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KORT NYT
Bestyrelsen
Har konstitueret sig med Evald S.
Klausen som formand, Knud Sørensen som næstformand og kasserer,
Jens Husted som sekretær, Hans
Kirchner som vejansvarlig og Poul
Holm Joensen som redaktør.
Hans Kirchner, Jens Husted og
Knud Sørensen indgår i den arbejdsgruppe, der styrer det omfattende
vejprojekt, Hans Kirchner og Holm
Joensen tager sig af ansøgninger
om dispensationer ved byggesager.
De næste bestyrelsesmøder finder
sted den 13. juni, den 31. august og
den 12. oktober.
Sommerhuse udlejes ulovligt
De færreste af os holder øje med
hvor mange uger, vores sommerhus
benyttes i vinterhalvåret.
Det er som bekendt for de fleste
ulovligt at bruge sit sommerhus til
helårsbeboelse i henhold til planlovens § 40, og i perioden 1. oktober
til 31. marts må huset kun bebos i
sammenlagt 13 uger.

Det forsynder mange udlejere og
udlejningsbureauer sig mod.
I første omgang er det kommunernes ansvar at sikre, at loven
overholdes, og at husene f.eks. ikke
benyttes mere end tilladt. I næste
omgang kan der blive tale om en
politianmeldelse.
I Skov og Naturstyrelsen overvejer
man angiveligt en razzia mod udlejnings-selskaberne.
Kilde: Nyhedsavisen 2. maj 07
My home is my castle
Ude I de yderste klitter kan man på
flade områder se nogle store voldanlæg, der strækker sig fra nord mod
syd. Disse volde falder i dag i ét
med det omgivende klitterræn, men
er dele af den tyske værnemagts
befæstning af Vestkysten, og de
fungerede som tankspærringer.
I dag oplever vi anlæg af et stigende
antal voldanlæg i sommerhusområdet.
Nogle steder har anlægget til formål at dæmpe trafikstøj, hvad der

kasserer, Knud Sørensen, har en
klasse fra Blåbjerg Friskole foretaget et oprydningsraid ved Henne
Mølleå. Nu er der ryddet fra broen
og ud mod havet.

kan forekomme fornuftigt, men
mange steder synes de at erstatte
ligusterhækken eller den forbudte
indhegning af grundene.
Her er funktionen mere diskutabel. Især hvis anlægget overstiger
den tilladte højde på én meter over
f.eks. vejniveau eller ½ meter inde
på egen grund for ikke at tale om,
hvis voldene placeres uden for den
enkeltes matrikel. Der er medlemmer, der har brændt sig på ikke at
have undersøgt egne skel.
Er det det, vi vil?

De unge fik 1.800 kr. med hjem i
klassekassen, sponseret af GHS,
købmand Hansen og Varde kommune, mens Hennemølleå Badehotel gav is.
Filsøgård, som ejes af B&O med det
verdenskendte design og den høje
kvalitet, bidrog med transport og
har i øvrigt hårdt presset lovet at
rydde de meget smukke skrænter
mod øst inden næste forår. Det
giver beboere og gæster adgang
til endnu en sommer med udsigt
til Danmarks smukkest beliggende
affaldsplads.
Nymindegab nye museum

Henne Mølleå

Under ledelse af bestyrelsens allestedsnærværende næstformand og
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Onsdag den 4. april oplevede medlemmer fra GHS en veloplagt museumsdirektør, Ole Faber, Museet for
Varde By og Omegn, gennemgå
samlingerne.
På billedet fremvises museets ver-

denssensation: Den blå dame - det
er hende i montren.
Problemer med renovationen
Ring Meldgaard A/S telefon 70 11
72 00
Hennehus bliver 90
Det første sommerhus ved Henne
Strand, Hennehus, fejrer i år 90 års
fødselsdag.

Generalforsamling 2008
Bestyrelsen har fået mange positive tilkendegivelser vedrørende
den ændre-de placering i forhold til
påsken. På det grundlag har bestyrelsen vedtaget, at generalforsamlingen i 2008 finder sted lørdag før
Palmesøndag, den 15. marts 2008
kl. 14 – formodentlig i Stausø.
Strandrensningen vil til gengæld
finde sted ved en senere lejlighed
og i forbindelse med én af forårets
kortere ferier.
Midtvejsmødet
finder fortsat sted midt i efterårsferien – onsdag den 17. oktober kl. 19
i vandrerhjemmet Solfang. Dagsorden meddeles i september/oktobernummeret af
medlemsbladet.

