
Nr. 44 • februar 2009 • 17. årgang

Grundejerforeningen Henne Strand

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 
i Grundejerforeningen Henne Strand

Lørdag den 4. april kl. 14.00 i Blåbjerg Friskoles hal, 
Klintingevej 170, Stausø.

Dagsorden i flg. Vedtægternes § 9:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning ved formand og næstformand.
3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget for 2009.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Evald S. Klausen og Poul Holm 
 Joensen. Poul Holm Joensen modtager genvalg. Evald S. Clausen ønsker 

ikke genvalg p.g.a. arbejdspres.
7. Valg af revisor. På valg er revisor Bertil Holm.
8. Valg af 2 suppleanter. Valget som suppleant er ét-årigt.
9. Eventuelt.

Alle medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, skal registreres ved ind-
gangen og have udleveret stemmesedler, hvorfor vi beder om, at man møder 
i god tid.
Der vil under generalforsamlingen blive serveret vand, vin og øl samt kaffe/te 
og kringle. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

MØDEKALENDER I 2009
Lørdag den 11. april kl. 14: Strandrensning – mødested strandparkeringen.
Onsdag den 14. oktober kl. 19:  Midtvejsmøde i vandrerhjemmet Solfang.
Torsdag den 15. oktober kl. 19: Historier fra Henne.



Foreningen
Grundejerforeningen Henne Strand 
har pr. 31. december 08 1349 med-
lemmer med alt 1362 bidrag til 
foreningen. 
Bortset fra Strandvejen og Strand-
parkeringspladsen, der vedligehol-
des af kommunen, råder foreningen 
over ca. 25 km. veje og forestår 
disses vedligehold. Foreningen er 
derudover ejere af ca. 10 mindre 
naturområder – ofte i tilknytning 
til vejnettet.
Bestyrelsen udsender et medlems-
blad 3 gange om året – i månederne 
februar/marts, maj og september. 
En hjemmeside – www.ghs-henne.
dk – er under stadig à jour-føring og 
forbedring.
Foreningen er repræsenteret i 
bestyrelsen for Fonden Solfang, der 
driver Vandrerhjemmet Solfang.  
Med det formål at sikre bestyrel-
sen maksimal indsigt og adgang 
til relevante informationer omkring 
diverse miljøspørgsmål mv. i områ-
det, har bestyrelsen i august d.å. 
indmeldt GHS i Danmarks Natur-
fredningsforening. Vore erfaringer 
med Varde kommunes informati-
ons-niveau over for grundejerfor-
eningerne, har gjort det nødvendigt 
at sikre, at bestyrelsen kan få rele-
vante informationer til vort arbejde 
fra "øjne og ører" med bopæl i Varde 
kommune.   

Bestyrelsesmøder m.m.
I årets løb har bestyrelsen afholdt 
6 bestyrelsesmøder, en generalfor-
samling, et midtvejsmøde, en fore-
dragsaften: ”Himlen over Henne” 
ved lektor, cand. scient. Søren 
Frandsen, en række møder med 
primært forvaltninger i Varde kom-
mune vedr. årets vej- og parkerings-
anlæg og byggedispensationer samt 
møder med Skov & Naturstyrelsen 
(SNS) og politiet. 
Den 17. april afholdtes et fælles-
møde mellem kommune og som-
merhus-grundejerforeninger, hvor 
en række spørgsmål fremsendt af 
grundejerforeningerne blev drøftet: 
Kommunens holdning til naturbe-
skyttede områder, lossepladsen ved 
Henne Mølleå, udvidelse af som-
merhusantallet (kom: max 2-3000 
i gl. Blåbjerg kommune), antallet 
af deklarationer og lokalplansæn-
dringer, cykelstier, p-pladser ved 
nyt erhvervsbyggeri, politiets prio-
ritering af kommunens påbud og 
efterfølgende politianmeldelse, 
jordvolde, kommunens overgang til 
renovation i 52 uger med særlige 
vilkår for sommerhuse, der ikke 
udlejes samt et løfte om drøftelse af 
lokale forhold (ikke indfriet), kom-
munens vedligeholdelse af vandløb 
og dræn m.m.

Bestyrelsens skriftlige beretning 
for 2008

2

➡



Skilteudvalget undersøger p.t., om 
kommunen kan indføre strammere 
regler vedrørende skiltning blandt 
de handlende.
Over for Skov- og Naturstyrelsen 
er der fremført flere ønsker om 
fremstilling af nye turkort, en bom-
løsning for enden af Gøgevej samt 
– som det eneste konkrete resultat 
af foreningens anstrengelser - etab-
leret en ny sti øst om og nord for 
Tuttesbjerg. 

