
Grundejerforeningen Henne Strand

Som det er fremgået, har bestyrel-
sen vedtaget ikke at udsende med-
lemsbladets maj-nummer, men har 
offentliggjort generalforsamlings-
referatet på foreningens hjemme-
side – www.ghs-henne.dk.
Fremover vil bladet kun udkomme 
i forbindelse med indkaldelse til 
generalforsamling og midtvejsmøde 
– i februar/marts og i september.
Af samme grund har bestyrelsen 
sammen med vort medlem Hans 
Uhre bearbejdet den eksisterende 
hjemmeside, der præsenteres på 
midtvejsmødet og fremstår i en lidt 
mere overskuelig udgave uanset, at 
den stadigt er under udarbejdelse.
Bestyrelsen har dog fortsat vurde-
ret, at oplysninger har forret for 
lækkert design, hvorfor teksterne 
fylder meget.

Deklarationer
Som det er medlemmerne bekendt 
er én af bestyrelsens vigtigste op-
gaver at tilse, at deklarationerne 
i området overholdes. GHS har i 
den forbindelse henvist en række 
sager til Varde kommune, der har 

myndigheden til at skride ind over 
for overtrædelser. De fleste sager 
har været forårsaget af medlem-
mernes farvevalg og – sjældnere 
- tagbeklædning, og i langt de fleste 
tilfælde er afvigelser fra deklaratio-
ner blevet udbedret.
Varde kommune har herudover, på 
grundejerforeningens foranledning, 
taget sig af et par byggesager ved-
rørende Fasanvej 20, der nu angive-
ligt er politianmeldt, og Strandvejen 
435. I skrivende stund er der ikke 
faldet nogen endelig beslutning om 
udfaldet.
For så vidt angår sagen Ærenpris-
vej 9, er ejeren ved to retsinstanser 
blevet dømt til at lovliggøre bygge-
riet i overensstemmelse med dekla-
rationerne i området, og politiet er 
angiveligt begyndt at følge op på, at 
dette sker.

Der er lidt stilstand i byggeriet ved 
Henne Strand og dermed også i 
ansøgningerne om dispensationer. 
GHS bruger dog stadigt en del tid 
på at følge nogle få sagers gang i det 
politiske system, bl.a. på Gyldenris-
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Det er upraktisk, og medlemmerne 
opfordres derfor til at afhjælpe pro-
blemet.

Ny bro over Henne Mølleå
En ny bro over Mølleåen vil koste 
ca. 825.000 kr. incl. moms. På bil-
ledet man ser hvordan. I første om-
gang søger GHS om tilskud bl.a. fra 
LAG-midlerne. Et endeligt forslag 
og budget vil blive forelagt medlem-
merne på den årlige generalforsam-
ling den 7. aril 2012.
Det viste tilbud er udarbejdet  af 
Bladt Industries A/S og er en slank 
bro udført i stål opsvejset i en slank 
brodrager for at gøre broen så lav 
som muligt. Stålet overfladebe-
handles på samme måde som stålet, 
der anvendes på boreplatformene 

i Nordsøen og forventes derfor at 
kunne modstå det barske havklima. 
Gelænderet afsluttes med en hårdt-
træs håndliste. Broens indvendige 
breddemål er 150 cm og er dermed 
handicapvenlig og velegnet for bar-
nevogne m.m. Breddemålet er vist 
nok et minimumsmål for gangbroer 
for offentlig trafik. Selve brolæg-
ningen udføres med en skridsikker 
belægning i henhold til gældende 
normer.

Parkeringsproblemer
Bestyrelsen har igen rettet henven-
delse til Varde kommune om dels 
at blive taget med på råd ved mo-
derniseringen af centerbyen, dels 
at medvirke til en løsning af parke-
ringsproblemerne. Kommunen rå-

vej 11. I øvrigt gøres opmærksom 
på folderen om nybyggeri på varde-
kommune@ varde. dk.

Står medlemmerne over for at byg-
ge udhus el. lign. i henhold til 
bygnings-regulativet, er det en god 
idé at søge vejledning i Årre hos 
Team Byg. 

