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Gode minder fra min barndom på Endelave 
 
Jeg er født d. 8 aug. 1935 i Villa Kongsbo, som den 
midterste af en søskendeflok på 5. Tove på  
Bremaa er min lillesøster. Min far Sigvard fiskede 
fra sin pram, og min mor Anne tog rundt på øen og 
solgte fiskene, og vi fik ofte fisk til aftensmad. Vi 
havde geder & høns, og min mor havde om efter-
året ”deltidsjob” - hun samlede kartofler op hos na-
boen og ”lønnen” var : hver 7 spand til hende selv. 
Vi børn hjalp også og det kunne ske, at vi kom til at 
tælle lidt forkert… Vi havde nu kartofler til hele vin-
teren, godt supleret med dem vi selv havde i køk-
kenhaven sammen med andre grøntsager og frugt. 
Vi fik mælk fra gederne og æg fra hønsene og om 
foråret, samlede vi mågeæg og tog mågeunger på 
Øvre. Det var også her vi fangede kaniner. Da vi fik 
hund, ”hjalp” den min bror John, Tove & jeg med at 
fange kaniner. Vi gravede med spaden, ned i huler-
ne og hunden fangede kaninerne, også et godt sup-
plement til aftensmaden, og så fik vi 50 øre pr. sæt 
kaninører, det var  ”præmien” for at være med i 
reguleringen af bestanden. Vi afleverede dem hos 
bageren, og når vi havde fået pengene, måtte vi gå 
ud i gården og gi` ørerne til hans hund, den ku´ 
rigtig godt li´ dem, men det var ikke altid, den ville 
ha` dem alle, - så de blev gemt til dagen efter og 
ja, gæt engang… 
 
Min far tjente også ved at være daglejer på gårde-
ne, og før jeg begyndte i skole, var jeg bl.a med på  
Louisenlund og på Øvregård, hvor vi stakkede roer. 
Da skoletiden kom, gik jeg, sammen med mine  
ældre søskende, de 5 km. ind til skolen, men så fik 
vi en cykel, vi skulle dele. Den første vi fik havde 
hverken dæk el. slange.. så den holdt ikke længe 
på den grusede vej. Den næste cykel var vi rigtig 
glade for. Det var i telefonpælenes tid, så vi lavede 
den aftale, at vi kørte det stykke, der var mellem 3 
telefonpæle, satte cyklen og så var det den næstes 
tur, og sådan ”gik” det og vi var rigtig gode til at 
deles.  
 
Selvom pengene var små, følte vi os ikke fattige, 
og når vi skulle til fødselsdag, fik vi altid 25 øre  
med til fødselaren. Jeg var ikke vild med at gå i 
skole, dengang havde vi elever respekt for læreren,  
Hansen hed vores. Jeg mindes, at vi var på én ud-
flugt, som var til Horsens Kunstmuseum, men - det  
gad vi ikke se på, så vi var nogle, der smuttede ud 
og sad på græsset udenfor - dét var nu ikke særlig  
respektfuldt og jeg kan sige jer, at det fik vi også 
en KÆMPE røffel for - og det var vi vel selv ude  
om J  

Vi rejste ikke meget fra øen, men en gang tog vi på 
juleferie til Læsø, hvor mine bedsteforældre  
Boede, og en anden gang var Tove & jeg  på som-
merferie hos vores onkel i Kbh. Vi blev fulgt  
til Horsens, hvor vi fik dæksplads på dampskibet 
Ydun og ved anløb i Kbh. blev vi modtaget af onkel. 
Det var en fantastisk oplevelse, hvor vi bl.a var på 
Bakken. 
 
Min far havde en mindre fiskekutter, som han gen-
nem årene satte i stand, og nu fangede han torsk 
ved Samsø, som han solgte i Hou, han havde ingen 
garn, men fiskede m. Pilk. Efter jeg var  konfirme-
ret, fiskede jeg sammen med han i 1/2 års tid, men 
det var ikke noget, jeg brød mig særligt om, så jeg 
kom i stedet ud på en gård som karl og de næste 3 
år var jeg, først på Sundgården, dernæst Snekke-
bjerg og til slut Gyllingsminde. Jeg fik 100 kr. om 
mdr. + kost & logi. Karlene havde ikke varme på 
deres lille ”hummer” som oftest var et rum ovenpå 
grisestalden eller for enden af kostalden. Væggene 
var uden isolering, så om vinteren, var det en kold 
fornøjelse. Jeg havde godt nok en tyk, tyk dyne, 
men et sted oplevede jeg, at mit dynebetræk frøs 
fast til væggen, da min ånde havde gjort betrækket 
fugtigt… det var andre tider dengang…  men jeg 
mindes min barndom og ungdom på Endelave som 
en god tid. 
 
Mange hilsner fra Peter Petersen 
 
Jeg sender stafetten videre til John Simonsen 
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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 
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SMEDE OG MASKINVÆRKSTEDET 
REP. OG VEDLIGEHOLDELSE AF LANDBRUGS- 
OG HAVEMASKINER, VVS M.M. FORETAGES. 

JAGTFORENINGEN 
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LÆSERBREV 
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ENDELAVES 
JAGTFORENING 

afholder 
GENERALFORSAMLING 

søndag den 4. oktober kl 12.00  
v/Benny på Lynger 7. 

dagsorden i flg vedtægterne 
Der bliver serveret lidt til hals og gane 

Vil du gerne være medlem af jagtforeningen, 
kan du tilmelde dig samme aften. 

 
Mvh. Bestyrelsen for Endelave Jagtforening  

Kommentar fra redaktionsgruppen: 
Affødt af reaktioner på bagsiden af augustnummeret 
2020 / Jørgen Fugls indlæg, vil vi gerne fra redaktions-
gruppens side beklage, hvis nogen har følt sig stødt af 
dette.  
Vi har ikke tolket indlægget som et angreb på nogen 

Det var med undren og forargelse jeg læste BAG-
DØREN i sidste nr. af ENDELAVEBLADET. 
Det er ikke i orden! 
 
Man kategoriserer ikke sine medmennesker på den 
måde, og så med navns nævnelse. Alle har lov til at 
have deres mening. Vi SKAL respektere hinanden. 
Man kan forholde sig til hvad andre siger og skriver
- hvad de tænker ved man ikke. 
 
I bladets retningslinjer står: ”Angreb på personer 
ved navns nævnelse uden modparten involveres, 
accepteres ikke”. Det er ikke opfyldt, synes jeg. 
Vi skal hverken veje, måle, kategorisere eller døm-
me hinanden. 
 
 

Sagen (vejkanter, natur og biodiversitet) glider to-
talt i baggrunden når den bliver personliggjort. 
Jeg mener heller ikke at blomsterstriberne har no-
gen betydning for biodiversiteten; det kræver helt 
andre alvorligere og mere omsiggribende tiltag. 
 
Blomsterstriberne er fine og til glæde for mange 
som plukker blomster og nyder synet. Jeg tror en 
del buketter er rejst med til fastlandet fra den 
blomstrende ø. 
Vores børnebørn plukkede med glæde fine buketter 
på samme måde som jeg i min barndom og ung-
dom kunne plukke vilde blomster i vejkanter og på 
overdrev. 
 
