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Hej - på opfordring fra Morten 
Juul Sørensen - et lille tilbage 
blik på godt 50 år. 
 
Jeg er kommet på Endelave si-
den omkring 1970 det var den-
gang der var 2 købmænd på 
øen   
 
Jeg har i alle årene været sejlen-
de med diverse lystbåde til øen. 
Jeg kom meget på Grillbaren, da 
Jette og Preben havde den. Det 
var nok omkring 1980 og det var 
dengang der var mange unge 
mennesker fra øen på min egen 
alder og hvor musikken oftest 
bestod af musik på harmonika 
og orgel. Men det betød ikke så 
meget - vi hyggede og dansede 
alligevel. 
 
Vi kom også ude på flyteriaet 
hos Karla og høstfesterne var jeg også med til i en årrække.  
Utallige er de gange hvor jeg har været glad for gelænderet, som fører ud på havnen  
 
Vi sad også i festligt lag på grillbaren en lørdag aften, da en af øens unge kom rendende og sagde at 
Futtenborg brændte. Vi bad hende sætte sig og tage en øl mere, men det viste sig at være rigtigt og så 
måtte vi hjælpe med slukningen. 
 
Sidst i 80’erne var jeg med i bestyrelsen for Endela-
ve festivalen og dermed med til at leje Afrodite af 
Flensborg - den eneste rigtige spritfærge, der no-
gensinde har sejlet til Endelave  
Vi var en lille flok unge uerfarne festivalarrangører 
der lavede rigtig mange koncerter i Horsens, Vejle 
og Fredericia nogen med succes og andre ikke. Men 
alle med det mål at skaffe penge til Endelavefesti-
valen i pinsen.  
  
Min farmor Henny Rasmussen født Jensen er barne-
født på øen. 
Hun var med på Endelave i midt 90’erne, hvor vi 
mødte Kis og Svend. Kis udbrødm at hun kunne se 
hun var en ”Daniels” som vist var min oldefar. 
  
I dag ser jeg stadig nogle af de knap så unge fra 
dengang og andre er der kontakt med på Face-
book.   
 
Jeg nyder stadig at komme på øen med alle de for-
andringer der nu har været gennem alle årene.  
 
Brian Vinjeborg 
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Det kan være svært at være populær 
 
Endelaves populære vandrerute giver 
udfordringer, som Kaninogruppen for-
søger at løse.  
 
Danskerne vandrer som aldrig før, og van-
dreturen Endelave rundt har ramt en trend 
i tiden. Mange mennesker er kommet til 
øen for at vandre. Dels pga det fængende 
navn, Kaninoen, der giver lovning på vilde 
kaniner. Dels pga dygtig markedsføring 
bl.a. fra Kystlandet/Visit Horsens. Ikke 
mindst er folk kommet til øen, fordi andre 
har spredt budskabet om en smuk og an-
derledes ø, der er værd at besøge.  
 
Populariteten er kommet bag på alle. In-
gen har kunnet forudse, at så mange ville 
vandre 21 km rundt langs en stenet kyst. 
 
Men det giver også udfordringer at blive 
populær. Derfor er vi en gruppe af ende-
lavitter og fritidsendelavitter med forskel-
lig interesse i Kaninoen, som er gået sammen i et 
forsøg på at løse nogle af de opgaver, der har vist 
sig. Kaninogruppen er en del af Endelave Idrætsfor-
ening (EIF). 
 
Kaninoen skal være en god oplevelse for vandrere, 
hvor de kan finde vej. Samtidig er det vigtigt, at 
lodsejerne på ruten ikke bliver generet. Det meste af 
ruten går langs stranden, men nogle steder er det 
svært at sikre, at vandrere bliver på de tilladte områ-
der. Der er opstået trampestier, som ikke tidligere 
har været der, og som ikke er planlagt. Vi prøver at 
vejlede Kaninovandrerne så godt som muligt, så de 
ikke er til gene for lodsejere og for naturen.  
 
Det seneste år har Kaninogruppen arbejdet med at:  
 
• Opsætte ekstra pæle med markering af ruten (for 
at hjælpe folk til at blive på ruten) 
• Opsætte ekstra skiltning (på steder, hvor der er 
problemer med at folk går ind på privat ejendom) 
• Opsætte piktogrammer til visning af, hvor der er 
toiletter 
• Undersøge muligheder for toiletopstilling på østsi-
den af øen 
Opsætte infoskilt på havnen om Kaninoen og øen, 
bl.a. med oplysning om ruter, og hvor man må gå 
 
Mange af de nye pæle er opsat efter ønske fra lods-
ejere, der oplever, at folk går uønskede steder. Den 
gule Kaninrute er lukket efter aftale med ejeren af 
Gyllinglund. 
 
Desuden har Horsens kommune opsat ekstra bord-
bænkesæt flere steder. Dette kan hjælpe til, at folk 
sætter sig her og spiser deres madpakke, i stedet for 
alle mulige andre steder, hvor de helst ikke skal sæt-
te sig. Kommunen har herudover udskiftet og opsat 
en del infotavler på øen, der fortæller om natur og 
kultur. 
 
Vi er frivillige og ulønnede. Det vigtigste incitament 
for os er, at Endelave vedbliver at være et velfunge-
rende samfund med så mange tilbud som muligt. Vi 

vil derfor gøre meget for at tage godt imod de van-
drere, der kommer til øen og er med til at holde den i 
gang. 
 
Vi håber, at vi får en god Kanino-sæson. I er velkom-
ne til at kontakte os, hvis I har gode ideer til Kanino-
en, og til hvordan ruten kan forbedres. 
 
Med venlig hilsen Kaninogruppen: 
 
Niels Aalund, Henning Nørbæk, Poul Bækbo 
(beboerforening), Birgit Juel Martinsen, Ib Elgaard og 
Hanne Døssing Hornum 

KANINOEN 2021 
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Pæle viser vej på ruten. I år har vi sat en blå kanin i toppen.  

Kaninoen er 21 km lang, og ruten følger ha-
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”Endelave kunne godt trænge til et rigtigt ba-
deanlæg”… 
I vores fritidsendelavit-familie har vi i fire generati-
oner siden sidst i 40´erne været helt tilfredse med 
at springe fra ”Klodsen” ved havneindsejlingen 
umiddelbart bag skiftende færger fra ”Ravnsborg” 
og videre frem. 
Det har vi – synes vi selv – ikke tage videre skade 
af, men meningerne om det kan have nuancer. 
Derudover har vi nydt det friske vand omkring øen 
ved at bade fra strandene og de seneste vel om-
kring 10-15 år fra badebroen på vestsiden af hav-
nen. 
Store forandringer i ø-idyllen har jeg heller aldrig 
brudt mig om, så umiddelbart faldt jeg ikke af cyk-
len af begejstring, da vores ældste datter, Line, 
lancerede idéen om et nyt badeanlæg i en pause på 
havnen på en af vores mountainbiketure. 
Jeg havde nu heller ikke luft til gå ind i en større 
snak om det. 
Men hun fremturede senere med snak om 
”tiltagende tilsanding ved den nuværende badebro” 
– ”udvikling af kvalitetestilbud på øen” – ”et godt 
samlingssted” – ”tiltrækning af flere sejlgæster” 
etc. 
Der var måske noget om snakken. 
 
