedrørende annoncer:
Redaktionen
E-mail:
info@endelavebladet.dk

9,00 kr.

Pr. blad
3,00 kr.
2,62 kr.
2,50 kr.
1,50 kr.

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

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 Sydbank:

Reg-nr:

7030

Kontonr: 0002253771

Redaktionsgruppe og udgiver
Børge Birkmose
Vesterby 37

Anders Møller-Agersnap
Vesterby 41B

Tlf.
E-mail:

Tlf.
E-mail:

21 29 08 35
boerge@endelavebladet.dk

40 47 48 78
anders@endelavebladet.dk

Inge Grosen
Vesterby 52A

Tove Yde
Søndermølle 28

Tlf.
E-mail:

Tlf.
E-mail:

21 66 52 99
inge@endelavebladet.dk

24 63 98 33
tove@endelavebladet.dk
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