Vejnettet
I 2007 blev fornyelse af vejbelæg-
ningen i den sydlige del af området 
”Etape I” Tranebærvej, Gejlbjergvej 
og dele af Hjelmevej afsluttet.
I 2008 blev ”Etape II” med for-
nyelse af belægning på Gyvelvej, 
Klitvej, Vibevej og Sneppevej og den 
resterende del af Hjelmevej, samt 
asfalteringen af de stejle sideveje til 
Hjelmevej afsluttet. 
Arbejdet er udført af Firmaet Stürup 
A/S på grundlag af udbudsmateria-
le fra Ingeniørfirmaet Johansson og 
Kalstrup.
I 2009 fortsætter vejarbejderne 
nord for Strandvejen ”Etape III” 
med fornyelse af belægningen på 
Gøgevej samt eventuelt asfaltering 

af nuværende hårdtbelastede grus 
vejestrækninger eksempelvis Gøge-
vej op til Mågevej og Vibevej og del 
af Ørnevej samt eventuel en ven-
devej via Mågevej og Agerhønevej 
eller Hedelykkevej. 
Både ved sidste års generalforsam-
ling og ved Midtvejsmødet udbad 
bestyrelsen sig kommentarer til en 
asfaltering af en vendemulighed for 
større biler via Mågevej og Agerhø-
nevej eller Hedelykkevej. Bestyrel-
sen er enig med de medlemmer, der 
ikke ønsker, at asfalt skal erstat-
te grusvejene, men må desværre 
konstatere at belastningen af vore 
hovedfærdselsårer er meget vold-
som, og at vedligeholdelsen af grus-
veje, der fungerer som hovedfærd-
selsårer, dels er udgiftstung, dels 
er meget vejrpåvirket. Den ny type 
asfaltbelægning der er anvendt i 
området, vil efter en tid antage en 
lys farve med ”grus-look”
Vejarbejderne og de dertil knyt-
tede parkeringsanlæg er i et min-
dre omfang koordineret med Varde 
kommune og enkelte erhvervsdri-
vende og er gennemført under til-
syn af foreningens vej-udvalg, der 
har haft deres sag for. ➡
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Strandparkeringen
Varde kommune har ansvaret for 
Strandparkeringspladsen og har 
næsten afsluttet selve anlægget. 
Desværre kniber det stadigt med 
sanddæmpningen, hvilket bl.a. skyl-
des, at man øjensynligt ikke kan 
klare at løse spørgsmålet om til-
plantning af de nydannede klittop-
pe. Det skorter heller ikke her på 
gode råd fra GHS endsige dokumen-
tationer for klitdannelser på vejnet-
tet via hyppigt fremsendte fotos. 

Hennemølleå
Det ser nu ud til, at Varde kommune 
har påtaget sig at rydde Danmarks 
smukkeste losseplads på sydsiden 
af Hennemølleå for marint affald 
i 2009. Teknik- og forsyningsud-
valget har i hvert fald besluttet 
at disponere det nødvendige beløb 
til at foretage en oprensning for 
miljøfarligt indhold, hvorefter man 
forventer, at Filsø Gods foretager en 
miljømæssig forsvarlig afbrænding 
sammen med Statsskovdistrikt 
Oksbøl, således som godset gav til-
sagn om i 2008. 

Tuttesbjerg
Varde kommune har nu etableret 
parkeringspladser på begge sider 
af Strandvejen og sikret adgangen 
med en lille bro. GHS har i samråd 
med Skov- og Naturstyrelsen anlagt 
en ny sti øst og nord om klitten med 
forbindelse til stinettet på Lyngbo 
Hede og uden om de private parcel-
ler, der tidligere følte sig generet af 
klittens gæster.

Hederydningsdag den 16. marts
I fortsættelse af foreningens initiativ 
med rydning af en del af hedearea-
lerne nord og syd for indkørslen til 
strandbyen gennemførtes en hede-
rydningsdag, hvor en gruppe med-
lemmer deltog i en finkæmning af de 
ryddede områder, så de sidste spirer 
(indtil videre) blev fjernet. Købmand 
Hansen, Sandhill og Vævestuen 
havde sponseret vinpræmier til dem, 
der havde fundet flest fyrrespirer. 

Initiativet blev taget op af et par 
familier med bopæl ved hedeter-
rænet mellem Gejlbjergvej og Hen-
nemølleå, som de med dødsforagt fik 
næsten renset for fyrrebuske til gavn 
for lyngen og til glæde for os alle.
Der er ikke planlagt nogen hede-
rensningsdag i 2009, men beho- ➡
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Selvgjort er velgjort - især når det er velsmurt.

