
Månen
Fraset	 løvskov	og	sommerlun	Elver-
nat	 mangler	 vi	 intet	 af	 Danmark	
her.	 Jo,	 Bodil	 Ibsen.	Men	 så	 har	 vi	
til	gengæld	Maanen.	Naar	den	stiger	
op	 og	 sætter	 sig	 på	 en	Bakketop	 og	
skuer	ud	over	den	brede,	tavse	Hede	
–	min	Sjæl,	hvad	vil	du	mer?	Tale	er	
Sølv	og	Tavshed	Guld.
Er	 der	 nogen,	 der	 protesterer?	 At	
I	 ogsaa	 har	Maanen	 andre	 steder	 i	
Landet!
Vel	har	I	ej!	Ikke	som	vi	har	den.	Vi	
ejer	 hele	Himlen	 i	 Vestjylland,	 skal	
jeg	 sige	 os.	 Alle	 I	 andre	 maa	 nøjes	
med	 Småstykker	 af	 den.	Der	 findes	

ikke	 en	 arm	 Vestjyde,	 uden	 at	 han	
er	Godsejer.	Himmel	og	Hav	hedder	
hans	to	mægtige	Besiddelser.	Havet	
giver	ham	hans	Livs	Melodi.	Kan	det	
ikke	 selv	 naa	 ind	 til	 ham	 med	 sin	
Sang,	 lader	det	 sine	Fjorde	 og	Aaer	
og	 Bække	 nynne	 den	 for	 ham.	 Og	
Himlen	skifter	med	Smil	 og	Trusler	
og	 Tungsind	 over	 ham,	 er	 altid	 for-
skellig	og	dog	evigt	den	samme.

Citat	 af	 Kaj	 Munks	 indledning	 til	 Vestjyl-
land	udgivet	af	Sigvart	Werner	 i	 samarbejde	
med	 Danmarks	 Naturfredningsforening.	 J.	
Frimodts	Forlag,	København,	MCMXXXIX.
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Hvilken sommer
Det	 har	 været	 en	 fantastisk	 som-
mer,	 og	 Henne	 Strand	 har	 sum-
met	 af	 liv.	 Der	 meldes	 om	 mange	
sidste-øjebliks-udlejninger,	om	stort	
ryk-ind	på	campingpladsen,	rekord-
belægning	 i	 vandrerhjemmet	 Sol-
fang,	stor	omsætning	i	strandbyens	
forretninger	 og	 restauranter	 –	 og	
om	 utilstrækkelige	 parkeringsfor-
hold.	Men	 sæsonen	 begyndte	 sent.	
Til	 gengæld	 synes	 den	 at	 strække	
sig	langt	ind	i	efteråret.
Skt.	Hans	blev	en	folkefest	anført	af	
orkestret	Ramsing	Street	Parade	og	
med	 turistchef	 Xenia	 Lausten	 som	
festlig	båltaler.
																															

Henne	 Strand	 fik	 en	 ny	 attrak-
tion	 på	 den	 store	 parkeringsplads	
–	caféen	Servicestationen	med	isbod	
og	en	unik	udsigt	over	Vesterhavet	
og	 med	 Hans	 Beck	 Thomsen,	 der	
som	bekendt	driver	Henne	Kirkeby	
Kro,	 som	 ejer	 og	 ansvarlig	 for	 spi-
sekortet.

Samtidigt	indviede	borgmester	Pre-
ben	Olesen,	Blåbjerg	kommune,	den	
længe	 ventede	 servicestation	 med	
omklædningsfaciliteter,	 toiletter	og	
sågar	friluftsbruser	ved	opgangen
fra	stranden.
																																
Meget	 a	 pro	 pos	 havde	 stranden	
besøg	 af	 Trygfondens	 livredderpa-
trulje	 i	 begyndelsen	 af	 august,	 og	
mange	mennesker	fik	et	indblik	i	liv-
redderens	arbejde	og	hjælpemidler.
Besøget	var	et	 led	 i	den	standende	
debat	 om,	 hvorvidt	 der	 skal	 være	
livreddere	på	danske	strande.	
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Hverken	 i	 Henne	 eller	 Vejers	 og	
Blåvand	 er	 der	 livredderbetjening.	
På	landsplan	har	kun	ca.	25	stran-
de	kommunalt	betalte	livreddere.

Sommeren	har	budt	på	musikople-
velser	 i	 Strandcaféen,	 i	 Solfang	 og	
egnens	kirker,	senest	i	Henne	Kirke	
med	Dyvohray	fra	Ukraine:
																																								
Ishusets	Michael	Nordentofts	årligt	
tilbagevendende	 big-band-koncert	
den	3.	 søndag	 i	 august	 bød	dog	på	
det	 største	 orkester	 –	 Night	 Train	
-	fra	Herning.

Blåbjerg	 Egnsmuseum	 har	 i	 juli	
holdt	 flyttedag	 fra	 lokalerne	 i	 Nr.	

