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SOMMERBIRDS  CHOKOLADER 
SMART HØRTØJ TIL DAMERNE 

Butikken 
Kunst - kunsthåndværk -
brugskunst samt diverse lækre 
delikatesser.  
Caféen 
Cappuccino, café-latte, es-
presso, alm. Kaffe, cacao , 
samt forskellige téer. Hertil 
forskellige frugttærter samt 
cookies 
 

Åben: lørdag 11 - 17      
 

HELNÆS KUNST OG HÅNDVÆRK 
STÆVNEVEJ 9, Tlf. 63 73 70 13 
 

Kjær`s tilbud 
juli, august, og september: 

 
Eksotisk fiskecocktail 

Dampet fisk anrettet i cocktailglas med skaldyr og ananas i 
karrydressing  

Helstegt kalkunbryst  
med coleslaw, grøn salat, paprikakartofler og whiskyfløde-

sauce 
Rabarber flødeisbombe 

pyntet med pistacieskum flødeskum 
Pris kr. 99,- 

Minimum 10 couverter 
Rekvirer venligst nyt menukort 

 

HELNÆS  

KUNST OG HÅNDVÆRK 

Kirkebjergvej 17, Flemløse, 
5620 Glamsbjerg  
tlf. 63 72 00 30 www.kjaers-lunch.dk 

Ved etablering af tram-
pestier kunne lodsejerne en 
gang for alle slippe for  
irritation over nedtrådte 
planter og for den personli-
ge risiko ved at køre med 
tunge maskiner helt ud til 
klintens kant.  
 
NATURHISTORIE 
af Per Damsgaard-Sørensen, 

 
Så snart man prøver at defi-
nere natur og kulturlandskab 
vil man opdage, at man kom-
mer ud i vanskeligheder. I et 
område som Helnæs eksiste-
rer den oprindelige, ikke-
menneskeskabte natur kun i 
havstokkens få meter og i 
klinternes friske skred. Alt 
andet, vådområder, skove og 
madens udyrkede områder 

afspejler menneskelig aktivi-
tet, der måske ikke i øjeblik-
ket er aktiv, men hvis den på 
ny går i gang, kan forholde-
ne hastigt ændres, og hvad 
mere er, hvis den menneske-
lige aktivitet fortsat holdes 
svag, vil forholdene ikke 
forblive, som de er, men vil 
udvikles til noget andet. I 
disse år bevæger vi os fra en 
tid, hvor landskabet var en 
umiddelbar økonomisk res-
source, der kunne tjene til 
agerdyrkning, til skovhugst, 
til kreaturgræsning osv., 
imod en tid, hvor landskabet 
skal være ramme om ople-
velser også for den del af 
befolkningen, der ikke lige 
bor her på stedet. ”Naturen”  
opfattes ofte, som en arv 
overgivet fra tidligere slægt-

led, og noget som vi har 
pligt til at tage vare på over-
for kommende generationer, 
og det er selvfølgelig rigtigt, 
at vi har pligt til at bevare 
den størst mulige forskellig-
hed i dyr, planter etc. En 
række områder i landet har 
fået en beskyttelsesstatus, 
men også mindre veldoku-
menterede steder bør tilgo-
deses, især hvis vi udtænker 
visioner for et område. Igen 
viser det sig, at en række 
landskabsområder er omfat-
tede af love og bestemmel-
ser, der allerede har fastlagt 
disse områders skæbne, såle-
des at lokale kræfter kan 
glæde sig over, at de kun 
skal være opmærksomme på, 
når og hvor de bør gå ind i 
en dialog med forvaltende 

myndigheder. Lad os se på 
nogle af de naturtyper, som 
vi træffer på Helnæs, og se 
på hvor det kunne være hen-
sigtsmæssigt at have øjnene 
åbne. 
 
Strandene 
Der er hævd på, at man må 
færdes og tage kort ophold 
langs havstokken. Det gæl-
der også de områder langs 
Maden, der oftest bruges til 
badning, men bortset fra få 
sommerdage er tilstrømnin-
gen beskeden, især da de 
eksisterende veje er med til 
at begrænse den, og struktu-
rerne er så robuste, at der 
vanskeligt sker slitage. Hel-
næs´ kyster er populære 
blandt lystfiskere, hvilket er 
i overensstemmelse med 
Fyns amts hidtidige interesse 
om at udvikle lystfiskeri-
bestemt turisme. 
 
Øvrige kystzone 
Kysten fra Helnæs Sommer-
land forbi Helnæs fyr til Hel-
næs Made er en klintkyst 
med en tilgængelig stenet 
forstrand, utilgængelige, krat 
og græsklædte skrænter og 
over dem dyrkes jorden helt 
ud til klintens kant. Imidler-
tid består klinten flere steder 
af en lertype  fra sidste mel-
lemistid, der ….  
Fortsættes på side 2 

 

Trampestier eller traktorulykker? 

 Debatten om Herrens Mark 
side 5 

Om Helnæs Sommerland  
side 9-10 
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Sommeren er over os 
 
Sommeren er over os. Skt. Hans aften blev en udendørsop-
levelse for rigtig mange og bålene blussede rundt i Helnæs- 
bugten og på Helnæs, hvor man samlede sig i mindre grup-
per med sine naboer, med venner eller i stort tal mødte frem 
til de større bål på strandene. Mange – også udefra - kom-
mer til Helnæs for at opleve den særlige atmosfære, denne 
aften rummer. Det er her man møder mennesker, man kun 
sjældent ser. Det er her, der udveksles nyheder og gives 
beskeder, man ellers skulle have givet dagen efter. Det er 
også tidspunktet, hvor feriemål og sommerlandet rundt om-
kring fyldes til bristepunktet af mennesker, der ønsker at 
stresse af. 
 
HelnæsPosten holder ikke ferie. Vi har i dette nummer med-
taget artikler om vandringer i naturen, om sommerlandet, 
om børns naturnydelse etc. etc. Vi kommer atter ud med et 
blad, hvis indhold forholder sig til livet, som det leves på 
Helnæs. 
 
Det særligt glædelige er at konstatere, at flere og flere har 
taget udfordringen op, til at skrive i bladet. Det er særdeles 
tilfredsstillende at der i dette nummer er indlæg, som direk-
te tager del i den debat, vi opfordrede til. Vi forlanger ikke, 
at man skal planlægge de næste 10 år for Helnæs udvikling, 
men at have drømme og skrive om dem, finder HelnæsPo-
stens redaktion spændende.  