Det blev bygget i engelsk stil af
kaffegrosserer Siesbye, der havde
tilknytning til kredsen omkring
Henne Kirkeby Kro. Senere – i 1937
- overtog hotelejer Gammelgård, der
solgte videre til den navnkundige
særling, kandidat Søren Marinus
Lønneth.
I dag ejes huset, som kun har undergået ganske få ændringer, af Marie,
niece til Lønneth, og Leif Aggeboe,
Outrup.
Det forlyder, at fødselsdagen vil
blive fejret med et åbent-hus-arrangement.

Handelsstandsforeningen
gennemførte i april en meget vellykket by-rensning – indledningen til
en tradition.
Over sommeren gennemføres en
række arrangementer begyndende
med Aktiv Pinse ved Henne Strand
og Sct. Hans aften med åbent til kl.
20 og med optog gennem byen til liflige jazztoner. Båltalen på stranden
holdes af Jørn Bjerre.
I juli og første halvdel af august
gennemføres late-night-openings
hver onsdag til kl. 22, ligesom der
arbejdes på et efterårstema i uge
42.
Handelsstandsforeningens arrangementer annonceres i Ugeavisen
Varde.
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På eget initiativ afholder Michael
Nordentoft, Ishuset, sin egen openair-big-band-koncert med orkestret Night Train, Herning, den 19.
august.
Også vandrerhjemmet Solfang gennemfører i sommerens løb en række
arrangementer, der annonceres ved
opslag på facaden.
Strandcaféens musikarrangementer
annonceres på KULTUNAUT.
I øvrigt arbejder Handelsstandsforeningen ihærdigt på at få Varde
kommune med på en idé om at indrette det tidligere posthus til Turistbureau.
Fjernelse af selvsåede nåletræer
på hedearealer omkring Tuttesbjerg
Flere medlemmer har henvendt
sig til bestyrelsen og forespurgt om
muligheden for en fælles indsats
mod, at hedearealer langs Strandvejen ved indkørselen til Henne Strand
springer i skov.
Arealet syd for Strandvejen ejes af
GHS, mens arealet nord for vejen ud
over GHS og Skov og Naturstyrelsen
fordeler sig på 10 forskellige private
ejere.
Varde kommune oplyser, at det er
Naturbeskyttelseslovens § 3 for beskyttelse af hede i landzone, som
gælder for området, men at opvæksten af nåletræer i området endnu
er så spredt, at fjernelse af træerne
kan gennemføres som vedligeholdende pleje uden dispensation.
Arealet er habitatsområde og støder
lige op til fuglebeskyttelsesområde,
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hvorfor arbejdet først må udføres,
når fuglenes ynglesæson er overstået – efter den 15. juli.
Rydningen vil blive udført af Skov
og Naturstyrelsens personale, og
grundejerforeningen vil sammen
med N.K. Hansen, der har doneret et
betydeligt beløb til formålet, dække
udgifterne, idet Varde kommune har
meddelt, at den ikke har mulighed
for at deltage økonomisk.
GHS har skrevet til de private
grundejere og bedt om tilladelse til
at fjerne de selvsåede nåletræer og
sætter selvsagt arbejdet i gang på
de områder, der tilhører foreningen
og SNS efter sommerferien.
Vi håber på positive reaktioner
blandt de private grundejere inden
for de kommende 14 dage, så det
smukke hedeareal kan genopstå.
Yderligere oplysninger:
www.ghs-henne.dk
Menneskets bedste ven hunden – har det med at løbe frit
omkring i områdets klitter. Det er
ikke tilladt og foregår på private
områder med offentlig adgang til
gene for både mennesker og dyr.
Det indskærpes, at hunde skal føres
i snor, og at deres efterladenskaber
samles op, så både klitområder og
strand kan befærdes uden gener for
andre.
Vejplanen
Grundejerforeningen har indgået
aftale med ingeniørfirmaet Johansson og Kalstrup A/S, Varde, om at
forestå gennemførelsen af vejplanen