Nebel	 til	 Nymindegab	 i	 en	 smuk	
bygning	 udbygget	 til	 formålet	 og	
beliggende	 midt	 i	 byen	 på	 Vester-
havsvej.	Museet	er	bestemt	et	besøg	
værd	og	rummer	både	en	meget	stor	
samling	af	billedkunst,	der	skildrer	
vores	 område,	 og	 en	 kulturhisto-
risk	 afdeling.	 For	 ikke	 at	 glemme	
hvalen!

Og	fra	nabokommunen:
Mange	 mennesker	 fra	 hele	 Euro-
pa	 er	 i	 sommer	 valfartet	 til	 det	
naturgenoprettede	Skjern	Å,	Skjern	
Enges	fantastiske	deltalandskab	og	
det	 ny	 naturcenter	 ved	 Gl.	 Botof-
tevej,	 for	 at	 følge	 naturens	 gang	
i	 Nordeuropas	 største	 naturgenop-
retningsprojekt.
I	1994	var	der	136	forskellige	fugle-
arter.	I	dag	er	tallet	255.	Havørnen	
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kan	 ses	 året	 rundt,	 og	 skestorken	
trækker	 mellem	 ynglepladserne	 i	
Ringkøbing	 Fjord	 og	 fouragerings-
pladserne	 det	 store	 delta.	 Mange	
fiskearter	er	ligesom	odderen	og	en	
række	plantearter	i	fremgang.

Bestyrelsens	sommer:

Gyvelvej
Efter	at	det	seneste	store	byggeri	på	
Strandvejen	 er	 færdigbygget,	 har	
grundejerforeningen	 i	 samarbejde	
med	Blåbjerg	kommune	og	købmand	
Hansen	 fået	 asfalteret	 den	 sidste	
halvdel	af	Gyvelvej	samt	en	række	
parkeringsbåse.	Først	om	et	lille	års	
tid	kan	det	nye	vejstykke	belægges	
med	 bakkegrus,	 og	 den	 endelige	
opmærkning	kan	finde	sted.

Deklarationer
Blåbjerg	 kommune	 har	 siden	 1992	
haft	15	–	20	sager	med	sommerhus-
ejere,	 der	 har	 overtrådt	 deklara-
tioner,	 og	har	 inden	 for	 de	 seneste	
måneder	udstedt	14	påbud.
Flere	 sommerhusejere	 har	 klaget	
til	 Naturklagenævnet,	 som	 på	 det	
seneste	 har	 afgjort,	 at	 kommunen	
har	ret	til	at	skride	ind	og	forlange	
deklarationer,	 f.eks.	 om	materiale-
brug,	 tagbelægning	 og	 farvehold-
ninger,	overholdt.	

Afgørelserne	 er	 vand	 på	 bestyrel-
sens	–	og	et	flertal	af	grundejernes	
–	mølle	og	et	skulderklap	til	grund-
ejerforeningens	 bestræbelser	 for	 at	
opretholde	balance	mellem	natur	og	
byggeri	i	området.

Der	 er	 behov	 for,	 at	 bestyrelsen	
udfærdiger	 et	 sæt	 generelle	 ret-
ningslinier	 for,	 hvordan	 vi	 udtaler	
os	 i	 de	 sager,	 der	 kræver	 dispen-
sation,	 og	 som	 foreningen	 derfor	
får	 tilsendt	 fra	 kommunen.	 Disse	
retningslinier	 vil	 blive	 udarbejdet	
i	forbindelse	med	revisionen	af	den	
eksisterende	strategi-	og	handlings-
plan	i	løbet	af	efteråret.

Beskæring
Midt	 i	 juli	 udsendte	 bestyrelsen	 et	
venligt	 brev	 til	 små	 300	 udvalgte	
grundejere	 med	 en	 opfordring	 til	
at	foretage	beskæringer	af	primært	
fyrretræer	og	rosenbuske,	der	er	til	
gene,	f.eks.	for	renovatøren	–	og	ofte	
til	fare	på	grund	af	uoverskuelighed	
-	for	såvel	vej-	som	stitrafikken.

I	 Information	 2006	 fra	 Teknik-	 og	
Miljøafdelingen	 vedr.	 klipning	 og	
beplantning	 er	 der	 nøje	 redegjort	
for	reglerne	på	området.
De	grundejere,	der	trods	den	meget	
venlige	opfordring	fra	grundejerfor-
eningen	 ikke	 selv	 har	 foretaget	 de	
nødvendige	beskæringer,	må	imøde-
se	en	bekostelig	kommunal	løsning.
Brevet	kan	læses	på:	
www.ghs-henne.dk
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Parkering
Sommerens	parkeringscirkus	–	især	
på	Hjelmevej	og	Starvej	ved	udkør-
selen	 til	 Strandvejen	 –	 har	 dels	
medført	en	del	kaos	og	lange	bilkø-
er,	dels	en	række	parkeringsbøder.
Starvej-Gyvelvej	 fungerer	 som	 ud-
kørsel	 for	 varekørsel	 til	 strandby-
ens	 handlende,	 men	 større	 lastbi-
ler	 kan	 ikke	 dreje	 ind	 på	 Starvej,	
hvis	Færdselslovens	§29,	stk.	1	ikke	
overholdes:	 I	 vejkryds	 eller	 inden	
for	en	afstand	af	10	m	fra	den	tvær-
gående	 kørebanes	 eller	 cykelstis	
nærmeste	kant.