HELNÆSPOSTEN  
UAFHÆNGIG AF POLITISKE,  ØKONOMISKE OG FORENINGSMÆSSIGE INTERESSER          
STÆVNEVEJ 7, STÆVNEVEJ 7, STÆVNEVEJ 7, STÆVNEVEJ 7, HELNÆSHELNÆSHELNÆSHELNÆS, 5631 , 5631 , 5631 , 5631 EBBERUPEBBERUPEBBERUPEBBERUP.TLF. 64 77 14 72 .TLF. 64 77 14 72 .TLF. 64 77 14 72 .TLF. 64 77 14 72         

E-MAIL: OTTOARP@TDCADSL.DK 

HELNÆSPOSTEN UDKOMMER GRATIS HVER MÅNED TIL SAMTLIGE HUSSTANDE 
PÅ HELNÆS INCL. SOMMERHUSE 

REDAKTIONSUDVALG: OTTO ARP ( ANSV. ) , POUL DREISLER, HELLE BLUME AN-
DRESEN, NIELS ELLEBÆK, ANNE K. HANSEN. JAKOB HAAHR,  EIGIL KRISTENSEN, 

ANDERS LYNG, ANDERS LUNDBECK RASMUSSEN,  ARNE RASMUSSEN 

( Ø STERGAARD )  

FOTO: HELLE BLUME ANDRESEN 
ANNONCEADMINISTRATION OG ABONNEMENTER: ULLA DREISLER 64 77 13 72 

E-MAIL: DREISLER@MAIL.DK 

NYTEGNING AF ANNONCER: NIELS ELLEBÆK, TLFTLFTLFTLF. 64 77 13 07 /. 64 77 13 07 /. 64 77 13 07 /. 64 77 13 07 /     40 38 30 4540 38 30 4540 38 30 4540 38 30 45    

LEDER                                                        

fortsat fra forsiden 
i fugtige perioder kan optage 
store vandmængder, og der-
ved blive så smattet, at hav-
stokken bliver umulig at 
passere. De passerende søger 
derfor op på klintens krone, 
og går frem i den dyrkede 
ager til gene og irritation for 
lodsejerne. Mange steder i 
Danmark, herunder også 
flere steder langs Sydfyns og 
Langelands kyster er der 
truffet økonomiske aftaler 
mellem kommuner og lods-
ejere om etablering af tram-
pestier. der kun anvendes af 
gående,  og ikke er åbne for 
cyklister eller ridende. Her-
ved kunne lodsejerne en 
gang for alle slippe for  irri-
tation over nedtrådte planter.  
De kunne slippe  for den 
personlige risiko ved at køre 
med tunge maskiner helt ud 
til klintens kant, Og alle 
andre end de få i traktorer-
nes førerhuse kunne få del i 
den meget smukke udsigt 
over Lillebælt med skibe og 
på visse årstider titusinder af 
rastende trækfugle. 
 
Skovene 
Ved udskiftningen af Hel-
næs jord i 1700-tallets slut-
ning fik hver gård en  skov-
parcel. Skovene er i dag fort-
sat delt imellem adskillige 
lodsejere. Der sker en hugst 
af træ til brug som brænde. 
Samtidig med, at den gene-
relle økonomiske situation 
for skovbrug i Danmark er 
alvorlig, sikrer opdelingen 
imod en driftsform, hvor der 
sker større afdrivninger i 
skovene. Den fortsatte pluk-
hugst sikrer, at  genvæksten 
af træer alene sker ved stub-

skydning eller selvsåning. 
Driftsformen sikrer den nu-
værende skovtype med dens 
rige skovbundsflora.  
 
Maden  
Maden er en for Helnæs 
enestående naturtype. En 
oprindelig vig er i århundre-
dernes løb blevet opfyldt af 
sandodde uden på sandodde. 
I slutningen af 1700-tallet 
blev området lukket af med 
et dige mod havet, en pumpe 
regulerede derefter grund-
vandstanden, og det over-
skydende vand blev via grøf-
ter ledet ud i Lillebælt. Den 
nuværende situation er, at 
næsten al planteavl på Ma-
den er ophørt, og grund-
vandstanden øget, hvorved 
der er opstået flere søer i 
Maden, men det er vigtigt at 
gøre sig klart, at det forvalt-
ningsmæssige formål for den 
aktuelle tilstand i dag ikke er 
at sikre ”naturen” på Hel-
næs, men at sikre en udfæld-
ning af det overskud af 
kvælstof og fosfor, der 
strømmer ned fra de omgi-
vende marker, før det som 
det  ellers skete tidligere, alt 
sammen  ville ende i Lille-
bælt, eller sagt med andre 
ord: Helnæs Made gøres til 
et biologisk filter for de om-
givende landbrugsvirksom-
heder. At Maden så kan se 
smuk ud, og at den kan til-
trække fugle og dyr er en 
anden sag. Maden er således 
et meget ustabilt biologisk 
system. Man kan ved at æn-
dre udpumpningen gøre Ma-
den mere tør, eller mere 
oversvømmet. Den nu græs-
klædte flade, er kun  
 

 

 

Der er i juni måned observeret et stort antal kaniner på 
Stævnevej.  
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Promillekørsel på  
Helnæs ?  
Jeg har længe haft lyst til at 
skrive et læserbrev vedrøren-
de den tilsyneladende næsten 
"hævdvundne ret" til at køre 
bil på Helnæs i spirituspåvir-
ket tilstand. Det er bare ikke 
så nemt. Som ung mistede 
jeg en kammerat, som var 
indblandet i en ulykke, hvori 
der også var spiritus. Jeg 
lovede mig selv, at dét ville 
jeg ikke acceptere. Jeg har på 
fornemmelsen, at nogle få på 
Helnæs af og til er på den 
forkerte side af promille-
grænsen, og næste gang hvor 
jeg er "sikker" eller bare 
"næsten sikker", vil jeg gøre 
mit til, at der ikke køres vide-
re. Første forsøg vil selvføl-
gelig være at inddrage nøglen 
og hjælpe vedkommende 
hjem på anden vis, og så se-
nere søge at få en snak om 
den yderst farlige blanding af 
benzin og alkohol. Andet 
forsøg vil jo nok være at søge 
hjælp et andet sted.  Det er 
ikke nemt at skrive et brev 
som dette, og det har været 
længe undervejs, og derfor 
blev jeg ved sidste møde i 
beboerforeningens bestyrelse 
utrolig lettet, da problematik-
ken fra anden side blev 
nævnt, og det gik op for mig 
at egentlig alle andre i besty-
relsen havde samme hold-
ning omkring det uacceptable 
i den farlige blanding, og at 
det er alles ansvar, at det ikke 
foregår, og endelig at besty-
relsen fremover tydeligt vil 
signalere, at det er uaccepta-
belt.  
Hjælp mig til at forstå at jeg 
tager fejl med hensyn til 
"denne næsten hævdvundne 
ret"!  
Eigil Kristensen, Helnæs 
Camping  

LÆSERBREVE 

 

Forleden dag var der en der 
sagde, til mig; ”at gå i kirke 
føles ligesom at komme ind 
i 1800-tallet”. 
 
Og det er nok rigtigt, at det 
at holde fast i de gamle 
former i kirken på mange 
mennesker virker for stift 
og konservativt. I det mind-
ste indtil man har lært for-
merne at kende. Men det 
tager lang tid. Mindst et år 
med regelmæssig kirke-
gang. Og så langt rækker de 
flestes tålmodighed ikke i 
dag, hvor vi er vant til, at 
alt er gennemtygget og let 
fordøjeligt. Det er sikkert 
også rigtigt, at der gøres for 
lidt, for gøre kirkedørens 
tærskel lavere for nye kir-
kegængere. 
 
Men det er alligevel ikke 
rigtigt, at det at gå i kirke er 
ligesom at komme ind i 
1800-tallet. For i kirkens 
gudstjeneste fremsiges tros-
bekendelsen, som den lydt 
siden det 700-tallet. Her 
synger vi salmen ”O du 
Guds lam”, ligesom menne-
sker i det 4. århundrede. 
Ved altergangen læses ind-
stiftelsesordene fra evange-
lierne, som de lød for apost-
lene i det 1. århundrede.  
Og som det sidste i enhver 
gudstjeneste lyses Herrens 
velsignelse, som er ældre 
end kristendommen selv. 
For den optræder allerede i 
den jødiske gudstjeneste i 

det 5. århundrede før Kristi 
fødsel. 
Og når alt i det samfund, 
der omgiver os forandrer 
sig, med større hastighed 
end nogensinde før, så er 
det måske godt, at der er 
noget, der forbliver det 
samme. 
 