Veje og stier
Som det fremgår side 6 gennemføres 
der vejarbejder i ugerne 38 til 41. 

Asfalteringsarbejderne begyn-
der i uge 40 og vil indebære, 
at Gejlbjergvej vil blive delvist 
eller helt afspærret formentlig 
tirsdag den 4. oktober – afhæn-
gigt af vejret.

Ledningsejerne er blevet varskoet.
Stierne skulle også nu være blevet 
befæstede med flis eller hø. Et sær-
ligt problem er Tuttesbjerg, hvor be-
søgende har muntret sig med at lave 
alternative stier uden for trappen. 
Det er meget dyrt at reparere. 

Cykelstien
På generalforsamlingen besluttedes 
det at give et tilskud på kr. 100.000 
til etableringen af  en cykelstiforlæn-
gelse fra Henne By til Kløvbakken og 
videre til det stisystem, der skal op-
rettes omkring den udvidede Filsø.
Det er Hans Beck Thomsen, der 
har taget initiativ, og også Grund-
ejerforeningen Henne By, købmand 
Hansens Feriehusudlejning, Su-
per Best, Eigil Lauritzen, Bager 
Bo, Strandgården, Coast, Henne 
Service og Reparation, Havbiksen, 
Henne Strand Feriehotel, Idéhuset, 
Nyform, Sandhill, Topcamp Henne 
Strand, Westwind og de berørte 
lodsejere – f.eks. Hennegård – har 
på hver deres måde ydet et bidrag. 
Også Varde kommune og staten er 
trådt til.
Som medlemmerne sikkert har set, 
er arbejdet godt i gang.

Husnumre
Mange af vore medlemmer har ikke 
forsynet deres huse med husnumre. 
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der over en parkeringsfond og har 
sikkert forslag til en delvis løsning 
i ærmet. Bestyrelsen vil imidlertid 
modarbejde, at løsningen placeres i 
områder, der er udlagt til sommer-
husbebyggelse.

Partnerskabet for Turisme-
udvikling
Gennem 3 år har Varde kommunes 
sommerhus-grundejerforeninger 
gennemført et årligt fællesmøde for 
at koordinere foreningernes ønsker 
over for kommunen.

På GHS´s foranledning har dette 
samarbejde nu ført til, at kommu-
nen har vedtaget at oprette et Part-
nerskab for Turismeudvikling, der 
holder sit første ordinære møde den 
12. september d.å. Partnerskabet 
har ikke fået den form, som GHS 
havde ønsket.

Partnerskabet er sammensat af 5 
repræsentanter for grundejerfor-
eningerne, her er GHS repræsen-

teret, 1 repræsentant for Varde Er-
hvervs- og Turistråd og 3 repræsen-
tanter for Varde kommune.

Ved første møde skal formål og vir-
keområde fastlægges, men også tu-
risme-strategien, udviklingsplaner-
ne i sommerhusområderne, gå- og 
cykelstier, støttemuligheder for flere 
naturoplevelser, sommerhusreglen, 
kurafgift, sagsbehandlingstider og 
kommunens regler for oprettelse af 
p-pladser er på dags-ordenen.

Der planlægges med et september-
møde og et møde i april, hvor årsmø-
det for alle grundejerforeningerne  i 
maj forberedes.

Varde - Nr. Nebel  
banen overlevede.
Man kan altså fortsat køre i tog til 
Henne station. Forud for turen kan 
man reservere en Flextur fra sta-
tionen til sommerhuset på telefon 
nr. 76 608 608.
Se www.vardekommune@varde.dk

Lyngbo Hede
Skiltningen vedrørende det tidligere 
sprængningsområde på Lyngbo Hede 
er ikke blevet à-jourført. Det har skabt 
utryghed og sagen er derfor forelagt 
politiet i Esbjerg i håb om, at skilt-
ningen genoprettes, eller at området 
erklæres minefrit.