Mette Roepstorff  - Øvregård. 

Arkivfoto 
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BRANDVÆSENET 
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Nyt fra de brandfrivillige og Sydøstjyllands 
Brandvæsen 
 
De brand-frivillige på Endelave, beboerforeningen 
samt Sydøstjyllands Brandvæsen har skrevet denne 
lille artikel for at informere beboerne om brand-
beredskabet på Endelave.  
 
Vil være bedre til at orientere 
Hvordan fungerer brandberedskabet på Endelave? Det 
er et spørgsmål vi får ofte, og det kan tyde på, at vi 
ikke er gode nok til at orientere om det. Brand-
beredskabet på Endelave er et basisberedskab, dvs. at 
man på Endelave har udstyr og uddannelse til at 
igangsætte en sikker ”førsteindsats” og hvis det er 
muligt- håndtere branden selv. Og lige præcis det 
med at håndtere branden selv, er noget som de frivil-
lige er gode til; de sidste 20 år har der været behov 
for assistance fra fastlandet 1 gang, og det var til fly-
styrtet i 2018.  
 
Selvstændige frivillige 
Uagtet af at der sjældent er behov for assistance fra 
fastlandet, er der beredskabsplaner for assistance 
med sejlads eller helikopter til Endelave. I september 
skal der eksempelvis laves en procedure øvelse, hvor 
der flyves fra Horsens til Endelave med oppakning og 
brandmandskab. Endvidere er der aftale med Dansk 
Sørednings Selskab om sejlads fra Juelsminde til En-
delave.  
 
Nye procedurer og aftaler 
Efter flystyrtet i 2018, har vi evalueret beredskabet. 
Beredskabet er som udgangspunkt rigtigt fint for det 
frivillige beredskabs vedkommende. Vi har dog fået 
slamsuger med i beredskabet, således at der er 
”hurtig vand” på hjul. Udvalgte frivillige oplæres i brug 
og kørsel af slamsuger. Der indkøbes en ny vandvogn 
med større vandtank og slanger på rulle til hurtigt ud-
træk. Vandvognen kommer til Endelave i efteråret. 
Procedurerne for alarmering har ligeledes fået en gen-
nemgang og er opdaterede. Bl.a. har vi sat ting som 
hjertestarter, brandhaner og SOS skilte numre ind på 
et kort.  
 
Faste øvelsestider samt uddannelse af brandfo-
ged 
De frivillige har fået faste øvelsesdage, som er 2 gan-
ge om året til den almene del, samt en ekstra øvelse 
til apparatbrugerne. De frivillige har fået udleveret en 
frivillig kontrakt, som skal bruges til at sikre de frivilli-
ge, samt forbedre mulighederne for videreuddannelse. 
Brandfogeden og en håndfuld frivillige skal uddannes 
til ”brandledere” på øen, således at der er ledelse på 
et skadested, sikkerhed for de frivillige og evt. hurtig 
rekvirering af assistance udefra.  
 
Vi har forsøgt at lave en lille spørgsmål og svar sekti-
on til de spørgsmål vi oftest møder: 
 
Spørgsmål: Hvorfor er der ikke etableret en 
brandhane på flyvepladsen? 
Svar: Det er der flere grunde til; for det første, så vil 
en brandhane ikke give nok tryk ved flyvepladsen (til 
slukningsvand), for det andet er der vand på brand 
trailerne, for det tredje, så har brandvæsnet ikke sek-
toransvar på en flyveplads. Så er der det om skylning 
af brandsår; brandhanernes funktion er til fyldning af 
tankvogne hurtigt, ikke skylning af sår. Til det formål 
er der skyllevand til brandsår i førstehjælpstaskerne 
(både fra Region Midt samt Sydøstjyllands Brandvæ-
sen), de frivillige har ligeledes fået anvist brønde og 
stophane på flyvepladsen.  

 
Spørgsmål: Der er ikke sket noget siden flystyr-
tet? 
Svar: Beredskabet på Endelave er som udgangspunkt 
rigtig fint, især det store antal frivillige er imponeren-
de. Til borgermødet 5. juli 2018, blev man enige om 
at kigge på: 
 
Oversigt over slukningsmidler, hjertestartere og 
brandhaner på Endelave. Der er udarbejdet en bro-
chure og leveret til Endelave. Kommentarer til denne 
modtages gerne. 
Ønske om kursus til befolkningen om selvhjulpethed. 
Beredskabsforbundet afholdte ”Robust Borger” kursus 
i 2019, med godt fremmøde. 
Førstehjælpstasken er opgraderet på brandtraileren. 
Sydøstjyllands Brandvæsen kan tilbyde kursus i bru-
gen af førstehjælpstaske samt hjertestarter.  
Der kommer en ny vandvogn, samt nye dragter i ef-
teråret 2020, dette er sponsoreret af Trygfonden. Me-
re information om dette vil komme i samarbejde med 
Trygfonden og de frivillige. 
SAMN slamsuger er nu med i beredskabet. 
Der skal være flere frivillige, det er ikke tilfældet på 
nuværende tidspunkt, sig til hvis du vil være frivillig.  
 
Spørgsmål: Brandvæsnet har ikke gjort noget 
ved flyvepladsen? 
Svar: Den privatejede flyveplads er ikke brandvæs-
nets myndighedsområde, det er Trafikstyrelsens myn-
dighedsområde. Alligevel har vi hjulpet beboerforenin-
gen/flyvepladsen med udarbejdelse af oversigtskort 
samt adresse.  
 
Spørgsmål: Jeg har hørt at der ikke er slanger 
nok på Endelave? 
Svar: Der er slanger nok til de oftest forekommende 
indsatser. Det er klart, hvis der er brand på et meget 
afsides sted, så kan det blive svært- det er det også 
på fastlandet. Misforståelsen bunder nok i, at folk tror 
at slangerne skal række fra nærmeste brandhane til 
en brand. Det er ikke tilfældet, man fylder tankene fra 
brandhanerne. 
 
Kan altid kontaktes- vi vil blive bedre 
Brandfoged og Sydøstjyllands brandvæsen kan altid 
kontaktes vedrørende usikkerhed eller yderligere in-
formation angående brandberedskabet- det skal der 
ikke herske tvivl om, vi er også åbne overfor demon-
stration af udstyret eller deltagelse i møder. 

Foto: Aqqaluk Petersen 
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ÅRETS Ø 
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Da Endelaves skole lukkede, var det som at blive 
slået hjem i Ludo. Som mange andre småøer har 
Endelave nemlig haft store udfordringer med at op-
retholde befolkningsantallet, og uden et skoletilbud 
skulle der tænkes helt nyt for at skabe liv på øen. 
 
