
Grundejerforeningen Henne Strand

På grund af de begrænsede plads-
forhold i Solfang, hvor der hvert 
år er en del af de medlemmer, der 
kommer sent, må gå igen, fordi der 
ikke er plads, afholdes midtvejs-
møde i Henne Golfklubs lokaler, i 
Henneby, på Hennebysvej nr. 30.  
Pladsforhold, siddekomfort og par-
keringsmuligheder er her betydelig 
bedre, så det er ikke nødvendige at 
komme så tidligt for at sikre sig en 
plads.  
Se placering af golfklubben angivet 
med rød pil på kort herunder. 
Ud over formandens beretning og 
Knud Sørensens power-point doku-
mentation for sommerens aktivite-
ter og påtænkte nye, håber 
bestyrelsen på en samtale med for-
samlingen om bl.a. følgende emner: 
Behovet for offentlig trafik, udbyg-
ning af cykelstinettet, flis eller hø 

– eller både og – på stierne til 
stranden, asfaltering på den sydlige 
del af Gejlbjergvej og etablering af 
vendeplads, den ny broforbindelse 
over Henne Mølleå , konsekvenser 
af Fiilsøs genoprettelse m.m.
Som sædvanligt sørger foreningen 
for lidt forfriskninger under mødet.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Kommende møder:
Ordinær generalforsamling lørdag den 16. april  
kl. 14 i Blaabjerg Friskole, Stausø.
Strandrensning lørdag den 23. april 2011 kl. 14 ved 
parkeringspladsen.

MIDTVEJSMØDE ONSDAG DEN 20.OKTOBER KL.19
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Vi nærmer os snart vinterperio-
den, hvor elforbruget i sommerhu-
set, hvis der er varme på huset, vil 
stige og falde med udendørstem-
peraturen.
Det er muligt, via de elmålere vi 
har fra Sydenergi, nøje at følge det 
daglige el forbrug i sommerhuset på 
sin hjemme PC via internettet og 
Sydenergis hjemmeside på 
www.sydenergi.dk

Under selvbetjening klik på Se dit 
elforbrug” Log ind med kundenum-
mer og PIN-kode og få adgang til 
selvbetjening. 
Dit kundenummer og din PIN-kode 
finder du oppe i højre hjørne på din 
el regning eller årsopgørelse.

I det efterfølgende er vist et par 
eksempler på hvilke data, der kan 
hentes ud af systemet.
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Figuren 1. viser el forbruget hver dag i måneden

Figuren 2. viser el forbruget for hver time i døgnet.

Fjernaflæsning af elforbrug  
i sommerhuset



Ud fra ovennævnte vil det være 
muligt hjemmefra at skønne, dels 
hvordan vejret/udendørstemperatu-
ren er på stedet, dels om der er nogen 
i huset, og hvad de har brugt af 
strøm, samt at se om man eventuelt 
har glemt at slukke for noget, eller 
om der er noget/nogen i huset, som 
ikke burde være der.
Hvis der er installeret varmepumpe 

i huset, som bør være af en type, der 
kan gå ned til en rumtemperatur på 
8 grader, kan man som vist på figur 
2 direkte fjernaflæse eksempelvis, 
hvad varmebehovet er i huset i løbet 
af et døgn - en vinterdag med frost-
grader - samt kontrollere, at anlæg-
get kører m.v.
KBS
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En nærmere granskning af matri-
kelkortet har afsløret, at store dele 
af Gejlbjergvej, som er angivet med 
rødt herunder, ligger på en privat 
grund tilhørende Ole Ekner, Klø-
vervej 6.
Som angivet på figuren er det stræk-
ningen fra Gejlbjergvej 39 og frem 
til Gejlbjergvej 101 samt et mindre 
stykke af Kløvervej frem til nr. 6.
Da Gejlbjergvej er hovedfærdsels-
åren til vort sydlige område, er det 
meget ulogisk, at den ikke ejes af 
GHS, eftersom GHS holder vejen 
og endda for nylig har asfalteret en 
større del af denne.
I princippet kan GHS ikke udføre 
vejarbejder på denne strækning 
uden ejerens og kommunens tilla-
delse, hvilket er meget upraktisk i 
det daglige arbejde.
Ejeren Ole Ekner er da også villig til 
at overdrage vejarealet vederlagsfrit 

til GHS mod, at GHS afholder alle 
omkostningerne ved overdragelsen: 
Udgifter til landinspektør for ændring 
af skøde, tinglysning, opmærkning 
med skelpæle mv. 
Dette andrager formentlig et beløb af 
størrelsesordenen 15- til 20.000 kr.
Da det i princippet er køb af jord, 
skal dette forelægges på en general-
forsamling til godkendelse, inden 
det kan iværksættes.
Bestyrelsen vil derfor på næste 
generalforsamling forsøge at få den-
nes accept af overdragelsen.