Madbjerg
En række medlemmer har foreslået, at 
Madbjerg syd for Strandvejen og vis-
a-vis Tuttesbjerg genoprettes, og har 
forespurgt bestyrelsen om opbakning 
til projektet. Bestyrelsen har p.t. ikke 
mulighed for at påtage sig yderligere 
opgaver – heller ikke økonomisk, hvil-
ket ikke indebærer, at medlemsgrup-
pen har opgivet planerne. 

Detektorweekend
I weekend´en den 9.-11. september 
har mere end 50 amatørarkæologer 
fra Danmark og Norden med detekto-
rer invaderet vandrerhjemmet Solfang 
med henblik på at foretage arkæologi-
ske undersøgelser af vikingebyen bag 
kirken i Henne Kirkeby. Der blev gjort 
mange fund. 
Ca. pr. 1. oktober forventer Museet 
for Varde og Omegn under ledelse af 
museumsinspektør og arkæolog Lene 
Frandsen at indlede eftersøgningen 
af den vikingehavn, man mener ligger 
begravet samme sted. Man går efter-
følgende i gang med nabomarken, når 
den er høstet.
Publikum er velkommen bag kirken til 
at følge arbejdet.

Hennebogen
På generalforsamlingen blev det ved-
taget, at GHS støtter udgivelsen med 
100.000 kr. Dette beløb dækker dog 
ikke de samlede omkostninger, hvorfor 
Købmand Hansen er inddraget. For at 
bidrage til bogens udbredelse/salg har 
bestyrelsen vedtaget at nedsætte en 
følgegruppe bestående af formand og 
redaktør.

Arbejdet er i fuld gang, og en række 
medlemmer er allerede blevet ind-
draget med deres fortællinger, fotos og 
materialer om fortid og nutid.
Det er GHS´s håb, at bogen først ud-
kommer  i 2013, når Filsø-projektet er 
gennemført.

Midtvejsmødet onsdag den 19. 
oktober kl. 19.
Som det fremgår side 9, vil midtvejs-
mødets form blive ændret og blive 
gennemført med en høj grad af med-
lemsinddragelse omkring udviklingen 
i området i de kommende år. 

Bestyrelsens ansvarsområder
Af bagsiden fremgår bestyrelsens 
adresser, mailadresser, telefonnumre 
og som noget delvist nyt – sagsområ-
der, som de foreligger lige nu. Ændrin-
ger vil fremgå af www.ghs-henne.dk.

phj 
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ne til at klippe beplantning, således 
som de er forpligtede til at gøre i 
henhold til kommunens regulativ. 
Over flere år er breve om klipning 
fra GHS  fremsendt, flere påbud 
fra Varde kommune og her til sidst 
afsætning af skel af landinspektø-
ren. Der er de fleste steder mini-
mum ½ m fra fortov og til skel, og 
det burde ikke være nødvendigt at 
bruge så mange unødige resourser 
fra GHS og kommunen på dette. 
GHS har til ovennævnte måttet 
bidrage med halvdelen af materiale 
omkostningerne til dette for at få 
arbejdet i gang.

På den resterende del af stræk-
ningen ned mod midtbyen er den 
eksisterende beplantning, der har 
bredt sig ud over fortovet, endelig 
blevet klippet, så der nu er fuld 
fortovsbredde.

kbs

Stenmur forenden af Strandvejen Stenmur ved fortov mod stranden

Asfalteringsarbejder efterår 2011 
På generalforsamlingen i 2010 blev 
det vedtaget at udføre resterende 
asfalteringer på ringforbindelsen 
Musvågevej og Ørnevej efter vej-
planen fra 2007. I tillæg til dette 
asfalteres Gejlbjergvej fra krydset 
ved Gederamsevej og ned til kryd-
set ved Marehalmsvej.

Arbejderne forventes udført i perio-
den uge 38 til uge 41 dette år. Der 
anvendes asfalt med lyst tilslag, 
der med tiden kommer til at ligne 
grusvej.
Kortet herunder viser strækningen 
Musvågevej fra Gøgevej og frem til 
krydset ved Ørnevej, som asfalteres 
og videre fra krydset ned til eksiste-
rende asfaltvej ved Ørnevej 2. 
I forbindelse med asfalteringen etab-
leres der supplerende sivedræn i vej-
siden, hvor der tidligere har været 
problemer med vand på vejbanen.