”Aktiv Ø” 
En gruppe endelavitter gik derfor sammen for at 
løfte øen mod et levedygtigt – og aktivt – samfund 
på de nye præmisser. Det er fx blevet til snorkel-
bingo, guidede vandreture og udendørs crossfit 
med kampesten. For under overskriften ”Aktiv Ø” 
har Endelaves idrætsforening nemlig formået at 
samle øens faste såvel som fritidsbeboere om at 
tilbyde et mangfoldigt udbud af sportsaktiviteter 
hele året. 
Jens Otto Størup, der er formand for dommerkomi-
téen og bestyrelsesmedlem i Forenet Kredit, fortæl-
ler: 

Vi har besøgt tre helt fantastiske øer og mødt en-
gagerede og passionerede beboere alle tre steder. 
Det har været en svær beslutning at vælge en vin-
der, men Endelave har særligt imponeret os med 
en klar og realistisk tilgang til øens udvikling, efter 
skolen lukkede. 
 
Et stærkt fællesskab 
Endelave ligger i Kattegat ud for Horsens Fjord 
med ca. en times overfart til fastlandet. Over som-
meren er turisterne strømmet til, og programmet 
for Aktiv Ø i efterårsferien synes at være lige så 
efterspurgt. Det er bl.a. yoga med byens 83-årige 
beboer, madpakkerne med kromutters hjemme-
bagte rugbrød til vandreturen og naturens stilhed, 
der trækker. Og så kan man være heldig at se en 
kanin på vandreruten, deraf navnet Kaninoen. 
Endelave har i modgang forstået at rejse sig på en 
bølge af øboere og fritidsbeboeres kærlighed til 
øen. Med Aktiv Ø skaber de et fællesskab, hvor alle 
kan være med og tilbyde det, man kan og vil. Og 
så har de et godt samarbejde med Horsens Kom-
mune og borgmester Peter Sørensen, hvilket også 
er vigtigt for levedygtigheden, siger Jens Otto Stø-
rup. 
Endelave modtager – ud over titlen som Årets Ø 
2020-2021 – også 50.000 kroner til gavn for den 
videre udvikling på øen. Prisen vil blive overrakt 
ved en kåringsfest på øen den 3. oktober 2020. 
 
Strynø og Aarø var også nominerede 
De to andre øer, der var med i opløbet om at blive 
Årets Ø 2020/2021, var Strynø og Aarø. Disse to 
øer modtager hver 25.000 kroner til den videre ud-
vikling af deres lokalsamfund. 
Jeg vil også gerne rose de to andre nominerede 
øer: Strynø, som gør noget helt unikt for øens børn 
med den lokale skole som ramme for en masse 
fællesaktiviteter, og Aarø, hvor de lokale erhvervs-
drivende hjælper hinanden i gang. Selvom de to 
ikke løber med titlen i år, så er jeg sikker på, at 
fællesskaberne her fortsat vil sikre øernes udvikling 
– og jeg glæder mig til at besøge dem igen, slutter 
Jens Otto Størup. 

Foto: Karsten Kragh Hansen 
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BRYGGERLAUG 
 

ENDELAVEBLADET  //  18. ÅRGANG 2020 

Kom og smag ost, chokolade og øl – og 
hør mere om, hvad der passer sammen 
 
 
Endelave Bryggerlaug er lykkes med at få Ole 
Madsen, chefredaktør for ØLentusiasteN, Danske 
Ølentusiasters medlemsblad, Underhåndsbrygme-
ster i Nordisk Haandbryggerakademi, æresmedlem i 
Haandbryggerlauget af 1970, medstifter af Danske 
Ølentusiaster og sidst men ikke mindst uddannet 
ølsommelier, til at komme til Endelave og lave en 
helt særlig ølsmagning for interesserede. 
 
 
Smagningen finder sted lørdag den 14. novem-
ber kl 18.30 på Kroen. Vi starter med en omgang 
Osso Buco med grov mos af årstidens rodfrugter. 
Derefter vil Ole præsentere fire styk oste med hver 
sin øl. Så smages der på fire slags chokolade med 
hver sin øl. Redaktøren vil ikke ud med hvilke øl der 
skal smages, men han garanterer, at der smages 
10 øl, og introøllen vil være en geuze og farveløllen 
vil være en stærk sort satan. 
 
 
Hele herligheden vil koste 300,- kr. for medlemmer. 
Er du ikke medlem, koster det 350 kr. Dog kan du 
vælge at tegne et medlemskab for 100,- kr. og der-
med få smagningen til medlemspris.  
 
 
Endelave Bryggerlaug har nu 2 typer af medlem-
skab. Øl-medlemskab, der koster årligt 100,- kr. og 
giver adgang til Bryggerlaugets arrangementer til 
medlemspris samt rabat pris på Endelave Bryg (13, 
16 og 19) – Og Bryggermedlemsskab, der koster et 

engangsindskud på 1500,- kr. og årlig kontingent 
på 300,- kr.  
Dette medlemskab giver udover øl-medlemsskabet 
også adgang til Laugets brygudstyr og deltagelse i 
bryg-arrangementer. 
Er du interesseret i at melde dig ind, så kontakt 
Hanne Nyholt, Kim Vind eller Michael Maach. 
 
 
Er du interesseret i at deltage i arrangementet 14. 
november, så tilmeld dig på e-mail til  
khornum@gmail.com SENEST 31. oktober.  
 
Endelave Bryggerlaug 
Klavs Hornum 
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Søndermølle 11, ”Møllegården” 

”Møllegården” er en af de 4-længede gårde i Ende-
lave by, der aldrig flyttede ud til sine marker. Den 
kan føres tilbage til 1600-tallet, og samme slægt 

drev den de følgende 100 år. 
I ca. 1800 overtager datteren, Margrethe Ollesdat-
ter gården sammen med sin mand, Hans Nielsen 
Østergård. De køber gården fri af fæste, og efter 
ægtemandens død driver Margrethe gården videre 
indtil 1835, hvor den ældste søn Ole Jørgen Hansen 
overtager. 
 
 
Hvoraf kommer navnet ”Møllegården”? 
Møllegården har aldrig haft nogen mølle på egen 
jord, men på den anden side af vejen lidt længere 
mod syd stod opført en mølle, hvori 4 af øens land-
mænd havde anparter. Ole Jørgen Hansen køber 
anparterne og mageskifter med Niels Sørensen fra 
matr. 7, hvorved han bliver den nye ejer af 
”Møllegården”. Han forpligter sig til årligt at betale 
2 skæpper byg til gårdmand Thomas Lave for leje 
af den jord, møllen står på. Niels Sørensen er såle-

des eneejer af den 
søndre mølle, der 
blev brugt indtil 
1920. 
 
Ca. 1855 udstyk-
kes 3 parceller 
syd for gården: 
matr.20b sælges 
til Endelave kom-
mune , der opfø-
rer en lægebolig, 
som senere (efter 
1870) bliver skole. 
Matr.20d bliver en 
fiskerbolig, og 
matr.20e sælges 
til datter og svi-
gersøn. 
 
Gårdens næste 
ejer er Niels Sø-
rensens næstæld-
ste søn, snedker, 
tømrer og møller, 
Søren Sørensen, 
der mistede sin 
halve arm i tær-
skeværket. Han 
havde 9 børn, og 
barn nr. 5, Søren 
Sørensen Møller 
drev gården til 
1949. Kort før 
hans død overtog 
den yngste søn, 
Harald, gården. 
Harald var i 1947 
blevet gift med 
Ella Nielsen fra 
”Bjerregård”, og i beg. Af 1960 ´erne solgte de 
”Møllegården” og flyttede ud til Ellas fødegård. 
 