For selvom ethvert menne-
ske lever et enestående liv, 
så har vi alle fået livet på 
samme vilkår. Selvom hver 
tidsalder har nye spørgsmål 
og problemer, som var 
ukendte i fortiden, så er 
tilværelsens grundlæggende 
spørgsmål og problemer de 
samme. Tilværelsen rum-
mer nemlig fænomener, 
som vi aldrig kommer til at 
kunne forstå eller forklare 
endeligt. Kærligheden og 
døden f. eks. Uanset hvor 
meget vi begriber af verden 
og uanset hvor godt vi ind-
retter den, vil der altid være 
noget, vi ikke kan forstå. 
En lidelse, vi ikke kan fatte. 
En lykke, vi ikke kan rum-
me. Det er det kirke og 
gudstjeneste handler om.  
Mens politik handler om 
det, der kan og skal foran-
dres, handler religion om 
det der altid vil være et 
grundvilkår. 
 
Derfor skal kirken ikke 
have alt for travlt med at 
følge med tiden og tale 
samtiden efter munden. 
Den må hellere selv lytte til 
det budskab, som vore for-
fædre rejste bygningen for 
at rumme. Og dele det med 
enhver, som vil høre det i 
lyst eller nød, glæde eller 
sorg  

åben, så længe som den fler-
årige vegetation holdes nede 
ved afgræsning. Kan der 
ikke skaffes græssende krea-
turer vil hele området sprin-
ge i krat, således som der 
allerede nogle steder ses 
tilløb til,  og om ikke mange 
år kan Maden ende som en 
skov. På samme måde vil 
kvælstofsituationen i de frie 
vandarealer bl.a afhænge af 
det landmandskab, som ud-
føres i de tilgrænsende area-
ler. Et synligt mål herfor vil 
det være, hvis vandarealerne 
i perioder gror til med sam-
menhængende algevækst. 
Forvaltningen af Maden vil 
efter kommunalreformen 
fortsat ligge i Skov- og Na-
turstyrelsen. For almenheden 
vil det være af betydning at 
der fortsat sker en friholdelse 
af de dele af Maden, der 
rummer særligt interessante 
plantesamfund, ligesom der 
bør sikres fuglelivet mulig-
hed for gode ynglemulighe-
der, og for rastemuligheder 
for trækfugle som led i den 
kæde af vådområder, der 
strækker sig langs kysterne 
af Lillebælt. 
 
Helnæs Hale og  
Bobakkerne 
 Det må betragtes som et 
uvurderligt gode, at disse 
områder, der danner en ind-
gang til halvøen i dag er fre-
dede. Helnæs vil også frem-
over have mulighed for at 
give naturoplevelser såvel til 
den, som søger frisk luft og 
ro, til den som søger mere 
specialiserede naturstudier, 
til højskolens landskabsma-
lere, til lystfiskerne og de 
badende 
 
Per Damsgaard-Sørensen bor i 
Odense , men har sommerhus på 
Syrenvænget 7, Helnæs 

PASTORENS KLUMME 



På Møntergården i Odense er 
der en udstilling om oldti-
den, hvor bl.a. Peter Jakob 
Runges bronzefund er udstil-
let. 

4 HELNÆSPOSTEN  JULI 2006  

 

Hvilke værdier ligger der i 
skiftet fra bylivet i Gentof-
te til Helnæs naturidyl 
 

FRA GENTOFTE TIL HELNÆS 
Af Gerner Bauer 

 
Siden jeg for snart 22 år si-
den første gang kørte over 
dæmningen til Helnæs, har 
der ligget et ønske om at 
lære mere om øens natur og 
historie, og ikke mindst om 
de mennesker der bor og 
lever her. 
 

Det har vi – Pie og jeg – fået 
mulighed for de sidste 3 år 
og vi har oplevet det store 
under, at den kontrast der 
ligger i at arbejde hele ugen i 
det travle byliv med base i 
Gentofte og den tætte kon-
takt til naturen og de menne-
sker vi har mødt på Helnæs 
har givet og giver os en 
kæmpe indsprøjtning af 
energi og nye ideer i hverda-
gen. 
 

Naturen og os 
Hvad er det så naturen på 
Helnæs giver os byboere? 
Der er højt til loftet og man 
fornemmer årstidernes skift 
kraftigere end andre steder 

ligesom en tur på Maden 
hver gang er en oplevelse. 
Efteråret og forårets fugle-
træk er noget der fæstner sig 
i hukommelsen og giver os 
mange indtryk som specielt 
jeg, som instruktør, bruger 
meget i min undervisning. 
 
Som oplevelsesområde er 
området stort nok til, at vi 
ikke keder os og selv om der 
er faste ruter er der alligevel 
så mange muligheder for at 
se og udforske naturen på 
alle tider af året, at vi hver 
gang får inspiration og sam-
ler op til næste runde i byli-
vet. 
 

Kunst og Antik 
Noget af det vi sætter højt er 
de mange kontakter vi efter-
hånden har fået på øen hos 
Gallerierne og i Antikken 
hos Susanne og Anders. Den 
gode snak om kunst og kul-
tur har lært os meget om den 
fynske kunsttradition og er 
medvirkende til at vores 
kunstinteresse holdes intakt. 
Fra Helnæs er der heller ikke 
langt til andre unikke ople-
velser f. eks. Gamtofte Kirke 
med Peter Brandes glasmo-

saikker og hele det vestfyn-
ske område har så mange 
værdier at når vi endelig 
tager ”udenøs” er der også 
kvalitetsoplevelser. 
 

Helnæsboerne 
Mange taler om det helt spe-
cielle ved deres egn og det 
skal med det samme siges, at 
Helnæs også har sin helt 
specielle charme som helt 
sikkert stammer fra øens 
beboere. Der er altid tid til 
en snak og en venlig be-
mærkning – og en aften i 
forsamlingshuset til f.eks. 
årets dilletantforestilling 
glemmer man jo aldrig. Her 
mødes alle og får et godt 
grin og en sjov aften med 
svingom. 
Der er altså mange energigi-
vende elementer i kontrasten 
mellem det daglige byliv og 
det mere stille opladende 
weekendliv på Helnæs. 
 

Møntergården i 
Odense  

Kontrastens energi KORT NYT 

Med Hjemmet ude 
på landet 
En journalist og en fotograf 
fra ugebladet ”Hjemmet” har 
været på Helnæs og lavet en 
reportage. De skulle finde et 
sted langt ude på landet, 
hvor der ikke skete så meget. 
Valgte de det rigtige sted? 

 



Når der er noget der 
”truer” os på Helnæs, er 
der hidtil  dukket menne-
sker op, som har fundet 
nye veje til at komme vide-
re 
 

DEBAT 
Af Anne Hansen 

 
Et lille tilbageblik på Helnæs 
før Johs. Nørregård Frand-
sen. 
Når der er noget der ”truer” 
os på Helnæs, er der hidtil  
dukket mennesker op, som 
har fundet nye veje til at 
komme videre. Assens blev 
storkommune allerede i 
1966. Sognerådet på Helnæs 
blev nedlagt. I starten føltes 
forandringen ikke så stor, 
men efterhånden følte vi, der 
manglede kontakt til kom-
munalbestyrelsen. Der op-
stod et behov for et talerør til 
bestemmelsesstedet. En flok 
helnæsboere dannede en 
arbejdsgruppe, der efter en 
rundpørge  og en aften i For-
samlingshuset dannede Be-
boerforeningen. Den blev 
kontakten mellem Helnæs og 
Assens. 
 