Kortet på side 7 viser det stræk på 
Gejlbjergvej, som asfalteres. I for-
bindelse med asfalteringen etableres 

der i krydset Gejlbjergvej og Mare-
halmsvej en vendeplads i form af en 
mindre udvidelse af krydset, således 
at det er muligt for større biler og 
vildfarne bilister at vende og køre 
tilbage.
I forbindelse med forannævnte etab-
leres der skiltning omkring zone-
parkering, hvor det ikke er tilladt 
at parkere på vejen fra Gedehamse-
vej og nedad mod Hennemølleå.

Udvidelse for vendeplads og en del 
af skiltningen omkring blindvej og 
parkerings-forbudszoner er allerede 
udført. Der bliver, når asfalteringen 
er udført, suppleret med malede 
parkeringsforbudsskilte på asfalten 
ved alle sideveje.

Fortov langs Strandvejen 
Fortovet langs Strandvejen fra Sol-
fang og frem til stranden har i flere 
år ikke være farbar i fuld bredde og 
har ikke levet op til begrebet Kvali-
tet ved Henne Strand. 
Længst oppe ved stranden på grund 
af at sandvolden breder sig ud over 
fortovet og ned mod midtbyen, fordi 
beplantningen ikke bliver klippet 
og enkelte steder dækker op til 
halv-delen af fortovet.
Dette er der nu endelig kommet en 
løsning på, idet Varde Kommune på 
den øverste del af strækningen har 
etableret en stenmur som begræn-
ser udskridningen af sandvolden.

Det har voldt meget besvær og uri-
melige udgifter at få alle grundejer-

Asfalteringsarbejder efterår 2011 
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relsen på den måde vil få værdi-
fulde input til visionsarbejdet, som 
efterfølgende vil blive bearbejdet, 
således vi kan præsentere til en ny 

vision til godkendelse på forårets 
generalforsamling.

Jens Bach Mortensen
Formand

GRUNDEJERFORENINGENS MEDLEMMER INVITERES HER-
VED TIL MIDTVEJSMØDE ONSDAG DEN  19. OKTOBER KL. 19 
I HENNE GOLFKLUB, HENNEBY.

•  Varde Kommune ser nu turismen som en væsentlig fremtidig indtægts-
kilde og har udarbejdet en ny turiststrategi - se evt. www.varde.dk

•  Nationalpark Vadehavet er etableret og forventes at få stor effekt i den 
sydvestjyske del af Danmark

•  Fiilsø er blevet købt af Aage V. Jensens Naturfond, som vil reetablere 
Fiilsø som en attraktiv naturperle

•  Sea West ønsker at udvide med flere hytter

•  Cykelsti etableres til Kløvbakke og det bliver formentlig efterfølgende 
muligt at cykle rundt om den reetablerede Fiilsø

•  vivaVARDE præsenteres med klare mål om, at blive den reneste, den sun-
deste og den mest digitalt tilgængelige kommune i Danmark

Men hvordan skal Henne Strand udvikle sig ??? 
GHS nuværende strategi/vision udløb i 2010, og bestyrelsen står nu over for 
at reformulere visionen. Dette er ikke nogen let opgave, idet størstedelen af 
vore ca 1.350 medlemmer skal kunne identificere sig med, og efterfølgende 
bakke op om vores fælles vision. Vi vil derfor bede jer om hjælp. Vi har dedi-
keret størstedelen af vort årlige midtvejsmøde den 19. oktober 2011 til dette 
formål.
 
Vi mødes kl. 19:00, og der vil efter en kort velkomst være en kort billedka-
valkade over, hvilke væsentlige hændelser, der har været hen over den fug-
tigste sommer i mands minde.
 