Varde kommune er med års forsinkelse 
begyndt at fjerne en skamplet.



vet dukker op igen. Se blot Lyngbo 
Hede. Det går hurtigt, og SNS er 
blevet underrettet og opfordret til at 
skride ind.

Strandrensning
I 2008 udsatte foreningen strand-
rensningen til den 19. april i forvent-
ning om, at vinterstormene var over-
stået. Strandrensningen er knyttet 
til foreningens slogan – Kvalitet 
ved Henne Strand – men tiltræk-
ker færre og færre medlemmer uan-
set, at netop stranden er det store 
trækplaster ikke bare for os selv, 
men også for vore mange lejere. I 
2009 gennemføres strandrensningen 
påskelørdag den 11. april, og med-
lemmerne opfordres indtrængende 
til at møde op og bidrage. Det er 
faktisk hyggeligt for familierne og er 
en god måde at lære nye mennesker 
at kende. Og man undgår at lukrere 
på fællesskabets indsats.

Udviklingsstrategi 2007-2019 i 
Varde kommune
Den 7. oktober vedtog Varde byråd 
sin udviklingsstrategi 2007-2019. 
Forud havde man gennemført en 
høringsperiode, som afsluttedes den 
31. august. Ved et tilfælde – takket 
være Grundejerforeningen Hejbøl 
– blev GHS gjort opmærksom på 
høringen. Sommerhusejerne, som 
er fundamentet for turismen, bliver 
ikke automatisk orienteret. Udvik-
lingsstrategien og høringssvarene 
kan ses på www.vardekommune.dk. 
I GHS-bladet nr. 43 september 2008 
og på www.ghs-henne.dk  kan man 
læse det høringssvar, der i løbet 

af en weekend fik tilslutning fra 
18 ”nabo-grundejerforeninger" ved 
Vestkysten, hvor vi efterlyser Varde 
kommunes inddragelse af grundejer-
foreningerne i turismeudviklingen 
i de områder, der primært ejes af 
grundejerne. Varde kommune har 
fastholdt, at man foretrækker at råd-
føre sig med landbrugets interesse-
organisationer, Varde Erhvervs- og 
Turistråd samt de af kommunen 
udpegede råd, ligesom kommunen 
synes mere interesseret i samarbej-
det med ”forskellige interessenter”. 
Mann merkt die Absicht og aner en 
afgrund mellem kommunens og f.eks. 
GHS´ forståelse af kvalitetsturisme. 
GHS er dog sammen med kystområ-
dets øvrige foreninger ikke indstil-
lede på fortsat at lade sig afvise.

Fasanvej 20, Ærenprisvej 7 og 
overtrådte deklarationer.
Udkigstårnet på Fasanvej 20 m.m. 
har beskæftiget både naboer og 
grundejerforening i over et år. I skri-
vende stund har kommunen efter 
masser af indsigelser og mails og 
efter en høringsrunde i efteråret 
endnu ikke fundet ud af, hvordan 
den skal forholde sig.   
Man kan heller ikke beskylde kom-
munen for at følge op på de poli-
tianmeldelser, den angiveligt har 
indgivet i forbindelse med, at dekla-
rationer på en række sommerhuse er 
siddet overhørige af f.eks. nye ejere. 
Man kan få den tanke, at der fra 
begge sider spekuleres i forældelses-
frister, men også at kommunen helt 
har overladt håndhævelsen af lov og 
ret til andre myndigheder. ➡

5



Farten er et problem
Selv om der er indført 30-km-fartbe-
grænsning i hele Henne Strand, køres 
der stadigvæk for hurtigt. Det har 
forårsaget ønsker om etablering af 
trafikchikaner, f.eks. i form af bump. 
Det er imidlertid ikke noget, GHS selv 
må etablere, så bestyrelsen har haft 
drøftelser med politi og kommune på 
stedet, men en afgørelse om, hvad der 
må foretages, lader vente på sig.
Det samme gælder en politik over 
for de grundejere, der ikke klip-
per hverken fyrretræer eller Rosa 
Rugosa, der flere steder er til gene 
for oversigtsforholdene. Utroligt, at 
der endnu er hard-core-grundejere, 
der er modstandere af at sikre færd-
selen på stier og veje.

Fællesmøde for Vestkystens 
grundejerforeninger
GHS har sidst på året indbudt kol-
legaforeningerne – 19 i alt - til et 
fællesmøde i Henne den 5. februar 
med henblik på at skabe klarhed over 
hvilke synspunkter, vi står samlede 
om, når vi forventeligt bliver indkaldt 
til mødet med Varde kommune i for-

året 2009. Der er lagt i ovnen med 
hensyn til det manglende samarbejde 
i 2008. Et referat vil blive lagt på 
www.ghs-henne.dk og i majnumme-
ret af bladet.

