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1908.

1.
LEldste Historie til Reformationen.
L6de Aarhundrede.
Enderslev,

saaledes

hedder nu Byen og

Sognet; men hvorfra er dette Navn kommet?
„Enderslev, Eiidcrlev, Endisloff, Jenislev," maaske
cndog „Jeuslov", maa untages oprindelig at
staa i Forbindelse med en Monds Navn. Den
sidste Del „lev" betyder Leve, Levebrod, Arvelod
Boclslod — som vi har det i andre Bynovne
(Sigerslev, Lyderslev, Hotherslev, vel nu Haar
lev, j>'r. Hothers Hoj paa Haarlev Kirkcgaard),
saa der ligger ncrrmest for at ontage, at i sin
Tid, ca. 1000 Aar rllcr maaske längere tilbage,
er der kommet, rimeligvis W e r eller Sonder fra,
en ny gothisk Folkestamme herind, der har oder-
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vundet eller fortroengt eller udryddet den oprindelige oeldgamle Befolkning, der levede vedKysterne
og ernoerede sig ved Jagt og Fiskeri.

Denne ny

Folkestamme, kräftig og livssrisk, hvem Fremtiden
fluide tilhore, trerngte langt ind i Landet, ryddede
Skovene for en Del og delte vel Landet imellem
sig. Den kom saa ogsaa til bisse saa skovrige
Egne her i Dstsjoelland (endnu den Dag i Dag
er Bjeverflov Herred et af de mest skovrige Herreder i Danmark), kom maaske sejlende lige til den
nuvoerende Lavning, ved Grubberholm, hvor den
Gang rimeligvis var Band, og flog sig saa scrrlig ned paa Hojderne her ved den nuvoerende
Proestegaard og Kirke. Saa kom vel hertil, om
just ikke ligefrem en Smaakonge saa dog en Slags
Hovding. (Grav for en saadan blev for saa Aar
tilbage fundet i en Kcrmpehoj ved Himlingoje,
Skelletet af en hoj Mand med Levninger af Dyr
og Husgeraad.) Med Ham fulgte en Skare, vel
Hans Krigere eller Troelle, med Koner og Born,
og hvis denne Hovding, som vi kan kalbe den
forste^Bonde (Boende)^ i, jEnderslev, heb Endre
eller^Jennerzeller noget lignende, saa har vi her
Oprindelsen til ByenS og Sognets senere Navn.
Men mcrrkeligt er, at vi ellers, saavidt jeg ved,
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aldrig Hörer et soadant eller liguende Navn ncevne,
dog ligner Enslev i Aarhns Stift det noget
(Hammelev og Enslev), men som sagt nu blev
Hans Boelslod, det Han tag ind til Besiddelse,
kalbet Endislev. Saa dannedes da den forste
Begyndelse til en LandSby, alt samledes saa toet
som muligt for Vcrrnets Skyld, og saaledes
skulde det blive ved med at voere lige ned til omtrent Aar 1800, da Udfliftningen begyndte.
Det er moerkeligt at tcenke paa, hvorledes
vore Landsbyer i de mange Hundreder af Aar
lignede sig selv. Vel blev Kristendommen indfort,
og Kirker byggedes, forst af Troe, saa af Sten.
Alt i det 12te og 13de Aarhundrede, for mere
end 700 Aar tilbage, stod vore nuv«rende Kirker
rejste, vel uden Taarn og Vaabenhus, men Kirke
skibet og Köret var der dog. Og vel lignede
den katholske Gudstjeneste ikke vor. Der var flere
smaa Altre, foruden Hojalteret; der holdtes
MeSseoffer og Messe paa Latin; Vievandskar,
Rogelsekar, Boenke midt paa Gulvet. Menigheden
stod op eller kncrlede ned. Jndgang var der baade
mod Nord og Syd, for Mandene mod Syd,
Kvinderne mod Nord. Endnn sidder Kvinder mod
Nord og M«nd mod Syd.
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Ellers var de daglige Sysler ens og Redstaberne omtrent de samme, kun mindre prakliske
som Traplovene. Vistook var der aldgammelt,
det „Trevonasbrng", N r holdt sig lige til Udskiftningen. Marken inddeltes i tre lige störe
Dele, Rugvang, Bygvang og Falleden eller Groesmarken og scellcs var sikkert „Ovcrdreveiu" og
„Almiiidingeriie" til Grasning sor Kvcrgct n> der
„Hyren" Z: Byhyrden (her ved Ovcrdrevsvejen skal
have vcrret el Led, der heb „Hyreleddet"); og saa
var der wegen Skov, hvorom Navne som Hestehave, Kohave cndnu winde, hvor Dyrene gik og
Svincne sagte Olden. Alt blev t revet i Forening,
vel af Nodvcndighcd i de forste Tider, men senere
blev det en Tynge, en stark Hamsko, isirr da
ogsaa Hoveriet til de opstaaede Herregaarde kow
til. Da har »ok, naar Bystaven, market, gik
omkring, eller maaske Byhornet klang, og „Bysens
Folk" satte Hinanden Staune, Talen tidt faldrk
paa Tidernes og Forholdcnes Tynge, wen forst
som sagt omkring Aar 1800 skete ester Ctavn?baandetS Losning 1788, den störe Forandring.
at hver stk sin egen Lod at drive sor sig selv.
Sa a skred Tiderne saa jervnt i det störe og hele
»den Forandringer.
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I det 16de Aarhundrede blev den evangelisklutherske Kirke Folkekirke. Nu svandt med Munke
og Nonner ogsaa Tiggcrmunkene dort sra alle
Veje og Byer, Klostrene ophoevedes, Praesternc
fik Lov at giite sig, Gudsljencsten blev paa „den
danske Tunge", og Menigheden begyndte sew al
synge Salmerne. Mangen en katolfl Proest blev
vel den ferste tulherske og blev saaledes paa en
Maade i fit Embede; om det blev saaledes her,
ved jeg ikke. I Aarct 1476, et gvdl halvl Aar
hundrede for Reformationens Jndforelse, var Hr.
Jens Jepsen Proest her, og Hr. Sewren i Reformalionstiden. Den forste lutherske Proest her hed
Hr. Jeppe Hansen. I en gammel Bog i Prcrstegaarden er anlegnet, al „Hans Fornavn staar paa
Dcgnestolen i „Endislof Kirke", men Tilnavnet
ikke; Han var Proest 1553, da Stolen blev gjort.
Den noeste Pr«st var Hr. Niels Olsen, om hvem den
summe gamle Bog melder, at „Haus Navu staar
paa Altertavlen i Lraaby Kirke, og paa nogle
af Stolene neben i Taaruct her i Endislof Kirke,
at de i Hans Tid vor bleven gjorle og det med
det Aarstal 1575." Den tredie, Hr. Ole Jernlose,
„Hans Navn staar paa Praedikestolen i Vraaby
Kirke

med Aarstal 1614 og menes at skulle
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have varet en Son af Formanden."
vi ved Overgangen ti!:

Men nu er

II.