Erik Tang, søn af Henry Tang, var næste ejer af 
”Møllegården”. Han solgte til Hans Henriksen fra 
”Edelsholm”. Denne rev den sidste af længerne 
ned, så nu kun stuehuset stod tilbage. Hans be-
holdt jorden og solgte stuehuset til Bjarne Knudsen, 
der senere købte ”Gyllinglund”, hvor han startede 
Endelave Naturmedicin. I 2007 blev ”Møllegården” 
handlet igen. Køber var Henning Toftlund fra Bil-
lund, og huset/gården er stadig i denne families 
eje. 
 
Endelave Museum 

MUSEET 
 

ENDELAVEBLADET  //  18. ÅRGANG 2020 

Kongevejen 15     -    8789 Endelave     -     Tlf. 21 43 14 15    -     www.endelavekro.dk     -     info@endelavekro.dk 

 

 

Et hyggeligt sted til hverdag og til fest   -    krostue, restaurant, festsal og værelser 

Endelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveriEndelave Kro ogGæstgiveri    
 

Læs mere og se menu på vores hjemmeside, på Facebook og opslag ved Kroen 
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BEBOERFORENINGEN 
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FANTASTISK - Endelave blev valgt til årets Ø 
Vi gjorde det sgu – Årets Ø 2020/2021!!! 
Tak til alle der er med til at gøre Endelave til et 
sted, hvor vi i fællesskab sikrer rammerne for gode, 
aktive og positive oplevelser. En særlig tak til alle 
ildsjælene, der driver Aktiv Ø med deres mange og 
uundværlige frivillige Indslag! 
 
Nyt fra Færgen! 
Endelavefærgens besøgstal viser nye rekorder med 
19.507 passagager i juli og 12.275 passagerer i au-
gust. 
Det virker ikke urealistisk, at vi slår passagerrekor-
den fra 2006 og kommer over 65.000 passager i 
2020. 
Endelavefærgen overgår til et nyt billetsystem 
BEAS - Færgeledelse er i fuld gang med det bag-
vedliggende benarbejde for at gøre det nye system 
driftsklar fra 1/11-2020. Der bliver en overgangs-
periode med begge systemer. Færgeledelsen vil 
sørge en god og grundig information og opstarts-
hjælp i denne forbindelse.  
Vores fantastiske M/F Endelave fylder 25 år i 2021 
og Horsens kommune har sonderinger i gang hvil-
ken færge/færger, der skal vælges som afløser. 
Horsens kommune vil i samarbejde med beboerfor-
eningen lave en forundersøgelse, hvor brugere af 
Endelavefærgen vil blive spurgt om hvilke behov, 
de ser en fremtidig ny færge/ny færger skal kunne 
dække. 
 
Endelave i bevægelse! 
Endelave har i år modtaget 100.000 kr. fra den pul-
je Horsens Kommune uddeler til lokale ildsjæle, der 
igangsætter projekter, som giver ’bevægelse i 
landsbyerne’. Da ansøgningsfristen udløb 15. sep-

tember havde vi modtaget 6 gode ansøgninger, der 
spænder vidt. Men alle ansøgninger vil sikre endnu 
bedre oplevelser for alle, der vil bevæge sig i natu-
ren.  Der er samlet set ansøgt for en del flere pen-
ge end de 100.000 kr., der er til rådighed.  Så be-
styrelserne i idræts- og beboerforeningen har haft 
en udfordring i at udvælge de projekter, der får 
penge. Og ikke mindst hvor mange penge, der går 
til hvert projekt. Alle 6 ansøgere får nærmere be-
sked i starten af oktober. Og så glæder vi os til at 
se at bevægelse kommer til at blomstre endnu me-
re på fantastiske Endelave 
 
Bredbåndspuljen 
Beboerforeningen arbejder på at skaffe en bedre 
dataforbindelse til Endelave og er i gang med an-
søgninger for at få del i det tilskud, der kan søges 
via Bredbåndspuljen. Endelave er et bredbåndsstøt-
teområde og har over 160 adresser, hvor man 
maksimalt kan få 10 Mbit/s download eller 2 Mbit/s 
upload og dermed har mulighed for at få støtte – 
For at det skal lykkes kræver det dog at en af de 
kommercielle aktører i markedet vil gå ind i projek-
tet og nu afventer vi det endelige svar.  
 
Banko – aflyst 
Endnu engang spænder Corona/COVID-19 ben for 
afholdelsen af det årlige bankospil, som vi ikke me-
ner at kunne afholde på betryggende vis og derfor 
har aflyst – Så snart vi igen kan mødes i forsamlin-
ger uden de store risici vil der blive afholdt et 
”GIGANT COME BACK BANKO” – Vi glæder os til 
dagen! 
 
På bestyrelsens vegne 
Mike Thygesen 

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

Engmarksvej 34, Åes 

 

8700 Horsens 
 
 
 

Tlf. 20 20 28 44 

  
 
 
 

  MØLLEHUSET 
ØlØlØlØl––––    og Vinstueog Vinstueog Vinstueog Vinstue    

 
  Vesterby 50 
  8789 Endelave 

 

 
 

  Tlf. 51 46 46 19  

EFK 
 

ENDELAVEBLADET  //  18. ÅRGANG 2020 

EFK indbyder til FÆLLESSPISNING  
fredag d. 6. november 2020 kl. 19.00 i skolens gymnastiksal 

 
Endelave Kro vil servere en lækker hovedret og dessert.  

Vi kan afsløre, at desserten bliver hjemmelavet citronfromage. 
Derefter byder vi på kaffe og småkager. 
Pris kr. 160 for voksne, kr. 80 for børn. 

EFK sælger desuden vin, øl og vand til sædvanlige rimelige priser. 
 

Tilmeldingsfristen er senest mandag d. 26. oktober 2020.  
 

Tilmelding foretages til: Birthe Olsen: tlf. 24 48 42 20  -  Niels Johan D. Andersen: tlf. 40 38 94 01 
 

Bemærk: Arrangementet vil afhænge af de corona-relaterede restriktioner, der gælder til enhver tid. 
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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: Kirsten Nielsen 

Organist: Margit F. Kristensen 

Kordegn: Marianne Schønwaldt 

Kasserer: Anna Marie Søvang 

Kirkeværge: Mette Munk 

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 

31 32 36 39  
Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsterne 

 
 

oktober  -  november  2020 

 
 

Regnbue over Endelave 
 

I marts lagde Covid-19 sig som en skygge over vores 
liv. Det gør den stadig. Der er håndsprit og mundbind 
overalt, og andre mennesker er blevet nogle, vi helst 
skal holde os på afstand af. Da pandemien for alvor 
tog fat, dukkede der nogle regnbuer op. Regnbuer 
tegnet af børn og sat i vinduer rundt omkring i verden. 
Farvestrålende tegninger med en sætning skrevet med 
lidt skæve bogstaver: Det bliver godt igen! Det kan 
virke barnligt naivt at håbe, at det bliver godt igen, for 
det er ikke alle, der kommer godt igennem corona. 
Men tegningerne af regnbuerne er ikke konstateringer 
af, at det her går over. De er noget helt andet. 
 