Handelsstandsfore. Henne Strand
Aktivitetsniveauet har virkelig fået et 
løft i 2008, og sommeren og efteråret 
igennem er der blevet afholdt en lang 
række arrangementer i forsøget på at 
profilere strandbyen lidt bedre. Det 
mest markante initiativ er livredder-
tårnet, som er kommet for at blive, 
men det er også dejligt, at gamle 
traditioner, 
f.eks. Skt. 
H a n s b å l e t 
med musik 
og borgme-
s t e r t a l e , 
opretholdes til glæde for et meget 
stort publikum. GHS takker for et 
fint samarbejde med den hidtidige 
og aktive formand, Michael Jensen, 
Sandhill, der trak sig ved generalfor-
samlingen i november. 
Ny formand er købmand Hansen.  
Det har ikke i 2008 været muligt at 
etablere et fællesmøde. Med et godt 
samarbejde ville vi stå stærkere over 
for myndighederne, for vi har mange 
sammenfaldende ønsker for Henne 
Strand, og vi i bestyrelsen er fortsat 
parat til samarbejde med handels-
standsforeningen.

Vigtige arbejdsopgaver i 2009
Først og fremmest færdiggøres arbej-
det med foreningens veje. Det kræver 
dels de fleste af foreningens øko-
nomiske ressourcer, og dels et ➡
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18 foreninger og 37 bestyrelsesmedlem-
mer til møde i Henne.



meget omfattende tilsynsarbejde.                                               
I samarbejde med Varde kommune 
ligger bestyrelsen allerede i de første 
af årets måneder i forhandlinger om 
den ny renovationsordning, de nye 
skraldespandstyper og tømningsord-
ningen for de husejere, der ikke bru-
ger deres hus året rundt. 
Andre emner, der skal drøftes, er 
kommunens tilsyn med og ansvar 
og opfølgning af politianmeldelser af 
ulovligt byggeri, af projektering af 
en ny bro over Henne Mølleå med 
dertil hørende udgiftsfordeling, en 
videreførelse af tidligere Blåbjerg 
kommunes plan for et sammenhæn-
gende net af cykelstier og forbedring/
genskabelse af den offentlige trafik. 
Ligeledes forventes det, at bestyrel-
sen inddrages i ændringen af forelø-
bigt én lokalplan. Den økonomiske 
krise mærkes tydeligt med et dyk 
i antallet af byggesager og dermed 
dispensationsansøgninger, men nyt 
byggeri er undervejs, og bestyrelsen 
vil for erhvervsbyggeriets vedkom-
mende søge indflydelse – dels i den 
visuelle udformning, dels vedrørende 
kravet om tilhørende parkeringsplad-
ser. Vi har selv et problem med par-
kering i nærheden af Henne Mølleå.                                                                                             
Sammen med Handelsstandsfor-
eningen Henne Strand forestår også 
opgaver omkring de offentlige toilet-
ter. Med helårsturisme skal toilet-
terne ved parkeringspladsen være 
tilgængelige året rundt, men også 
antallet ligger i underkanten. Hertil 
kommer planer om gadebelysning på 
Strandvejen op til parkeringspladsen 
og anlæggets finansiering. I første 
omgang tænkes på Hennelampen, 

som er skabt specielt til Strand-
gårdens torv, og som ikke fremstår 
som lysforurener. Kommunen har 
påtaget sig drift og vedligeholdelse.                                                                                    
Også naturen omkring Henne Strand 
kræver opmærksomhed. Vi skal sam-
men med Skov- og Naturstyrelsen 
undgå, at hedestrækningerne sprin-
ger i skov, at stier og klitter vedli-
geholdes og være agtpågivende ved-
rørende kommunens dispositioner 
omkring naturbeskyttede områder. 
Den daglige drift af grundejerfor-
eningen byder herudover på hyppige 
opgaver – ofte af akut karakter.