På	 Hjelmevejs	 udmunding,	 hvor	
der	 jævnligt	 dannes	 trafikprop,	 er	
der	 talrige	 eksempler	 på	manglen-
de	forståelse	for	såvel	skiltning	som	
gul	 kantstensmaling:	 Ubrudt	 gul	
linie	 på	 kantsten	 eller	 kørebane-
kant.	 Linien	 understreger,	 forlæn-
ger	 eller	 afkorter	 et	 standsnings-
forbud	 i	henhold	 til	 færdselslovens	
§29.
I	 øvrigt	 erindres	 om	 nedenstående	
skilte,	 som	 i	 øvrigt	 også	 gælder	 i	
resten	af	landet:

Straf,	 afgifter	m.v.:	 Afgiften	 udgør	
p.t.	510	kr.

Vejplanen
Bestyrelsen	 har	 vedtaget,	 at	 den	
løbende	 vedligeholdelse	 af	 vejene	
–	herunder	evt.	akvadræn	af	 skrå-
nende	 veje	 -	 skal	 tage	 udgangs-
punkt	i	den	vejplan,	der	blev	omtalt	
på	generalforsamlingen.
Som	 det	 fremgik	 ved	 generalfor-
samlingen,	 er	 der	 udarbejdet	 et	
forslag	 til	 vejplan	 for	 foreningens	
fællesveje.	 Vejplanen	 er	 sendt	 til	
sammenlægningsudvalget	 for	
Varde	kommune	som	den	kommen-
de	 vejansvarlige	 myndighed	 med	
anmodning	om	et	indledende	møde	
for	drøftelse	af	mulighederne	for,	at	
Ny	 Varde	 kommune	 kan	 overtage	
den	 fremtidige	 udbygning,	 drift	 og	
vedligeholdelse	af	vejene.
Med	henblik	på	at	løse	den	forestå-
ende	 store	 vejopgave	 har	 bestyrel-
sen	i	de	to	sidste	år	indrettet	driften	
af	 foreningen,	 så	 finansieringen	 af	
renoveringen	kan	ske	uden	kontin-
gentforhøjelser.

Stierne
Der	 er	 nu	 opsat	 nye	 plancher	 ved	
alle	 stier	 i	 området	 –	 også	 ved	
Lyngbo	Hede.	Endvidere	er	enkelte	
meget	 befærdede	 stier	 belagt	 med	
hø,	ligesom	en	række	stier	er	blevet	
klippede.		

Møde	mellem	GHS	og	
Handelsstandsforeningen
Den	13.	oktober	afholder	de	to	 for-
eningers	bestyrelser	det	 første	 fæl-
lesmøde	med	en	lang	række	emner	
af	fælles	interesse	på	programmet:
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Renovation,	 oprydning	 i	 fællesom-
råder	i	centrum,	facader,	skiltning,	
vedligeholdelse	 af	 veje	 og	 stier,	
belastning	 og	 fart	 på	 vejene,	 par-
kering	 af	 biler	 og	 cykler,	 tivolise-
ring	 og	 kommunens	 overtagelse	 af	
natur-	og	miljøopgaverne.
Dybest	 set	 har	 parterne	 en	 fælles	
interesse	 i	 at	 værne	 om	 et	 attrak-
tivt	 miljø	 og	 en	 fælles	 tolkning	 af	
begrebet	KVALITET	VED	HENNE	
STRAND.	

Generalforsamlingen	2007
Grundejerforeningen	Henne	Strands	
generalforsamling	 afholdes	 lørdag	
den	31.	marts	2007	(dagen	før	Pal-
mesøndag)	kl.	13	i	Blåbjerg	Frisko-
les	hal,	Klintingevej	170,	Stausø.
Den	fælles	strandrensning	vil	finde	
sted	søndag	den	1.	april	(Palmesøn-
dag)	kl.	13.	fra	parkeringspladsen.

Sjældent	 har	 lyngen	 blomstret	 så	
smukt	som	i	år.
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Det	er	ikke	nemt	at	orientere	sig	om	
udviklingen	 i	 Kærgård	 Plantage.	
Henvendelser	 til	 Miljøstyrelsen	 og	
Skov-	 og	 Naturstyrelsen	 forbliver	
ubesvarede.	Ribe	amts	hjemme-side	
(www.ribeamt.dk/sw30218.asp)	
indeholder	 kun	 årgamle	 oplysnin-
ger,	 Cowi	 har	 naturligvis	 mund-
kurv	på,	og	amtets	forvaltning	kan	
kun	oplyse,	at	der	offentliggøres	en	
ny	 undersøgelsesrapport	 –	 formo-
dentlig	i	november.