Badeanlægsgruppen  
Der var heldigvis andre, der blev tændt på idéen, 
så der blev i 2018 etableret en badeanlægsgruppe, 
som var klar til at kigge på mulighederne. 
Gruppen kom til at bestå af Hanne Holm, De Kolde 
Kaniner, Kim Vind Andersen, Endelave IF, Mike 
Thygesen, Endelave Beboerforening, Jørgen Holm, 
ingeniør og undertegnede. 

Senere er Niels Aalund, fritidshusejer, tiltrådt grup-
pen. 
Tidsmæssigt faldt gruppens etablering sammen 
med, at Nordea-fonden oprettede Kystpuljen, hvor 
man kunne søge op til 1 mill. kr. til bl.a. etablering 
af kystnære aktiviteter, der skulle foregå i umiddel-
bar nærhed af eller i havet og relatere sig til et eller 
flere af områderne sundhed, motion, natur og kul-
tur. 
På baggrund af dette hyrede vi en rådgivende inge-
niør, Helle Riis fra firmaet Kaizing ApS.  
På den måde havde vi to dygtige ingeniører tilknyt-
tet projektet. Sammen med Helle Riis og ”vores 
egen” ingeniør, Jørgen Holm, fik vi idéudviklet, teg-
net og beskrevet et badeanlægsprojekt, som vi hå-
bede Nordea-fonden ville se på med milde og gav-
milde øjne. Projektet, som vi præsenterede Nordea-
fonden for, havde en anlægssum på 1.800.000 kr. 
Nordea-fonden kunne li´, hvad de så. 
Vi fik næsten fuld plade – 900.000 kr., men under 
forskellige forudsætninger. 
 
Gavmilde tilskudsgivere 
I økonomimyter hedder det sig, at den første milli-
on er den sværeste at hente hjem. Sådan forholder 
det sig ikke med finansiering af badeanlæg på en 
lille ø… 
Nordea-fondens krav for donationen var, at der 
skulle være stærk opbakning til projektet lokalt, 
også mht. økonomien. 
På lokalt niveau fik vi dog meget hurtig hjælp. Hor-
sens Byråd besluttede at yde et tilskud på 360.000 
kr., og samtidig tilkendegav Horsens Kommune, at 
den var indstillet på at overtage drift og vedligehol-
delse, når projektet stod færdigt, hvilket også var 

Kærestebænken, som også kan bruges til andre formål. 
Glasset i værnet giver læ for vind fra syd og øst. 
Foto: Henning Nørbæk 

Solnedgangstrappen, som dog også er perfekt til ophold i 
dagtimerne. 
Foto: Henning Nørbæk 
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et ufravigeligt krav fra Nordea-fondens side. 
Familien Hede Nielsens Fond har gennem mange år 
støttet ufatteligt mange store og små projekter og 
initiativer lokalt, herunder Endelave, og på lands-
plan. Fondens formand Henrik Hede Nielsen og 
næstformand Peter Sven Sørensen kunne se poten-
tialet i projektet for Endelave, og fonden bevilgede 
generøst 125.000 kr. 
Sydbank har tidligere støttet frivilligaktiviteter på 
øen, og nu igen fik vi 25.000 kr. fra Sydbank Fon-
den. 
LAG Småøerne, som hører til de danske småøers 
bedste venner, støttede igen op omkring et Endela-
ve-projekt. Denne gang med fornemme 400.000 kr. 
Derudover har De Kolde Kaniner, Endelave IF, En-
delave Fritids- og Kulturforening og Endelave Bebo-
erforening af deres ikke bugnende foreningskasser 
ydet gode bidrag. Det er en fornem lokal opbak-
ning. 
Badeanlægsgruppen er meget taknemmelig for de 
utroligt flotte tilskud! 
Der findes andre former for tilskud end de økono-
miske. Ingeniør Jørgen Holm har udført et kæmpe-
arbejde med projektering og beregning sammen 
med vores rådgivende ingeniør. Jeg glæder mig rig-
tig meget til at se Jørgen tilbage på Endelave. Han-
ne Holm har sammen med Helle Riis været den go-
de pennefører på ansøgninger. 
Tusind tak! 
 
Processen 
Opmærksomme iagttagere vil vide, at badeanlæg-
get var planlagt til at stå færdigt til sommeren 
2020. Sådan gik det ikke. 
Behandlingstiden hos og kommunikationen med 

Kystdirektoratet tog 14 måneder, så da den side af 
sagen var på plads i eftersommeren 2020, skulle vi 
have ansøgt om landzone- og byggetilladelse. 
Da dette var på plads, kunne vi gå i gang med ud-
budsproces og kontraktindgåelse i den forgangne 
vinter. 
I skrivende stund – medio maj – står landanlægget 
med tilgangsrampe, trappe, udsigtsplatform, bru-
ser, kærestebænk, trappe og solnedgangstrappe 
næsten færdigt. JH Tømrer & Snedker fra Snaptun 
har udført et efter min mening smukt og kvalitets-
fyldt arbejde. Derudover er det nogle skønne gutter 
at samarbejde med. 
Fra uge 21 rykker NBC Marine ind og etablerer bro-
anlægget ude i vandet. Hvis det går efter planen, 
har vi et færdigt badeanlæg til sommeren 2021. 
Vi melder ud, når anlægget skal indvies. 
 
Samlingssted 
I badeanlægsgruppen håber vi, at badeanlægget 
bliver et dejligt samlings- og oplevelsessted for 
øens beboere, deres gæster, turister, fritidshusfolk 
og sejlere i havnen. Vi håber, at det vil give gode 
oplevelser i vandet, på kærestebænken og på sol-
nedgangstrappen. 
God fornøjelse – og pas godt på det nye anlæg. 
 
God sommer! 
 
Henning Nørbæk, fritidshusejer 
Projektleder 

Koldtvandsbruser udformet som en Vestkost. 
Foto: Henning Nørbæk  

Platform, trappe til det kommende broanlæg og Solned-
gangstrappen. 
Foto: Henning Nørbæk  
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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 

 

 

Den evige vinter, vinker endnu engang farvel 
ikke mere kulde, varmetæppe og nys 

vi samles til loppemarkeder, glade over braller 
for vor dunkle hverdage, savnede det skarpe lys. 

 
Alt for længe, har det været i vente 

endelig fri for suppe, kartoffelmos og sukat 
det glade Danmark, på ny i fineste dragt 

terrasefolket mætte, af pølser og kartoffelsalat. 
 