Herefter vil vi blive præsenteret for 4 eksterne oplæg, bl.a. ved udvalgsfor-
mand i Teknik og Miljø, Preben Olesen. De øvrige oplægsholdere vil hver 
især give deres bud på, i hvilken retning de ser Henne Strand udvikle sig 
over de næste 5-10 år. Indlægsholderne har fået rimeligt frie hænder, selv 
om vi har givet dem 4 konkrete spørgsmål, som de skal tage stilling til. Vi 
skal være forberedt på provokerende indlæg. Navnene præsenteres på www.
ghs-henne.dk.
 
Efter disse inspirerende indlæg, vil midtvejsmødets deltagere blive opdelt i 
mindre grupper, som efterfølgende vil få mulighed for at diskutere oplæg-
gene og til slut blive bedt om at aflevere en samlet prioritering af fremtidige 
ønsker for Henne. Denne prioritering vil efterfølgende indgå i bestyrelsens 
arbejde således, at vi er i stand til at fremlægge et oplæg på en ny vision til 
den næste generalforsamling i 2012.

 jbm

Hvis nogen havde stillet mig dette 
spørgsmål for 2 år siden, havde mit 
svar været: ”Det ved jeg egentlig  
ikke !” Jeg er siden da, blevet opfor-
dret til at opstille først til bestyrel-
sen og  siden blevet valgt som for-
eningens formand. Dette betyder, 
at jeg i dag føler mig kvalificeret  til 
at svare på det samme spørgsmål.
Grundejerforeningen består af 
ca. 1.350 medlemmer, som alle er 
”tvungne” medlemmer. Bestyrelsen 
vælges på den årlige velbesøgte 
generalforsamling, og vi holder der-
udover ca. 6 ordinære bestyrelses-
møder om året, hvor vi stiller skarpt 
på de opgaver, der ligger inden for 
rammerne af vore vedtægter. Og 
der er nok at se til: Etablering og 
vedligehold af veje og stier, som 
tager en stor del af tiden. Renovati-
on samt diverse byggesager kræver 
både indsigt og mange ressourcer. 
Herudover er der diverse møder 
med andre af områdets interessen-
ter som f.eks. Varde Kommune, 
Naturstyrelsen, Varde Museum de 
øvrige sommerhus-grundejerfor-
eninger m. v. Her ønsker man også  
vor tilstedeværelse. Og sidst men 
ikke mindst, er der hele tiden ad 
hoc opgaver, som bestyrelsen skal 
tage stilling til - herunder henven-
delser fra medlemmer om diverse 
forhold ved Henne Strand.
Bestyrelsen, der består af frivillige, 
har derfor over de sidste år bevidst 
fokuseret på, at skære opgaver fra, 

der ikke direkte ligger inden for 
rammerne af vore vedtægter. Vi 
vil fokusere på at lægge kvalitet 
i det, vi skal arbejde med. Dette 
betyder, at vi er meget omhygge-
lige med at involvere os  i andre 
forhold, som forskellige grupper af  
medlemmerne ønsker, vi også skal 
involvere os i – enten med tid eller 
økonomisk. Det er ikke nødvendig-
vis det samme som, at vi ikke er 
interesseret i at støtte nye tiltag, 
som gavner området. Det er udeluk-
kende et spørgsmål om at prioritere 
vore begrænsede ressourcer  til det, 
vi ifølge vedtægterne skal arbejde 
med.
Vi har gennem de sidste måneder 
diskuteret hvorledes, vi fremmer 
den positive udvikling af området 
bedst muligt, og den foreløbige 
konklusion er her: Samarbejde.  
Grundejerforeningen vil fokusere 
på at forbedre samarbejdet mellem 
de interessenter, der er i området, 
f. eks. Handelsstandsforeningen, 
Udlejningbureauer, Forvaltninger-
ne i Varde Kommune, Naturstyrel-
sen, Politiet og så videre. Årets 
midtvejsmøde er første milepæl i 
denne proces. Vi søger her med-
lemmernes input til den fremtidige 
vision for Henne Strand, og vi har 
her konkret inviteret repræsentan-
ter for nogle af interessenterne til 
at præsentere et debatoplæg, som 
vi så efterfølgende får mulighed 
for at diskutere. Vi håber besty-

Hvad laver de egentlig i Grundejerforeningen  
Henne Strand ???
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Gdansk i Polen, men måtte begynde 
forfra her i landet.
De har begge som EU-borgere 
beholdt deres oprindelige statsbor-
gerskab, men stemmer selvfølgeligt 
til kommunalvalgene, fordi de føler 
sig nært forbundne med området–
også fordi de har mange gode ven-
ner her.