Tak
Bestyrelsen takker medlemmerne for 
medleven i foreningens arbejde og 
flittigt fremmøde ved årets arrange-
menter. En særlig tak til strand- og 
hederydderne og til advokat Lene 
Mærsk-Møller, der ved sidste gene-
ralforsamling meldte sig som frivil-
lig juridisk konsulent, til de faste 
leverandører af historisk materiale 
til GHS-bladet, Lotte Bülow og Ebbe 
Hinz. Tak også for samarbejdet til 
Skov- og Naturstyrelsen, Oksbøl, til 
Handelsstandsforeningen v. Michael 
Jensen og købmand Hansen for årets 
donationer. Bl.a. har han og Brittom 
doneret 2 af de 3 nyopsatte bænke.
I 2009 håber vi på en opkvalificering 
af samarbejdet med Varde kommune. 
GHS tilstræber til stadighed at yde 
en seriøs indsats i forholdet til kom-
munen, men går ikke på kompro-
mis med foreningens bestræbelser for 
kvalitet ved Henne Strand.
Vedtaget af bestyrelsen den 15. janu-
ar 2009.
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REVISORS PÅTEGNING
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.december 2008 samt af resultatet 
af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2008 i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Varde den 12. januar 2009
PARTNER REVISION VEST A/S / REGISTREREDE REVISORER
Sign. Bertil Holm
registreret revisor
Den fulde ordlyd kan ses på www.ghs-henne.dk
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Vil du fra en klittop se, når aftensolen går i hav,
vil du strejfe langs med stranden, mens du leder efter rav,
vil du høre havets hymne give genklang i dit sind,
medens fjerne kirkeklokker ringer solfaldstimen ind?

Tag til Henne strand og klit,
til et udsyn milevidt,
hvor naturens farve spiller i en særlig kolorit.
Der hvor bråddet skummer vidt
under vinterstormens ridt,
og hvor sommerbrisens bølge
kysser stranden ganske blidt.

Er du mødig i dit sind og træt af byens larm og kvalm,
ønsker du en lille solbeskinnet plet med marehalm,
vil du se, hvor havets revler trækker deres hvide bånd,
mens du lader millioner sandskorn drysse fra din hånd?

Vil du se, når bølgen fråder i ubændigt raseri,
så du beder gode magter stå hver sjæl på søen bi,
vil du se en sommerkvæld, når Vesterhavet er i ro,
solens stråler over vandet som en bred og gylden bro?

Se, hvor marehalmens finger tegner cirkler om sin rod,
og hvor sortebærret ødsler sine perler for din fod,
brune børn i bølgen bader, søen vugger skibets stavn,
og i mulmet fyrets øje leder sikkert ind mod havn?

Om du færdes her i klynge eller vandrer for dig selv
under stormens travle skyer eller himlens blanke hvælv,
kalder havets brænding ikke – hvisker lyngen ikke tyst,
til det toner i dit øre, og det synger i dit bryst?

               Henne Strand 
  af Inger og Karl Lildholdt -  Mel.: Mandalay (gamle)

                                                             

Vil�du�fra�en�klittop�se,�n r�aftensolen�g r�i�hav,�
vil�du�strejfe�langs�med�stranden,�mens�du�leder�efter�rav,�
vil�du�h re�havets�hymne�give�genklang�i�dit�sind,�
medens�fjerne�kirkeklokker�ringer�solfaldstimen�ind?�
�

Tag til Henne strand og klit, 

til et udsyn milevidt, 

hvor naturens farve spiller i en særlig kolorit. 

Der hvor bråddet skummer vidt 

under vinterstormens ridt, 

og hvor sommerbrisens bølge 

kysser stranden ganske blidt.lø 

Er�du�m dig�i�dit�sind�og�træt�af�byens�larm�og�kvalm,�
nsker�du�en�lille�solbeskinnet�plet�med�marehalm,�

vil�du�se,�hvor�havets�revler�trækker�deres�hvide�b nd,�
mens�du�lader�millioner�sandskorn�drysse�fra�din�h nd?�
�
Vil�du�se,�n r�b lgen�fr der�i�ubændigt�raseri,�
s �du�beder�gode�magter�st �hver�sjæl�p �s en�bi,�
vil�du�se�en�sommerkvæld,�n r�Vesterhavet�er�i�ro,�
solens�str ler�over�vandet�som�en�bred�og�gylden�bro?�
�
Se,�hvor�marehalmens�finger�tegner�cirkler�om�sin�rod,�
og�hvor�sortebærret� dsler�sine�perler�for�din�fod,�
brune�b rn�i�b lgen�bader,�s en�vugger�skibets�stavn,�
og�i�mulmet�fyrets� je�leder�sikkert�ind�mod�havn?�
�
Om�du�færdes�her�i�klynge�eller�vandrer�for�dig�selv�
under�stormens�travle�skyer�eller�himlens�blanke�hvælv,�
kalder�havets�brænding�ikke���hvisker�lyngen�ikke�tyst,�
til�det�toner�i�dit� re,�og�det�synger�i�dit�bryst?�
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Af Lotte Bülow og Ebbe Hinz