Regnbuen er et tegn på og et udtryk for håb og ønsker 
og drømme. Et håb om, at livet igen kan være til at 
være til i uden skygger, der hænger over os. Det gælder ikke kun den pandemi, vi står midt i. Det gælder også for men-
neskelivet i sig selv. 
 

Det er noget magisk ved regnbuer. Ingen af dem er helt ens, men fælles for dem er deres fantastiske farver i forskellige 
nuancer. På den måde ligner en regnbue enhver af os. Ingen af os er ens. Hver især er vi noget helt særligt og derfor 
uendeligt dyrebart. 
 

Der er noget magisk ved regnbuer. De er flygtige og kan kun ses, når det regner, mens solen skinner. Solens lys brydes i 
regndråberne og giver alle de fantastiske farver. Intet menneske kommer til udelukkende at opleve solskin i deres liv. 
Alle oplever vi dage, hvor skygger og mørke og uvejr gør livet svært. Her kan en tegning af en regnbue med teksten 
”det bliver godt igen” være et billede på håbet og drømmen om, at der på den anden side af svære dage, igen venter da-
ge fyldt med solskin. 
 

Der er noget magisk ved regnbuer. Det siges endda, at der ved enden af regnbuen findes en krukke med guld, men regn-
buer er flygtige, og krukken med guld kan vi aldrig nå frem til. Sådan er det også med livet. Vi kan godt drømme om at 
nå frem til krukken med det perfekte liv, og vi kan godt drømme om, at vi selv en dag må blive helt perfekte. Drømmen 
er god at stræbe efter, men det er sådan med mennesker og med livet, at helt perfekt bliver det aldrig. 
 

Men vi har regnbuen at tænke på, når vi står midt i skyggefyldte og mørke uvejrsdage, som en tegn på Guds kærlighed, 
der altid skinner på os, også selv om vi ikke kan se det. Med billedet af regnbuen kan vi gå ud i det liv, der er vores, 
med håb og tro og drømme om alt det fantastiske og magiske, der ligger forude. 
 

Sognepræst Bettina Erbs Hillers 

 

ENDELAVE MENIGHEDSRÅD 

Mette Munk 

Birthe Møller Olsen 

Lars Herlev 

Claus Holm 

Thomas Uhre Fenger 

31 32 36 39 

24 48 42 20 

40 83 67 01 

26 82 95 07 

20 32 49 10 
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Menighedsrådet 
Ved valgforsamlingen d. 16. september blev følgende skrevet på listen og er dermed valgt til det nye menighedsråd der 
begynder sit virke 1. søndag i advent og 2 år frem, med mindre nogen ønsker at opstille en anden liste, så der skal være 
afstemningsvalg. 
 

Lars Herlev 

Birthe Olsen 

Thomas Fenger 
Claus Holm 

Mette Munk 

Suppleant: Manuela Knudsen 

 

Hvis man ønsker at lave en liste skal den anmeldes senest d. 13. oktober til formanden   

 

 

 

Hus og lade til salg 
Menighedsrådets bygninger på Vesterby 1, museumsbygningen og kampe-
stensladen er til salg.  
Den gamle matrikel 1A er udstykket, så de to bygninger og gårdspladsen 
op til matriklen på Søndermølle er én matrikel og sælges samlet. 
 

Vi har af to forskellige ejendomsmæglere fået vurderet den nye matrikel til 
110.000 kr.  
 

Museumsbygningen er den gamle præstegård fra 1700-tallet som er fredet 
og underlagt de deraf følgende restriktioner. 
 

Hvis du vil bese bygningerne og høre om hvordan proceduren er vedrøren-
de salget, så kontakt Lars Herlev på tlf:  40836701 

 

 

Kirsten Nielsen: Min morfars breve 

Højskoleformiddag torsdag d. 22. oktober kl 10.00 
 

Kirsten skriver om sit foredrag: 
Min morfar var sønderjyde og derfor tvunget med i 1. verdenskrig som tysk 
soldat.  
Han skrev som utallige andre breve hjem hvor han fortalte om sine oplevel-
ser.  
Nogle af brevene eksisterer stadig og med dem som udgangspunkt, vil jeg 
på 100 års afstand fortælle om 1. verdenskrig, og hvad deltagelsen kom til 
at betyde for hans liv fremover. 
 

Vi starter med et rundstykke og en kop kaffe og slutter med frokost ved 12-

tiden 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OKTOBER 

 
 
 
 
 

 

 søndag d. 4.     Høstgudstjeneste 

    Cantina-koret medvirker 
    Karen Holdt Madsen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 18.   19. søndag efter Trinitatis  
    Jens Peder Baggesgaard 
 

 

    

  
 

 

 NOVEMBER 

 

 

 

 

 

 søndag d. 1.     Allehelgen  
    Jens Peder Baggesgaard 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 søndag d. 15.   21. søndag efter Trinitatis 
    Bettina Erbs Hillers 
 
 

 

 

 

 

 

 søndag d. 29.   1. søndag i advent 
    Karen Holdt Madsen 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gudstjenester 
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i  

Endelave Kirke kl. 11.15 
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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 

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 

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  

 

• Robotsvejsning 
• Smedearbejde  
• Pladearbejde 
• Fremstilling af stålstel til           

møbelindustrien 
• Butiksinventar 
• Enkeltstyks- og seriearbejde 
• Produktudvikling, vi deltager       

gerne i prototype udviklingen  

M
e
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 e
n

d
 3

0
 å

rs
 e

rfa
rin

g
 

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

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 

 

LUFT TIL LUFT VARMEPUMPER SAMT 

LUFT TIL VAND PUMPER FRA  

VERDENS STØRSTE PRODUCENT GREE 

Udover kontante  

varmebesparelser  

får du også: 

• Mindre miljøbelastning 

• Bedre indeklima 
 

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  

FRA 

KUN 10.995,- 
 

Gree GWH9 / 12 

• Kan opvarme op til 95 m2  

• Kan anvendes i helårshus 

eller sommerhus 

• Med 8 graders sommer-

husfunktion 

• Pumpen kan også køle  

     og affugte 

• Ved el-opvarmning:  

      spar op til 75% 

• Wifi-modul 

• GSM-modul Prisen er inkl. moms, standard 

installation og montage af  
certificeret kølemontør 

Kongevejen 65 · 8789 Endelave 

Tlf. 24 60 17 81 · russell@privat.dk 

Ove Jensens Alle 31E 

8700 Horsens  
info@jhm-el.dk    -   www.jhm-el.dk 
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FERGUSON FORENING 
 

ENDELAVEBLADET  //  18. ÅRGANG 2020 

Endelave Ferguson Forening    
Stiftende møde lørdag den 10. oktober kl. 10.00 
i Kærhuset  
 
Ved en snak ved gadekæret med Lars Juul og Fre-
derik talte vi om alle de Ferguson traktorer, der er 
på Endelave. 
Vi blev enige om, at vi da vist burde have en Fergu-
son Forening på Endelave med det formål at skaffe 
teknisk assistanse og billige reservedele til vore 
traktorer. Eventuel hjælp ved anskaffelse af en Fer-
guson, og en gang om året mødes med nyvaskede 
Ferguson’er. 
 