På spørgsmålet om de har mødt mod-
stand i Danmark, fordi de er udlæn-
dinge, er svaret et smilende nej. De 
betragter danskerne som venlige,  
imødekommende og hjælpsomme 
–  til forskel fra deres respektive 
oplevelser af deres landsmænd. Det 
kan godt forekomme én noget over-
raskende, og gået på klingen har de 
dog begge oplevet nogle ganske få 
danskere som både nedladende og 
uforskammede. 

Colosseo har i modsætning til flere 
andre servicevirksomheder i Henne 
Strand åbent hver dag hele året – 
bortset fra december, som Kasia og 
Aldo bruger til besøg i deres hjem-

lande. De har begge deres mødre. 
Aldos er over 90.

De mange ejere og lejere i Hotel 
Henne Strand har formodentlig 
også en forventning om, at restau-
ranten har åbent. Og  parret lægger 
stor vægt på service. Dét har jeg 
selv oplevet flere gange. Og at der 
tales både tysk og engelsk ved siden 
af deres hjemlands sprog må netop 
her i Henne Strand være en fordel. 
Det er et sjovt par at gæste. Ukom-
plicerede og beskedne – netop sådan 
som de oplever os danskere. Gu´ 
ved, om de kender os godt nok? 
Eller de bare tror på det gode i alle 
mennesker.

På spørgsmålet om, hvordan man 
falder til her i landet, er svaret, at 
forudsætningen er, at man taler 
dansk, dansk og atter dansk – og 
skaber sig et netværk af danskere. 
Det er lykkedes for Kasia og Aldo.

phj

Det er interessant, at en stor del 
af Henne Strands, Henne Bys og 
Henne Kirkebys fastboere er men-
nesker, der oprindeligt er kom-
met fra udlandet. De kommer fra 
bl.a.Tyskland, England, Thailand, 
Polen, Italien, Rumænien – og er 
alle dybt integrerede i lokalsam-
fundet til gavn for både fastboende, 
sommerhusejere og gæster.
Et par af dem er Katarzyna Ratajc-
zyk Arturi – kaldet Kasia - og Aldo 
Vincenzo Arturi, som mange kender 
fra Restaurant Colosseo.
Hun er fra Polen, fra en mindre by 
midt mellem Warszawa og Poznan, 
han fra Calabrien i Italien.
Kasia har været i Henne i 7 år, og 
Aldo har taget turen over Schweiz 
til Vestjylland og har ikke boet i 
Italien i over 40 år.
Henne Strand er deres hjem. Det 
understreger de ofte, og de betrag-
ter Henne som det dejligste sted. 
Kasia vender i vores samtale ofte 

tilbage til blæsten, stormene, reg-
nen og turene på stranden.
Der er gang i de to. De griner meget. 
Han er kok og forpagter af Colosseo, 
og hun arbejder samme sted som 
servitrice, men er også en meget 
målrettet kemistuderende i Esbjerg. 
Til sommer afsluttes hendes uddan-
nelse, hvorefter hun regner med 
at tage en phd med henblik på en 
fremtid som forsker. At Kasia har 
både viljen og evnen til at nå sine 
mål, opdager man efter en meget 
kort samtale, som foregår hen over 
studiebøger og bærbar PC.
At servere for restaurantens gæster 
føler Kasia som en dejlig afveksling 
fra studierne. Havde hun ikke dét 
arbejde, ville hun givet sidde begra-
vet i bøger hele døgnet. Man tror 
hende.
Kasia taler et fantastisk og nuance-
ret dansk efter kun 3 års danskun-
dervisning, og hun havde håbet at 
kunne overføre sine eksaminer fra 

Henneprofiler

Den ordinære generalforsamling  
afholdes den 7. april 2012 i Blåbjerg Friskole, Stausø.