Det gamle Hotel Henne Strand findes 
ikke mere. Imponerende lå det højt for 
enden af vejen – et værdigt slutpunkt 
for en ferieby. I dag er her opført 
timeshare ferielejligheder.
I den første tid i 30-erne var Henne 
Strand et udflugtssted. De lokale fra 
byerne og fra gårdene tog på søn-
dagsudflugt til stranden. Man kom i 
hestevogne og i fordbiler. Familierne 
gik til havet og nød det. Når man kom 
tilbage kunne man anbringe sig på 
tæpper eller i små telte rundt omkring 
med den medbragte mad. 
Midt i 30-erne fandt kroejer, Hans 
Gammelgaard i Henne Kirkeby, ud 
af at indrette servering ved ”Henne-
hus” - Henne Strands første hus. Der 
blev slået et stort telt op på grunden. 
Her og i den indhegnede gård samt i 
husets store stue blev der så serveret 
kaffe og kage.
Det var en stor succes og Gammelga-
ard fik derfor i 1930 ideen til at bygge 
et hotel. På toppen af klitten for enden 
af vejen byggede han en murstens-
bygning med stråtag efter vestjysk 
skik. Der var overnatningsmuligheder 
og mange kom for at holde ferie på 
samme måde som på de omkringlig-
gende pensionater. Også fra udlandet 
kom der hvert år familier. Hotellet 
måtte et par år efter udbygges. Det 
var nu Hans Gammelgaards tre børn, 
Anne, Aksel og Anders som var ejere.
Men så indtraf katastrofen. Den 5. 
august 1938 brændte hotellet! Det 

var eftermiddag og gæsterne var på 
stranden, så ingen kom til skade, men 
huset blev totalt ødelagt. 
Året efter blev det genopført, men i 
en anden og mere moderne stil. Med 
mindre brandfarligt, hårdt, sort tag 
og kridhvide mure. Samtidig blev det 
udvidet med en bygning mod vest til 
hotelværelser, mens forhuset alene 
blev restaurationslokale. Bygningerne 
var nu blevet endnu mere impone-
rende, knejsende højt over de mindre 
sommerhuse i byen.
Et kuriosum skal nævnes. Hans Gam-
melgaard havde i hele perioden kæm-
pet med sognerådet om at få spiritus-
bevilling. Afholdsbevægelsen havde 
tag i Henne Sogn, og da man ikke 
havde givet Henne Kirkeby Kro denne 
bevilling, mente man heller ikke at 
det nye hotel ved Henne Strand skulle 
have den. For mange blev det ople-
vet som uretfærdigt, da restaurant 
Strandgården få år senere blev opført 
af kroejeren fra Henne Stationsby, 
som herfra kunne medbringe sin spi-
ritusbevilling. 
Under besættelsen i 1940-erne 

Det første hotel i Henne Strand
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blev hotellet inddraget som tysker-
nes hovedkvarter, og det var her de 
tyske officerer boede, mens de menige 
soldater placeredes rundt omkring i 
sommerhusene.
Efter krigen blev hotellet solgt. Men 
til op i 6o-erne afholdtes i sommer-
tiden hver lørdag danseaftner, hvor 
lokale såvel som feriebeboere deltog 
ivrigt. Blandt Henne Strands under-
holdningssteder blev det betragtet 
som et lidt finere, mere eksklusivt 
sted. 
Ved et nyt ejerskifte i slutningen af 
70-erne blev hotellet revet ned og en 
række sammenhængende ferielejlig-
heder blev opført som timeshare ferie-
boliger. Det er det bygningskompleks, 
der ligger her i dag.

Hotel Henne Strand er der som nævnt 
ikke mere. Men Hans Gammelga-
ards barnebarn, Hans Bech Thom-
sen, som gjorde sit barndomshjem, 
Henne Kirkeby Kro, landskendt, har 
med opførelsen for et par år siden af 
”Strandcaféen” på parkeringspladsen 
helt tæt på havet, gjort sin bedstefar 
kunsten efter.

Jeg har flere gange været så heldig 
at overvære tyske ”Omaer” stå i det 
lille Oksbøl-museum og fortælle deres 
børnebørn om tiden som flygtning 
i Oksbøllejren. I årene efter krigen 
var lejren Danmarks sjettestørste by 
med et indbyggertal på mellem 30 og 
40.000 og på størrelse med Randers 
og Esbjerg. Jeg har ofte tænkt på, at 
der her er et vældigt potentiale for 
studiet af efterkrigstiden i Danmark. 
Jeg har selv i museets faste ophæng 
haft den oplevelse at se malerier af 
en flygtning, jeg har mødt og kendt 
i flere år, og som med kraftig hjælp 
fra Danmark skabte Internationales 
Haus Sonnenberg i Harzen.