Lad os hæve glasset, og skåle for vort land 
for dette sidste indendørsvers, mangler lidt. 

der er varmt i min stue, og haven kalder 
sådan skal det vel være, i et rigtigt sommerdigt. 

 
Tommy Skovby Mikkelsen 

Skitse over det færdige badeanlæg 



 

 7 

Lone Theils glæder sig til at besøge Endelave 
 
Forfatter og journalist, Lone Theils besøger Endelave 
tirsdag den 3. august til Sommerkrimi på Kroen - Mad 
og Mord. Til arrangementet taler Lone Theils med bib-
liotekar og arrangør af Krimimessen, Lida Wengel.  
I anledning af besøget har Vibeke Johansen fra Hor-
sens Bibliotek stillet Lone Theils nogle spørgsmål.  
 

Lone Theils, vi lærte Nora Sand at kende i din 
første krimi, Pigerne på Englandsbåden. Fortæl 
lidt om Nora, hvem er hun ? 
Nora er journalist, korrespondent for Globalt i London, 
hvor hun har det med at vikle sig ind i kriminalsager. 
Hendes far er dansk, men moderen er britisk så hun 
står med et ben i begge lande. Hun arbejder næsten 
hele tiden, men når hun har fri, elsker hun at lave god 
mad og kickbokse. Hendes bedste ven er fotografen 
Pete, som hun ofte tager med ud på opgaver, og hun 
har et lidt uafklaret forhold til sin gamle gymnasieven 
Andreas. Nora er stædig og med en meget høj retfær-
dighedssans, og sommetider tager hun alt for mange 
chancer. 
 

Du har jo selv som journalist/korrespondent bo-
et en del år i London. Hvad savner du mest ved 
byen, nu du er flyttet hjem til Danmark.  
Menneskerne i London, først og fremmest, men også 
mine rutiner og forskellige kvarterer. Jeg savner min 
kickbokse-træner, at spadsere rundt i Islington, mine 
yndlingsrestauranter og åh, hvor jeg dog savner Lon-
dons bogbutikker. Jeg savner at gå ved floden i Rich-
mond og selv at køre med Nothern Line på London 
Underground. Savner markederne med de mange 
spændende fødevarer og eksotisk streetfood. Nær-
mest hver dag kommer jeg i tanker om et eller andet 
jeg savner fra London. Jeg har ikke været væk så 
længe fra London som jeg har været nu i de seneste 
tyve år.  
 

Hvad er det helst særlige ved London eller for at 
blive i det kriminelle univers. Hvad er Londons 
DNA ?  
Det fantastiske ved London er, at den rummer så 
mange ting og så mange forskellige mennesker. Det 
er en by, hvor hele verden mødes, og derfor kan alt 
ske. Man kan nemt møde en russisk oligark, en iransk 
digter, en engelsk Lord med sort samvittighed eller en 
seriemorder uden at det virker konstrueret. London er 

netop så fuld af overraskelser og spændende menne-
sker, at jeg selv efter at have boet der i 16 år, kan 
lære noget nyt om byen. Det elsker jeg. At jeg elsker 
blandingen af nyt og gammelt. At traditionerne står 
der og alligevel har London fornyet sig næste gang 
man besøger. 
 
Du har jo også skrevet Hjemvendt, som er en 
Storytell original. Vil du forklare, hvad det er for 
noget ?  
For noget tid siden spurgte Storytel om jeg ville skrive 
en krimi til dem, og min første reaktion var, at det 
havde jeg desværre ikke tid til. Men dagen efter var 
jeg på en længere køretur til min fødeby Holstebro for 
at holde et foredrag, og så dukkede hun op der i mør-
ket på de lange lige landeveje og holdt mig med sel-
skab. Så snart jeg nåede frem, satte jeg mig ved com-
puteren og skrev synops til første sæson. Nu er jeg 
lige blevet færdig med sæson 2 og her er Signe blevet 
sendt til Klitmøller. Jeg elsker at jeg kan bruge ele-
menter fra min vestjyske opvækst.  
 
Til august kommer du til Endelave til Mad og 
Mord på Kroen. Kender du Endelave ?  
Jeg har aldrig været der, men jeg glæder mig meget. 
Jeg har en stor kærlighed til øer, og som krimiforfatter 
er øer jo altid fascinerende fordi de repræsenterer et 
potentielt lukket miljø, hvor de mistænkte er samlet 
på det samme sted.  
 
Hvilke forventninger har du til besøget ?  
Ud over at jeg glæder mig til at snakke med gæster-
ne, håber jeg også at få et glimt af den smukke ø. Har 
allerede billedgooglet og glæder mig til en god gåtur 
på stranden og vil også spejde lidt efter øens vilde 
kaniner.  
 
Man er velkommen til at henvende sig på Kroen for 
nærmere oplysninger og/eller tilmelding - senest den 
27. juli.  
Priser: 198,- for middag, forfattersamtale og kage. 50,
- for forfatterarrangementet, kaffe og kage   
Mad og Mord bliver arrangeret i et samarbejde med 
biblioteket og Krimimessen. 
 
Vibeke Johansen 

KRIMI PÅ ENDELAVE 
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Louisenlund er til salg. 
Louisenlund er sat til salg for 14.5 mill. kr. Man kan 
så håbe, at det bliver solgt, og at de ny ejerne vil 
opføre sig mere natur-ansvarligt end de nuværen-
de, der har afvandet og ødelagt rigkæret til fordel 
for hjorte-dyrkning, og hvor der også har været 
andre uheldige tiltag såsom ulovlig og hensynsløs 
grøftning i Elle-Askesumpskoven.  
 
Men måske kommer salget bare til at forkludre 
genopretningen, fordi der gennem kommunens 
vedvarende og uforståelige passivitet er opstået 
præcedens for, hvad ejeren kan foretage sig.  
Ser vi tilbage i tiden har ejerne af Louisenlund si-
den 1948 ikke været landmænd. ”Børnenes Vel” i 
Vejle købte det i 1948 og solgte til Vejle Kommune 
i 1969. I 2012 blev Louisenlund købt af A/S Loui-
senlund (LL), der allerede samme år eller i 2013 
begyndte at grøfte dybt og meget. På Luftfoto kan 
man meget tydeligt se en stor ny gravet grøft ud-
gående i den østlige ende af Lyngervejen mod S ind 
over engene, og der begynder også at ske grøftnin-
ger i det, der senere blev til Dådyr-indhegningen 
indeholdende rigkæret. Man kan tydeligt se høje 
volde på grøfternes sider af hvidt opgravet sand/
ler, d.v.s. man er langt under en evt. eksisterende 
kote.  
 