Det I7de Aarhundrede.
Det var Christian den 4des Dage. Hans
Navnetrak, 64, ses endnu i Vraaby Kirke p.ia
Alter og Prcrdikestol. Denne Kirke, Annels til
Enderslev, skulde, i Folge kongeligt Klemmebrev
af 9de Maj 1555, nedlcrggcs (som vist ogsaa
Havdrvp og Kirkefljensved Kirker paa „Heden")
og Menigheden henvises til „Endisloff Kirke";
men den staar endnu i det Herrens Aar 1908
som ogsaa de 2 andre Kirker). Vraaby Kirke
har Haft, som EnderSlev Kirke endn» har, et
„Pallads" — af Folk kaldet saaledes; det vil
sige et Pulpitur; det var hvidmalet i Vraaby
Kirke, hvad Husmand Niels Jorgensens Enke har
fortalt; thi hun har set det som Barn. Tat
pakket sammen — som vi senere flal se — laa
Enderslev By, og Proesterne hed Tidemand Johansrn, Laurids Jakobsen (Farfader), Tidemand
Lend (Fader) og Caspar Lemvigh, Friederich
Kristian Birch, Laurids Lend (Son) — niest Pr«>
ster af samme Familie. Kaldet gik paa en Maade
i Arv, stundom gennem Prasteenken eller Praste«
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datieren,

til Eftermanden ved Wgteskab;

den

TidS Skik og Brug, tildels vel af Pengehensyn,
der vor jo ingen Pension eller kun lidet at erholde for Prcrsteenker og Dstre, og ingen Assurance kendte man til, og Menigheden vilde vel
nodig have en Proestcenke med sine, i dobbelt
Forstand inaoske. uopdragne Born paa den Tids
tarvelige Fattigvasen, saa vor dct lcttest at bebyrde Eftermanden med deres Fprsergelse ved
Wgteskab. Men, naor undtages Prasternes Navne,
kende vi saa ellers nogen af hin, nu saa fjcrrne
Tids Mennesker? Om et Par af Prasterne kan
vi loese lidt paa en Tavle i Enderslev Kirke;
Hr. LauridS Lend, der nu egentlig Hörer det 18de
Aarhundrede til, men lad os her tage Ham med
i Prasterakken, var vel den betydeligste. Han
har i hvert Fald optegnel meget om Prcrstekaldet
og de Forhold, der narmest knyttede sig dertil, og
Han har gjort det med den fincste og zirligste
Skcift, der tcrnkes kan — et rent Kunstvark af
Skrist. Han har ogsaa paa sin V is voeret en
praktifl Mand, men ikke just paa den heldigste
Maade; thi Han blev tiltalt for ulovlig Brande»
vinSbranding,

en af

Landboernes i Datiden

hyppigste Lovovertradelser.

Dog, et Navn, et
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eneste, er os opbevaret fra det 17de Aarhundrede.
Der staar paa en Sten, indmuret paa Enderslev
Kirkes nordre Vag, indskaaret eller ridset folgende:
„Jakob Nielson, boende i Endisloff. dsde 17de
August 1637, og ligger herudfor begraoit". Hvem
Var denne M and? V i ved det ikke. Maaske cn
indflydelsesrig Bonde, en Bondefoged eller Oldermand. Ester den Tids Mening ikke fornem nok
til at blive begravet inde i Kirken under Gulvet,
hvor Herremaend og Proester lagdeS ned, men
dog voerdig at hvile saa ncer ved Kirlemuren som
mutig; og saa har bet fojet sig saaledes, at Hans
Mindesten har bevaret Hans Navn gennem Aarhundreder og vil vel h^ns Navn staa der endnu,
naar de nuoaerende Minder med deres Naone er
forsvundne, som allerede alle de andre gamle
Minder og Kors er borte. Men soet i.u. at man
var kommen til Enderslev — den til dag'.ig saa
stille Landsby — en god Snes Aar efter Jakob
Nielsons Dod, da Frederik d. 3die havde fulgt
sin Fader Christian d. 4de paa Danmarks Throne,
at man den 12te Februar 1658 var kommen he»
til, da vilde man have fandet, at der maalte vcrre
noget ganske overordentligt uscrdvanligt paa Fcerde;
thi se og hör, hvilke mange Mennefler, og hvilke
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hsje Raad. Det var de forrestc Afdelinger af
Svenflekongcn Karl X . Gustavs Har, der naacde
Euderslev. Saa vrimlede Byen da of svenfle
Krigssolk; de var Fjender og de tage ikke blidt,
og der har neppe varet mcget al tage af. Og
maafle Köngen selv eller nagle af Hans Krigsoverste har opflaaet deres Bolig i Prastegaarden,
det fornemste Sted vel iByen, sksndt nappc synderlig adskillende sig fra de andre Gaarde. I
faa Fald har ncrppe Sogneprasten, Hr Lauritz
Jakobsen, saalidt som Byens Folk, varet
synderlig gladc. Man Svenflerne fluide have
ravet Kirkens K a ll? Thi paa Fodstykket af den
nuvarende Kalk staar skrevet, „at Lauritz Jakob
sen, Sogneprast til Endisloff og Vraaby Sohnncr,
28. Juli 1658 har flanket den; og markelig nok,
dort Nabosogn „Haarlev" har ogsaa i samrne
Aar faaet en uy Kalk. Man Svenflerne flulde
have ravet dem beggelo? Maafle; dog man kan
jo gare et Skarn Uret; mutig er det den danfle
Krone, der af Pengetrang i bisse trange Dage
selv har paabudt dem at indsendes til at smelte
Mynt af. Naa, uanset bette, saa huserede de
Svenfle jo forfardeligt paa bisse Egne as Sjalland. Som bekendt var det jo deres Konges Agt
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at faa Danmark til Eje.