Forslag til vejoverdragelse af 
dele af Gejlbjergvej til GHS 

Gejlbjergvej strækning Gejlbjergvej 101 til 38 
samt frem til Kløvervej 6 markeret med rødt
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Der er nu igen ved at være pro-
blemer med  beplantningen langs 
vore veje, fordi beplantningen ikke 
holdes nede, men gror uhæmmet og 
nogle steder forårsager forlægning 
af vejen, så den langsomt, men sik-
kert bevæger sig væk fra det oprin-
delige befæstede areal og endda 
måske ind på naboens grund.

Hvis det ikke rettes i tide, giver det 
selvfølgelig problemer med vejene, 
der bliver kørt op og må repareres 
oftere, fordi de ikke er befæstet ude 
i siderne og med påfølgende ekstra 
udgifter som egentlig burde betales 
af den, som har forsømt at klippe.

Eksemplet her er fra den ene ende 
af Blåbjergvej, som dog nu er blevet 
klippet, men det er også galt læn-
gere ned af vejen. 

Det er grantræer, hvor grene hæn-
ger langt ud over vejen og for en stor 
del Rosa Rugosa, som er synderen. 
Efter klipning vil den hurtigt gro 
op igen endnu kraftigere. Hvis pro-
blemet skal fjernes må planterne 
enten rykkes op med rode eller efter 
klipningen med nye skud bekæm-
pes med en gang ”Round Up” eller 
lignende middel.
KBS

Klipning af beplantningen langs 
GHS´s veje 

Oversigtsbilleder fra Blåbjergvej som viser at vejen er forskubbet 
over på naboens grund
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Hvis man vil opleve noget, må man 
opsøge  krinkelkrogene. Det er netop, 
hvad forfatteren Egon Clausen har 
gjort, da han valgte at skrive om sin 
lidt besværlige fodrejse gennem fire 
årstider ad resterne af den togbane, 
der blev anlagt i 1913 fra Nr. Nebel 
til Tarm, men som allerede 26 år 
efter måtte lade livet på grund af en 
dårlig økonomi. Den kan dog stadigt 
anes i landskabet med sine stati-
onsbygninger, broer og dæmninger. 
Nu er det ikke så meget jernbanens 
historie, der interesserer forfatteren, 
men de vilkår, den forhistorie, den 
samtid og den nutid der forbandt – 
og stadigt forbinder - de mennesker, 
der har levet her i menneskealdre, 
eller som har deres baggrund her. 
Egon Clausen er én af dem, idet ham 
blev født og voksede op i Hemmet for 
70 år siden. Man kan sige at fortæl-
lingen er en slags pilgrimsrejse i det 
afviklede land, der i dag i det ydre 
henligger som en række eksempler 
på tidernes forfald og forbundet af 
en landevej, som tidens teknikere 
anlagde som en snorlige vej igen-
nem resterne af de gamle bysam-
fund, gennem enge og over større og 
mindre bække, ja, sågar gennem en 
skov, så man hurtigt kunne komme 
væk eller bare komme igennem. 
Og byernes skæbne ligner hinan-
den: Nedlagte skoler, posthuse, 
købmandsforretninger, bagerier, 
mejerier, håndværksvirksomheder, 
et teglværk og missionshuse. Ikke 

en gang familiebruget har overlevet 
med dets historie om hedens opdyrk-
ning, om brydning af den hårde al, 
byggeriet af diger, sandfygningska-
tastroferne og afvandingsarbejder-
ne. De små brug er forsvundet og 
erstattet af store svinebrug og af en 
turismeindustri med afmægtige for-
søg på at skabe indtrykket af noget 
oprindeligt. 
Det spændende er beretningerne om 
de mennesker – ildsjæle - der i 
generationer har kæmpet med og 
for deres tro og for at opretholde 
et værdigt liv i området, om deres 
kampe for at blive hørt af myndighe-
derne f.eks. i forbindelse med Skjern 
Å-projektet. 
I hver ende af banen lå der en hoved-
by med eget rådhus og bystyre.  De er 
enten blevet reduceret til provinsby 
eller forstad i en storkommune med 
borgerne, der oplever, at beslutnin-
ger tages i den nye centerby.
Egon Clausens bog har en lokal 
ramme, men opleves side for side 
som en beskrivelse af vilkårene for 
hele udkantsdanmark.  En blæn-
dende god bog. Let læst og god at få 
forstand af. 
Den 21. oktober kl. 19 inviterer 
vandrerhjemmet Solfang til en 
aften med forfatteren. Alle er 
velkomne og regn med nogle 
kontroversielle synspunkter. 
Entré kr. 50 incl. kaffe og brød. 
Pladsbestilling i Solfang, telefon 
75255075.