Ét	 står	 klart.	 Sagen	 overgår	 til	
regionsrådet,	 hvor	 den	 politiske	
behandling	 af	 handlemulighederne	
finder	sted.	
En	beslutning	om	at	sætte	i	gang	vil	
kræve	politisk	mod,	 for	uanset	det	
økonomiske	 omfang	 vil	 aktiviteter	
på	 dette	 område	 kunne	 omveksles	
i	 sygehussenge.	 	 Findes	 de	 politi-
kere?

Det ligner en succes
Sammen	 med	 juninummeret	
udsendte	grundejerforeningen	nogle	
opslag	 udarbejdet	 af	 Varde	 politi-
kreds,	der	advarede	mod	 indbrud	 i	
sommerhus-områderne.	
Kampagnen	 har	 været	 en	 succes.	
Politiassistent	 Jakob	 Madsen,	 Nr.	
Nebel,	 oplyser,	 at	 der	 er	 tale	 om	
et	 fald	 i	 indbrud	og	 tyverier	på	ca.	
33%	i	Varde	politikreds.	Ofte	er	der	
brudt	 ind,	 men	 tyvene	 har	 intet	
stjålet,	fordi	ejere	og	lejere	har	fjer-
net	let	omsættelige	genstande.
De	bulede	varevogne	er	nu	yt.	Den	
moderne	tyv	lejer	”en	bedstefar-bil”,	

er	pænt	klædt	på,	der	er	flere	i	bilen,	
den	ene	bliver	sat	af	på	et	centralt	
sted	for	at	overvåge	evt.	polititrafik,	
servicemedsrbejdere	m.m.	og	dirige-
rer	med	mobiltelefon.
Politiet	 er	 i	 stadig	 kontakt	 med	
udlejningsbureauernes	 servicemed-
arbejdere	 og	 fortæller	 via	SMS	om	
anmeldte	indbrud.
Skærpet	 opmærksomhed	 og	 sam-
arbejde	 med	 politiet	 er	 dog	 stadig	
vigtigt	–	så	ring	hellere	én	gang	for	
meget	til	Politiet	i	Varde,	tlf.	76	95	
14	48.

Det ligner en udsættelse
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Turister,	 som	 suser	 forbi	 Henne	
kirke	 på	 vej	 til	 sommerhuset,	
undrer	 sig	 muligvis	 over,	 at	 der	
ligger	 så	 stor	 en	 kirkebygning	 på	
dette	sted.
Mange	besøger	 i	 vore	dage	Henne-
området	 i	 kraft	 af	 de	 mange	 som-
merhuse,	men	disse	er	 jo	en	meget	
ny	foreteelse	i	forhold	til	kirkens	og	
sognets	ældgamle	historie.	
Egnen	 har	 engang	 taget	 sig	 helt	
anderledes	ud	end	 i	dag,	bl.a.	med	
Filsø,	engang	en	af	Danmarks	stør-
ste	søer.	Meget	af	området	har	hen-
ligget	som	lynghede,	og	landskabet	
har	 været	 præget	 af	 sandflugten,	
som	 på	 et	 tidspunkt	 	 begravede	
nogle	egeskove,	som	vi	kender	det	i	
løvklitterne	i	Blåbjerg	og	Kærgaard	
plantager.	
Et	gammelt	sagn	vil	dog	vide,	at	der	
ude	 mod	 vest	 skal	 have	 ligget	 en	
større	by,	hvorfra	der	kunne	komme	
30	vogne	til	bryllup	i	kirken.	Noget	
sådant	fortælles	dog	også	om	mange	
andre	sogne	langs	kysten.
I	 1955	 var	 der	 1254	 indbyggere	
i	 Henne	 sogn,	 i	 dag	 er	 der	 knap	
900	fastboende,	og	dette	tal	har	de	
senere	år	været	stabilt.	Men	havde	
det	ikke	været	for	turismen,	var	tal-
let	sandsynligvis	lavere.
Men	aflæg	kirken	et	besøg,	 for	det	
er	den	værd.

Der	er	sædvanligvis	åbent	om	som-
meren	inden	for	almindelig	arbejds-
tid	 –	 dvs.	 8-16,	 dog	 ikke	 lørdag	 og	
søndag.
Enhver	kirke	burde	principielt	være	
åben	 altid,	 men	 det	 lader	 sig	 des-
værre	ikke	gøre.	
Søndag	 formiddag	 er	 der	 for	 det	
meste	 gudstjeneste	 enten	 kl.	 9	 el.	
kl.	 10.30	 (se	 den	 ophængte	 plakat	
hos	købmand	Hansen,	eller	brochu-
ren	Varde-egnens	kirker,	hvor	også	
sommerens	velbesøgte	koncerter
annonceres).	
Redaktøren	 af	 dette	 blad	 har	 bedt	
mig	 fortælle	 lidt	 om	 kirken,	 hvad	
jeg	gerne	gør.
Men	 her	 gælder	 begrænsningens	
vanskelige	 kunst,	 for	 der	 er	meget	
at	fortælle.
Et	sogns	historie	er	ofte	knyttet	til	
kirken,	 og	 kirkens	 til	 en	 stor	 eller	
større	gård,	en	herregård.
Og	sådan	også	med	Henne	kirke.