Det lykkedes Ham Del

ikke; men hvad der jykkedeS Ham var at faa tilranet fig de skaanske Provinser og at faa soerlig
Sjaelland grundig sdelagt for Resten af Aarhun
dredet. Donningcrne af denne Uvejrsstorm moerkedes og foltes langt jnd i n«ste Aarhundrede. I
Slutningen af det 17de Aarhundrede laa meget
GodS og mange Byer nasten ganske ode i bisse
Egne. Derom bar man jo nok Hort; men man
forfardes ligefrem over Tilstonden, naar man
l«ser om By efter By omtrcnt saaledes (jvfr.
Vemmetofte Klosters Optegnelser): en Gaard —
den ligger helt paa Jorden, ingen Mennesker,
ingen Kreaturcr; en Gaard — en Lcenge, forfalden, staar; en enkelt Ko eller Heft; og
saa hele Bye»,

ja hele Godset,

videre i den

Dur. Da har Enderslev By og Sogn ogsaa
dojet fit; ja det var, og der kom i lang Fremtid, svoere Tiber. Thi hvad flulde Godsejerne,
og noesten alt var den Gang Fasste, stille op under
flige Vilkaar? Her i Enderslev var GodS fra
mange Steder: Vallo, den Gang endnu ikke Klo
ster eller Stift, men adeligt G o ds; Thurebyholm,
den Gang endnu ikke under Bregentved, men en
srlvstaendig Herregaard; KjobenhavnS Magistrat,
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Universitetet, og en Gaard hsrte til Gammel Kjogegaard; den blev siden magefliftet og kam til Balls
(Stiftslage Rode har oplyst, at
177g var
der Mageflifte mellem Ball» Stift og Gammelkjogegaard om en Gaard iGnderslev, Zire Madsens
Gaard: 7 Tdr. 3 Fdkr. 1 Album Hartkorn og
1 Skp. 1 Fdkr. 1 Album Skovstyld, som svarede
Londgilde Byg 7 Tdr. 2 Skp. 2 Album og
Hoveripenge 4 Rdlr. aarlig — 10— 20 Svin s
Olden).
Denne Gaard,
ligeledeS oplyst af
Stiftslcrge Rode, var nuvarende Lars Nielsens
Gaard paa Holteland, der, som vi senere flal se,
ved Siden af Jens Jorgensens forhenvarende
Gaard, sammestedS, dengang laa midt inde i Bycn,
der hvor nu Brugsforeningen er opfert og Smed
Lars Jensen og Dorthe, Hans Kristensens Eoke, bor.
III.
Det 18-e Aarhundrede.
Lad os nu — i dette ncrste Aarhundrede —
gaa en Gang gennem Enderslev B y ; lad os se
08 godt om; thi det er det sidste Aarhundrede,
i hvilket den beholder fit crldgamle Udseende. I
1805 «ndrede Udskiftningen hele dens hidtidige
Prag. Endnu laa den tatpakkct som fra ArildS
Tid. V i kommer ind i Byen vesterfra, sra de
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gamle Byer Aggaethorp (Aggcrup mi) og Povelstrup (Poulstrup nu), der höre med til Sognet.
Poulstrup, hvor der efter Sagnet skal have ligget
et Slot eller vel cn Borg*), har i Aarhundredcr
som lige til 1907's Begyndelse Haft 2 Gaarde
og 1 H u s ; men nu i Aar er den cne Gaard parcellerct ud i mange smaa Ejendomme. V i gaa
op mod selve Enderslev By. Der, paa vor hojre
Haand, hvor nu Trcrskomand gml. P. Larsenbor,
paa Thucebyholms Gods, der blev indlemmct i
Grevflabet Bregciitved, skcrnk^t af Aredkrik V. ul
Adam Gottlob Moltke, de» forste Grcve M.,
boede den Gang en Smed og laa en Smedie; Jorden er nu hos Ole Madsen ved Haarlevvejen.
Gamle Mads Jensen i Magistrate» har fortalt,
at der boede Hans Mormoders For«ldre - hu»
var fodt 1764. Denue Smed, der holdt to Hefte,
og altsaa maa habe Haft det meget godt, maatte
smede for Greven til Hans »y Kostald, og det var
tungt for Hans Datier at boere Som lige ül Bregentved. Greven selv besagte Smede» en G ang;
det har sikkert vcrret til Hcst eller i Koretoj med
4 Hefte for; Vejene var jo daarlige og Foret
ofte roedsomt.
*)

Et fligt Bessg har vakt Opsigt.