inden for de kommende 2 – 3 år.
Denne tidsfrist er muliggjort, efter
generalforsamlingen har besluttet ikke at godkende bestyrelsens
forslag om en kontingentforhøjelse
på 100 kr., men har foreslået og
vedtaget en fordobling i en treårsperiode.
Der stiles mod følgende tidsplan:
Udsendelse af udbudsmateriale
til 3 indbudte tilbudsgivere medio
august 2007.
Licitation og evaluering af tilbud
primo september 2007.
Indgåelse af kontrakt og opstart
ultimo september 2007.
Udførelse af arbejder primo oktober
2007 og afslutning inden for 2 til 3
år afhængigt af tilbud fra entreprenør samt, hvornår pengene er til
rådighed på vejkontoen.
De eksisterende asfaltveje Hjelmevej, Gejlbjergvej og Tranebærvej
igangsættes som de første.
Stierne
Stierne i klitterne har lidt under
vinterens storme, og den pålagte
halm er enten blæst væk eller dækket af løst sand, så det kan være
vanskeligt at færdes på dem.
GHS har kontakt til SNS om en

snarlig udbedring i det fredede
område og vil selv gennemgå og evt.
udbedre strækningerne uden for
kystfredningslinien.
Åben ild
På given foranledning kan det oplyses, at brandmyndigheden ikke kan
forbyde handel med fakler og fyrværkeri ved Henne Strand.
Fakler må selvsagt ikke benyttes,
hvor (og når) der er forbud mod
brug af åben ild.
Brandmyndigheden kan ej heller
forbyde brugen af fakler, men anbefaler på det kraftigste, at de ikke
benyttes i områder med brandbar
vegetation, og at de kun benyttes,
hvor der er fast ubrandbart underlag, f.eks. på terrasser og lignende,
og i sikker afstand fra brandbar
vegetation.
Fyrværkeri må kun anvendes i overensstemmelse med Bekendtgørelse
nr. 1061 af 10. november 2005 om
fyrværkeri og andre pyrotekniske
artikler.
Se www.ghs-henne.dk.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer
en god sommer med masser af Hennevejr.
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Referat
Generalforsamling lørdag d. 31.
marts 2007 på Blaabjerg Friskole,
Klintingvej 170, Stausø.
Dagsorden ifølge vedtægternes § 9:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse
4. Forelæggelse af budget for 2007
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Evald S. Klausen og
Poul Holm Joensen. Begge modtager genvalg.
7. Valg af revisor. På valg er revisor Bertil Holm
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Valget af suppleanter er
étårigt.
9. Eventuelt.
Formanden for bestyrelsen Evald
S. Klausen bød velkommen til de
fremmødte. Der blev ved indgangen registreret 65 stemmeberettigede medlemmer, og i alt vurderer
bestyrelsen at der var ca. 102 fremmødte.
ad 1, valg af dirigent:
Foreningens tidligere formand Peter
Bundgaard blev uden modkandidat
valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget, og kunne herefter
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meddele, at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt.
ad 2, beretning v. formanden:
Bestyrelsens beretning var udsendt
på forhånd i medlemsbladet, nr.
38 februar 2007, og forudsattes
gennemlæst inden generalforsamlingen. Formandens gennemgang
bestod derfor i en uddybning af
beretningen, som blev foretaget ved
hjælp af en power-point præsentation, som næstformand Knud B.
Sørensen fremviste og kommenterede.
Herefter var ordet frit og beretningen til debat.
Følgende emner og spørgsmål blev
drøftet:
• Alle stierne til stranden er suppleret med et stinummer, så publikum bedre kan orientere sig.
På strandsiden er sti-nummerskiltene påsat de eksisterende
vejnavneskilte, der står nedenfor
klitrækken.
• Der blev spurgt om bestyrelsen
har accepteret, at klitterne ved
p-pladsen er blevet fjernet. Situationen omkring denne sag er, at
Blåbjerg kommune har søgt og
fået Skov & Naturstyrelsens tilladelse til at fjerne klitterne. På
et tidligt tidspunkt i planerne