Hennegård,	 som	kan	 ses	med	 vold	
og	 grav	 fra	 Strandvejen	 imellem	
beplantningen	 ca.	 500	 m.	 vest	 for	
kirken,	har	 en	 lang	bevæget	histo-
rie,	som	ikke	skal	beskrives	her.	
Gården	brændte	1831,	men	i	kælde-
ren	under	de	nuværende	bygninger	
finder	man	det	gamle	fundament.
Men	 områdets	 allerældste	 kultur-

HENNE KIRKE -
Et besøg – og en messe – værd    

Af	sognepræst	Bjarne	B.	Sandal,	Henne	Kirkeby.
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historie	skrives	muligvis	i	disse	år,	
idet	 der	 er	 fundet	 en	meget	 spæn-
dende	 bebyggelse	 fra	 vikingetiden	
lige	vest	for	Henne	kirke.
Denne	bebyggelse	har	været	under	
udgravning	af	Varde	Museum	2003-
2005,	og	der	søges	bevilling	til	fort-
sættelse.
Her	 er	 fundet	 tegn	 på	 udstrakt	
værkstedsaktivitet,	 der	 er	 blevet	
spundet,	 vævet,	 smedet	 og	 produ-
ceret	 smykker,	 og	 gjort	 fund,	 som	
viser	 handelskontakter	 til	 Norge	
og	 Vesteuropa,	 muligvis	 til	 Sorte-
havet.

Hennegårds	historie	skriver	sig	til-
bage	 til	 1100-tallet,	 og	 den	 var	 på	
det	 tidspunkt	 Ribe-bispens	 gods.	
Men	 det	 menes,	 at	 der	 forud	 har	
befundet	sig	et	høvdingesæde	her.	
Bispen	hed	i	sidst	i	1100-tallet	Elias	
og	 var	 en	 foretagsom	 mand,	 som	
byggede	dele	af	Ribe	Domkirke.
Det	 er	 sandsynligt,	 at	 han	 har	 en	
finger	med	i	spillet	ved	Henne	kir-
kes	opførelse.	
Og	som	ved	alle	kirkebyggerier	må	
man	 imponeres	 af	 de	 kræfter,	 der	
har	 været	 lagt	 i	 opførelsen	 af	 sog-
nets	gudshus.	

Til	at	begynde	med	har	Henne	kirke	
dog	ikke	haft	den	størrelse,	som	den	
har	i	dag.	
Det	ses	tydeligt	udvendigt	på	kirkens	
murværk,	især	på	kirkens	nordside.	
De	store	hvidkalkede	områder	angi-
ver	tilføjelser	og	ændringer.	
Men	allerede	 ca.	100	år	efter	opfø-
relsen	 er	 kirken	 imidlertid	 blevet	
udvidet	med	et	fag	i	øst	(derfor	har	

vi	dag	et	usædvanligt	langt	kor	i	2	
fag)	og	et	fag	imod	vest	-	til	dels	af	
genanvendte	 kvadre	 eller	 udfyldt	
med	 andet	materiale,	 som	 nu	 som	
nævnt	står	hvidtet.	

Byggestilen	 er	 den	 romanske,	 som	
også	 ses	 på	 de	 3	 små	 oprindelige	
vinduer,	 som	 er	 bevaret	 i	 nordmu-
ren		(udvendigt)	–	1	i	kor	og	2	i	skib	
–	men	de	er	nu	blændet.
Begge	 døre	 er	 bevaret,	 norddøren,	
kvindedøren,	er	tilmuret,	i	syddøren	
fra	 våbenhuset	 sidder	 en	 egetræs-
dør	med	gammelt	beslag	og	sindrig	
lås	med	stor	nøgle	fra	ca.	1500.
Indvendigt	havde	kirken	til	at	begyn-
de	et	bjælkeloft,	sådan	som	det	i	dag	
ses	over	den	vestlige	del	af	skibet.
Sidst	 i	 1400-tallet	 er	 der	 indbyg-
get	 hvælvinger	 i	 korets	 2	 fag	 og	 1	
fag	af	skibet.	Dette	arbejde	er	ikke	
fuldført,	idet	der	er	plads	til	endnu	
2	 fag.	Hvorfor	hvælvbyggeriet	 ikke	
er	afbrudt,	vides	ikke.
Våbenhus	og	 tårn	er	 tilføjet	sidst	 i	
1400-tallet,	 som	det	er	 tilfældet	de	
fleste	steder.