I 2015 får kommunen med samarbejdspartner LL 
bevilliget over en halv million kr. til træ/
buskrydning i området samt opførelse af Dådyr-

hegn. Hvornår arbejdet starter, har jeg ikke ganske 
styr på, men på luftfoto fra 2017 - altså efter sam-
arbejdsaftalen - kan man se dramatiske ændringer 
i landskabet. Området ligner et militært øvelsester-
ræn, der er kørt godt og grundigt i smadder. Der er 
udvidet grøftning med meget tydelige volde af op-
gravet sand/ler. Gamle loer o.l. er systematisk blev 
nivelleret ud. 
 
Drone optagelser fra foråret 2017 forstærker ind-
trykket af de omfattende ændringer - og må man 
sige - systematiske natur-ødelæggelser i forhold til 
det, der var intentionen: genetablering af rigkæret. 
Kommunen får tilsendt film fra en drone, men kan/
vil ikke bruge det som dokumentation for destrukti-
onerne; det falder åbenbart ikke kommunen ind 
selv at besigtige området.  
 
Efter kommunens svar på drone-optagelserne har 
jeg fået nok, og i Endelavebladet juni 2018 spørger 
jeg om, hvad der foregår, og hvad meningen er. I 
august nummeret af Endelavebladet svarer Lene 
Thomsen sniksnakkende og mestendels udenom, 
og LLs overgreb bagateliseres. I samme nummer af 
bladet svarer jeg, at omådet er ved at blive for-
vandlet til en tør græssteppe, der er en klar for-
værring af rigkæret men vældig god til at dyrke 
Dådyr til afskydning på.  
 
Efterfølgende tager kommunen ikke fat i LL  før - i 
lidt anden forbindelse -  i maj 2020, hvor LL under 

LÆSERBREV 
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påskud af nedlægning af lyslederkabel graver en 
dyb afvandingsgrøft fra Dådyrindhegningen under 
Gøgeurtvej og gennem den naturbeskyttede skov-
bevoksede tørvemose over til en N/S forløbende 
grøft, der starter ved et vandlidende sommerhus 
som en af LL-folkene havde erhvervet i efteråret 
2019. Denne gamle grøft blev også behørigt opgra-
vet til langt under koten. Kommunen blev underret-
tet og LL påbudt opfyldning, hvad de straks gjorde, 
dog ikke den lange grøft fra sommerhuset. Deres 
gravko brød sammen, sagde de. Så denne grøft ka-
stede kommunen til - i nogen udstrækning. Dog 
ikke midt på. Det var lige meget, blev der sagt. Her 
i foråret 2021 flyder vandet lystigt gennem tørve-
mosen og den delvis tilkastede grøft mod Sønder-
havet. Kommunen kan altså godt reagere hurtigt, 
men det gælder åbenbart ikke i rigkærs-
sammenhæng, hvor kommunen er syltet ind i over-
grebene uden at have foretaget sig det nødvendige. 
Det forlyder, at kommunen i slut maj har hevet LL 
for retten i Horsens, formentlig for den ulovlige 
grøftning i maj 2020 og vinterfodring i Dådyr-
indhegningen, men i hvert fald ikke for det langt 
værre; afvandingen og ødelæggelsen af rigkæret. 
Her har kommunen tilsyneladende fredet LL. 
 
I sit svar til mig i Endelavebladet august 2018 næv-
ner Lene Thomsen i sit uforståelige forsvar af LL, at 
man har lov til grøftning efter sædvane i naturom-
råder. Men det har ikke været sædvanen i området 
fra i hvert fald 1948 og indtil 2012. Så LL har kke 
haft ret til at foretage grøftninger i resterne efter 
de sammenfaldne gamle grøfter. De har heller ikke 
haft lov til at lave nye grøfter, hvad de har gjort. 
Alt tyder nemlig på, at der ikke har været aktiv 
grøftning i området i hvert fald fra 2012 og tilbage 
til 1948, hvor Børnenes Vel i Vejle købte Louisen-
lund. Så sædvanen i lang tid har været ikke-
grøftning. Konklusionen er således, at LL har gjort 
noget ulovligt og må kaste grøfterne til. Det sker så 
ikke nu, og spørgsmålet er om køberen af Louisen-
lund kan pålægges at gøre det - eller om der kan 
komme et efterspil for kommunen for passivitet og 
misbrug af offentlige midler. I Endelavebladet juni 
2018 spørger jeg ind til et rygte om, at LL og kom-
munen har en aftale om, at afvanding af området 
må finde sted. Lene Thomsen fra kommunen be-
nægter, men kommunens fortsatte passivitet giver 
slet ikke mening med mindre en sådan aftale exi-
sterer. 
 
Jeg har talt med først Carsten Jørgensen og senere 

med to ældre landmænd på Endelave for at høre, 
hvad de har at sige om, hvad der har været gæl-
dende grøftnings-praksis i rigkæret. 
Carsten er en yngre mand og kan ikke huske grøft-
ning/afvanding fra før 2012 i det område, der nu 
kan kaldes Dådyrindhegningen. Carsten foreslog, at 
jeg talte med ældre landbrugere, der har haft deres 
gang i området siden 1940-erne. 
 
13/1 2021 talte jeg med Henning Rasmussen, Hav-
hornet. Henning kunne ikke huske nogen grøftning i 
området, kun grøftningen langs Lyngervejen ned 
mod østkysten. Henning kunne huske, at der havde 
gået kreaturer derinde men ikke i hvilket regi.  
14/1 2021 talte jeg med Jørgen Knudsen, Kongeve-
jen, der har haft engarealer øst for indhegningen. 
Jørgen huskede rigkæret som et ufremkommeligt 
vådområde uden grøftning/afvanding i tiden før 
2012, Også han omtalte grøfterne langs Lyngerve-
jen.  
 
Grøfterne langs Lyngervejen har i min tid været 
renset/gravet op flere gange til langt under koten, 
så de bidrager til afvandingen af rigkæret alene på 
grund af deres store volumen og reservoir-
karakter. Udover det er de livsfarligt dybe og stejle 
for nedfaldne hunde (Lotte Kronborgs druknede 
gravhund) og ældre slingrende cyklister (me too?). 
Gennem hele vinteren 2020-21 har LL vinterfodret 
med majs, gulerødder og hø - selv om man godt 
ved, at det må man ikke i natur-områder. LL har 
klart nok ikke accepteret, at den primære rolle for 
Dådyrene er at være gartnere og holde vegetatio-
nen nede, så orkideer og andre lyskrævende arter 
kan klare sig i konkurrencen og blomstre. Vinter-
fodring medfører for stor hjorte-bestand om for-
året/sommeren og medfølgende overgræsning af 
urterne. 
 