Lokalarkiv 
I 1970erne var der en ten-
dens til, at meget gammelt 
var værdiløst og skulle kas-
seres. Der var en person, der 
kunne se, at et stykke kultur 

var ved at gå tabt. Han gjor-
de andre interesserede og fik 
oprettet et lokalhistorisk 
arkiv, der også rummer  nog-
le museumsgenstande. De 
mange henvendelser til arki-
vet viser, at ideen var god. 
J.N.F. citerede:” Man har 
ikke rødder, man har fød-
der”. Ikke enig. 
 
Folkeskolen nedlagt 
I 1990 da folkeskolen lukke-
de, var det et trist tilbage-
skridt for Helnæs. Et sam-
lingssted forsvandt og det 
blev et sørgeligt syn med de 
tomme bygninger. Men så 
dukkede der en ildsjæl op 
med den gode ide, at der 
kunne etableres en Højskole 
i bygningerne. Helnæsboer-
ne bakkede op om ideen og 
en hel del personer lagde 
mange arbejdstimer med at 
få Højskolen op at stå. 
 
Større Sommerland 
På et tidspunkt var der for-
slag fremme om en væsent-
lig udvidelse af Sommerlan-
det. Helnæsboerne var enige 
om at protestere. Helnæs 
skulle nødig ende som et 
reservat, hvor der ikke læn-
gere er helårshuse med ar-
bejdende mennesker om 
vinteren. Protesten blev taget 
til efterretning. 

Manglende kommunikati-
on 

Da vor  brugs/købmand buk-
kede under, var det et meget 
stort savn for mange Hel-
næsboere. Ikke mindst soci-
alt – der mødte man andre – 
der hørte man nyt  - der læ-
ste man opslag. Der viste sig 
endnu engang en udvej i 
hvert fald hvad angår kon-
takter og nyheder her på 
Helnæs. Nogle ildsjæle tog 
initiativ til at starte en lokal 
avis, så man gennem den bl. 
a. kan holde sig a jour med 
nyt om Helnæs. 

Konklusion 

J.N.F.s foredrag var fornøje-
ligt og hans udsagn om, at et 
lokalsamfund er et spørgs-
mål om følelser, er jeg helt 
enig med ham i, men jeg tror  
f.eks. ikke at landmandsliv – 
udvikling kan regnes ud vi-
denskabeligt på et universi-
tet.  Man kan ikke på for-
hånd bestemme, hvordan 
man ønsker udviklingen skal 
være de næste 10 år, men 
være på vagt og  stå sammen 
og handle, når ugunstige 
situationer opstår. Kloge folk 
har sagt: Lær af fortiden – 
lev i nutiden – virk for frem-
tiden.  
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Udvikling kan ikke regnes ud   
på et universitet 

Vi vil gerne være 
os selv - og dog 
 

Om den vanskelige balan-
ce mellem stagnation og 
udvikling 

 
DEBAT 
Af Bodil Storm 
 

 Jeg synes det var et spæn-
dende og morsomt foredrag 
Johs. Nørregaard Frandsen 
holdt om sine betragtninger 
over fremtidens IT-samfund 
og vores plads i det globale 
samfund. Ja, og hvad vil vi 
så med Helnæs i den sam-
menhæng? Ja, hvad vil vi 
egentlig? Vi vil gerne være 
os selv, helst ikke for mange 
turister, selvom der altså 
også er nogle, som lever af 
turisterne. Men vi vil også 
gerne lægges mærke til og 
tages alvorlig! Det er lidt 
som at blæse og have mel i 
munden, og det kan altså 
ikke lade sig gøre. For mig 
at se, er det vi kan gøre, at 
være opmærksom på de ting, 
der sker omkring os, i kom-
munen og i samfundet uden 
for vores lille halvø, og gri-
be de muligheder, der duk-
ker op. Vi kan jo ikke stoppe 
udviklingen, men kan vi 
styre den? Ikke ret meget 
tror jeg. Og alligevel. Da 
Helnæs fik Højskolen, var 
det en form for styring. Tho-
mas Bruun fik en god idé og 
blev bakket op af lokalbe-
folkningen. Hvis det ikke 
var sket, tror jeg ikke det var 
blevet til noget med den 
Højskole. Men hvorfor den 
store opbakning af de loka-
le? Jo, for vi var bange for, 
at der ellers skulle blive 
flygtningelejr i den gamle 
skole, og det var der ingen, 
der ønskede. Så lidt styring 
skal der til. Vi holder vel 
alle sammen af naturen. En 
tur i skoven, på stranden, 
ved vandet, at gå en tur, at 
lede efter rav eller fossiler, 
finde orkidéer på Maden, 
plukke anemoner i skoven, 
er en lise for sjælen, og det 
skal vi værne om. Men sam-
tidig skal der være plads til 
udvikling, det skal være et 
levende samfund herude. 
 



 

Noget af det, der er interes-
sant ved livet, er at iagttage 
mennesker. Hvert år rejser 
vi hundreder og sågar nog-
le gange tusinder kilometer 
væk for at se folk agere i 
forskellige kulturer. Så 
langt behøver vi slet ikke 
at rejse.  
 
EKSPEDITION 
Af Jakob Haahr 

Her på Helnæs behøver vi 
blot at smøre en madpakke, 
gå ned til vandet, låne en båd 
og så kan vi sejle ud i en 
spændende verden. Mit for-
mål med smakkejollen 
”Vigø’s” første ekspedition 
ud i Helnæsbugten er at se, 
hvorledes friluftslivet udle-
ver sig i denne. 
 
Stævner ud fra Helnæs Møl-
le, smakkesejl og fok sættes. 
Vind ind agten for tværs og 
”Vigø” skyder en god fart 
tværs over bugten. Ankom-
mer efter halvanden times 
sejlads til Faldsled og den 
moderne marina. Her finder 
vi kølbådene og de større 
sejlbåde og den 5-stjernede 
kro. Det koster penge at have 
en båd liggende her, og det 
koster penge at købe en båd. 
Nogle gange mange penge. 
Derfor er det heller ikke alle, 
der har råd til en båd, og 
derfor er det også en speciel 
type friluftsfolk, der kommer 
her. Her er man lidt bedre 
bemidlet, antrækket er af-
slappet, men pænt, og der 
bandes ikke højlydt. Marina-
en er et mødested, og der er 
atmosfære – også ikke-
bådejere køber is i kiosken 

og vandrer op og ned ad 
kajen - både af forskellig 
slags anskues. Mennesker 
dypper tæerne i vandet, 
imens ord svæver fra mund 
til øre – ord, der igen retur-
neres med ord eller smil.  
Jeg har aldrig helt forstået 
disse både. Bevares, det er 
muligt at sejle i disse dybt-
gående kølbåde til Sverige 
og nogle af dem skyder en 
god fart. Men ulempen er 
stor – den enkelte skipper er 
tvunget til at holde båden på 
dybt vand eller i havnene. 
Kølbådene kan ikke som 
f.eks. smakkejollen gå ind på 
hver eneste lille strand eller 
eng, som jo er det, jeg synes 
er fascinerende ved at sejle. 
  