Munkestcu er fundne.
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Ligeoverfor, hvor nu Jens Madsen bor, laa Kri
sle» Bertclsens Gaard ved Kristen Bertelsens Pol,
ct Vandhul. Der havde de 10 Hefte for Ploven,
og de lob lobst; de har ikke voeret saa daarlige
enddu. Denne Gaard er nu Snedkergaarden. Lad
os gaa lidt videre; dog forst kigge ned ad Vraabyvejen. Der Var alter en Gaard, hvor LarS O l
sens fhv., nu HanS Hansens, Hus liggcr; det
var nuvcrrende Lars Larsens Gaard i Gammelso.
Dog tilbage til Hovedgaden igen, Vejen gennem
Byen. Der laa paa den hojre, sydlige Lide, som
nu, Vaever Jens Jensens Hus, hvis Jord P.
Nielsen i Hestehaven nu befidder. Ligeoverfor,
paa Nordsiden, laa et Hus i Mads Olsens Vcruge
(dengang kaldt Kalvshaven i: el Stykke til
Kalve; süre Gaarde havde et saadant, s. Eks. ogsaa
Ole PedersenS Kalvshave). Dette H us' Jord har
nu Jens Larsen i Hestehaven. Saa kom Mads
Olsens Gaard, og omtrent ligeoverfor, hvor Knud
nu bor, laa Jens NielsenS Gaard paa Holteland.
Ved Siden deraf P. PedersenS HuS, hvor nu
Slagteren bor, og hvis Jord Hans Pedersen
har, og saa Lars Olsens Gaard. For saa at
blive lidt paa samme Side; thi det var ikke saa
let at komme oder Vejen sra den ene Side til
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den anden, den flyngede sig slemt, gik ud og ind;
og kan den til Tider endnn vcrre bundlos, hvordan var den da ikke den G ang? Og et Moddingsted vcd Knuds gjorde dct svaert at komme over
til Mads Olsens; se saa altsaa paa den sondre
Side finde vi endnu en Gaard, der, hvorSkradderen bor nu, det var Jens Pedersens Gaard paa
Overdrevet. De andre Overdrevsgaarde har vist
ogsaa llgget i Byen, en eller to paa MadS OlsenS
Mark best for NielS P.LarsenS HuS. Nu maa vi gaa
lidt ud og ind, Bygaden var ncrppe synderlig regule«
ret, og udenfor Byerne var der vist oste flereSpor ved
Siden af hinanhen paa de ikke eller kun hojst ufuldstaendig indkastede eller afgrostede Veje ligesom nu
paa de jydfle Hedeveje gennem Lyngen. Bed B y 
gaden laa saa paa samme Side JeuS Klausens
Hus, hviS Jord er HauS Poulsens i Magistraten,
og Skomagcrens, hvis Jord er Rasmus Madsens
og Hans Larseus i Magistraten, og Lars Rasmussens, Niels Svendsens og Soren Zeusens
Huse, hvis Jord er Kristen Jakobsens i M agi
straten. Gaa vi over Veje» ved Grelhes Hus,
da er dets Jord nu hos Rasmus Olsen, og Hans
Jorgensens og Tommerens Huse; deres Jord er
hos Boelsmand Jens Kristensen i Hostmarken og
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Ole Nielsen paa Overdrevet (Peder Hansen har
en Del af den ganile Degnelod). Der, hvor
Brugssoreningen nu liggcr og Smed Lars Jensen
og Dorthe, Husmand Hans Kristensens Enke bar,
finde vi alter Gaarde, hele to, det er Jens Jo r
gensens shv. og Lars Nielsens Gaard paa Holteland, sidstnoeviite, soin sor omtolt, i sin Tid hörende
til Gainmelkjsgegaard. Og hvor Hans Dreher
Larsen bor, laa alter en Gaard, Hans Rasmussens nuvcrrende, udflyltet til Haar'evvejen- Af
dens Lod er Hans Johansens Jord taget. Og
igen cn Gaard lige ved Siden af, hvor Bsdker
Hans Jorgensen bor. det var Jens Knudsens
gamle Gaard, og saa kom Andreas Larsens Gaard,
der offluttede Bygadens sondrc Side, og hvis
Bygningcr nu i 1907 er styttede udenfor Byen,
saa denne Byside nu flutter af med et Hus og en
Smedie. Vende vi saa tilbage gennem Byen og
dreje os om mod dens nordre Side, saa var der
atter en Gaard, hvor Lars Mortensens Hus nu
staa; det var Jens Mortensens Gaard, nu flyttet
ud, langt op i Alminde. Og hvor nu Vilhelm
bor, staar cndnu Stuehuset til den Gaard, som
der laa, det var Jngvor Hansens Gaard, nu flyt
tet ud til allerlamgst oppe ved Hestehaven, og
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Birthe Peder Jensens Hus var et Rytterhus,
byggct til den. Saa kom den Gaard, der er delt
i vore Dage, hvis Stuehus endnu staar og ejes
af Hans Hansens Enke, og paa hvis Gaardsplads nu Vindmollen med Frederiksens Trcrskcrrcrt
og Maskiner staar. Og igen en Gaard, hvor
Toekkemanden nu bor. Det Var Lars Frederik
sens, nu flyttet ud ad Haarlev til. Deroversor
laa Sognefogedens Gaard med et Hus, der nu
er nedrevet, overfor Jvars, der ligger paa den
anden Side Vejen, og hvis Jord nu Hörer til
Jens Pedersen i Hestehaven. I den Kalvshave,
der horte til Sognefogedens Gaard, laa flere,
nu forloengst nedrevne, Huse; nu er det Gaar
dens Stakkehave. Lars Andersens og Lars Zeu
sens Hnse komme nedenfor ved Vejen, men deres
Jordcr höre nu til Hans Jensen i Hestehaven.
Saa staa vi i Midten as Byen, ved Proestebroen
og Gadekcrret, det sidste vel ncrppe saa pcrnt, mu
tig Heller ikke saa stört som nu; men den störe
prcegtige Sten, der stadig er en Pryd for det,
har vel nok alt den Gang ligget der; thi hvem
kan sige, hvor den stammer fra? Vi kigge over
mod den anden Side. Der laa en Gadeplads,
hvad der forresten ogsaa laa i Vilhelms V«nge,
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vel in Grsnning til alt Slags Brug midt
melle,» de sammenpakkede Gaarde, inde i hvilke
der oste var Bolig for Jiidsiddkrfomilier, der var
knyllede til Gaarde». Fra Graften gennem Jens
Jepsens Have gik denne Gadeplads ud til Bygaden. Jens Jepscns Hns' fordums Tilliggende
har nu Hans Soren Nielsen i Hestehaven, og
Niels Olsens — Hestgaiderens — og Jens Han
sens Hufe — deres Jord har nu Niels Nielsen i
Dyndledshuset, og hvor Niels Kristensen bor, har
ogsaa ligget et gammelt Hus. Og vester derfor
ligger eiidnu Mads Olsens Gaard paa Byens
nordre Side. Men nu oltsaa op ad Proestebroen,
til ByenS Midt- og Hovedpunkt, tilKirken, Proeste
gaarden og Degneboligen. Her saa det rigtignok
langtfra ud som i vore Dage. En Stakkehave,
eller maaske en Kokkenhave. og lidt Buske
og Trcrer og en Vvndpyt laa ovenfor Praesteengen paa den cne Side. Paa den anden Side
har Degnens Have noeppe set ud som nu. En
Pilehave laa mellem Kirken og Proestegaarden.
Degnen haode 4 Laengcr paa sin Bolig.