Nu har Varde Museum taget initiati-
vet til en ny tidssvarende permanent 
udstilling om Oksbøllejren, lancering 
af en internetportal og etableringen 
af et stinet i terrænet omkring lejren 
med informationstavler, der guider 
gæsterne rundt. Hjemmesiden går 
angiveligt i luften om kort tid og vil 
bl.a. indeholde dokumentariske film-
klip og øjenvidneberetninger. Det kan 
blive en stor oplevelse for os selv, men 
forhåbentlig bliver der også mulighed 
for tyske oversættelser. Se mere på 
www.varde og omegns museum.dk.
Kilde: Morgenavisen Jyllandsposten 
14.01.09
phj

Varde og omegns museum



14

Jørn Bjerre 
og jeg sad 
og regnede 
efter. Vi 
har snart 
kendt Køb-
mand Han-
sen i 50 år. 
Han var jo 
en årrække 
kommis hos 
den tidlige-
re købmand 

på hjørnet af Strandvejen og Star-
vej. Det var den gang, forretningen 
kun var åben i sommerhalvåret.                                                                                     
Hansen holdt sit indtog i Henne i 
1961, og i 68 overtog han forretnin-
gen, og siden har han som ingen 
anden sat sit præg på Henne Strand, 
som han har holdt af, siden han som 
ganske ung tilbragte al den tid, han 
kunne afse, til besøg i Henne Strand. 
At det er gået Købmand Hansen godt 
kan ingen være i tvivl om. Men de 
færreste er bevidste om, at der er 
en tæt forbindelse mellem Hansens 
succes og Henne Strands udvikling. 
Strandbyen er et godt eksempel. Her 
er han gået i spidsen for en fortsat 
forskønnelse af handelsgaden. Sam-
tidigt står han som økonomisk delta-
ger i restaureringen af Tuttesbjerg, 
og idéen om at fjerne fyrrebuske på 
hedestrækningen omkring indfalds-
vejen til Henne Strand  kom fra ham 
sammen med betalingen af 50% af 
udgifterne. I stort og småt har Han-

sen gennem årene sponseret grund-
ejerforeningens og handelsstandsfor-
eningens forskellige aktiviteter, og 
en endog meget stor donation sikrede 
vandrerhjemmet Solfangs fortsatte 
eksistens på lokale hænder  som et 
billigt overnatningstilbud til stran-
dens gæster og et mødested for som-
merhusejerne. Ét af flere eksempler 
på den lokalt forankrede virksomhed, 
der bruger sine penge lokalt. 
 For godt et år siden kunne Hansen 
fejre 40-års jubilæum som selvstæn-
dig købmand. Det blev en meget stor 
festdag, hvor flere hundrede men-
nesker kom for at fejre ham. Det 
var tydeligvis en uvant situation for 
Hansen. At være i centrum for folks 
opmærksomhed ligger ikke for ham. 
Man gør vel ikke stads af sig selv. 
Men kender man ham, ved man, 
at han dagen igennem vænnede sig 
mere og mere til at være festens 
midtpunkt, og til sidst labbede han 
lykønskningerne i sig – smilende og 
åben som aldrig før. 
Hansens liv har ikke kun formet sig 
som en fest. I barndomshjemmet på 
en lille gård i Hemmet var han den 
ældste af en børneflok på 7. Der var 
nok at se til derhjemme, men allerede 
som niårig kom han ud at tjene bøn-
der i sommerhalvåret. Han opdagede 
hurtigt, at der måtte være bedre ting 
at foretage sig end at samle kartofler, 
så han valgte at gå i lære som kommis 
og dekoratør. Købmanden i Hemmet 
var en foretagsom mand, der dels byg-

Henneprofil
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gede sine huse selv, dels var billed-
kunstner og naturelsker – gerne med 
en fiskestang i hånden. Her var noget 
Hansen kunne tage med sig videre i 
livet: Gør-det-selv-genet, kærlighed 
til kunsten og til naturen. En sam-
mentømret familie og en særling som 
læremester er en suveræn ballast. 
At missionen mistede sit faste greb 
i de yngre, var måske også af en vis 
betydning, om end man aner, at nogle 
normer stadigt hænger ved. 
Hvis det er rigtigt, at arbejde adler, 
er Hansen meget højt på strå. Det 
har nu ikke påvirket hans beskedne 
livsform og fremtoning. Hans liv er 
og har altid været arbejde, og han kan 
ikke eksistere uden. I dag er hans liv 
hans forretninger. Og han glæder sig 
hver dag, når han tager hjemmefra, 
for som han siger: Ved Henne Strand 
kommer folk, der har fri. Vi kender 
ikke sure fru Jensen. 
 Men alting har sin pris, og Hansen 
er ikke sluppet fri. Efter mange års 
sygdom døde hans hustru, Grethe, 
først i dette år. Hansen selv har også 
de seneste år døjet med lidelser, der 
gjorde ham til et kendt ansigt også på 
Esbjerg Sygehus. Men han giver ikke 
op. Vestkystens vilde natur, store 
himmel og mangfoldige dyreliv er bal-
sam på sjæl og legeme. Og det er vel i 
virkeligheden cykelturene i omegnen, 
der helbreder.
Og det er på cyklen sorger bear-
bejdes.  Men det er også her drøm-
me og idéer bliver fostret - for så 
at blive bearbejdede  og realiserede 
sammen med strategen Richard Lar-
sen, hans nærmeste medarbejder.                                                                                        
Loyalitet over for de medarbejdere, 