omkring byggeri at ”Servicestationen” var sagen til udtalelse
hos GHS. GHS advarede kraftigt
mod planerne, og tog forbehold for
følgevirkningerne for sandflugt
mv. og de gener vi kunne forudse
for bl.a. Fasanvej, hvor sandflugt
allerede på dette tidspunkt inden
fjernelse af klitterne gav os store
problemer. Vore betænkeligheder
er desværre blevet bekræftet til
fulde, og vi har efterfølgende bedt
om aktsindsigt med det formål, at
få at vide under hvilke vilkår Skov
& Naturstyrelsen gav Blåbjerg
kommunen tilladelse til at fjerne
klitterne. Af papirerne fremgår,
at det hele tiden har været meningen, at der skulle foretages sanddæmpende foranstaltninger, og
man kan kun undre sig over, at
lokalkendte folk og myndigheder i
den grad undlader at bruge hovedet og gøre de nødvendige tiltag
for at dæmpe sandflugten. GHS
har utallige gange i det forløbne
år rettet henvendelse til Blåbjerg
kommune om sagen, men til sidst
var Blåbjerg kommune jo under
nedlæggelse, hvorefter GHS blev
henvist til Ny Varde kommune,
som - har man indtryk af - først
nu er ved at finde ud af hvor
Henne Strand i det hele taget
ligger! En grundejer gav bestyrelsen et ”skulderklap” for den store
indsats, der var gjort i området.
Grundejeren, som kender området gennem 59 år, kunne informere om, at der tidligere ikke var
klitter foran den store parkerings-

plads. Klitterne var blevet fjernet i forbindelse med p-pladsens
anlæggelse. Bestyrelsen takker
for roserne, og vi kan love, at vi
fortsætter bestræbelserne for at
få de ansvarlige myndigheder til
at leve op til deres ansvar.
• Og som om det ikke er nok, at kommunen har gravet i klitterne uden
at sanddæmpe, har tre grundejere
umiddelbart syd for den store pplads også bortgravet store dele
af klitterne for at få havudsigt!
Bortset fra det skandaløse i det
der er gjort, får skadevolderne
her ”løn som forskyldt”, idet det i
første omgang er deres egne huse,
der sander til.
• Der er fortsat store problemer
med affald, der flyder som følge
af, at grundejerne ikke sørger for
at der er tilstrækkelig med beholdervolumen på deres ejendom. Det
er den enkelte grundejers forpligtelse at sørge herfor, og GHS kan
ikke stærkt nok anbefale hvert
enkelt medlem til at leve op til sin
forpligtelse.
• Der er fortsat store problemer
med hyben, der vokser ud i vejene mange steder. Det ødelægger
vejene og nedsætter oversigten for
trafikanterne. Det er den enkelte grundejers ansvar at sikre at
beplantning mv. ikke vokser ud
over skellet. Bestyrelsen kan i den
forbindelse informere om et andet
problem, der er stigende, nemlig
anlæggelse af jordvolde, der placeres helt eller delvis udenfor folks
egne grunde, og ofte tilplantes
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voldene med hyben. Også dette
er den enkelte grundejers ansvar.
GHS vil sammen med kommunen se på problemerne konkrete
steder. Kommunen kan som vejmyndighed lade volde og bevoksning fjerne på grundejerens regning. GHS kan kun endnu engang
opfordre de enkelte grundejere til
at lade en landinspektør afsætte
skellet inden en jordvold anlægges og til at fjerne ulovligt anlagte
volde og bevoksning, inden GHS i
samarbejde med kommunen lader
det gøre for grundejerens regning.
• En grundejer gjorde opmærksom
som på brandfaren i området,
herunder tolkningen af begrebet
”åbent ild”, hvad er tilladt og hvad
er forbudt under dette begreb?
Grill, bål, fakkeltog, fyrværkeri?
Hvad siger brandmyndighederne?
Bestyrelsen vil arbejde videre med
ovennævnte emner.
Herefter sluttede spørgelysten og
debatten, og dirigenten kunne meddele formandens beretning godkendt.
ad 3 og 4, godkendelse af regnskab
og forelæggelse af budget for 2007:
Pkt. 3 og 4 blev behandlet under
ét.
Det af revisoren underskrevne årsregnskab for 2006 blev gennemgået
og kommenteret af kassereren.
Regnskabet blev herefter godkendt
af forsamlingen.
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Budgettet for 2007 og det foreløbige
budget for 2008 blev gennemgået af
kassereren.
Bestyrelsen har i samarbejde med
Blåbjerg kommune af et rådgivende
ingeniørfirma fået udarbejdet en
vejrapport, som deles indeholder
en tilstandsvurdering af vejene, og
dels indeholder et oplæg til udbygning og forstærkning af vejene samt
et forslag til fremtidig vedligeholdelse af vore ca. 25 km. veje.
En gennemførelse af planens forslag
vil andrage ca. kr.1,8 mio. ekskl.
moms og prisstigninger. For ikke at
vejene nedslides yderligere, anbefales
det i rapporten, at tiltagene gennemføres indenfor en periode på 3-5 år.
En gennemførelse af planen kan
gennemføres over kortere eller længere tid, men vil uanset tidsperioden
kræve en kontingentforhøjelse. Kontingentet er pt. 500 kr. pr. år, og har
ikke været reguleret siden 1998.
Bestyrelsen har arbejdet med to
hovedmodeller, dels en længere udførelsesperiode over 5-6 år, som vil
kræve en årlig kontingentforhøjelse
på 50 kr. og dels en hurtigere gennemførelse over 4-5 år, som vil kræve
100 kr. i kontingentforhøjelse.
Vedtagelse af kontingentforhøjelse.
Det blev imidlertid af generalforsamlingen foreslået, at kontingentet blev forhøjet med 500 kr. til
kr. 1000 i tre år, (år 2008, 2009 og
2010), så planen kan realiseres så
hurtig som muligt, og dermed samlet set billigst muligt.