FODREJSE AD TILGROEDE SPOR
af forfatteren Egon Clausen, Gyldendal 2010



Ny svampeart fundet på Lyngbo Hede
fra én af grundejerforeningsbladets meget velvillige fotole-
verandører, Kelvin Clausen, har bladet modtaget lidt af en 
sensation, idet han på Lyngbo Hede har fundet ean helt ny 
svampeslægt i dansk sammenhæng: Multiclavula vernalis, 
abrikos-lavkølle,en køllesvamp tilknyttet det arktisk/alpine 
miljø – og nu altså en dansk klithede. Endnu et eksempel 
på de overraskelser Henne Strand gemmer på. 
Til lykke til Kelvin.

Udgivet af Museet for Varde By og 
Omegn 2009 i både en dansk- og en 
tysksproget udgave.
Efter at Grundejerforeningen Vejers 
Strand og Museet for Varde By og 
Omegn i 2006 i samarbejde reali-
serede et omfattende bogprojekt , 
Vejers, af Palle Uhd og Mariann 
Ploug, følte man i Blåvand, at en 
bog om Blåvand  ville være en oplagt 
opfølgning. En række foreninger bl.a. 
Lokalhistorisk Forening for Ho-Oks-
by og Aal Sogne og Blåvand Grund-
ejerforening, en række fonde og virk-
somheder og Varde kommune sik-
rede økonomien og en lang række af 
foreninger og enkeltpersoner bidrog 
med oplysninger som supplement til  
et omfattende researcharbejde fra 
forfatternes side. Ligesom i Vejers-
bogen er der kommet et omfattende, 
spændende og levende  opslagsværk 
med et righoldigt kort- og billedma-
teriale ud af forfatternes arbejde. 
Blåvandbogen er historien om den 
landskabelige udvikling og om men-
neskers levevilkår gennem tiden i de  
tidligere isolerede samfund Oksby 
og Blåvand, der sammen med Ho, 

Skallingen og Kallesmærsk m.fl. i 
dag indgår i fællesbetegnelsen Blå-
vand. Naturen har spillet en ofte 
uhyggelig rolle i det liv, der blev 
levet. Stormfloder og sandflugt både 
skabte og afgnavede  området, men 
havet var også en vigtig levevej i en 
blandingsøkonomi med landbruget. 
I bogen kan man læse udførlige 
beskrivelser af udviklingen fra iso-
lation til turistmagnet, om folkelige 
rørelser, undervisning, fiskeri, stran-
dinger, redningsvæsen, Blåvands-
huk fyr og Blåvand Radio, besættel-
sen og de militære ekspropriationer, 
det oprindelige erhvervslivs opsving, 
forfald og nyudvikling og Horns Rev, 
turismens fremmarch m.m.  – ofte 
krydret af enkeltpersoners beret-
ninger fra fortid og nutid, uddrag af 
forhandlingsprotokoller m.v.
I Henne Strand har en lille gruppe 
mennesker sat sig for sammen med 
Museet for Varde By og Omegn at 
skabe et økonomisk grundlag for 
en tilsvarende Hennebog om Henne 
Stationsby, Henne Kirkeby, Henne 
By, Henne Strand, Filsø og Blåbjerg 
Plantage m.m. 

BLÅVAND       
Af Palle Uhd og Mariann Ploug  
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Lige siden A/S Fil Sø Gods blev sat 
til salg, er vi mange, der har håbet, 
at Aage V. Jensen Naturfond ville 
træde i aktion. I august måned blev 
det en realitet, og der blev lavet en 
købsaftale, hvorefter fonden efter al 
sandsynlighed overtager næste år i 
november med henblik på delvist at 
genskabe Filsø på ca. 900 ha. mod 
de nuværende ca. 70 ha. Det er tan-
ken at åbne området for besøgende 
gennem et net af stier, ligesom 
kørevejen fra avlsgården mod Filsø 
Ø bibeholdes for gående og cyklende 
trafik.
Lige nu pågår en lang række under-
søgelser med henblik på de nød-
vendige forberedende arbejder, der 
byder på gravearbejder, etablering 
og sikring af øer, anlæggelse af 
diverse stenstryg og en stentærskel 
mellem Søvig Sund og Søndre Sø 
– alt sammen for at sikre en mid-
deldybde på 1,1m og en maksimal 
dybde på 2,5m. Der regnes med, 
at søen opnår en god økologisk til-
stand, der med tiden vil tilbagehol-
de ca. 15% fosfor og 30% kvælstof.
Og så regnes der med, at der hur-
tigt vil komme en mangfoldighed 
af dyrearter – især fugle. Det flade 
Petersholm i det sydvestlige hjørne 
vil ikke blive sat under vand, men 
vil blive reserveret til krondyr og 
gæs på træk.
Det praktiske arbejde vil blive 