Mandag den 17. oktober  
kl. 19.30 fortæller en repræsentant for Museet for Varde og Omegn 
om arbejdet med Hennebogen og om sommerens fine fund.
Mødet arrangeres af vandrerhjemmet Solfang. Entré.
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pige med hele sommeren for at hjæl-
pe til med børneflokken.

Sigrun skriver:
”Pigen havde sit værelse ind fra køk-
kenet mod øst. Her skulle vi igen-
nem for at komme på WC. Der var 
udluftning gennem loftet, og et lille 
vindue mod øst. Efter brug blev det 
smidt en spand vand i klosettet, så 
forsvandt diverse efterladenskaber 
i et dybt hul i jorden. Fra køkkenet 
gik køkkenvandet gennemudløbet og 
gennem en sivebrønd, så vidt jeg 
ved. Lige uden for køkkendøren, som 
gik lige ud i det fri mod nord, stod 
pumpen… Vandet var meget blødt. 
Mor var ikke så glad for at vaske 
hvidt tøj derude, for der var meget 
okker i vandet og det gav rustplet-
ter.
I køkkenet havde mor til at lave 
mad to petroleumsapparater: et højt 
og et lavt begge af messing. Der var 
en sort højbenet ovn til at bage i.”
…
” Vi badede ofte både formiddag og 
eftermiddag, og vi opholdt os som 
regel meget længe på stranden eller 
klitterne. Det første, far og drengene 
begav sig til efter ankomsten, var 

at udgrave et rundt omklædnings-
sted. Sandet blev kastet op i en vold 
omkring hullet, og så gik vi ellers 
alle på jagt efter inddrevne bræd-
der, som så blev sat op på volden 
hele vejen rundt. Så var vi gemt for 
nysgerrige blikke og blæst resten af 
ferien.”

Fra sommerhuset ned til stran-
den var der blevet anlagt en sti 
omgivet af ståltrådshegn og med 
brædder direkte oven på sandet. 

De lå usikkert og vippede. Det gav 
utallige splinter i børnenes fødder 
og gjorde det alligevel ikke lettere 
at trække familiens barnevogn til 
stranden.

I 1934 købte Peder Pedersen fra 
Bjerre, som var lærer i Langelund, 
en grund ved Henne Strand. Få 
år tidligere havde han og familien 
været på ferie i Nymindegab, og de 
havde også lejet sig ind hos lærer-
kollegaen Uhre, som ejede ”Milen” 
– længst mod syd for Henne Strand. 
Langs det, der i dag er Hjelmevej, 
men dengang knap nok var et hjul-
spor, opførte lærer Pedersen, som 
af de nærmeste venner blot blev 
kaldt Bjerre, sit sommerhus. Tøm-
reren var R. Christian Rasmussen 
fra Stausø, hvor også i dag tredje 
tømrergeneration hører hjemme. 
Grunden kostede dengang 750 kr. 
og huset 4200 kr. En pris lærer 
Pedersen kunne magte, fordi han 
havde tjent på at udgive en bog.

Med en børneflok, som i de efter-
følgende år nåede op på otte, op-
holdt lærerfamilien sig i den lange 
ferie hvert år ved Henne Strand. 
Sandet og klitterne lå bogstaveligt 
lige uden for døren. Nogle år måtte 

familien endda køre en omvej, fordi 
sandflugt havde tilsandet den di-
rekte vej til sommerhuset.
Sandet var også en af årsagerne til, 
at lærer Pedersen havde sagt nej til 
et tilbud om sammen med grunden 
på 900 m2 også at få det tilstødende 
areal, som lå helt ned til havet, 
med i handelen.. ”Sæt nu man så 
ville få udgifter til sanddæmpning, 
lyngslæt m.m.!” var tankegangen. 
Havde han dengang accepteret til-
budet, kunne alle 8 søskende som 
voksne have få hvert sit hus på 
grunden! 