Der blev efter anmodning fra salen
afholdt skriftlig afstemning om det
fremsatte forslag. Forslaget blev
vedtaget med 57 stemmer for og 8
stemmer imod.
Budgettet for 2007 blev godkendt,
og budgettet for 2008 vil blive
revideret i overensstemmelse med
generalforsamlingens ovennævnte
beslutning.
Bestyrelsen drøfter muligheden for
at lade Varde kommune - eller en
anden entreprenør – forestå den
daglige vejvedligeholdelse under
bestyrelsens tilsyn. Det overvejes
også at udbyde vejvedligeholdelsen over en flerårig periode sammen med den planlagte udbygning/
opgradering af vejene.
En grundejer bad bestyrelsen se
på vejvedligeholdelsen af ”en blind
snøvs” på Urfuglevej, som ikke er
indtegnet på oversigtskortene, og
som derfor ikke bliver medtaget i
den løbende vejvedligeholdelse.
Kontingentet for 2008, 2009 og 2010
forhøjes således med kr. 500 til kr.
1000,00. Kontingentforhøjelsen er
øremærket til gennemførelse af vejplanen. Herefter tages der igen stilling til det fremtidige kontingent.
ad 5, indkomme forslag:
Der var til generalforsamlingen
indkommet følgende forslag.

FORSLAG
I henhold til vedtægterne for GHS
fremsendes hermed 17.2.07 følgende forslag til generalforsamlin-gen
den 31.3. 2007
Ved midtvejsmødet redegjorde formanden Evald Klausen for situationen omkring Kjærgård Plantage.
Evald Klausen fortalte at han flere
gange havde rykket for den rapport
som Miljøministeriet havde ladet
udarbejde. Det er vældig rart, at
have en formand der tager sig tid til
at rykke for dette.
Da rapporten udkom ventede vi, at
der på GHS’ hjemmeside ville blive
lavet et link til ovennævnte rapport.
Lige som jeg tror mange grundejere
gerne ville følge med i, havde lokalpressen skrev om sagen.
Mit forslag er derfor at denne rapport – der jo for en stor del frikender stranden ved Henne - sammen
med relevante presseklip lægges på
GHS’ hjemmeside.
Med venlig hilsen
Else-Marie Bruun
Gøgevej 47
Henne Strand
Formanden informerede om, at
emnet havde været drøftet intenst
i bestyrelsen, men at et flertal i
bestyrelsen ikke synes det er en
god ide officielt at forbinde Henne
Strand området med giftdepotet i
Kjærgård. Det er ikke det samme
som at vi i foreningen ikke skal
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interessere os for giftdepotet, det
skal vi i allerhøjeste grad, og det gør
vi sandelig også i bestyrelsen, men
med den positive udvikling der er
kommet i sagen, hvor der nu er indgået aftale mellem Regi-on Syddanmark og Miljøministeren omkring
oprydning, mener et flertal i bestyrelsen, at vi skal følge aktivt med
fra ”sidelinien som vagthunde”, men
altså ikke via hjemmesiden forbinde
Henne Strand med giftsagen.
Al offentlig og relevant information
ligger på Region Syddanmarks og
på Miljøstyrelsens hjemmeside og
grundejerne henvises hertil af et
flertal i bestyrelsen.
Generalforsamlingen blev efter en
debat anmodet om at forholde sig
til det fremsatte forslag. Der var 4
medlemmer, der mente, at forslaget skulle gennemføres, resten var
imod. Der etableres således ikke
link eller andet fra GHS´s hjemmeside omkring giftdepotet i Kjærgård.
Herudover har bestyrelsen modtaget en anmodning fra en grundejer
på Falkevej, som ønsker at købe en
strimmel jord af grundejerforening
med henblik på bygning af et nyt og
større hus på sin grund. Grundejerforeningen har en tidligere principbeslutning om ikke nogensinde at
sælge ud af sine arealer, som for en
stor dels vedkommende er blevet
overdraget vederlagsfrit til foreningen af det konsortium, som i sin tid
udstykkede store dele af området.
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Bestyrelsen har indhentet juridisk
bistand til fremgangsmåden ved et
eventuelt salg.
Men først skal generalforsamlingen
tage stilling til, om man ønsker at
ændre den tidligere principbeslutning, om ikke at sælge ud af foreningens arealer.
Der var et overvældende flertal for
at fastholde foreningen hidtidige
beslutning om ikke at sælge ud af
foreningens jord, hvilket medfører,
at den pågældende grundejer på
Falkevej ikke kan købe det ønskede
areal, hvilket bestyrelsen vil meddele grundejeren.
ad 6, valg af bestyrelsesmedlemmer:
To bestyrelsesmedlemmer var på
valg: Evald S. Klausen og Poul
Holm Joensen. Begge blev genvalgt
for en to-årig periode uden modkandidater.
ad 7, valg af revisor:
Revisor Bertil Holm blev genvalgt.
ad 8, valg af suppleanter:
Der skal være to suppleanter til
bestyrelsen.
Der var to forslag til suppleanter:
Laurids Petersen, Herning (nuværende suppleant), samt ny kandidat
advokat Peter Agger.
Begge de foreslåede kandidater blev
valgt for en ét-årig periode.