udført i foråret og sommeren, og 
efter planen vil søen blive gendan-
net i efteråret 2012.
Det er svært at få armene ned. 
Derfor har Hans Beck Thomsen, 
Café Stranden, fostret den idé, at 
der på frivillig basis skal skabes en 
fortsættelse af cykelstien til Hen-
neby, videre gennem Henneby over 
Hennegårds marker og voldgrav, 
forbi kirken, kroen og videre til 
Stausøvejen, så man kan cykle til 
Kløvbakke, hvor  arbejdet med søen 
kan iagttages, og hvor man senere 
vil kunne få overblik over dyre- og 
planteliv ved søens bredder.  Et 
sted, som måske senere kan blive én 
af flere adgangsveje til søens stinet. 
Flere lodsejere har allerede stillet 
jord til rådighed, så nu mangler der 
kun lidt penge og frivillig arbejds-
kraft. At behovet er til stede, vil 
kikkertfolket helt sikkert bevise.
PHJ

HENNE STRAND  
FÅR NY ATTRAKTION 
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Vejarbejder, som blev planlagt i 2007, 
er nu næste udført, idet resterende 
grusarbejder mv. forventes afsluttet i 
dette efterår, hvorved det estimerede 
beløb på ca. 3.5 million er opbrugt.

Det var oprindelig planen, at der fra 
Gøgevej skulle ske en asfaltering af 
en ringforbindelse via Musvågevej, 
Ørnevej, Rylevej og frem til Vibevej. 
Denne strækning er for nuværende 
kun udført på Vibevej og Rylevej, 
fordi der ikke var penge til mere. 

På generalforsamlingen i 2010 ved-
tog forsamlingen at kontingent 2011 
skulle fastsættes til kr. 800. Herved 
vil der være økonomiske midler til at 
udføre den manglende strækning i 
2011, som vist på skitsen herunder.

Der vil formentlig også være pe nge 
nok til at asfaltere den resterende 
del af Gejlbjergvej frem til en vende-
plads i krydset Gejlbjergvej/ Mare-
halmvej. Se efterfølgende skitse.

Denne del af Gejlbjergvej er meget 
trafikbelastet og på den sidste del pla-
get af uvedkommende bilparkering.

Årsagen er, at der mangler parke-
ringspladser i området, så turister, 
der vil ned til stranden, sætter 
bilen, hvor de kan komme til det, 
idet det føles for langt at køre uden-
om og ned til parkeringspladsen 
ved Hennemølleå Badehotel. 

Som de siger: Der er ingen forbuds-
skilte, der indikerer, at de ikke må 
parkere her.

Supplerende vejarbejder i 2011 

KBS

Asfaltering af dele af Musvågevej og dele af Ørnevej er angivet 
med rødt
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Vendeplads
GHS har undersøgt forskellige 
muligheder for etablering af vende-
pladser og parkeringsmuligheder i 
området. 
Området er udenfor selve vejområ-
det belagt med fredningsmæssige 
restriktioner, så det vil ikke umid-
delbart være muligt at etablere par-
keringspladser i området.
En mulighed er at forsøge at få 
turisterne til at ændre deres vaner 
ved hjælp af forbudsskiltning og en 
permanent vendeplads, hvor de kan 
vende og komme væk igen. 

I forbindelse med en eventuel asfal-
tering af Gejlbjergvej etableres en 

vendeplads i krydset Gejlbjergvej/
Marahalmvej, idet krydset udvi-
des til den fulde vejbredde ud for 
Marehalmvej (8 m) og ca. 10 m op 
ad denne.
 
Eksisterende forbudsskiltning mod 
stranden lovliggøres og omrokeres, 
så den afgrænser vendepladsen, og 
tilsvarende omrokeres forbudsskil-
tet op ad Marehalmvej.

Såfremt der stadig sker parkering 
langs vejen, opsættes parkerings-
forbudsskilte. Eventuelt males skil-
tene på vejen, så de ikke skæmmer 
landskabet, hvis/når vejen bliver 
asfalteret.