Skole

var der cndnu ikke til langt ind i Aaihundredet;
og ind til Praestegaarden, der nceppe var stört anderledes end de andre Gaarde, forte en lukket

20
Port, og Stuelomgeu laa til 1874

75 mod Best;

den staar endnu sor en Del. men er maaske endda
ombygget siden den Gang.
Lad os gaa oder paa Kirkegaarden. Se,
dcn dar omgivet af et Stengarde med Troelaager,
strobcligt nok, stundom künde vel Proestens eller
Degnens Kor og Faar gaa derind og «de af alt
det gronne; thi gronne Tucr dar oder det hele;
Gange var der noeppe mere end cn af, fra Slaenten. Kirkelaagen til Kirkedoren, og Gravene havde
ingc» Minder; lidt cfter lidt rcjstes dog et lille
Tr«kors. de blev feuere til Jcrnkors, og nn
Kirkcn selv; den stod fern den Dog i Dog, udvendig forsynet med Vaabenhus mod Syd og
Taarn mod Pest, med det Sadeltag, der vcnder
modsat naesten alle andre Kirkers, og med de 2
lige störe Klokker, forf«rdiget 1746; men indvendig, ja, der var vel samme smukke og betydclige
Alteriamme fra Christian den 4dcs Tid og i
Hans Stil, men Allermaleriel: Krislus, der pr«diker fra Skibet (af Adam Müller, den tidligt
afdode Kunstncr, der blandt andet har malet
Luther paa Rigsdagcn i Worms, der Hanger i
Htlligaandskirken i Kjobcnhavn), dette Billrde er
fra 1836 (MadS Jensen i Magistraten har for
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talt, at da Han det Aar blev konstruieret, fluide
Konfirmanderne ind at se det ny Billede, der lige
var kommen). Hvilkel Billede, d.t har aflosl, ved
man ikle. Figurerne er muafle noget moderne i
dcres Ansigistroek, men Komposilionen er god, og
»avnlig er Landflab t ypperligt, s«rlig. hvaddels
dybe Peispektiv angaar, et storartet ostcrlandfl
Landflab. Gulvet var »«pp. saa j«vnt eller
Stolcne saa p«nl malede som n», men maafle
var Stolene lige saa mogelige eller rettereumagelige som nu. Men forg«ves vilde man söge,
hvad n» findes, daade Kokkclov», Lampekroncr
og Lampctter, og hvad i 1907 kom til: Orgel
harmonium. Men saa lil Gengoeld i 1738, hvor
der ku» i hele Pastoratet var 81 Familier, allsaa
omkring ved cn 400 Meiiiiefler, var der ca. 1000
Kommunicanter, og nu vi er 1100 Menncfler,
har vi kun ca. 500 a 550 saadanne.
Se tut var Enderklcv By i det 18de Aarhundrcde lige til Udfliftuingen 1788— 1805.
Udenfor selve Byen laa tun ganske enkelte Huse
som „Flydehusel" ved Uglegaardcn og vel senere
Almindehusene og „Mareb«kshuset" ved Vraabyvejen ved en B«k (dlars paa Latin er Hav, Band
paa Tanfl) og Lerflovshuset ved Vraaby Sogne-

22
flel ved et Led ind til Skovene.

Nil er Vejene,

soerlig Sognev^jen, snart bleven til en Hel Gode.
Ja, det var Byen, men nu Folkene, hvordau
var de?
Det var paa Holbergs Tid, i Jeppes og
Nilles, Per Degns og Jesper Ridefogeds Dage.
Meget oplyste var de ikke; bundne til Staunen.
Dog künde de her i Enderslcv rose sig af at
havc i 1738 en Degn, der künde Latin som Per
Degn; det var en „Studiosus" Jorgen Busch.
Skole eller Skolehus var der ikke i 1738, de»
kom forst senere, men i Pastoratets Merkanl,
Skrodsbjerg i Vraaby Sogn var 1721 opsort en
af Frederik den 4des Rytterskolcr. Der vor en
Skoleholder, ogsaa en Studiosus, Friedcrich Hostmark: „Han lcrser ellers lofflig godt for Born
kan temmelig not katekisere, sjunger ellers vrlnok,
men er ellers meget fuld af Skorbug." Ellers
bestod Undervisningen i, at Degnen skiftevis paa
Gaardene skulde loere Bornene lidt Katekismus og
Bibelhistorie. Ikke saa underlig, at da Konfirma
tionen 1736 blev paabudt, Konfirinander, ihvertfald i Handrup Sogn paa Heden, künde v«re
18— 20— 2ö Aar, inden de blev konfirmercde.
Prcrsterne ved dcnne og den folgende Tid, Aar
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hundredet ud, dar Lauritz Lend, Hans Blad,
Jens
Bille, Alexander
Zoffmann,
Peder
Wulff og Franls Dvrph der dode i December 1801, og hvis Ligsten ligger udenfor Enderslev Liirkes Vaabenhus — maafle den forhen har
voerct inde i Kirkeu; thi Han er vel bleven be
tzravet i Kirke»; ferst 1805 blev stigt forbudt.
Hvordan levede Datidens Folk?

Tarveligt og

yderst nojsomt. Herom kan nu loeses mange S ie 
der. Men lad os nu skride over Groensen til
IV .