Omkring Gadekæret er jo et center for Ferguson  så 
jeg snakkede  med Keld Slagter og Sandmanden, 
som straks var med på ideen. Og Søren Dupont.  
 
Den kommende Endelave Ferguson Forening  af-
holdt orienterende møde på flyvepladsen lørdag den 
15. august, hvor det blev vedtaget at indkalde til  
stiftende generalforsamling  hos Keld Slagter i Kær-
huset lørdag den 10. oktober  klokken ti. Det er før-
ste lørdag i efterårsferien. 
 
Så kære venner !  Har du en Ferguson, eller er du 
bare interesseret i Ferguson, mød op. 
 
Mvh Jens Toft 
Lars Juul  2028 8499  Mail:  
info@jernkompagniet.dk 

Frederik Juul  21724986   
Mail : fjn150302 @gmail.com 
 
Keld Slagter  4082 9270   
Mail: majashjoe@gmail.com  

En af Endelaves mange Ferguson’er 
Foto: Niels Birk 
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Efterårs-start  
Efter nogle fantastiske sensommerdage i august 
har landmændene fået høsten i hus med lavt vand-
indhold, så brug af tørreblæsere kunne undgås. 
Markerne er nu ved at blive bearbejdet med pløj-
ning, harvning og til-såning med vinterafgrøder og 
efterafgrøder. Vejret synes rigtig at være på land-
mændenes side. – Samtidig har vi alle ”glæde” af 
mange hvepse, som synes færdige med yngelplejen 
og nu blot nyder resten af deres korte liv med at 
suge løs af saften i de nedfaldne og gærende frug-
ter, så de bliver lettere beruset. Jeg har opdaget, at 
de sidder i hobetal på nogle rosmarin-pil i vores ha-
ve. De har vist opdaget, at salicylsyren hjælper på 
deres hovedpine fra gårsdagens svir.  
 
Vi har haft den store glæde igen at kunne fange 
fisk omkring øen. Den megen grøde, som ødelagde 
hele forårets mulighed for frisk fisk på bordet, drev 
tilsyneladende væk med strømmen, så andre egne 
af landet kunne slås med dette problem, som pres-
sen berettede om fra mange egne. Samtidig satte 
det ind med iltsvind mange steder. Om vi også har 
haft dette problem på et tidspunkt af året er svært 
at sige noget bestemt om, og om det har været 
medvirkende til vore mindre fangster, - en vårsild! 
En hornfisk! – Men nu fanger vi mange makreller, 
og havørrederne er også til at få i tale, skønt vand-
temperaturen ikke er den bedste for dem. Vi skal 
lidt længere frem før det rigtigt går løs med fiske-
nes bidelyst. Men tiden for købe-fisk er ovre, og vi 

har fået fryseren fyldt godt op igen. – Nu skal vi så 
se, om der er skrubbere i bugten. De er nu tykke 
nok til at blive fanget, og jeg skal have min lille båd 
flyttet fra østkysten og ind bag min busk ved Maries 
vej, hvor den har holdt til de sidste mange år efter 
sommeren.  
 
Rådyrene ser vi ikke meget til her vest på. Der var 
dog kommet en syg rå forbi i sidste uge, og jeg 
kunne følge dens klatten med tynd afføring gennem 
haven, til vor fordør, og over vejen, hvor den så lå 
og var død. Den var helt svinet til bagi, og det er 
samme sygdom, som ramte bestanden på Fyn, og 

NATUREN OMKRING OS 
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Foto: Karsten Kragh Hansen 
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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  

den næsten udryddede hele bestanden. Vi må så 
håbe på, at det ikke kommer til at gå sådan her 
også.  
 
Kaninerne har haft en god sæson, og der bliver 
ynglet godt, så rovfuglene kan tage sig af de man-
ge små nye unger, og vi ser hver dag, hvordan rør-
høgen og musvågerne flyver rundt på hver deres 
jagtmåde. Rørhøgen, med sin lidt længere hale, 
rundt 3 – 7 m. over markerne, og musvågen meget 
højere oppe. – Her i haven og nærmeste omegn 
råder vores kat, og den kommer hjem med en ka-
ninunge flere gange om ugen. Nu er det mest mus, 
han kommer ind med. De bliver dog sluppet løs, og 
så går den vilde jagt rundt i hele huset, til musen til 
sidst opgiver og bliver spist. Enkelte slipper dog 
ind, hvor katten ikke kan komme, og så må vi sæt-
te vores lid til musefælderne. – Jeg kørte forleden 
dag forbi en kanin, som ikke flyttede sig, da jeg 
kom. Jeg tror, at den var blind og måske angrebet 
af kaninpesten. Der har også ligget nogle døde ka-
niner på vejene, men de kan jo være blevet kørt 
ned. – Vi må så blot håbe på, at det ikke kommer 
til at ødelægge kaninjagten, som jo betyder en del 
for jagtturismen.   
 
Sommerfuglene har haft gode vilkår her gennem 
den sidste del af sommeren og ind i første efterårs-
måned. Den store kålsommerfugl kom frem i stort 
tal sidst i juli, og Lars’ grøntsager blev hjemsøgt, 
og jeg kan nu se resultatet komme krybende op ad 
murene for at finde et godt sted at forpuppe sig. 
Gad vide om jeg snart ser snyltehvepsene, hvis de 
da har overlevet som art. – Jeg har ikke set noget 
til tidselsommerfuglen, som vi havde i millionvis af 
sidste år. De plejer jo at komme flyvende fra Syd-
europa lidt hen på sommeren. Dens fætter admira-
len er kommet, som den plejer, og de kappes med 
dagpåfugleøje og nældens takvinge om de bedste 

klaser i min gule sommerfuglebusk. – Vi har heller 
ikke haft besøg af aftensværmeren Duehale. Vi har 
hørt fra andre egne, at der har været mange rundt 
omkring. Men de tør måske ikke flyve over vandet, 
eller blot er godt tilfredse med forholdene andre 
steder, hvor de er kommet til.  
 
Turisterne har haft gode forhold for at besøge vo-
res lille ø. – Gratis adgang med færgen gennem 
hele sommerferien for gående og cyklende, og 
halv pris for bilen var næsten for godt, og vi kunne 
ikke servicere dem, så alle var tilfredse. – De fle-
ste havde dog sikret sig med at tage både drikke 
og mad med hjemmefra, så vores spisesteder ikke 
helt blev løbet over ende. – Shelterne ved skolen 
har været booket godt op, og den gode sensom-
mer har også været med til, at et ophold i disse 
blev en god oplevelse for de fleste. Måske har 

nogle af naboerne været plaget af lidt natteliv, så 
reglerne for ophold i shelterne ikke helt blev over-
holdt. Men det er jo kun en kortere periode, og når 
ferien er slut og start på skolerne igen optager de 
fleste, falder der jo ro over byen igen.  
 