Der sejles mod nord. På 
Damsbo strand udlever ba-
defriluftslivet sig. Fra smak-
kejollen ser jeg en pige stå 
ude i vandet. Hun er lettere 
anspændt, hun skal virkelig 
tage sig sammen for at kom-
me under. Nu kan jeg se 
munden bevæge sig - hun 
tæller til 10 (Hvem har ikke 
prøvet det?). På 10 –  kaster 
hun  kroppen ud i et svæv – 
herefter et plask -  så har hun 
hovedet under vandet, hun 
tager et par svømmetag – nu 
rejser hun sig op af vandet, 
og man kan se på hende, hun 
er som et nyt menneske, 
genfødt i havvandet. Livs-
glad og med hoftesvaj van-
drer hun tilbage mod land og 
sand.  
 
Sejler længere op langs ky-
sten – fra jollen på vandet 
iagttages  græsningsarealer, 

små levende hegn, sten og 
tagrør. Jeg kommer til den 
gamle stejleplads, hvor Hår-
by-fiskerne i gamle dage 
holdt til. Den ligger lige over 
for Nappen. Her er nogle 
tagrør, der trænger til at bli-
ve høstet, en gammel tjære-
gryde og et par ældre helt 
faldefærdige hytter. Hårby-
fiskerne fragtede med deres 
hjulbøre fisk hjem herfra. 
Her ligger to shelters. En 
shelter er en slags permanent 
bivuak, et overnatningssted 
for friluftsfolk på tur. Pro-
duktionsskolen i Fåborg 
byggede til dette sted en 
shelter i træ for 4-5 år siden. 
Og for et par år siden var jeg 
sammen med en flok unge 
mennesker fra Korsløkke 
ungdommskole og en tække-
mand med til at bygge en 
tagrørsshelter her. Det tog en 
weekend at bygge den – må-
ske er det verdens første 
tagrørsshelter. Tagrørsshelte-
ren passer nydeligt ind i 
landskabet.  
Shelterne på den gamle stej-
leplads skal ikke bookes i 
forvejen, man sejler blot 
over til dem. Det koster in-
genting. 
Jeg nyder stejlepladsens uor-
den og ustruktur. Historier er 
gemt her, der er plads til 
opdagelse, det er som at gå 
på et gammelt loft. Den dag 
der bliver ryddet op på loftet 
og gammelt skrammel kørt 
væk, så forsvinder mystik-
ken. 
Sådan er det også her. En 
dag bliver også dette 
”hemmelige sted” ramt af 
naturforvaltningens arme. 

De gamle hytter bliver nok 
hevet ned og i stedet etable-
res noget pænt og nobelt. 
Der opsættes måske fugle-
tavler og skilte, og græsset 
bliver slået, og der anlægges 
en bro. Det bliver nok så 
pænt, at jeg ikke gider at 
være der mere. Men ind til 
den dag kommer, vil jeg 
lægge min vej forbi, bo i 
tagrørsshelteren og sparke 
lidt til den gamle hytte, der 
allerede er mere end falde-
færdig, og glædes ved, at der 
endnu findes pletter i Dan-
mark, der ikke er ”friseret”.  
Vi har behov for rod, uorden 
og skrammel - også i land-
skabet. Det er her, eventyrer-
ne er. 
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Helnæsbugten og friluftslivet 



 

Fra shelterne sejler jeg over 
til Nappen, hvor en bro går 
ud i vandet. Det er ikke så 
dybt her. På det dybeste - vel 
1,5 meter. Det her er fritids-
fiskerens paradis. Her leves 
et helt andet bådliv, end det 
vi var vidner til på marinaen. 
Det er et af de få steder i 
Danmark, hvor ”nyt er yt” -  
en ny 4-hestes yamaha-
motor er dog accepteret.  Her 
er mest små motorbåde. 
Nogle til transport, flest pri-
mært til fiskeri, og materialet 
er hovedsageligt glasfiber.  
Om foråret og om sommeren 
er her liv. I fællesskab byg-
ges broen op. Der repareres 
og males. Glasfiber bruges 
her på samme måde som 
gaffatape bruges i resten af 
landet. Stedet her er møde-
sted for fritidsfiskere, efter-
lønnere og pensionister, og 
jeg mindes ikke, jeg har set 
en raceren hund her. Bilen 
må godt være nogenlunde 
pæn, selv om det gængse er 
en genstand med motor og 
fire hjul, der lige kan rulle 
herned. Påklædning er kedel-
dragt, slidte cowboybukser 
eller waders. Der bliver ske-
let lidt, hvis antrækket er 

”pænt”. 
Snakken går livligt hernede 
– der drikkes kun Tuborg og 
Carlsberg i begrænsede 
mængder - i stedet er det 
discount-øl eller Vestfyns 
Classic, der hældes ned. Der 
snakkes meget om fiskeri – 
om  hvad der var i garnet, 
eller hvad der blev røgtet fra 
ruserne, og her kan mange 
også høre nærmest endeløse 
forklaringer på, hvorfor fi-
skeriet var bedre i gamle 
dage.  
Jeg spekulerer på: Hvor bli-
ver fartøjerne af træ af? For 
10 år siden, da jeg kom her 
for første gang, var der sta-
dig meget træ. Tænk sig, de 
klinkbyggede både med aner 
til vikingetiden og stolte 
håndværkstraditioner er på 
vej til at uddø. De uddør, 
medmindre vi i Danmark får 
endnu mere fokus på træ, 
træjoller og stolte traditioner, 
som efter min mening ikke 
bør gå tabt, fordi de også 
fortæller historier om vores 
område, land og kultur. I 
dette område hedder de tra-
ditionelle joller smakkejoller 
– de egner sig godt til fri-
luftsliv, sejlads og fiskeri, og 

de egner sig godt til levende 
kulturformidling.   
Bugten har altid spillet en 
central rolle for eksistensen i 
dette område. Fiskene ud-
gjorde fundamentet for fi-
skernes eksistens og udgjor-
de en vigtig ekstra næring 
for landmændene. Nu er det 
ved at være forbi. Varetrans-
porten på havet er for længst 
ophørt, og der er kun få er-
hvervsfiskere tilbage i bug-
ten. De gamle fiskelejer, som 
fik deres opblomstring i 
1700-tallet, er ikke længere 
fiskelejer i ordets gængse 
forstand.  
Jeg er til det enkle friluftsliv 
og de enkle overnatnings-
pladser – en eng hvor man 
kan være alene eller med 
sine nærmeste, og hvor man 
kan mærke nærheden til na-
turen og friheden fra civilisa-
tionen, det er et eldorado for 
mig. Sådanne overnatnings-
pladser er der flere af i bug-
ten. For eksempel har en 
ældre mand  et stykke skov-
grund ved Strærup skovha-
ver, der ligger ud til en klint, 
helt ned til vandet. Dette er 
en perle. Den låner han kvit 
og frit ud til lokale spejdere, 
skoler etc. Jeg ville ønske at 
alle kunne tage ud og over-
natte forskellige steder i bug-
ten. Det kan de i princippet 
også,  men inden den enkelte 
familie har fundet ud af, 
hvor det er muligt at over-
natte, og hvem der er lods-
ejer, så har de fleste givet op 
og tager i stedet i biografen 
eller over og besøger mor-
mor. Det er ellers sådan, at 
dette land er fyldt med venli-
ge lodsejere, og spørger man 
lodsejeren om man må over-
natte på hans jord, så er sva-
ret næsten altid ja. I Norge 
har de på søkort afmærket 
grønne områder, hvor man 
frit kan overnatte - måske 
kan vi lære noget af dem.  
Vind i håret, smakken stæv-
ner forbi den nydelige ås og i 
horisonten skuer jeg Keitsur-
ferne ved dæmningen. Det 
går op for mig, at der tegner 
sig et billede af såvel en 
landkultur som en bykulturs 
brug af bugten. Landkulturen 
færdes med henblik på til-
skud til husholdningen der-