ad 9, eventuelt:
• Poul Holm Joensen informerede
om medlemsarrangementet d. 4.
april 2007 til Ny-mindegab Museum.
• Drageflyvningsforbud, kørsel på
stranden m. 4-hjulstrækkere og
rævejagt mv. blev drøftet. Der
opsættes drageflyvnings-skilte på
stranden i lighed med sidste år.

• Formanden for Henne Golfklub
informerede om foreningen og
et ”åbent hus” arran-gement d.
1.april 2007
Formand takkede for fremmødet og
takkede herefter dirigenten for veludført arbejde og gene-ralforsamlingen sluttede.
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Henneprofiler
Der står vist altid kaffe på kanden i
Kristianes og Villys hjem på toppen
af den yderste klit ved den store parkeringsplads, men det varer nogle
minutter, før vi får sat os ved langbordet. Først skal udsigten nydes,
og Vesterhavet viser tænder i dag.
Vi er på besøg i ravsliberforretningen, Jørn Bjerre og jeg, og er pænt
gået ind gennem forretningen, men
det er lidt svært at se, hvor forretningen slutter, og privaten begynder. Hyggeligt er her, og kaffen er
som altid klar. Kristiane Nielsen,
som skal fortælle, har sat sig, så sollyset falder ind på ansigtet.
Kristiane har arbejdet hele sit liv,
det anes, men hun er stadigt i vigør,
selv om tiden har slidt lidt på gangtøjet.
Hun blev født i Dyreby i 1925 og var
det ældste barn af en børneflok, der
hen ad vejen voksede til 10. Flest
piger.
Bedstefar havde en ejendom i Dyreby. Far var arbejdsmand og tjente
bl.a. hos egnens bønder. Mor gik
hjemme og passede den hastigt voksende børneflok.
Kristiane gik i Dyreby skole hos
førstelærer Bagger Jensen, der om
sommeren drev Baggers Pensionat.
Fra hun blev 10, måtte hun – ligesom alle andre – ud at tjene, hvorfor
skolegangen om sommeren blev indskrænket til to, senere til en halv
dag om ugen. Ved siden af blev der
trods arbejde og skole tid til et ungdomsliv og til at dyrke håndbold.
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Efter 7 års skolegang kom Kristiane for alvor ud at tjene. Tre lange år
hos et landmandsægtepar, der altid
skændtes, men derefter tre meget
lykkelige år på en gård, hvor hun
efterhånden blev oplært i det hele:
Husholdning, høstarbejde, roelugning, fodring, malkning osv.
I 1943 mødte hun Christian, og to
år efter var de gift, lejede et stykke
jord i Kvong og begyndte at grave
klyn. Det gik godt. Snart havde de
7 mand i arbejde og anskaffede 2
heste, så de kunne drage rundt og
sælge tørvene.
I Nymindegab havde de købt to
tyskerbarakker. Én til beboelse og
én til hestene. ”Har du kautionister?”, blev Christian spurgt. Nej,
det havde han ikke, men om man
ikke kunne betale kontant?
Tilbage til Henne var der arbejde
at få med hjelmeplantning og sommerjobs på Hotel Henne Strand i
smørrebrødsstuen. I syv somre – de
sidste tre som leder.
Om vinteren ernærede Kristiane
sig som vaskekone og kogekone.
Det første hus ved stranden blev
bygget – Gl. Kvong – og siden Virkom og vinterlogiet Strandtoften,
og i årene efter blev det til opkøb af
grunde og tegning og selvbyggeri af
i alt 18 huse.
En dag i 50 cyklede det unge par
til Henne. De valgte at køre langs
Henne Mølleå. Det blev begyndelsen til det store raveventyr. Langs
mølleåen lå der en masse rav, og de