Henne-korset	 er	 fra	 tidlig	mid-
delalder	 og	 lavet	 af	 guld.	 Det	
er	fundet	på	Hennebjerg	i	1849,	
men	er	nu	på	Nationalmuseet.
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Kirkens	indre	rummer	et	rigt	inven-
tar.
Men	 det	 mest	 bemærkelsesvær-
dige	 stykke	 inventar	 er	 nok	 kru-
cifiksgruppen	 på	 korets	 nordvæg.	
Gruppen	 har	 sandsynligvis	 været	
ophængt	 i	korbuen	mellem	skib	og	
kor.
Man	ser	den	korsfæstede	Kristus	og	
til	venstre	for	ham	hans	mor	Maria	
og	til	højre	apostlen	Johannes.
Denne	gruppe	dateres	 så	 langt	 til-
bage	 som	 midt	 i	 1200-tallet,	 dvs.	
tidlig	gotik.
Krucifikset	 viser	 ikke	 smertens-
manden,	som	han	er	at	finde	f.eks.	
på	Elmelunde-krucifixet	(ca.	1350),	
men	det	 ligger	 forlængelse	af	Åby-
krucifikset	 (ca.	1150),	hvor	Kristus	
afbildes	 som	 høvding	 med	 konge-
krone	på	hovedet.	
Ved	nærmere	undersøgelse	 af	 kru-
cifikset	 i	Henne	 kirke	 har	 det	 vist	
sig,	at	kongekronen	på	et	tidspunkt	
er	lavet	om	til	en	tornekrone,	og	der	
har	engang	været	indsat	ædelsten	i	
små	huller	(gruber)	i	kronen.

Noget,	som	enhver	besøgende	umid-
delbart	 lægger	 mærke	 til,	 er	 de	
2	 sidealtertavler:	 Maria	 med	 bar-
net,	 ”rosenkransmadonnaen”	 (på	
sit	 oprindelige	 alterbord),	 og	 Skt.	
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Nicolaus,	 som	nu	hænger	på	nord-
væggen,	 men	 tidligere	 havde	 præ-
dikestolens	plads,	men	da	der	efter	
reformationen	 blev	 opsat	 prædike-
stol,	måtte	han	vige	sin	plads.	Disse	
2	 tavler	 har	 været	 udformet	 som	
skabe,	 men	 lågerne	 er	 desværre	
gået	tabt.
Tavlerne	 stammer	 fra	 1400-tallets	
slutning	 –	 det	 er	 altså	 katolske	
sidealtre,	som	til	alt	held	ikke	blev	
udrenset	 i	 nogen	 billedstorm	 ved	
reformationen.	
De	2	 tavler	 blev	 sidst	 i	 1800-tallet	
forlangt	 indsendt	 til	 Nationalmu-
seet,	men	menigheden	modsatte	sig	
det	og	fik	lov	til	at	beholde	dem.	Og	
godt	det	samme.
Martin	Luther	gjorde	 som	bekendt	
op	med	den	katolske	kirkes	helgen-
dyrkelse,	 og	 Maria	 dyrkes	 ikke	 i	
den	 lutherske	 kirke,	 men	 hun	 bør	
dog	 æres	 som	 den,	 hun	 er,	 Jesu	
mor,	hverken	mere	eller	mindre.	Og	
Nicolaus,	 som	 ifølge	 legenden	mod	
sin	 vilje	 blev	 valgt	 til	 biskop	 i	 Lil-
leasien,	er	helgen	for	børn	og	søfolk	
m.fl.,	 og	 historierne,	 som	 knytter	
sig	til	ham,	er	spændende.
Den	 imponerende	 hovedaltertavle	
fylder	næsten	en	hel	væg.	
Altertavlen	var	oprindeligt	et	 skab	
(en	 sengotisk	 fløjaltertavle),	 hvor	
de	2	skabslåger	med	hver	6	apostle	
blev	 lukket	 for	 midterfeltet	 til	 de	
forordnede	 tider	 (hængslerne	 ses	
bag	søjlerne).
Skabet	 stammer	 fra	 1400-tallets	
slutning	 ligesom	 sidealtertavlerne,	
men	det	er	blevet	udbygget	i	renais-
sancetiden	(ca.	1600-1620).
Og	det	synlige	årstal	1725	hentyder	

alene	til	en	renovering,	der	blev	for-
anstaltet	af	Hennegårds	daværende	
ejer,	 Peder	 Nielsen	 Endorph,	 som	
det	også	står	nævnt	på	tavlen.
																																																	