Så tak til alle vores gæster i sommer og forhåbent-
lig på gensyn. – Kaninoen og udnævnelse til ”Årets 
Ø” kan jo nok lokke lidt flere senere på året, og 
lystfiskerne kan roligt komme, da der er mange 
havørreder her ovre.  
 
Børge Birkmose  
  
  
 

NATUREN OMKRING OS 
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Foto: Karsten Kragh Hansen 
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Landbrug på Endelave 1842 og 1900 
I forrige nr. af Endelavebladet så vi, hvordan Hans 
Jensen var en foregangsmand på Endelave inden for 
landbrug og felter først i 1800-tallet, men generelt 
udviklede landbruget sig langsomt på øen i 1800-
tallet, hvilket to beretninger kan give os et indblik i. 
Først skal vi se, hvad Jørgen Christian Schythe har 
at berette: Han blev født i 1814 og blev cand. polyt. 
i 1834. J. C. Schythe levede et eventyrligt liv med 
flere geologiske rejser til Island og Grønland 1838-
1846. I 1850 forlod han Danmark for stedse og 
drog til Chile, hvor han 1852 udnævntes til profes-
sor i fysik og naturvidenskab i Conception. 1853-
1865 var han chilensisk guvernør over Ildlandet 
(Magellanes). Senere bestyrede han den chilenske 
nationalbanks filial i Chillan. Han døde i 1877.  
 
For Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab 
rejste han i 1842 rundt i Skanderborg amt og be-
skrev amtet indgående, herunder Endelave: ”Bidrag 
til Kundskab om de danske Provindsers nuværende 
Tilstand” udgivet 1843. Landhusholdningsselskabet 
blev oprettet i 1769 og eksisterer stadig. Formålet 
med selskabet var at fremme og forbedre landbru-
gets drifts- og dyrkningsmetoder gennem oplysning, 
præmiering og uddeling af priser til landmændene. 
Hans Jensen, som blev omtalt i forrige artikel, fik i 
1841 skænket en kornrensemaskine af Landhus-
holdningsselskabet for sin indsats for landbrugets 
fremme på Endelave. I 1842 var der på Endelave 26 
selvejergårde samt Louisenlund, 27 selvejerhuse, 
15 fæstegårde, og 9 fæstehuse. Jorden til fæstegår-
de og fæstehuse var ejet af Louisenlund, mens fæ-
sterne ejede selv deres bygninger. De fleste gårde 
var på 3 tønder hartkorn, hvilket er mindstemålet 
for, hvad der kan kaldes for en gård. 
 
J. C. Schythe beskrev landbruget på øen således: 
”Øen har ret gode, milde, sandmuldede Jorder i 
Overlaget, hvilket rimeligviis er påført ved Overskyl-
ling, thi næsten overalt findes i ringe Dybde Leer 

eller blaa Mergel. De bedste Jorder ligge midt på 
Øen og mod Vestsiden, hvorimod de, der ligge paa 
den østlige Side ere mest sandede. Der er godt fi-
skeri ved Stranden til indtægt for beboerne, hvis 
Landbrug staar paa et meget lavt Trin. For paa een-
gang at blive ganske færdig med denne lille Ø, skal 
Forfatteren ikke Undlade at meddele de faa Oplys-
ninger om Jordbruget, som han har været istand til 
at indhente.  
 
Jordene drives, som sagt, i det Hele taget slet; 
Brakning bruges yderst sjeldent; Mergling er næppe 
begyndt. Det almindelige Sædskifte er: 1) Grøn-
jordsbyg, 2) Gjøderug, 3) Erter og Vikker, 4) Byg, 
og tilsidst 5) Havre, hvorefter Jordene udlægges til 
naturlig Græsning i flere Aar. Agerdyrknings-
redskaberne ere forældede, og Markfred kjendes 
ikke engang af Navn. Gaardenes Indre er usselt og 
uordentligt, ligesom og deres Besætning er ringe: 
nemlig 2 a´ 3 Heste, 4 Malkekøer, et Par Stykker 
Ungkvæg og nogle Faar. Af Mangel paa Tørv og Træ 
brændes Ertehalm og de saakaldte Sandtørv d. e. 
den afskrællede Jordskorpe.” 
 
Skildringen giver os et godt indblik i landbruget på 
Endelave i 1842. Generelt var det fattigt og tilbage-
stående. Vi kan se lidt nærmere på dyrkningsfor-
men på markerne. Agerjorden til en gård var typisk 
inddelt i 8-10 lodder, hvorimellem afgrøderne rote-
rede i en fast cyklus over 8-10 år. Rotationen star-
ter med, at den flerårige græsning pløjes op i det 
tidlige forår, marken harves og tilsås med vårsæden 
byg. Den kaldes grønjordsbyg pga. den nedpløjede 
græsning. I august høstes byggen med le, der var 
forsynet med et lille stativ på leen, som samlede 
stråene. Pigen, der følger høstmanden, samler med 
sine fingre stråene i et neg. Negene samles i hæs, 
og efter tørring på marken bliver de kørt hjem til 
laden.  
 
Herefter gødes marken med staldgødning, og den 
pløjes og harves, og i september eller oktober tilsås 
marken med vinterafgrøden rug. Den kaldes gø-
derug pga. den nedpløjede gødning, der giver god 
vækst til det vigtige brødkorn. Rugen er klar til høst 
i august det følgende år. Det følgende år sås de ær-
teblomstrende ærter og vikke, som giver godt 
kvægfoder og binder kvælstof i rodknolde. Det 
skabte gødning til en ny bygafgrøde det følgende år 
efterfulgt af et år med havre. Herefter fulgte mindst 
3 år med vedvarende græs. På den måde skaffede 
bonden rug til rugbrød, byg til grød, øl og svin, hav-
re til heste og græs og ærter/vikke til køer og he-
ste.  
 
Pløjningen foregik sandsynligvis stadig på de fleste 
brug på øen med hjulplov, der andre steder i landet 
var ved at blive afløst af den lette engelske sving-
plov. Den traditionelle harve blev andre steder er-
stattet af svenskharven helt af jern med rækker af 
skråtstillede tænder. Ved brakning bearbejdes mar-
ken gennem et helt år hyppigt med harve for at ud-
rydde mest muligt ukrudt, der tidligere var en stor 
plage.  
 
Ved sædskifte veksler man systematisk mellem for-
skellige afgrøder. Sædskiftet var en måde at redu-
cere ukrudtsmængden, som kunne mindske kornud-
byttet med V- ½. Sædskifte kunne også anvendes 
til bekæmpelse af sygdom og skadedyr i afgrøder-
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ne, men effektivt sædskifte var endnu ikke slået 
igennem på Endelave. Godt sædskifte kan også for-
bedre jordstrukturen og gødningsindholdet i jorden. 
Naturlig græsning betyder, at græsset voksede op af 
sig selv i stubmarken ud fra de forhåndenværende 
ukrudtsfrø, og ikke fra udvalgt græsfrø med gode 
egenskaber, der ellers var ved at blive almindelig i 
Danmark på den tid. Mergling var heller ikke endnu 
blevet almindelig på øen.  
Gårdene og husmandsbrugene fik i 1796 deres ager-
jord samlet i hver én lod, og der var skabt en effek-
tiv hegning mellem de enkelte ejendomme med be-
plantede diger i skel, som stadig præger Endelave. 
Nu var den enkelte bonde blevet sin egen herre på 
egen jord, men det kneb for de fleste med at udnyt-
te de nye muligheder.  
 