samlede over ét kilo, som de forgæves forsøgte at sælge til Ravmads.
”Så sliber vi selv”, sagde Christian,
og to år efter åbnede de deres første
forretning.
Og det er gået godt, selv om Christian fra 1959 blev kørestolsbruger med
kronisk leddegigt, og trods 2 guldkure gik det langsomt den forkerte
vej. Kristiane tog mere og mere over i
ravsliberiet og måtte samtidigt passe
sin mand, der oven i sin gigt led af
eftervirkningerne fra tvangsarbejde
i Berlin i krigens første år. Christian
døde i 1982, men inden nåede parret
dog flere udlandsture, når sæsonen
var til ende: De kanariske Øer, Sri
Lanka, Ceylon osv.
Efter brylluppet med Christian var
Kristiane begyndt at strikke børnetøj. Det var jo det, man gjorde som
nygift, men børnene kom aldrig.
Alligevel er Kristianes stue fuld af
børnebilleder, for hendes hjem var
altid åbent for strandens og familiens børn.
Hun har ganske enkelt været reservemor for bl.a. købmand Hansens
og bager Damgaards børn, der selv
som voksne dagligt lader høre fra
sig. Kristiane er i dag gift med
Villy, som siden 62 er kommet hos
familien hver sommer.
Villy kommer fra København, men
er faldet godt til som fastboende,
og det er tydeligt at se, at de to har
skabt en dejlig tilværelse sammen.
Forretningen går godt, og Kristiane
er glad ved livet, siger hun. Hver
morgen begynder med udsigten
over havet, og hun glæder sig til
hver eneste dag.

Hun har haft et godt liv. Hun har
fået meget, og hun har givet meget,
og hun slår fast, at hendes begravelse skal præges af hendes taknemmelighed for det.
Ingen sorte bånd omkring lysene på
stoleraderne i kirken. Hun vil have
hvide bånd, for hendes liv har været
nøjsomt, men lykkeligt og fyldt af
virkelyst.
Og Henne Strand? Kristiane synes,
vi er blevet mange, men hun tror,
at de fleste er kommet for at passe
på området. Men hun hænger lidt
ved det gamle Henne Strand og har
generøst bidraget til bevarelsen af
vandrerhjemmet Solfang og sidder
i bestyrelsen, men fremtiden ligger
hende også på sinde, så golfbanen
er også blevet tilgodeset.
Der er stadigt saft og kraft i konen.
Hun har et godt hoved, et stort
hjerte og en stærk vilje, og hun er
blandt de forholdsvis få, der har
bevaret sit vestjyske mål.
Det er værd at høre på.
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På opfordring...
Det er dejligt, når medlemmerne
opfordrer redaktionen til at tage
emner op i medlemsbladet. På opfordring af Kaj Gadsbøll bringes her
nogle facts om
HUGORMEN
Hugormen er en slange. Den har
en lang krop, men en forholdsvis
kort hale, og man træffer sjældent
hugorme, der er over 50 cm, selv om
de kan blive indtil 80 cm lange. Her
i landet forekommer kun én anden
slangeart, snogen.
Den er sort med to hvidgule nakkepletter. Stålormen er et krybdyr.
I mange moser lever der hugorme,
der er lige så sorte som snogen,
men de mangler de hvidgule nakkepletter.
Almindeligvis har hugorme en grå
eller brunlig bundfarve og en sort
eller brun siksakstribe på langs
ad ryggen. De lysegrå hugorme er
i reglen hanner, unge hugorme og
hunner er hyppigst brune. Et par
gange i løbet af en sommer løsnes
det gamle hornlag over hele dyret
på én gang, og hugormen kravler
derefter ud af den tørre hud. Det
er de hamme, vi kan være heldige
at finde i vegetationen. Lige efter
hamskiftet er dyrene ofte friskere i
farverne.
De første hugorme kommer frem
fra vinterens skjulesteder i martsapril. Ligesom firbenene er hugormene vekselvarme dyr, og de første
dage, de er fremme, er de stive og