Så hvad sker der nu? Meget kommer til at afhænge 
af den nye ejer. Men hvad med kommunen. Hvad 
pokker foregår der? Hvorfor har man ikke påbudt 
LL at kaste de ulovlige og for dybt gravede grøfter 
til? Det er jo ren bedrageri - af samarbejdspartner-
ne Horsens Kommune og LL - at få penge til at gen-
oprette et vådområde og så efterfølgende afvande 
det.  
 
Jørgen ”Fugl” Rabøl 

LÆSERBREV 
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Vi tilser måske dit naturareal i år 
 
Denne sommer tilser vi beskyttede naturområder 
på Endelave og i den nordlige del af Horsens kom-
mune. 
 
Af hensyn til tidsforbruget kan vi desværre ikke 
kontakte hver enkelt lodsejer forinden, men vi hå-
ber, I vil tage godt imod os, hvis vi kommer forbi 
dit areal. 
 
Du kan læse mere på: 

www.horsens.dk/naturbeskyttelse 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte  
 
Mette Lindgaard på tlf.: 76292549 og mail: 
mel@horsens.dk eller  
 
Stine Wraae Bach på tlf.: 76292668 og mail: 
swba@horsens.dk. 

HORSENS KOMMUNE 
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Hvem boede i husene for  
længe siden. 
Søndermølle 36 
 
Huset blev oprindelig bygget  
som aftægtsbolig fra 
”Thomsengården”, senere 
”Møllegården” og nu  
”Peder Bennedsens gård”.  
 
Allerede i 1860 frasolgte gårdejer 
Theodor Thomsen matriklerne 
22b, 22c og 22d, alle grunde hvor 
den gamle gård lå, før den i 1824 
blev flyttet længere mod syd til 
dens nuværende placering. 
 
Efter Theodors død i 1929 solgte 
enken gården til Georg Møller Sø-
rensen og lod Søndermølle 36 
bygge til sig og datteren Margre-
the. Sønnen Thorvald rejste tidligt 
hjemmefra. Han blev øens første 
student og læste til læge, hvoref-
ter han bosatte sig i Horsens.  
 
Mor og datter boede i huset til moderens død i 1936, hvorefter Margrethe giftede sig med sin ungdoms-
kærlighed, Henrik Jensen. De måtte ikke få hinanden, for moderen ville ikke acceptere Henrik, der kun 
var arbejdsmand. Ægteskabet var barnløst, og da Margrethe døde som den sidste af de to, overgik huset 
til hendes broder Thorvald, der brugte det som feriebolig. 
 
Efter Thorvalds død købte Ingeborg og Ove Beck, der ligeledes brugte huset som fritidshus.  
 
Deres datter Bodil Beck er i dag ejer af det  
fine aftægtshus.  
 

Lotte Krogh 

MUSEET 
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Ingeborg og Ove Beck 

Margrethe og Thorvald Peter Bennedsens gård 

 

Søndermølle 36 
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PÅ GENSYN 
 

ENDELAVEBLADET  //  19. ÅRGANG 2021 

På gensyn! 
 
Vi har boet i prøvelejligheden på Endelave i knap 
fire måneder indtil første maj. 
Vi har været meget glade for at bo i lejligheden, 
som er lys og venlig og indrettet enkelt og prak-
tisk. Desuden en fantastisk udsigt til alle sider. 
 
Vi var på Endelave første gang i sommeren 2020 
med vores lille campingvogn, så det passede os 
fint også at kunne besøge øen i den mørkeste tid 
på året. Så kunne vi mærke efter, hvad der ville 
ske med os selv og hinanden på en lille ø - en oa-
se - langt ude i Kattegat i en stille periode af året.  
 
Vi har trods mørket og Coronaen mødt rigtig man-
ge søde mennesker, som har vist os varme og 
åbenhed. Vi er blevet inviteret ind i manges hjem 
og liv, og vi har følt os velkomne fra dag ét. 
 
Vi har oplevet en mangfoldig natur og en ro, som 
sidder i os endnu. Velkomstskiltet på øen passer 
så fint. 
 
Vi kunne godt tænke os at bo på Endelave både i 
den lyse og den mørke tid. 
Vi har dog endnu ikke fundet en bolig til eje eller 
leje, men vi lever i håbet. 
 
Vi ses 
Ida og Per Fynboe 
Fotos: Per Fynboe 
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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 
 

 

juni  -  juli  2021 

 
 

Trinitatistiden 
Sådan hedder tiden fra pinse til advent i kirken. Altså omkring halvdelen af året er en lang og kan nogen mene, møjsommelig van-
dring uden de store højtider. Kun er tiden afbrudt af allehelgen, hvilket jo heller ikke er den mest opløftende dag. Og specielt her 
hvor vi igennem foråret lader den ene festdag eller helligfridag afløse den anden. Så der rigtigt er tid til at besøge familien. 
Men måske passer kirkeåret meget godt med livet som vi kender det.  
Min mormor Inger var født i år 1900. Og da hun var omkring de 90 skrev hun sine erindringer; ikke langt og udførligt, men de glimt 
der var. Hun voksede op lidt nord for Kværndrup på Midtfyn. Noget af det første hun skriver om, er hendes vej til Trunderup Fri-
skole. Hvilke planter der var i vejgrøften; hvordan det var at gå turen. Det var billeder der sad fast. Beskrivelse af turen til Ryslinge 
når de skulle i kirke der. Videre over dagens pligter med sine 5 søskende. Og den lammende besked da den eneste bror, den ældste i 
flokken, blev offer for den spanske syge, da han var taget til København for at gå på teknikum.  
Hun beskriver hvor hun er ude at tjene; sin tid på højskole; og endelig hvordan hun møder den flotte fløjmand Asbjørn fra Jylland.  
Mange maleriske beskrivelser afløser hinanden. Men da hun følger sin Asbjørn til Jylland ,efter brylluppet på Fyn, er den kortfatte-
de udgave af de sidste godt 60 år: Så kom der en travl tid. Og det gjorde der. Fem børn og en svigerfamilie på det lille husmands-
sted. En lidt karrig jord som betød at Asbjørn havde sideerhverv for at brødføde den store familie.  
Det var en travl tid som husmor. Men derfor var den jo ikke bare en lang arbejdsdag. Der har været mange festdage, mange glædeli-
ge begivenheder; men måske så mange at det bliver uoverskueligt at nævne dem en for en. Og var det nu til Jørgens eller Tormods 
barnedåb dette eller hint skete. 
Min mormor døde i 1998; med 4 levende yngre søstre. På et tidspunkt spurgte min mormor lidt retorisk om der slet ikke var for-
gæng i de 5 piger. Frygtede vel nær-
mest at skulle leve evigt. Men det 
var en stor glæde for hende når de 
var samlede. For så kunne de tage fat 
på erindringen fra den gang de ikke 
havde så travlt; hvor verden lå åben 
foran dem, fyldt af blomstrende grøf-
tekanter der gav dem glæde ved li-
vet. 
Kirkeåret svarer, i sin anknytning til 
årstiderne, til dette liv. Forårets spæ-
de begyndelse ved påske, indtil alt 
står klart til vækstsæsonen til pinse. 
Og så kommer der en travl tid. For 
der skal passer, luges, gødes, høstes, 
syltes, slagtes, fryses, henkoges ind-
til vi når advent. Og en ny tid begyn-
der. Dvalens tid. 
Den tid den glæde. For lige nu står vi 

i begyndelsen af trinitatistiden. Og 
det er en travl tid; men travl på den 

gode måde. For det er her væksten 
sætter fart, både i folk og fæ; i plan-
ter af alle slags. 