Trap Danmark skrev i 1859 om Endelave: ”Foruden 
ved Jordbruget, som er Hovederhvervet, er den yng-
re Deel af Øens mandlige Befolkning den meste Tid 
af Aaret beskæftiget i Coffardifart. Fiskeri drives ik-
kun til Øens eget Forbrug.” Mange af unge initiativri-
ge mænd brugte deres kræfter på skibe på langfart, 
men de lærte her intet om de nye landbrugsmeto-
der, der bredte sig i andre landsdele. Når de på de-
res ældre dage vendte hjem til landbrug på øen, 
kneb det med viden, kræfter og lyst til nytænkning. 
Måske derfor kom den landbrugsmæssige udvikling 
sent til øen midt i 1800-tallet. 
 
Det samme gjorde sig også gældende sidst i 1800-
tallet. Rasmus Samuel Rasmussen var lærer på En-
delave 1897-1902, og han tog senere navnet Ceder-
skjold. Han skrev i sine erindringer om livet på En-
delave: ”Det havde været Skik og Brug paa Endela-
ve, at naar Mændene havde sejlet en del Aar, og var 
blevet kede af det, tog de hjem paa Øen, og fik en-
ten de gamles Ejendom eller gav sig til at fiske. Dis-
se Landmænd havde derfor kun ringe Begreb om, 
hvorledes et Landbrug skulde passes. 
Der var paa Øen en gammel Race Køer. De var kun 
smaa, og da de om Vinteren kun fik Halm og Hø, 
hvis der var noget af den sidste Slags, var de magre 
om Foraaret. Kornet blev solgt til Købmændene, og 
da det ikke var godt renset, blev Betalingen mindre. 
Bønderne tog paa Bog hos Købmanden, og kunde 
Kornets betaling ikke slaa til, maatte der ogsaa ydes 
Betaling, som de fik for Køer, Søer og Heste. Saa 
naar Skatterne blev betalt, var der ikke store Beløb 
at slaa om sig med. Sømændene og fiskerne saa 
derfor ogsaa ned paa Bønderne. De havde bedre 
Indtægter. 
 
Da jeg kom til Endelave i 1897 havde de faaet opret-
tet et lille Andelsmejeri, og de var forbavsede over, 
saa meget det kunde blive til, saadan en Taar Mælk, 
som hver især havde. Det værste var, at de fik 
skummetmælk tilbage, og den havde de ingen Brug 
for, da de i hver Ejendom kun opfødte 1 á 2 Grise 
om Aaret. Disse fik mest helt Korn at æde, saa det 
fik de ikke meget Gavn af. Det var alt for dyrt, syn-
tes de, at Mølleren skulde have saa meget for at ma-
le det. 
 
Til Skolen hørte en Jordlod paa 3 T.L. Jeg købte 3 
Køer. Den billigste kostede kun 45 Kr. Saa købte jeg 
nogle Grise, og jeg kunde faa al den skummetmælk, 
som de kunde drikke. Endelaverne troede ikke, det 
kunde betale med Grise, men da jeg holdt Regnskab 
med mine svin, kunde de forstaa, at det kunde gaa, 

og de begyndte at holde Grise og meldte sig ind i 
Horsens Andelssvineslagteri. Jeg lavede ogsaa en 
Ajlebeholder, og de blev meget forbavsede, da de 
saa, hvilket der groede efter saadan overgødning. 
Den mand, som straks tog fat paa at forbedre land-
bruget derovre, var en ung Gaardmand, som hed 
Rasmus Knudsen. I den Tid jeg var derovre - 5 Aar - 
fik han en god Besætning paa Benene, fik gravet 
Ajlebeholder og holdt mange Svin, og de øvrige 
Gaardmænd fulgte bag efter. 
 
Ejendommene paa Endelave var lave i Priserne, saa 
under den første Verdenskrig med de høje Priser paa 
Landbrugsvarer, tjente de saa mange Penge, at de 
ikke alene kunde betale hele deres gæld paa Ejen-
dommen, men ogsaa satte Penge paa Rente i Hor-
sens Banker. Det blev mig fortalt af R. Knudsen, da 
jeg efter Krigen besøgte ham. Senere er der kom-
met flere Folk fra Fastlandet derover, som har købt 
Gaarde, og nu er Endelaverne nok lige saa gode 
Landbrugere som i det: øvrige danske Folk.” 
 
En del af lønnen som skolelærer på Endelave var 
rådighed over et stykke jord, der lå lidt vest for sko-
len. Derfor var det naturligt for R. S. Rasmussen at 
drive landbrug på jorden, men han og andre skole-
lærere og præster var dengang ofte godt orienteret 
om moderne landbrugsmetoder, og de ville gerne 
vejlede bønderne, men på Endelave var de o. 1900 
stadig sene til at indføre nye metoder, der svarer til 
de nye muligheder, som andelstiden gav danske 
landmænd. Der skulle skabes et positivt samspil 
mellem produktion af baconsvin og mælk til smør, 
der begge blev leveret til det britiske morgenbord. 
Det vil vi se nærmere på i senere artikler. 
  
Anders Grosen 
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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 

Sognepræst Jens Peder Baggesgaard 51 23 82 79 

Spildevand / kloak SAMN Forsyning 20 80 13 50 

Vandforsyning SAMN Forsyning 76 26 87 00 

 

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 Bjarne Vad 22 82 70 68  

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 

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  

www.endelave.dk    -    Besøg Endelaves hjemmeside  

 75 68 90 23 
KONGEVEJEN 48 

Lægen         onsdag 
er på øen      torsdag 
 
 
Åben konsultation 
    onsdag og torsdag 
 

1000 

800 

 

 

1030 

- 
- 
 
 
- 

1700 

1200 

 

 

1200 

    

    

    

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 

Telefonhenvendelser mandag - fredag 8.00 - 16.00 
Behov for lægehjælp efter kl. 16.00 + i weekends:  

kontakt vagtlæge på tlf. 70 11 31 31 
(Vagtlægen vil kontakte  

sygeplejersken på 75 68 90 23) 
 
 

Ved alvorlig skade eller akut opstået 
alvorlig sygdom, ring 112 

Frankerede breve og pakker kan  
afleveres hos:  
Kongevejens Elite Købmand 
i åbningstiden.  
Se tiderne på skiltet på adressen. 

ENDELAVE LÆGEHUS 

onsdag mulighed for aftenkonsultation 

og efter aftale 
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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 Sydbank: 
 
Reg-nr: 7030 

Kontonr: 0002253771 

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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