14

ubevægelige. Først når de er blevet
gennemvarmet i solen og har fået
noget at spise, bugter de sig ud til
deres sommerterritorier, hvor de
driver deres fangst, og her kan man
i reglen træffe dem ret regelmæssigt på de samme solesteder sommeren igennem.
Det er usikkert, om hugormen kan
høre, men den kan opfatte rystelser,
som forplanter sig i jorden, og i de
fleste tilfælde vil en hugorm, inden
man kommer i nærheden af dens
solested, forsigtigt glide bort.
Den kan naturligvis blive overrasket, og hvis et tilbagetog bliver
forhindret, ser man den rulle sig
sammen i en spiral med hovedet i
midten let løftet til forsvar. Undertiden hvæser den for at skræmme.
Den følger vagtsomt enhver bevægelse og er i stand til lynhurtigt at
slynge hovedet frem for at bide.
Alle krybdyr er æglæggende dyr,
men hugormens æg kommer til
udvikling i hunnens legeme, og når
æggene bliver lagt i august, gennembrydes skallen straks. De 10-20

små hugormeunger er fuldt udviklede og kan straks begynde at fange
bytte.
Hugormen driver fangst i skumringen. Den opsøger ikke sit bytte,
men afventer det. Når et firben eller
en mus kommer forbi, hugger den
lynsnart. Idet den åbner munden,
kommer to gifttænder frem fra en
hudfold i hver side af overkæben.
Fra en giftkirtel bag kraniet presser
kæbeknoglerne en dråbe gift frem
til giftænderne, som har en åbning
på forsiden. Når hugormen bider,
føres giften ind i byttet.
Giften lammer ikke øjeblikkeligt,
men ved hjælp af den tvedelte tunge,
der optager duftstoffer, følger hugormen færten af offeret.
Slangerne kan sluge forholdsvis
stort bytte, fordi kraniet er indrettet, så gabet kan
blive meget stort.
Tænderne er alle
rettet bagud. De
er spidse og bru-

ges ikke til at sønderdele byttet,
men forhindrer byttet i at slippe ud
af munden.
Fordøjelsen begynder straks, når
byttet er kommet ind i munden, og
da slanger ikke har noget brystben,
kan kroppen udvides, når byttet
glider ned igennem fordøjelseskanalen.
Hugormens bid, som ses som to
små og ofte røde pletter på huden,
er normalt ikke farligt for voksne,
børn og større dyr, f.eks. hunde,
men kan give ubehag. Er man bidt,
bør man dels undgå at bevæge sig
for meget, dels straks søge læge
eller – for husdyrene - dyrlæge.
Lav et opslag ved telefonen eller i
mobilens telefonbog med lægetelefonnumre: Lægehuset i Nr. Nebel,
75 28 80 22, lægevagten i Varde,
75 21 06 77, skadestuenummeret i
Esbjerg, 79 18 20 00 og Vestjyske
Dyrlæger ApS, Nørre Nebel Dyreklinik med døgnvagt, 70 26 16 80.
phj

Bakskuller
Når ingen andre vil, er det rart at
have De Jyders Land ved hånden,
så Achton Friis kan give sit besyv
med her 74 år efter:
- Det var altid godt efter sådan en
milelang Vandring i Landskabet
at vende tilbage til Henne Kro og
havne ved det gode Bord. Blandt
dettes Lækkerier mindes jeg med
Forkærlighed den tørrede Flynder

– ”Bakskuller” kaldes den herude
– som Værtinden tilbereder på
den Maade, at den indpakket i
tykt Papir lægges ned i Komfurets Tørvegløder og først tages
op, naar Indpakningen er brændt
af den. Gyldenbrun og gloende
serveres den som Frokostret paa
Bordet, perlende af sit eget Fedt.
Ikke ilde til en veltempereret Øl.
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