Det iSde Aarhundrede og Begyndelsen
af det 2«de til 1SV7— «8,
det, i hvilket vi alle er fsdte, undtagen de mindre
Born, vore Bedsteforoeldres, Foraeldres og vore egne
Dage. Nu begyudte lidt efter lidt den störe SEn
dring ved Udfliftningen og Stavnsbaandets Lssning, der gav ikke alene Ehen og Egnen, men
ogsaa hele Livet et ganfle andet Proeg. Da
Sogneproesten, Hr. Frantz Dorph, Skcrrtorsdag
2. April 1801 sieg til Vogns at köre til Sogns
(hvordan mon Proestens Koretoj saa ud dengang?
Jeg toenker en final, stiv Vogn med maaske 1 a
2 Agestole af Tr«, naeppe polstrede, men mulig
med Troemmeryg og en Siddepude), da, saa har
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asdsde Niels RasmuSsen fortall mig, rfter Hans
Bedstefaders Beretning, horte Han og olle iByen
Kanontordenen fra Slagct i Kongedybet ved Kjobenhavns Rhed. Under Hans Eftermand, Hr.
Theodor Lang, der Var Praest her 1802— 1812,
men se»rre blev forflyttet til Spjellerup (hvor
Han maa have levet mange A a r ; thi gamle Mads
Jensen i Magistraten, der er fsdl 1821, har set
Ham der: Han hed vel Lang, men var tun e,i
klejn Mand), under Hans Proestetib indtraf jo,
i Fjor for 100 Aar siden, hin 29ve August
1807, da Engelskmaend var her, som det staar
flaaret ind i en Sten paa Enderslev Kirkes
nordre Mur. Samme Dag var der, som bekendt,
en Troefning 1 M il herfra paa Herfolge Kirkcgaard imellem det splittede Landevoern og de
forfolgende Engelskmaend. Stiftsloege Rode, hvis
Bedstefader dengang var Stiftsloege paa Vallo,
og foruden Mediciner tillige Kirurg, har fortall,
hvorledes Hans Bedstefader samme Dags Asten
blev hentet til Hrrsolgc al sorbinde de saarede,
med engelske Dragoner foran og bagved Vognen.
Og afvsde Niels Rasmussen har sortait, efier
oeldres Berclning, at Engelflmoendene gik her i
Enderslev og skod i Kirsebaertr«erne, og cukelle
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af ByrnS Folk blev foruUmpede, cn ved en Groft
ude ved Haarlevvejen. Gaardbestyrer Prdcr
Olsen har Hort of gamle Folk, hvorledes mange,
soerlig Kvinder og Born flygtede til Hestehaven, der
altsaa endnu den Gang har Haft stör Skov. Et Sagn,
der gaar her paa Egnen, vil vide, at Greven paa
Bregentved hindrede de engelfle i at komme ind paa
Bregentved Gods ved en Tonde, ikke Krudt,
men Guld; det turde dog vcere temmelig uhjemlct. Men et Par Dage cfter. 2 .-5 . September,
stete Kjobcnhavns Bombardement; da har man
sikkert herfra kunnet se Flammefloerrt paa Himlen,
scrrlig den Nat, da Frue Kirkes Cpir faldt.
og Rcedsel har präget sig i alles Aasyn. Visen
fra de Dage er bedrovelig, trods det morsomme
i den.

Den lyder som bekendt:

O g det Var i Aaret 1807
og jeg vil v«r' en Skelin, om jeg lyver;
D a Engelskmauden kom, den forbandede Tyv.
Det gyser i min Krop, saa det kryber.
Helft, naar jeg tanker paa den störe Hurlumhcj,
da Landevarnet lob hcnad Kjoge Landevej,
Ja, ved D n hvad, Per Nilen, ja D u kan vare glad,
at D u kund' sidde hjemme ved det gode Sulefad;
mens vi andre lob med vore Trasko paa.
Aa, Gud skc Lov jeg slap med min ene störe Taa.
Den forste, som jeg modle, var en cugelsk Husar;
hau skod min ene Trasko i Stykkcr ;
Men det, som jeg nu at fortalle har,
er cn af mine mindste Ulykker.
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DeL forste, som jeg sagde, det var: „Guds Fred"
min kcere Hr. Engelskmand! O, gor mig ej Fortrcrd!
Jeg tjener hos M ads Madsen i Kroen Svinevad,
Han gav mig denne Flasle. og denne bitte Mad.
Men aldrig har jeg tjent fsr til Lands eller Bands,
og derfor er jeg scrrdig at gaa fra Sind og Sands.
Men da Han tog min Flaske, jeg blev saamoend saa glad;
Han drak saa meget, Han künde taale;
Men saa sat' Han et Fjces op, som hau vilde split' mig ad,
og jeg stod „Draalensplidtmig" som paa Naale!
Men saa sa'e Han et Ord, og jeg beholdt mit Liv,
men, sandt at sige, var jeg Haardt i Bekneb.
O, gehe doch zum Teufel, verdammter Bauernar!
Jeg takker Ham saa mange Gang, min kcere Hr. Husar!
S a a humped jeg da af paa min ene störe Taa,
Og kom saa herhjem, som I allesammen saa.

Ikke sandt, i Gründen en trist S a n g !

Biflop

Mynster, den Gang Prcest i Spjellerup, fortcrller,
hvorledes Hans Avlskarl satte sig til at grcrde,
da Han blev kalbt til Landevcrrnet, og da Folkene
kom hjem efter Kämpen, tog man kun temmelig
koligt imod dem, men var det uheldige Udfald
i Gründen deres Skyld? En af mine Lcrrere,
Kantor Nikolaj Krossing, har fortalt, hvorledes
Englcrnderne bleve standsede ved de mange Trcrsko,
der stod 2 og 2 med Halm i. De kendte ikke
Trcrsko, mente, det var smaa Krudtmmer, saa
Landevcrrnet fik dobbelt Nytte af at smide Trcrskoene, forst lob de lettere, og saa standsede de
Fjenden en Stu n d ; det varede nemlig noget in
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den de dristede sig til at ride eller gaa dem forbi.
En trist Sang, den fra 1807, og en trist Stemning, den fra 1807 omend man har gjort Landevcrrnet Uret; men hvor ganske anderledes lyder
ikke Sangen fra Aarhundredets Midte: „Dengang
jeg drog assted", baaret af „Aanden fra 1848".
Dog, inden dai Tid kam, skulde der forst vcrre
strcrnge Tider.
V i vil dvcrle lidt enduu ved Aarhundredets
fsrste Aaringer. Forandringer skulde vel komme,
hvilken uhyre Forskel paa Lnderslev By og Sogn
fra 1807 til nu 1907; men de lom forst lidt
efter lidt.

Hvordan var Folk her kloebt den G ang?

Se Barnet, der staar den lille Dreng og den
lille Pige, ja den Gang klaedte de de smaa paa,
akkurat som voksne Meunefler, et pudsigt Syn,
der endnu kan ses paa Egne, hvor Nationaldragterne endnu er beholdte, som f. Eks. paa
Fans. Se Konfirmanden, som f. Eks. Birthe P.
Jensens Enkes Fader: i hvidt Vadmel, hvide
Vadmels Kncrbukser, Kncrbukser brugte jo alle
mandlige, lang hvid Vadmels Langtrsje, omtrent til Hoelene, saa Han traadte i den. Paa
Hovedet en Spidshat som en omvendt Kaffepose.
Hallen var fort.