I	 midterfeltet	 ses	 Gud	 Fader	 med	
Sønnen	 i	 favnen,	 Maria	 med	 bar-
net	 til	 venstre	 og	 til	 højre	 Skt.	
Nikolaus.
Disse	 3	middelalderlige	 altertavler	
er	for	nylig	gjort	til	genstand	for	en	
registrering	på	internettet,	se	hjem-
mesiden	www.altertavler.dk
Den	 smukke	 prædikestol	 (tidlig	
renæssance)	 skyldes	 også	 en	 af	
Hennegårds	 ejere,	 Johan	 Hartvig	
Staverskov,	som	det	bl.a.	står	skre-
vet	på	fodstykket.	Den	øvrige	tekst	
er	vanskelig	at	 læse,	da	de	enkelte	
ord	er	stærkt	forkortet.	Årstallet	er	
1573.
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Lydhimlen	 er	 en	 smule	 yngre,	 ca.	
1625	(højrenæssance).
Oven	 for	 trappen	 til	 koret	 på	 den	
venstre	 side	 sidder	 en	 låge	 med	
våbenskjolde	 for	 omtalte	 Hartvig	
Staverskov	og	hustru	Birgitte	Vind,	
og	initialerne	IHS	og	årstallet	1587.
Lågen	 hidrører	 fra	 disse	 perso-
ners	herskabsstol,	som	vistnok	har	
været	anbragt	lige	neden	for	prædi-
kestolen.
En	 af	 Staverskov-slægten	 giftede	
sig	 1630	 med	 Christoffer	 Hvas,	
der	 var	 en	 betydelig	 krigsmand,																								
som	 i	 33	 år	 tjente	 Christian	 d.	 4.	
og	 Frederik	 d.	 3.	 og	 bl.a.	 deltog	 i	
30-årskrigen	 og	 senere	 i	 svenske-
krigene.	Han	udnævntes	til	ryttero-
berst	og	havde	et	regiment	på	1000	
mand	 til	 hest.	 I	 hans	 tid	 oplevede	
Hennegård	 sin	 storhedstid.	 	 Han	
og	hustruen	ligger	begravet	i	Århus	
Domkirke,	og	 forbindelsen	 til	Hen-

negård	nævnes	på	en	marmorplade	
her	(Ebbesens	kapel).
Et	herskabspulpitur	blev	1776	opsat		
i	 kirkens	 vestende	 af	 Christen	
Sørensen	Rygaard	til	Hennegård	og	
forsynet	med	malerier	af	Kristus	og	
apostlene.	Her	er	kirkens	orgel	med	
7	stemmer	i	dag	placeret.

Kirkestolene	 stammer	 formentlig	
fra	 1587	 og	 står	med	 en	 rokokobe-
maling	 fra	 1776,	 som	 blev	 afdæk-
ket	 og	 genfremstillet	 ved	 kirkens	
istandsættelse	1920.

		

									
Kirkeklokken	bærer	navnet	Maren	
(=Maria)	og	årstallet	1444.
	 	
Illustrationer:	Bjarne	B.	Sandal	og	Jørn	
Bjerre.	Fotos:	PHJ

Livstræ.	
Stolegavl	i	
Henne	Kirke.
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SOLFANG
I	det	gamle	vandrerhjem	har	vi	mange	muligheder	for	at	få	nogle	gode	
stunder,	såvel	vandrere	som	sommerhusbeboere.	Men	der	kunne	godt	
bruges	nogle	venner,	som	kom	med	deres	erfaring	 -	håndværksmæs-
sigt,	musisk	eller	administrativt	-	en	gang	imellem.
På	midtvejsmødet	vil	jeg	sige	mere	om	det	og	fremlægge	en	liste,	hvor	
man	kan	skrive	sig	på.
Mød	op	og	slut	dig	til.
Lotte	Bulow,	Geilbjergvej	105

Den	 tyske	 sommerhuslejer,	 Helga	
Stroesser,	 skrev	 i	 juni-nummeret	
om	Henne	Strand	med	de	stigende	
huslejer,	 rengøringen,	 den	 fyldte	
brændekurv,	toiletpapir	og	forskels-
behandling	af	danske	og	tyske	turi-
ster.
2	 (to)	 af	 vore	 lokale	 udlejningsbu-
reauer	 har	 ønsket	 at	 kommentere	
artiklen:
Købmand	 Hansens	 Feriehusudlej-
ning	og	Schultz-Houstrup.	De	påpe-
ger	 begge	 det	 umulige	 i	 at	 sikre	
brændsel,	 fordyrelsen	 i	 bortfald	 af	
lejers	 frie	 valg	 vedrørende	 rengø-
ring.	 Hertil	 kommer	 generelt	 per-

sonalemangel,	 der	umuliggør	 yder-
ligere	service.	Eurokursen	er	anbe-
falet	 af	 bankerne.	 Lejen	 er	 holdt	 i	
ro	i	de	seneste	år,	men	alligevel	kan	
der	 for	 udlejning	 af	 samme	 slags	
rækkehuse	 konstateres	 en	 lejefor-
skel	på	mere	end	1.100	kr.	pr.	uge	
i	 højsæsonen.	 Det	 anføres,	 at	 de	
landsdækkende	 bureauer	 beregner	
et	 højere	 dækningsbidrag	 end	 de	
lokale.	
Sol	og	Strand	synes	at	ligge	lavest,	
og	 Novasol	 og	 Dan-Center	 topper,	
og	 ingen	 har	 ønsket	 at	 besvare	 de	
tyske	indvendinger.	