hjemme. Til den katagori har 
vi strandjægeren, der i de-
cember måned begiver sig 
ud i bølger og skydepram for 
at skyde et par edderfugle. 
Til denne katagori hører og-
så fritidsfiskerne, der sætter 
ruser, flyde- og nedgarn ud 
og har højsæson når ålen 
trækker mod Zaragossa.  
Til bykulturen hører marina 
folket, windsurferne og som 
det nyeste friluftsskud på 
stammen er Keitsurferne, der 
er i eksponentiel vækst. De 
holder til ved dæmningen, 
hvor også de nødvendige 
store biler bliver parkeret. 
Nogle biler er gamle, nogle 
er nye – derfor er økonomisk 
overskud heller ikke et fæl-
lestræk for denne gruppe, til 
gengæld har de bybaggrun-
den og passionen tilfælles. 
Keitsurferne er vilde med 
fart og hop, og kommer der 
kvinder forbi inde på stran-
den, så har jeg ofte set, at de 
ikke kan lade være med at 
eksponere sig selv – impone-
rende vilde hop vises frem 
for kvindeøjne. 
Havet tilhører hos alle. Og 
det ved alle og derfor er det 
generelle mønster også, at 
man her færdes i gensidig 
respekt.  Selvfølgelig er der 
interessekonflikter. Lystfi-
skerne fisker for sportens 
skyld – fisken skal have en 
chance, og derfor er de også 
trætte af fritidsfiskerne som 
tager havørrederne i garnet, 
imens fritidsfiskerne er træt-
te af skarven som ornitolo-
gerne til gengæld holder af. 
Ornitologerne er heller ikke 
så glade for keitsurferne, der 
kommer betænkeligt nær de 
ynglende fugle i vådområdet. 
Det samme gælder for ube-
tænksomme kajakroer, der 
roer ind og raster midt i en 
ynglende mågekoloni. 
Ja, på min ekspedition ud i 
Helnæsbugten oplever jeg et 
friluftlsliv, der er mangfol-
digt og som i høj grad lever 
og jeg opdager at vi ikke 
behøver at rejse så langt for 
at møde forskellige kulturer. 
Så i stedet for at sige – vi ses 
i Grækenland til sommer, så 
lad mig sige, vi ses i Hel-
næsbugten. Det er en god tur 
værd. God vind. 
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Galleri Helnæs Gl. Præste-
gaards nye udstilling har 
fået titlen ”Sten, jord og 
tidsler”. Det er en udstil-
ling med to meget spæn-
dende og sanselige kunst-
nere:  Frede Troelsen og  
Birgitte Thorlacius.  
 
KUNST 
af Helle Blume Andresen 
 
 
Frede Troelsen er billedhug-
ger, født i Himmerland. Bir-
gitte Thorlacius er grafiker, 
født i Odense. De bor sam-
men på Kærby Mark på 
Nordvestfyn. Findes de ikke 
der, er det fordi de er på rej-
se et eller andet sted på jor-
den - måske for at opdage 
nye, gamle sten og tidsler.  
 
”Frede, der hugger sten, rej-
ser ofte ud og efterlader sine 
umiskendelige frugtbarheds-
symbolske og livsbekræften-
de værker rundt i verden. 
F.eks.  ”Aswan-marmor” i 
den ægyptiske ørken - Norsk 
fyrretræ på kanten af Sogne-
fjorden - Italien - Portugal - 
Nordengland. Der er sten 
alle vegne i verden, der kan 
hugges til og formes til den 
evige fortælling om menne-
skets spor. Heldigvis bringer 
Frede også af og til værker 
med hjem fra sine rejser, og 
arbejder også flittigt på Vest-

fyn. Så kolossale sten og 
stort sammensatte trætavler 
kan ses af os mere stedfaste, 
tillige med ”Hvide Maleri-
er”. Alt sammen i et stærkt, 
stille sprog, der ganske lig-
ner Frede selv, stor mand 
med store rolige hænder. 
 
Birgitte er på en måde opta-
get af de samme enkle sym-
boler, blot er hun langt mere 
naturalistisk; blomster - or-
namenter - landskaber, hen-
tet fra haven - Damaskus - 
Irland. Nøgterne optegnelser 
af spiring, vækst og forfald 
udført med megen poesi i 
grafiske arbejder, særlig 
koldnål, akvareller og sidst 
maleri. 
 
Troelsen/Thorlacius har 
mange fælles bogstaver i 
deres billedalfabet. Deler 
mange oplevelser -rejser - 
børn og bord. De udtrykker i 
deres billedunivers nært be-
slægtede udsagn, men er 
alligevel meget forskellige; 
de supplerer hinanden på 
bedste vis.” 
 
Dette er skrevet som en ven-
lig hilsen fra Birgitte og Fre-
des venner og kolleger,  Hel-
le Baslund og Jens Bohr i 
forbindelse med en fælles 
udstilling i  ”Skovhuset” 
2004.  
 

Sten, jord og tidsler 
Birgitte Thorlacius og Frede Troelsen udstiller i Galleri Helnæs gl. Præstegaard

 
 
Sønderby Smede– og VVS 

v/ Karsten Andersen 
Tlf. 64 74 10 05 
21 67 96 25 

LÆDERVARER OG  
HOBBYARTIKLER 
AFDELINGEN I ASSENS 
ØSTERGADE 2 
5610 ASSENS 
TLF. 64 71 24 12 
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Birgitte Thorlacius og Frede Troelsen udstiller i Galleri Helnæs gl. Præstegaard 

Frede Troelsen er medlem af 
BKF-Kunstnersamfundet, 
”Den Gyldne”, Charlotten-
borg og Den Fynske Forårs-
udstilling. Blandt de seneste 
udstillinger Frede Troelsen 
har deltaget i, kan nævnes 
Brandts Klædefabrik, Silke-
borg Bad, Nord Art, Budels-
dorf, Tyskland og Fyns 
Kunstmuseum. Birgitte Thor-
lacius er uddannet på Det 
fynske Kunstakademi, med-
lem af Billedkunstnernes 
Forbund, BFK, Fyns Grafi-
ske værksted og Danske Gra-
fikere. Birgitte Thorlacius 
har talrige udstillinger bag 
sig. De seneste udstillinger er 
bl.a. Den Fynske Forårsud-
stilling, Johs. Larsen Museet, 
Kerteminde, Skovgaard mu-
seet, KunstCentret Silkeborg 
Bad, Islands Grafik, Reykja-
vik, Det danske institut i Da-
maskus. Hun har modtaget 
flere legater, f.eks. J.W. Lar-
sens hæderslegat og forenin-
gen for Dansk Kunst, hæ-
derslegat, Statens Kunstfond 
og Carlsberg Fonden, og som 
det sidste vundet plakatkon-
kurrencen til ”Fjordens Dag”. 
 Udstillingen på galleri Hel-
næs Gl  Præstegaard viser 
bl.a. et stort udvalg af Birgit-
te  Thorlacius grafiske arbej-
de og akvareller . Frede Tro-
elsen er repræsenteret med 
adskillige stenskulpturer 
samt et antal ”Hvide Maleri-
er”, træ- relieffer og skulptu-
rer.   
 