I dag kender vi i Henne Strand den 
ældste i børneflokken, den 85-årige 
billedkunstner Jørn Bjerre, med 
sommerhus og atelier længere ude 
ad Hjelmevej, og den yngre søster, 
Sigrun Nielsen, som har skrevet 
erindringer, hvori hun fortæller om 
oplevelser, hun som barn havde ved 
Henne Strand.

I forhold til moderne tid levede 
familien under primitive former i 
sommerhuset. Dog havde de ung 

Lunhøj – syd for Henne Strand
Af Lotte Bülow og Ebbe Hinz    

 Lunhøj 1935
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”Syd for Lunhøj var et par små 
”gryder”, hvor vi børn fik megen tid 
til at gå. Vi lavede købmandsbutik. 
Vi fik tømte poser af mor, som vi 
kunne fylde med f.eks. sand, det var 
mel - eller lidt længere sydpå, hvor 
vi kunne finde sandskorn lidt større, 
det var sukker. Det kaldtes for øv-
rigt Sahara her, og det var også her 
vi fandt hareknevre (ekskrementer). 
De var tørre, og dem brugte vi som 
penge. Marehalmeaksene var ispin-
de og slikpinde.” …

” De fem besættelsesår i forbindelse 
med 2. verdenskrig gjorde meget ved 
Henne Strand. De første år var (min 
søster) Ingfred og jeg med derude, og 
oplevede de tyske flyveøvelser. Vi var 
nok lidt bange for de lavtflyvende 
maskiner, hvor man meget tydeligt 
kunne se det tyske hagekors på vin-
gerne. Der lå et kraftigt kabel i den 
yderste klitrække, som jeg egentlig 
ikke er helt klar over formålet med, 

men at den var tysk var vi ikke i 
tvivl om. …Man byggede bunkers 
i klitterne – nogle med kanonstil-
linger ovenpå. Der blev lagt miner 
ud, og området blev afspærret, så 
man ikke længere kunne gå gen-
nem klitterne, når man skulle ned 
til stranden, men måtte gå gennem 
badebyen og gennem den tysk bevog-
tede passage ….

På et tidspunkt skønner far og mor, 
at det simpelt hen er for farligt at 
opholde sig ved Henne Strand. Og 
en dag kommer der besked fra den 
tyske værnemagt, at far må sørge for 
snarest muligt at få fjernet alt inven-
taret fra Lunhøj.  … De havde sat en 
dato, og der var ikke megen tid at 
løbe på, og det var lige før jul. Far 
fik fat i en vognmand, og de kørte 
til Henne og fik ryddet Lunhøj. De 
tog også alle sengene med. Tyskerne 
skulle åbenbart bruge huset. …
Da krigen var slut, og tyskerne 

havde forladt Danmark, kom der på 
et tidspunkt en betjent hjem og afle-
verede en erstatningssum til far og 
mor for det, der var sket med Lun-
høj. Oveni fik far også erstatning for 
et afbrændt areal med lyng øst for 
Lunhøj, og selv om far forklarede 
betjenten, at dette areal ikke tilhørte 
os, var der ingen vej uden om. Lige 
efter krigens slutning tog far en dag 
til Henne for at se, hvad der var 
sket med Lunhøj, men huset var 
slet ikke, hvor det skulle være. Han 
fandt det i stedet et par kilometer 
længere sydpå. Far fortalte, da han 
kom hjem, at huset indvendigt var 
indrettet til en stor sovesal, hvor alle 
skillevæggene var fjernet, og midt 
på gulvet var indrettet et åbent ild-
sted. Far satte sig lige så stille ned 
og græd.
…

Der gik mange år, før far igen fik råd 
til at investere i et sommerhus. Først 
i 1956 startede han på ny… Det var 
selvbyg fra ende til anden… 
Vi havde mange dejlige ferier der-
ude med vore egne børn, og da far 
døde i 1969, hjalp vi mor med at 
køre Lunhøj videre. Efter mors død 
i 1994 enedes vi så om at sælge, og i 
dag står Lunhøj næsten flottere end 
nogensinde.”

Lunhøj august 2011
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