Jens Peder Baggesgaard 

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 

 

Mormor 
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Præstegård til salg 
Nu er vi nok ved at være så langt, så præstegården officielt er sat til salg her 1. 
juni. 
Det er Estate Horsens v Michael Jessen der står for salget af præstegården, og alt 
omkring huset kan sikkert læses på deres hjemmeside. 
Salget bliver nok først fra august/september, alt efter om det nye hus holder tids-

planen, men vores håb er at vi kan overdrage nøglerne først i juli, så der bliver 
tid for køber til at komme i gang mens sommeren forhåbentlig er på sit højeste, 

og øen fuld af gæster. 

 

 

Menighedsudflugt 
Sidste år måtte vi jo aflyse udflugten til Kerteminde, men nu tror vi på at det kan 
gennemføres. Sæt derfor kryds i kalenderen fredag d. 10. september, hvor der er 
afgang fra morgenstunden og hjemkomst ca 12 timer senere. Program og prakti-
ske oplysningen i næste nummer af Endelavebladet   
 

 

Åbent hus 
Hvis alt går som arkitekten prædiker, så skulle det nye hus stå færdig i uge 25. 
Da vi ikke fik arrangeret et rejsegilde vil menighedsrådet derfor invitere til 
åbent hus lørdag d. 26. juni kl 15.00.  
 
 
 
Jens Peder Baggesgaard 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 JUNI 

 
 
 
 
 

 søndag d. 13.  2. søndag efter Trinitatis 
    Jens Peder Baggesgaard 
 
 
 
 
 

 
 

 søndag d. 27.  4. søndag efter Trinitatis 
    Jens Peder Baggesgaard 
 
 

 JULI 

 
 
 
 
 

 søndag d. 4.    5. søndag efter Trinitatis 
    Bettina Erbs Hillers 
 
 
 
 
 

 
 

 søndag d. 11.   6. søndag e. Trinitatis 19.30 
     Jesper Hyldahl 
 
 
 
 

 

 søndag d. 18.    7. søndag efter Trinitatis 
      Jesper Hyldahl 
 
 
 
 

 

 søndag d. 25.    8. søndag efter Trinitatis 
      Karen Holdt Madsen 
 
 

 AUGUST 

 
 
 
 
 

 søndag d. 1.      9. søndag e. Trinitatis 19.30 
      Jens Peder Baggesgaard 
 

Gudstjenester 
Når ikke andet nævnes, er gudstjenesten i  

Endelave Kirke kl. 11.15 

 
 

 

Det nye præste– og graverhus 
Foto: Lars Herlev 

Det nye præste– og graverhus 
Foto: Lars Herlev 
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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 

 

• Robotsvejsning 
• Smedearbejde  
• Pladearbejde 
• Fremstilling af stålstel til           

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

gerne i prototype udviklingen  
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REBSLAGERVEJ 2E - 5471 SØNDERSØ 
28 19 49 82 - THOMAS@JMROR.DK 

 
LUFT TIL LUFT VARMEPUMPER 

 LUFT TIL VAND VARMEPUMPER 

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 11.995,- 
 

Agree / Daitsu 12K 

• Kan opvarme op til 130 m2  

• Kan anvendes i helårshus 

eller sommerhus 

• Med 8 graders sommerhus-

funktion 

• Pumpen kan også køle  

     og affugte 

• Ved el-opvarmning:  

      spar op til 75% 

• Indbygget Wifi 

• GSM-modul kan 

tilkøbes 

Prisen er inkl. moms, standard 

installation og montage af  
certificeret kølemontør 

Ove Jensens Alle 31E 

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

Lokesalle 63, 8700 Horsens 
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HAVØRNENE 
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 Nyt om havørnene forår 2021 
I januar i 2021 blev Endelaves havørne-
par set tæt sammen på øen. Sidst i fe-
bruar lå hunnen og rugede i reden med 
hovedet hævet over redekanten. Midt i 
marts sad hannen ofte nær reden, eller 
fløj over området, mens hunnen rugede 
på 1-2 æg. 
 
Sidste år fik parret én unge på vinger-
ne. Den fulgtes med forældrene rundt 
på øen gennem sommeren, hvor den fik 
maden serveret. Om efteråret forsvandt 
de alle tre, og da var ungen nødt til selv 
skaffe sig føden. Nogen klarer det ikke, 
men det gjorde denne unge.  
 
Den 19. marts i år så vi ungen lette fra 
strandengene på Lynger og flyve mod 
reden. Den blev dog afvist af hannen og 
måtte frustreret flyve bort. Nye unger 
er på vej højt oppe i reden i en mægtig 
stor bøg. Det er livets gang også for 
havørne. 

 

Anders Grosen 

Arkivfoto 
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Sidste år fik Foreningen En-
delave Natur og Miljø en 
bevilling fra Miljøstyrelsens 
Strandrensningspulje til 
maskinel indsamling af 
murbrokker, jernskrot, be-
tonstykker og andet tungt 
affald fra øens strande. 
Øens sydkyst er jo meget 
erosionspåvirket, og her 
var gennem årene depone-
ret meget bygningsmateria-
le og jernskrot som kystsik-
ring.   
 
Karsten Jørgensen har både 
i 2020 og i 2021 slidt med 
at samle affaldet ind og 
derved fået renset øens 
strande for ikke mindre end 
31 ton tungt affald. Så nu 
ser man ikke mere gamle, 
rustne brændeovne, diesel-
motorer og gamle mure og 
andet skæmmende affald.  
 
Blandt jernskrottet fandt vi 
ovenikøbet en spændende 
skibsmotor. Den stammer 
fra galeasen ”GUDRUN”, 
der blev bygget på Thurø 
Værft i 1836. Fartøjet sank 
dog i Smålandsfarvandet i 
1936 og omkring 1940 køb-
te en smed i Fredericia far-
tøjet på havets bund. Han 
fik fartøjet til Fredericia og 
restaurerede det. Herefter 
blev fartøjet brugt til stenfi-
skeri, ledsagefartøj, skole-
skib mm. I 1970 blev det 
solgt, men kort tid efter rev 
det sig løs fra anker ved 
Endelaves sydkyst og endte 
sine dage som vrag på 
stenkysten nær Klinten. 
Motoren har ligget på 
stranden i 50 år, men er nu 
kørt på museet, hvor den  
renses, shines op og udstil-
les i gården fra i år. 
 