Galleri Helnæs Gl. Præstegaard: 
Udstillingen ”Sten, Jord og Tidsler” 
med Birgitte Thorlacius og Frede 
Troelsen. Åben lø.-sø– kl. 12 - 17 

Tøj til hele familien
af mærket Marine//Blue
kendt for kvalitet
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40 – års jubilæum  
i pressens tjeneste 

Et sjældent jubilæum blev 
fejret den 30.  juni på Fyns 
Stiftstidendes Vestfynsre-
daktion i Assens. 
Journalist Ole Carsten Ras-
mussen var midtpunkt for et 
festligt møde med sine læse-
re, kolleger og venner. HP´s 
redaktion var inviteret med i 
anerkendelse af og respekt 
for det gode kollegiale for-
hold, der hersker mellem de 
to redaktioner. For Ole er en 
tur til Helnæs altid berigende 
og giver stof til avisen. Ole 
Carsten Rasmussen er As-
sens-dreng fra 1944, født og 
opvokset i Willemoesgade, 
hvor hans forældre havde en 
radioforretning. Allerede 

som barn så man op til Ole, 
idet han hele sit liv har været 
et hoved højere end sine om-
givelser. I 1963 var han på 
det første hold studenter fra 
Vestfyns Gymnasium i 
Glamsbjerg. Derefter har 
hans liv været præget af 
journalistik, som han med 
stor trofasthed har dyrket hos 
Fyns Stiftstidende. Hans 
festdag blev præget af det 
humør og den finurlighed, 
han selv er den bedste repræ-
sentant for. HelnæsPosten 
var mødt frem for at ønske 
ham hjertelig tillykke og 
udtrykte håbet om et fortsat 
godt, professionelt samarbej-
de.                                    pd 

Danmarksmester 
på Helnæs! 
Helnæs Strandjagtforening 
har succes. 
 
Foreningens skytter opnår 
fremrageAnde resultater ved 
de stævner, de deltager i. 
Den 8. juni blev det til en 1. 
præmie og en pokal til Je-
sper Dahl ved et stævne i 
Flemløse Jagtforening. Han 
skød 24 duer i ligeså mange 
skud. Ved Dansk Land- og 
Strandjagtsforening Lands-
stævne den 10. juni i Esbjerg 
vandt Jørgen Slagter guld og 

pokal i veteranklassen ved at 
skyde 24 af 24 duer i 25 
skud. Og endelig vandt Je-
sper 2. præmie i Wiskey-
skydning. Han skød sammen 
med sin makker 39 duer, 
hvoraf Jesper skød de 23 af 
24 mulige. pd 



”Forandringer kan ofte 
være nødvendige for at 
bevare det, man nødig vil 
miste”. 
 
LANDDISTRIKTSUDVIKLING 
Af Poul Dreisler 

 
Beretningen om sommerlan-
dets opståen på Helnæs er 
historien om, hvorledes man 
kunne styrke grundlaget for 
at bevare dagligvareforsy-
ningen for de fastboende. 
Det er også en historie om 
fremsynethed og handlekraft 
og en personlig beretning om 
glæde og sorg. 
 
Det startede med en kom-
munalreform 
Det hele begyndte med en 
kommunalreform. Hvordan 
man skulle sikre en fortsat 
udvikling af de kommunale 
opgavers løsning. I mange år 
havde regeringen drøftet en 
ny kommunalreform – en 
ændring fra de små sogne-
kommuner til større og mere 
bæredygtige enheder. Det 
var en virkelig ændring, der 
blev lagt op til. Skolevæsen, 
socialvæsen og selve styrin-
gen og administrationen af 
sognekommunerne var på et 
meget primitivt niveau i 
60´erne, vurderet efter nuti-
dens normer. Bl.a. var sog-
nekommunerne underlagt et 
valgt amtsråd med den kon-
geligt udnævnte amtmand 
som formand, hvorimod 
byerne, købstæderne, var 
styret direkte under inden-
rigsministeriet. Altså, stor 
forskel på land og by i alle 
henseender. I Assens og om-
egn blev man enige om, at 
foregribe kommunalrefor-
men og gøre som bl.a. Mar-
stal på Ærø. Dvs. en sam-
menlægning af en købstad 
med de omliggende sogne-
kommuner – og sådan blev 
det. Assens Kommune blev 
dannet i 1966. Valget samme 
år bragte min far i byrådet i 
Assens. 
 
Et politisk oplæg til landdi-
striktsudvikling 

Min far var landbrugs- regn-
skabs- o.m.a. konsulent i 
Baag Herreds Landbofor-
ening og boede i Ebberup. 
Han var også medlem af 
sognerådet i Sønderby Sogn 
og opstillet på Venstres liste 
til valget i 1966. Listen hav-
de formuleret et oplæg, hvori 
det bl.a. hed: ”Stem person-
ligt på en af Venstres kandi-
dater og vær med til fra be-
gyndelsen at gøre den nye 
kommune til en handlekraf-
tig enhed.” Min far blev 
valgt ind i byrådet og blev 
formand for Teknisk Udvalg. 
Gennem sit arbejde kendte 
han til ethvert hjørne af den 
nye kommune og havde set, 
at en affolkning af landområ-
derne længe havde været i 
gang, og at der gradvist skete 
en udtynding af handelsmu-
ligheder og andet, som 
grundlag for en tilværelse i 
kommunens yderdistrikter. 
Der er således ikke meget 
nyt under solen, når vi i dag 
taler om landdistriktsudvik-
ling. Som opfølgning på sit 
valgløfte, foreslog min far 
derfor byrådet og dets libera-
le flertal, at Assens nye stor-
kommune skulle iværksætte 
etablering af et sommerhus-
område på Helnæs, således 
man kunne skabe et større 
kundegrundlag for dagligva-
rehandlen. Der var på det 
tidspunkt en brugs, en køb-
mand og en bager på Hel-
næs. Svaret var, at dette ikke 
var en kommunal opgave, 
det måtte private tage sig af. 
 
En privat opgave at ud-
stykke 
En afsøgning af forskellige 
muligheder blandt de, der 
var i gang med udstykninger 
af sommerhusområder (bl.a. 
i Båring) var forgæves, in-
gen ville involveres i det. 
Landsretssagfører Ove Bis-
gaard, Assens, der var min 
fars gode ven og samarbejds-
partner, foreslog så, at de da 
kunne gøre det. Og gerne i 
forening med en lokal land-
inspektør. Så var der profes-
sionel baggrund for arbejdet, 

en regnskabsmand, en jurist 
og en landinspektør. Landin-
spektøren kunne dog ikke 
være med, idet professionens 
interne regler sagde, at en 
landinspektør ikke må ud-
stykke egen jord. Som sagt, 
så gjort. De to gik i gang. 
 
Miljø- og naturbeskyttelse 
Miljøbevidsthed og land-
skabspleje var nye ord i mid-
ten af 60´erne. I 1964 var der 
gennemført en landskabs-
fredning på Helnæs. F.eks. 
er alle hegn og skel fredede. 
Bestemmelserne betød også, 
at et sommerhusområde på 
Helnæs kun kunne etableres, 
hvis det ikke kunne ses !  
Hermed mentes, bogstaveligt 
talt, at det ikke kunne ses 
som en del af Helnæs´ land-
skab (overflade) og ej heller 
som en del af Helnæs, set fra 
søsiden. Det var store krav, 
men krav som den dag i dag 
forklarer en række forhold, 
som jeg vender tilbage til. 
 