Som Regel bares af alle Moend
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den rode strikkede Hue med Duflen i Toppen,
Troje eller Koste med Sksder, Vesten lang, ogsaa
med Skoder og 2 Rcrkker af Solv eller Tin eller
hvide perleagtige Knopper. Vest.n var rod eller
stribet, Knoebukser, hvide Uldstromper og Traflo,
sjeldent smaa Sko med Solvspoender, som Kvin»
derne derimod bare. Det maa tiot i Dotidens
oste bundlsse Fore habe varet nagle nydelige
Stromper, de leverede. T il Stabs bare Moendene
den hoje sorte Hat, moaske lidt hojcre end Nutidens, i Regien af Filt og flösset („Floshat"),
og lange Fedtloedersstovler. Kvinderue bare hvidt
Lin om Hovedet, „Korskl«de", Perlenakke, eller
ogsaa med Guld- og Solvnakke, hvide broderede
Halskraver og Huer.
Men hvad se vi der —
mel Tid — men vel endnu
en Signetcelling. Lad os
af dercs Formularer, de

aa, noget fra gam
anvendt hist og her :
kigge lidt paa nogle
er noget underlige.

Hör nu blot: „ I Jesu N avu: Jomfru Maria
drog sig af sin Silkescrrk, det for (?) vel sor Voerk
det maa ej buldne, ej svie, ej vcrrke, i Navu Gut»
Fader, i Navn Gud San, i Navu Gud den
Helligaand Amen." Lcrses 3 Gange. En anden
Formular lyder; „ I Jesu Navn, saa lceser jeg
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for Gigtcu (gaa) Magien, Du skal hverken boje
eller bo, Du skal hverken have Rist eller Ro, D u
flal henfare paa Stak og paa Ste n; du flal henvisne, som Dagen forsvinder for Solen i Navn
Gud Fader, i Navn Gud Sou, i Navn Gud den
Heilig Aand. Amen." Lcrses 3 Gange, bloeses
ad Skaden, lcrses 3 Gange, blcrses ad Skaden,
lcrses 3 Gange, blcrses ad Skaden. I en tredie
hedder det: „ I Jesu Navn, saa Kinder jeg den
stemme Ting, den stemme Klemme i dit Hjerte;
bind hende sagde vor Herre. Hvormed, sagde St.
Peder.

Med begge dine Hcrnder og 10 Fingrc i

Navn Gud Fader, i
Gud den Hclligaand.
bisse Ord, lcrses 12
Boandet, bisse Ord

Navn Gud Son, i Navn
Amen." Lcrses 3 Gange
Gange, naar man fletter
lcrses 3 Gange, naar man

Kinder dctte Baand om Livct. Og alter i en
sjerde: „Jeg siger dig af, for Jcrglen skal fly af,
Dil Hene brav. Du flal hverken oldne(?) eller
D u flal hverken svie eller bulne ellcr brcrkke, Du
flal hverken rive eller stide, men D u flal forvisne
og forvorne (?) som Dagen for Solen, og for
Tagen i Navn Gud Fader, i Navn Gud Ssn, i
Navn Gud den Helligaand. Amen." Lcrses 9
Gange, blcrses 9 Gange. Disse Signeformularer
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skal vcrrc brugt heromkrmg, og endnu i 1800 og
nogle og firs bleo en af mine Konfirmander, lige
fsr Konfirmationen stgnet (udtalt sejnet) for et
daarligt Ben, og min Forpagters graa Heft blev
en sksn Dag ogsaa „sejnet" midt i Prastegaardens.Gaard af e» Gaardmand. Dette skete vel
i Jylland; men hvem kan sige, om ikke endnu
andre Steder flitzt anvendcs iS m u g ? Og stille,
lad os lytte til det Raad, den stakkels Kone, med
hvis Blöd der er »oget ivejen, faar: „Du flal
tage Kirke klaevrik Fedt o: Fedt, hvormed Klokkernc
smores, skave noget og kommcr i lunkent Ol og
tage det ind."
Men hvad kommer nu der? Hvad er det,
som alle disse 6— 8 eller flerc M«nd bare hojt
paa deres Lkuldre?

Det er tunzt, og Vejen er

ujavn, det gynger op og ned, frem og tilbage: det
er et Lig, der fores til Kirkegaarden. Saaledcs
bares det den Gang, som det »ist var en Skik fta
Oldtiden. Smukt og tiltalende saa det ud, men
det var saa besvcrrligt; saa crndredcs det til den
nuvarende Bceremaade, og »u korcs jo Ligene,
naar Vejen ikke er altfor kort. Og se, der gaar
de til Gildeshuset — stere Dage i Rad; Risengrod

og Klipfisk var Retterne; der var Barsel-
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gilder, Brudegilder og de störe Begravelser. Thi
den Gang festede Folk i deres egne private Huse.
Nu er jo snart alle storre Sammenkomster henlagt
til de offentlige Forsomlingshuse. Der bare de
Stjcrne om ved Hellig 3 Kongers Dags Tide og
synge (den Stjerne var endnu i Attenhundrede og
nogle og firs i Jylland). Der rider hele Skaren
„Maj Sommer iBy"m ed udsprnnget Bogelov, og
der ride de Fastelavu, som de unge Karle alter gjorde
i 1907 og 1908 (her ride vi for hvcr Mands Dor
— som vi har gjort saa oste for — at bede om
lidt Flask og Sm or; men helft vil vi ha' Penge,
„Faldera — for det er Fastelavn"). Men ellers,
hvor vor de nojsomme, hvor var de haardfore.
Deres Melgrod vilde nappe smage os. Og hvor
har de gaaet meget igennem af Sult og Kulde,
hvor lidet Toj havde de til deres Rejser, hvor
umagelige Vogne, hvor daarlige Veje, hvor smaa
Dyr (Hefte paa 8 til 9 Kvartcr), hvor lidet Lys
i deres Varelser. De levede Heller ikke saa lange
i Gennemsnit som hele den nuvarende Slagt
med Overfrakker og Kaaber, med opvarmede Kirker, opvarmede Jernbanekupeer« og hvis D yr selv
köre i lukket Vogn. Men de starke den Gang var
maaske stärkere end nu.