der gør en særlig indsats, er typisk for 
Hansen. Således har han gjort med-
arbejderne i sommerhusudlejningen 
til medejere for at sikre fremtiden for 
dem og virksomheden.
I efteråret blev Hansen igen valgt som 
formand for Handelsstandsforeningen 
Henne Strand. Ikke alle forretninger 
er medlemmer og derfor ikke med 
til at løfte de opgaver, foreningen 
har gennemført  for at bidrage til, at 
opholdet  ved Henne Strand bliver en 
oplevelse for unge og ældre med stør-
re og mindre ”events”. HHS er også 
aktiv i etableringen af bedre rammer 
– bedre parkering, busforbindelser, 
cykelstier og fred og fordragelighed: 
”Et sted, der stråler af kvalitet og 
hygge”. Og én ting mere: Ikke flere 
sommerhuse! Og så er der Filsø.
Man hygger sig med Hansen. Vi gør i 
hvert fald. Men det er lidt underligt at 
kalde Niels Kristian for Hansen – når 
han nu har et par fornavne. Da Eng-
gaard Larsen overdrog sin forretning 
til Hansen, sagde han: ”Og fra i dag 
hedder du Købmand Hansen”. Det 
var godt set. For bedre brand findes 
ikke. Det sikrer varerigelighed 364 
dage om året, kvalitet, vedholdenhed, 
omsorg og en glødende interesse for 
os, der færdes her, og en ”tindrende 
glæde” over de omgivelser, som byder 
på så megen inspiration og livsglæde 
for os alle. 
Hansen vil gerne holde lidt mere fri 
fremover. Hvem under ham ikke det? 
Men vi vil nu se det, før vi tror på det. 
Men  vi er mange henne-entusiaster, 
der gerne tilbyder os som en del af 
den ny tilværelse.
phj



Afsender:
Knud Sørensen
Spurvevej 15
6851 Janderup

PE
 o

ffs
et

 A
S,

 V
ar

de
 • 

76
 9

5 
17

 1
7 

• w
ww

.p
eo

ffs
et

GRUNDEJERFORENINGENS BESTYRELSE

Formand: Evald S. Klausen, Orionvej 1-3, 7430 Ikast.
                          Tlf. 9715 6422 el. 4074 9694. e-klausen@spectre-as.dk
Næstformand/kasserer: Knud Sørensen, Spurvevej 15, 6851 Janderup
                          Tlf. 7525 8642 el. 4036 9008. kbs-privat@get2net.dk
Sekretær: Jens Husted, Kastanielunden 69, 6705 Esbjerg Ø
                          Tlf. 7514 2642. jhusted@esenet.dk
Vejansvarlig: Hans Kirchner, Jagtvænget 57, 6710 Esbjerg V
 Tlf. 7511 6213 el. 2324 9511. Kirchner@esenet.dk
Redaktør m.m.:  Poul Holm Joensen, Bellevuevej 8, 5700 Svendborg
 Tlf. 622 24947 el. 2944 5960. poulholmjoe@mail.tele.dk
Suppleanter: Hans Kjærgaard Jespersen, Kvædevej 10, 7200 Grindsted 
 Telf. 75323926.
 Peter Jochumsen, Klitvej 7, 6854 Henne, telf. 75222002

Ekstraeksemplarer af bladet kan afhentes hos Købmand Hansen.                                      
Se også www.GHS-Henne.dk 

Redaktion: Poul Holm Joensen
Illustrationer: Jørn Bjerre
Fotos: Knud Sørensen, Ebbe Hinz
Redaktionen afsluttet den 9. februar 2009

www.ghs-henne.dk  

Der er så megen viden og så meget talent ved Henne Strand. 
Der er garanteret nogle, der laver en ny melodi til 

Hennesangen. Forslag sendes til redaktionen inden 
1. oktober og deltag i konkurrencen, der afgøres ved 

Midtvejsmødet.