Asfaltering af grusvej fra Gederamsevej frem til vendeplads i 
krydset Gejlbjergvej/Marehalmvej er angivet med rødt.
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”Kridthuset” ligger på Strandvejen 
424 lidt tilbagetrukket op mod Han-
sens Ferieudlejning. 
Husets udviklingshistorie ligner på 
mange måder en række af Henne 
Strands ældste sommerhuses:

I 30-ernes pionertid købtes for en 
overkommelige pris en grund på de 
flade ubebyggede jorder. Folk byg-
gede selv eller fik en lokal tømrer til 
at opføre et simpelt sommerhus af 
træ, som familien opholdt sig i hele 
sommerferien. Under besættelsen 
blev træhuset revet ned af tyskerne 
og op gennem 50-erne kunne grun-
den ligge ubebygget indtil huset 
igen blev opført. Gennem 80-erne 
og 90-erne blev huset moderniseret 
og isoleret, så det nu kunne bruges 
uden for sommerperioden, ja under-
tiden endda som helårsbolig.
 

Holger Pedersen er i dag pensione-
ret overlærer og bor i Nørre Nebel. 
Han stammer fra Lunde, hvor fami-
lien fortrinsvis bestod af lærere. 
I 1965 arvede han sine to fastre. 
Her beretter han om sommerhusets 
historie:
”Det var mine to fastre, der lod 
”Frikvarter” bygge efter at have 
købt en grund i 1935. Prisen var 
400 kr. Alma var lærer på Katrine-
dalskolen i København og søsteren 
Sigrid var afdelingssygeplejerske 
på Rigshospitalet. Tømrer Morten-
sen i Lunde ordnede det hele. Det 
var et træhus med en støbt kælder. 
Når man åbnede en køkkenlåge og 
lagde sig på knæ, kunne man nå 
ned i kælderen, der kun var en halv 
meter dyb. 
Selve grunden var bevokset med 
lyng. Hvert forår måtte min mors 

Henne Strands historie 
”Kridthuset” – oprindeligt  

”Frikvarter”
Af Lotte Bülow og Ebbe Hinz

”Frikvarter” engang i 30-erne. Fra venstre ses 
førstelærer Hans Pedersen, farbror til Holger, 
en ukendt dreng, den ene af fastrene, lærerinde 
Alma Pedersen samt Else, gift med Hans.

Det første hus set fra vest med Tuttesbjerg i bag-
grunden. Maleri af Ejsing
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unge pige tage fra Lunde ud og 
gøre rent, så huset var i orden, når 
”københavnerne” kom. 
Som barn cyklede vi derud for at 
besøge fastrene. Jeg kan huske, 
at der altid lugtede af primus, de 
havde ikke andet at lave mad ved. 
Jeg mener, at der var en pumpe 
bag ved huset. Der var aldrig el i 
”Frikvarter”
Tyskerne fjernede huset under 2. 
verdenskrig. De har uden tvivl fyret 
med det.
Mine fastre købte et andet hus i 
nærheden og tog husnavnet med. 
Så lå der en tom grund. De for-
talte mig, at jeg skulle arve den, 
og at jeg måtte bruge grunden med 
det samme. Jeg plantede en masse 
træer, så der var lidt læ, når jeg 
senere ville bygge et hus. Omkring 
1973 byggede jeg så et A-hus, som 
jeg selv havde tegnet. Som lærer 
ville jeg gerne have kaldt huset 
”Frikvarter”, men navnet var jo 
optaget, så jeg kaldte det ”Kridt-
huset”. Det er jo dejligt at være i 
kridthuset hos nogen!”

Holger Pedersen solgte i 2001 huset 
til købmand Hansen. Huset var nu 
blevet over 1 million værd. Hansen 

havde det i et par år i sit udlej-
ningskatalog, men herefter blev det 
benyttet til medarbejdere, der arbej-
dede i Henne Strand. I de seneste 4 
år har Ole og Hanne Jensen boet 
som lejere i ”Kridthuset” og bor der 
nu hele året. 
Udviklingen i Henne Strand har 
medført, at ”Kridthuset” i dag ligger 
på en erhvervsgrund tæt ved både 
forretninger og andre sommerhuse 
langs Strandvejen.

Strandvejen nr. 424 med de nuværende beboere, 
Ole og Hanne Jensen.

 Holger Pedersens navneskilt til Kridthuset, skre-
vet af en kollega, som var ferm til skråskrift.

Holger Pedersen i sit hus i Nørre Nebel 2009
 Holger Pedersens ”Kridthuset”, som blev opført 
1973 som et A-hus.
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