Danna Borg 

STRANDRENSNING 
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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  

 

Foto: Danna Borg 

Foto: Danna Borg 
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Endelig forår! 
Efter de to første måneder af det, 
som skulle være forår, men nær-
mest opførte sig som en forsinket 
vinter, er vi nu endelig nået ind i 
noget, som vi kan kalde ”smulte 
vande”.  
 
Temperaturen har sneget sig op i 
nærheden af sommertempe-
raturer nogle enkelte dage, og 
vindforholdene viser sig også fra 
den mere rolige side, så vi kan 
benytte vore vande rundt om øen 
til forskellige aktiviteter. 
 
Jeg har fået startet op med rejefi-
skeriet omkring en måned senere 
end normalt. Rejerne er ankom-
met og vandet er lidt varmere end 
tidligere år, og de første rejer har 
skiftet ham og netop lagt rogn til.  
 
De første gange er det et farligt 
mas med at få løsnet stenene, så 
tangen ikke rykkes løs; - uden 
tang – ingen rejer! Fiskeriet efter 
vårsild slog helt fejl i år. Sildene 
har fundet andre steder for at gy-
de, og vi må så helt undvære dem 
til vores frokost. – Vi må så håbe 
på, at høstsildene igen finder vej 
til vore farvande omkring Endela-
ve. – Hornfiskene skulle være an-
kommet. Selv har jeg ikke været 
ude med snøren efter dem, men 
det skal snart være, da sæsonen 
er ret kort. Man kan normalt reg-
ne med at de ankommer samtidig 
med ankomsten af de første sva-
ler, - så husk det fremover! 
 
Ude i haven har vi haft besøg af 
rigtig mange spændende fugle på 
foderbrættet og de øvrige hjælpe-
midler i forbindelse med fodrin-
gen, som jeg gennemfører året 
rundt. – Vi har set spætmejsen for første gang på En-
delave og lidt oftere stor flagspætte, som ikke kan stå 
for mine afskallede jordnødder. Stillidsen har været 
forbi nogle gange, og i dag så jeg den undersøge 
nogle gamle frøstande på en sommerfuglebusk. Alt 
kan bruges på denne årstid, hvor den venter på de 
første tidselblomster og -frø. – Gulirisk har også be-

søgt os for første gang i år, men det er mest dens 
fætter grønirisk vi ser, og det i så store flokke, at de 
næsten kan være så mange, at der næsten ikke bliver 
plads til vore faste gråspurve og skovspurve. – Mine 
næsten tamme fasaner er faste gæster flere gange 
om dagen – de skulle gerne snart vise sig med nogle 
kyllinger.  
 
Skovduer og tyrkerduer sidder gerne og venter på, at 
jeg står op, så der bliver serveret for dem også. 
Rådyrene ser vi ikke meget til, og nu er det jo snart 
den tid, hvor de første lam kommer til verden. Den 
intensive regulering af kaniner her vestpå har jaget 
dyrene længere 

NATUREN OMKRING OS 
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ENDELAVE MUSEUM 

Vesterby 1 

8789 Endelave 

 
 

mail@endelave-museum.dk 

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. 31 39 19 70 / 21 66 52 99 

 

Foto: Børge Birkmose 
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 2018 2019 2021 

JANUAR 2318 2500 2838 

FEBRUAR 2440 2410 3053 

MARTS 2879 2884 4015 

APRIL 3364 4133 4748 

MAJ 6195 6132   

JUNI 7196 7897   

JULI 11627 12045   

AUGUST 7967 8401   

SEPTEMBER 5794 5638   

OKTOBER 3857 4401   

NOVEMBER 3100 3077   

DECEMBER 2808 3060   

    

 59545 62578 14654 

2020 

2681 

2605 

1773 

2279 

3459 

5994 

19507 

12275 

7665 

5911 

3442 

2944 

 

70535 

østpå, så man har kunnet se flokke på mellem 20 og 
30 eksemplarer. Men de vender nok snart tilbage for 
at finde roligere områder til både læmning og ophold. 
– Om de mange gående turister på ”Kaninoen” også 
har været med til flytte rundt på faunaen på øen, kan 
måske også være en mulighed. – Vi ser ikke meget til 
rævene, men der skal nok være en passende be-
stand, som måske også har fundet frem til mere roli-
ge steder at opholde sig.  
 
Vores nærmest frivillige isolation er snart ved at være 
ovre, da alle, som ønsker det, kan blive vaccineret 
mod corona-19 den 20. maj, og de mere normale for-
hold så småt indfinder sig. – ”Gammel nok” gruppen 
har holdt sin første fælles frokost. Og der er også åb-
net op for aktiviteter i gymnastiksalen med badmin-

ton og skumtennis. – Spisestederne kan også begyn-
de at tage gæster inden for, så man ikke behøver at 
møde op i vintertøjet for at få noget godt i maven. 
 
Nu kommer så tiden med billig færge for alle med de 
problemer dette medfører for den faste befolkning på 
øen, - manglende plads til bilen og måske til personer 
også! – Men lad os glæde os over, at alle de handlen-
de og spisesteder får nok at se til de næste mange 
måneder, så den manglende omsætning kan blive 
indhentet igen. – Lad os alle få smilet tilbage. Tag 
godt imod alle vore gæster. – Det bliver jo hverdag 
igen! – God sommer. 
 
Børge Birkmose 

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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Her kommer de nye-
ste passagertal  
 
Rigtig god sommer  
 
Endelave Færgefart 
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Hele det danske samfund er i 2020-21 dybt præget 
af kampen mod Corona smitten / Covid 19, som 
har ramt alle verdens lande. Heldigvis blev der på 
rekordtid udviklet effektive vacciner mod denne 
virus, og disse vacciner er i forår og sommer 2021 
ved at blive rullet ud over hele landet. Vi vil her se 
lidt nærmere på den første vaccination på Endela-
ve i 1813, der var rettet imod kopper. 
 
Kopper er en virussygdom hos mennesker, der 
smitter direkte fra person til person, primært ved 
dråbeinfektion fra en inficeret person eller ved di-
rekte kontakt til den smittede. En meget lille dosis 
kan medføre smitte. Før vaccination blev indført, 
blev stort set alle smittet, og dødeligheden var ofte 
10-25 %. De syge fik høj feber og udslet over sto-
re dele af kroppen med store væskefyldte koppe-
bylder i huden, der gav ujævn arret hud, hvis pati-
enten overlevede. Efter pesten forsvandt fra det 
europæiske fastland i begyndelsen af 1700-tallet, 

var kopper den mest frygte-
de epidemiske sygdom.  
En lignende virus kunne infi-
cere køer med kokopper. Det 
var kendt i 1700-tallets Eng-
land, at mange malkepiger 
blev smittet med kokopper 
fra koens patter, men at de 
overlevede infektionen og 
siden var immune over for 
rigtige kopper – dog med ar 
på hænderne. I 1796 demon-
strerede og beskrev den en-
gelske læge Edward Jenner, 
at pus fra bylder med kokop-
per ved indføring i huden hos 
mennesker kunne give be-
skyttelse mod kopper, og at 
pus fra kokoppebylder hos 
mennesker kan give immuni-
tet for andre mennesker. 
Kendskabet til denne nye 
teknik spredtes hurtigt ver-
den over.  
På latin hedder en ko vacca, 
og vaccinus betyder ”som 
vedrører en ko”. Vaccination 
betyder altså behandling 

med noget fra en ko.  
 