Det ligner kun paradiset
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Det	var	ikke	mange	sommerhuse	som	
lå	 omkring	 købmanden,	 Ravmads`s	
butik	 og	 vandrerhjemmet	 i1935.	
Men	i	løbet	af	ganske	få	år	skød	en	
række	badepensioner	og	hoteller	op.	
Ofte	markant	placeret	på	toppen	af	
de	højeste	klitter	i	landskabet.
De	der	byggede	var	ikke	alle	profes-
sionelle	 hotelejere,	 snarere	 tværti-
mod.
De	 fleste	 var	 lokale	 beboere	 fra	
Henne	med	helt	andre	erhverv	som	
baggrund.
Alligevel	 var	 det	 kroejeren	 fra	
Henne	Kirkeby,	Hans	Gammelgård,	
der	 som	 den	 første	 byggede	 ”Hotel	

Henne	 Strand”,	 en	 smuk	 stråtæk-
ket	bygning,	som	i	dag	er	væk.
Derefter	 var	 det	 vinterskolelærer-
inde,	Elisabeth	Jensen,	som	åbnede	
”Strandpensionen”.	 Samtidig	 og	 i	
umiddelbar	 nærhed	 byggede	 hen-
des	bror,	 lærer	Bagger	 fra	Dyreby,	
et	stort	rødt	også	stråtækket	pensi-
onat,	Det	fik	navn	efter	hans	kone,	
”Fru	 Baggers	 Pension”.	 I	 dag	 helt	
renoveret	og	udbygget	til	ejerlejlig-
heder	som	”Nordsø	Klit”.
Stationsforstanderen	 fra	 Henne	
Stationsby,	Brink,	købte	grund	helt	
ud	 til	 havet	 og	 byggede	 den	 hvide	
firkantede	 bygning	 ”Henne	 Bad”	

En lille historie om pensionater
og hoteller i Henne Strand
af	Lotte	Bülow	og	Ebbe	Hinz

Først	Hotel	Henne	Strand.	I	midten	lig-
ger	Købmanden	og	yderst	til	højre	rager	
en	toetagers	bygning	op.	Det	er	Pension	
Henne	Klit.
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med	det	flade	tag.	I	dag	feriekoloni	
for	københavnske	skolebørn.
Familien	 Nissen	 på	 Hennegård	
havde	 en	 slægtning,	 som	 byggede	
pensionatet	”Henne	Klit”	I	dag	igen	
beboelse	for	turister.
Fru	 Jakobsen	 var	 undtagelsen	 fra	
reglen	om	de	lokale	hotelejere.	Som
københavner	 byggede	 hun	 og	 drev	
i	 en	menneskealder	 den	 fine	 ”Klit-
gården”	 med	 de	 røde	 mursten	 og	
det	bløde	stråtag.	 I	dag	 ført	videre	
i	 den	 oprindelige	 stil	 af	 familien	
Frederiksen.
Helt	 nede	 syd	 for	 Henne	 Strand	
ved	Hennemølleås	udløb	byggede	to	
københavnske	 damer,	 frk.	 Thorup	
og	 fru	 Frandsen	 en	 badepension.	
De	 fik	 arkitekten	 Poul	 Henning-
sen,	 som	 de	 havde	 et	 personligt	
kendskab	til,	til	at	tegne.	 	En	hvid	
bygning	med	grønt	tagpaptag	i	for-
skudte	planer.	Bygget	ind	i	den	klit,	
bygningen	selv	skulle	ligne.

Alle	 disse	 store	 huse,	 pensionater	
og	hoteller	lå	altså	i	det	forholdsvis
øde	 klitlandskab	 med	 få	 sommer-
huse	 omkring.	 Men	 hver	 sommer	
fyldtes	 de	 af	 gæster,	 der	 kom	 igen	
år	efter	år.
Fra	 en	 af	 gæstebøgerne,	 som	 har	
overlevet	 Fru	 Baggers	 pensionat,	
fremgår	 det,	 at	 der	 allerede	 i	 30-
erne	 var	 tyske	 ”badegæster”	 ved	
Henne	Strand.
Selvom	flere	af	de	gamle	pensiona-
ter	 og	 hoteller	 siden	 er	 både	 reno-
verede	og	udbyggede,	kan	man	i	de	
fleste	tilfælde	endnu	skimte	kontu-
rerne	af	de	oprindelige	huse.
De	fortjener	hver	for	sig	deres	egen	
selvstændige	beskrivelse.	De	histo-
rier	 vender	 vi	 tilbage	 til	 i	 de	kom-
mende	blade.
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De	 to	 badepensioner	 ligger	 fra	 venstre:	 fru	
Baggers	pensionat	og	Henne	Bad.	
Helt	til	højre	det	gamle	Hotel	Henne	Strand.
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