Og en Ting havde de
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langt bedre end v i : deres gode Tuender (som opgravede Hovedskaller viser); men nutildags synes
dct, som om Folk holder sig laengere ungdommclig, og de klasde fig mere ungdommeligt hsjt op i
Aarene; det er som om „Stovets Aar" — fra
de 70 — maa rykkeS hsjere op. Men en Ting
dar Datidcn grumme sättig paa; den havde ingen
Pcnge, selv Staten gik sallit 1813, og Seddelpengene tadle nssten al V«rdi. I 1812 var
Kapitelstaksten Rüg 61 Rdlr. 4 M. 8 Sk., Byg
34 Rdlr. 5 M. 8 Sk-, Havre 23 Rdlr. 2 M. 8
Sk. og alt andet i lignrnde Forhold; f. Eks.
kostede dct mange Rigsdalere blot at faa sine
Stovler forsaalcde ellcr blot at lobe cn Kop
Kaffe — det vil sige, at Scdlerne, som Staten
havde udstedt, havde tabt al virkelig Voerdi. Saa
blev de pludselig nedsat, saa mange, derdog ejede
noget. tabte noesten alt. De, der intet ejede,
künde jo intet tabe! Saa kom Krigen til 1814,
og elendig var helc Landcts Tilstand. Men Udskiftningen gjorde sit til, at der blev Hostel langt
mere end sor, og da saa endelig Kornpiiserne begyndtc at stige ige» niellein 20erne og 30erne,
saa log Udviklingen Fart. Der kom vcl alter en
Krig i 3 Aar og 14 a 15 Aar senere den sorge-
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lige Krig 1884; men selv de Saar, som bisse
Krige flog, künde dog ikke standse den rige Udvikling i Frederik V ll.s og iscrr i Kristian IX . s
Lage. Her i Enderslev bar det ogsaa fremad
paa alle Hold, og flere og flere bleve Selvejere.
Medens Praesterne Thanning (1812— 31) og dcrn«st Wültzen. Schonml'iirg-Müller (Model til
Helten Anton i Jngemanns „Landsbybornene")
og Steenberg virkede her, brod det saa smaatigennem. Da byggede den ncrste Prcrst, Brunnemann,
Prastegaardens ny Stuehus i 1874— 75 — den
forste Begyndelse til de moderne Bygninger i
Sognet. Ester Ham kom Pastor Nugaard og 1890
jeg selv, som den til Dato sidste Sogneproest —
den 22de efter Reformationen. Og se nu Enders
lev den Dag i Dag! Men, hvor vilde dog de
gamle forundre sig, om de künde staa op af deres
Grave, og hvor vilde vor «rede Stamfader, den
forste Bonde, Enner eller Jenner, Endre, eller
hvad Han nu har heddet, dog forundre sig mest
af dem alle; hvor künde Han kende sit sikkert saare
beskedne Bo, vel et Trcrhus, Bulhus, igen i Nutidens By, der vel baerer Hans Navn, men ellers
er saa ganske anderledes ? Hvad vilde Han og
alle de gamle fordums Sloegter vel sige til Kir-

kens dejlige Altrrbillede, til Lysekronerne, til Orgelharmoniets Toner, til Kakkelovnen. til den zirligt passede, pyntelige KIrkegaard med de mange
Blomster og de kostbare Minder, til Ringmuren,
til Jernportene, til Proestegaardens Stuehus, >il
den proegtige Skole, til den störe Brngsforening,
til den ene mer fine og solidt opforte Gaard end
den onden; hvad vilde de sige til vor Hast, vor
Tids mangr Fold, til vore Maskiner, vore störe
og fede Kreaturer, det störe Antal Koer (et helt
Amts Kvoegbesoetning, i gamle Tage skulde der
nu ikke saa soerdeles mange storre Gaarde til at
rum me), til vore Befordringer, med Fjedre og
udpolstrede Soeder, til vor Kloededragt og helc Udstyr, baade hvad vor Person og vore Hjem angaa,
til Sprojtehnset, til Ligvogneii, til Cyklerne, til
Forsomlingshusene? Dog, de bleve aldrig soerdige med at forundre sig. Men hvad vilde de
sige. naar de fik at vide, hvilke Belob der nu kan
betales i Skotter, og hvad vilde de sige til vore
Valg, at ogsaa Enderslev Folk er med at vorige
til Landets hojeste Naad, og at der, i og for sig,
intet er til Hinder for, at en Enderslev Mand
kan blive, som kun AdelenS Rigsraader i gamle
Dage, Köngens hojeste Raadgiver.

Maaske saa
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bisse gamle, n»jsomme, haardfore, javne Folk til
allerstdst vilde udbryde: „ I Nutidens Born, I
moa da ogsaa vare lykkelige, saa gabt, saa rigt
I har det mod os, oß I maa da altid takke Vor
Herre! Hvor bor I dog skonne paa, hvad I har.
For, hviS I ikke det gor, saa vil vi fige, at det
vil da forundre os allermest". De gamle, om de
var os nar, vilde vel tale saa; lad os da ikke
glemme med dem for Vje: „at hvem meget er
givet, af dem kraves der meget".

Det var en lille Skitse af en ostsjallandsk
Landsby ned grnnem Tiderne. Hvad har den at
lare o s ? Tank selv derover. I den störe Ver
den er Enderslev kun en ubetydelig By og et enkelt
Sogn i vort lille Fadreland; dog ikke sandt —
vort Enderslev er alligevel saa betydeligt, at dets
Historie, set og forstaaet gennem hele den Udvikling, der ogsaa der er foregaaet, medens „Slagt
fulgte Slagters Gang", ogsaa kan og skal, til
Vor Herres 8Ere, bare sit Vidnesbyrd frem om,
at Guds Magt er stör!

Efterstrrift.
Jeg
delelser

takker

de gainle

jeg skylder dem,

i Enderslev for de M e d -

samt Stiftslcrge

Rode

paa

V a llp og P ro fe sso r Kornernp, Roskilde, for den B i stand, de hver Paa deres V is , har ydet mig.
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