I begyndelsen af 1800-tallet blev Danmark ramt af 
en række alvorlige koppeepidemier, der især ramte 
børn. Det fik i 1810 Frederik 6. og Danske Kancelli 
til at udstede en forordning, der pålagde borgerne 
at blive vaccineret mod kopper. Vaccination var 
ikke påbudt, men en forudsætning for f.eks. kon-
firmation, giftermål, skolegang, læreplads og mili-
tærtjeneste var, at man kunne dokumentere, at 
man have overvundet en koppesygdom eller gen-
nemgået vaccinationen. Der var altså tale om indi-
rekte tvang. 
 
Pastor Niels Blicher, præst i Randlev mellem Hov 
og Odder, engagerede sig i kampen mod den fryg-
tede sygdom. Egenhændigt foretager han uden 
betaling over et tiår mere end 4.000 vaccinationer 
mod kopper med attest. Hans søn, digterpræsten 
Steen Steensen Blicher, deltog også i disse vacci-
nationer. Man vaccinerede med pus fra et barn 
med en moden koppebyld, og smitten blev indført 
ved et lille snit i huden med skalpel. 
 
I Endelaves kirkebog står i et særskilt afsnit: Vac-
cinations Protokol 1813 - Hvorudi De Børns 
Navne findes indførte, som her paa Endelave-ere 
blevne indpodede ved Hr. Pastor Blicher i Randlev 
- Vaccinateur med Patent i Aaret 1813.  
Se billedet øverst til venstre. 
 
Pastor Jens Holgersen Assenius var præst på Ende-
lave fra 1766 til 1815. Han inviterede i 1813 pa-
stor Niels Blicher i Randlev til Endelave. Fra prædi-
kestolen fik alle fædre med børn på øen besked på 
at møde frem med deres børn i præstegården for 
at lade dem vaccinere. 46 familiefædre mødte op 
med deres børn til vaccination ved pastor Blicher, 
og pastor Assenius indførte de vaccinerede børn 
ved navn Vaccinations Protokollen. 147 børn blev 

ENDELAVES HISTORIE 
 

ENDELAVEBLADET  //  19. ÅRGANG 2021 

Anna Ancher: En vaccination. 1899. Skagens Museum.  
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vaccineret i juli 1813, 92 børn vaccineret blev vac-
cineret i juli-august 1821 og 40 børn blev vaccine-
ret august 1825. Efter vaccinationen blev familien 
udstyret med en attest på, at barnets vaccination 
var gennemført og kontrolleret korrekt. Ofte lå ko-
koppe-indpodnings-attesten i den skudsmålsbog, 
som alle tjenestefolk skulle fremvise ved ansættel-
se og afrejse. Attesten kan sammenlignes med vore 
dages coronapas.  
 
I 1814 indføres en ny kirkebog i Danmark med ske-
ma til systematisk registrering af befolkningen. Si-
derne til registrering af konfirmation rummede i en 
særskilt kolonne med overskriften: ”Naar og af 
hvem vaccineret”. Kirkebogen for Endelave viser, at 
alle konfirmerede på øen fra og med 1814 var ble-
vet vaccineret mod kopper. Børnene på Endelave 
var godt 3 år ved vaccinationen, og de skulle vacci-
neres inden de fyldte syv år. Registreringen i kirke-
bogen ophørte i 1892. I Danmark blev den tvungne 
koppevaccination ophævet i 1976, og i juni 1981 
ophørte udlevering af koppevaccine i Danmark. Alle 
født i Danmark før 1976 har stadig ar på skuldrene 
fra vaccinationen mod kopper. Sygdommen blev i 
1980 af WHO erklæret for udryddet i hele verden.  
 
Moderne undersøgelser viser, at dødeligheden hos 

de koppevaccinerede er 46 % lavere end i gruppen 
af ikke-vaccinerede, når det drejer sig om død af 
naturlige årsager så som infektionssygdomme, au-
toimmune sygdomme og hjerte-kar sygdomme. 
Koppevaccinationen styrkede altså kroppens gene-
relle immunforsvar væsentligt. Alligevel er der in-
gen planer om at genindføre koppevaccination. 
Fra sidst i 1800-talllet og især efter 2. verdenskrig 
fik man udviklet og indført vacciner mod en række 
andre smitsomme sygdomme skabt af bakterier 
eller virus. Vacciner skal aktivere personens eget 
immunforsvar, så det kan bekæmpe disse bakterier 
eller denne virus. I Danmark har vi et børnevacci-
nationsprogram, der består af en række vacciner 
mod farlige sygdomme, som man fra sundheds-
myndighedernes side ønsker at forebygge og be-
grænse udbredelsen af. Det er frivilligt og gratis at 
lade sit barn vaccinere, men Sundhedsstyrelsen 
anbefaler, at alle børn bliver vaccineret, så de er 
beskyttede mod disse sygdomme. 
 
Anders Grosen 
 
 
 

Teksten på fortrykte Kokoppe-Indpodnings-Attest: 
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Kokoppe-Indpodnings-Attest 
N. N. fød i ………. og boende i ………   …… Aar gammel, er af mig underskrevne, Aar  ………. den ………… indpodet med 
Kokopper. Ved nøiagtigt Eftersyn imellem den 7de og 9de Dag efter Indpodningen har jeg fundet alle de Tegn, som vise dem at 
være de ægte Kokopper: de vare nemlig hele og ubeskadigede, opfyldte med en klar Væske, i Midten nedtrykkede, og omgivne 
med en rød Zirkel; N. N. har da ordentlig giennemgaaet de ægte Kokopper, som betrygge ham (hende) for Børnekopper i Fremti-
den; hvilket herved paa Ære og Samvittighed bevidnes af ………. den ……….. Aar … 
                                                                                                                              Underskrift 

Et eksempel fra Ebeltoft i juni 1834 for Rasmus Jensen: 
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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 

NYTTIGE TELEFONNUMRE 
 

ENDELAVEBLADET  //  19. ÅRGANG 2021 

ÅBNINGSTIDER OG ANDET 
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FORENINGER OG ANDET 
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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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