Jordkøb, almindelig accept 
og hurtig handling 
Kendskabet til Helnæs og til 
de landmænd, der havde 
jord, der var egnet til formå-
let, og på den anden side, en 

positiv medvirken fra lokal-
befolkningen, gjorde at der 
blev fundet et område, en 
sydskråning, der falder 
smukt mod havet, så det ikke 
kan ses fra landsiden, at der 
er sommerhuse. Desuden var 
der allerede på stedet opført 
et par sommerboliger og en 
offentlig vej gik gennem 
området til stranden. Det tog 
ikke lang tid at opkøbe ca. 
50 tdr. land jord som for det 
meste var dyrket, noget var 
strandeng. 5-6 landmænd 
havde jorden og en fiskerfa-
milie et beskedent hus på 
stranden. Pr. 1/12 1967 var 
alle myndighedskrav gen-
nemført og udstykning be-
sluttet og byggemodningen 
af de første 40 grunde gen-
nemførtes og inden 1. okto-
ber 1968 var de første 11 
grunde solgt. 
 
140 sommerhuse usynlige 
fra søsiden? 
Men hvordan gør man et 
sommerhusområde på 140 
huse usynligt fra søsiden? Et 
landskabsarkitektfirma udar-
bejdede en plan, der bl.a. 
rummede detaljer om be-
voksningen på de enkelte 
grunde. Disse bestemmelser 
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Helnæs Sommerland – hvorfor og hvordan? 
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blev formuleret i en deklara-
tion, der blev tinglyst på 
grundene. Heri bestemtes 
hvilke træer, der måtte plan-
tes, hvor mange af hver slags 
og hvor høje de måtte blive 
etc. Endvidere bestemtes, 
hvilke farver der var tilladte. 
Bl.a. måtte der ikke males 
med hvidt på sternbrædder. 
En bestemmelse, som senere 
vakte meget postyr var, at 
der ikke måtte rejses flag-
stænger. Udover deklaratio-
nen var en byplanvedtægt 
med til at forme området. 
Faktisk betød alt dette, at de 
opstillede krav til områdets 
”usynlighed” efter ganske få 
år var opfyldt, man kunne 
ikke fra Bøjden – Fynshav 
færgen se, at der her lå 140 
huse på en sydvendt skrå-

ning ned til vandet. 
 
Alt var solgt april 1973 
Området blev gradvist byg-
gemodnet og solgt i etaper 
fra øst mod vest. Der blev 
anlagt veje og kloakeringen 
blev gennemført efter prin-
cipper, der først blev almin-
delige på Helnæs ved kloa-
keringen i år 2000. Grunde-
ne var mellem 1000 og 1200 
m2 store og kostede den 
gang (f.eks. i 1971), afhæn-
gig af størrelse og beliggen-
hed, mellem 22.000 kr og 
45.000 kr. Det ville i dag, 
omregnet efter prisindeks, 
svare til ca. 130.000 – 
263.000 kr, hvilket må siges 
at være meget rimeligt i be-
tragtning af, at alt var betalt.  
I 1972 var området næsten 
solgt og der blev dannet en 
grundejerforening. I 1975 
blev den sidste grund solgt. 
Den er placeret lige ved ind-
kørslen til området og var 
egentlig afsat til en kioskbe-
byggelse. Dette ønskedes 
dog ikke af grundejerne, 
hvorfor den blev solgt som 
almindelig grund. På det 
tidspunkt var prisen steget til 
75.000 kr. 
 
Kun for danskere, nord-
mænd og svenskere 
I deklarationen er indsat en 
bestemmelse, der forbyder 
andre end statsborgere i de 
nordiske lande at eje eller 
leje (i mere end et år) grunde 
og huse på Helnæs Sommer-
land. En passus, der videre-
føres med samme indhold, 
selvom der indgås andre 
aftaler  om ”markeds-
sammenslutninger”. Dvs. her 
var suset fra den storpoliti-
ske arena taget med, idet der 
i disse år blev diskuteret 

voldsomt om Danmarks ind-
træden i EF (nu EU). 
 
Grundejere, -foreningen og 
Assens Kommune. 
De mange bestemmelser for 
en moderne udstykning var 
vanskelige at administrere 
for såvel den enkelte, grund-
ejerforeningen som for As-
sens Kommune, i den sidste 
ende. Det nævnte politiske 
manifest fra valget 1966 
havde en passus om ”at 
kommunalbestyrelsen i den 
nye storkommune vil blive 
præget af den liberale grund-
idé, at den enkelte går forud 
for samfundet”. Det er min 
erfaring, at sådan har mange 
både tænkt og ageret som 
grundejere på Helnæs Som-
merland. Der var mange, der 
allerede ved husets opførelse 
ikke fulgte de givne bestem-
melser, ligesom der få år 
efter opstod en sag om en 
flagstang, der blev afgjort i 
byretten. I dag er flagstæn-
ger og flagning tilladt, men 
det er stadig forbudt at male 
sternbrædder hvide. Dette er 
et eksempel på, at man givet-
vis har glemt årsagen til be-
stemmelserne, eller værre, at 
man af partipolitiske grunde, 
har ladet nationalsymboler få 
forret for generelle miljøbe-
stemmelser for området. 
Problemet med kontrol af 
overholdelse af de mange 
detaljerede bestemmelser 
skyldes ressourcemangel i 
kommunen, siger man. Og 
skiftende foreningsbestyrel-
ser har haft lige så skiftende 
holdninger til det samme. 
Det kunne der skrives en 
række artikler om. 
 
Glæden og sorgen  
Udstykningen var for min far 

en satsning, økonomisk. Han 
var verdensmester i at rådgi-
ve landmændene med gode 
resultater til følge, men hans 
egen risikovillighed blev sat 
på prøve under forløbet. 
Hver søndag indtil han døde, 
gik turen til Helnæs og glæ-
den ved at vandre over mar-
kerne – inden det alt sam-
men blev til grunde og veje – 
var den største han kunne 
opleve. Her var hans store 
ønske om at eje jord og land-
brug for en stund blevet op-
fyldt. Så meget desto større 
var sorgen, da min far døde 
midt i det hele, i 1971, 58 år 
gammel. Det blev så min lod 
(sammen med min mor) at 
repræsentere dødsboet i det 
fortsatte forløb, som bl.a. 
indebar hyggelige middage 
med jordsælgerne på Helnæs 
Kro, hvor menuen hvert år 
var stegte ål og pandekager 
med is. Middagene blev 
fulgt af den årlige afbetaling 
på jordkøbene. 
 
Hjalp det så? 
Det er vel naturligt, til sidst 
at spørge om det så hjalp – 
med dagligvareforsyningen. 
Det er nok ikke muligt at 
sige noget sikkert om. Brug-
sens overlevelse blev nok 
forlænget, men det er helt 
andre kræfter, der bestem-
mer det i nyere tid. I dag er 
der ingen brugs, købmand 
eller bager, men der er man-
ge, der har fået et dejligt 
opholdsted og noget er der 
vel faldet af i tiden, der er 
gået. Bl.a. ejendomsskatter. 
En ny udstykning har været 
på tale – men her var be-
grundelsen og kravene til 
placering en ganske anden 
og Helnæsboerne ønskede 
den ikke. 

 

 

Mandag - onsdag 14 - 22 Torsdag 10 - 23 Fredag og lørdag 10 - 24 Søndag 10 - 21 



POSTBUTIK 
ÅBEN MAN - FREDAG  
8.00 -17.00 
 

HÅNDKØBS- 
UDSALG FRA  
ASSENS APOTEK 
 

VARETUR TIL 
HELNÆS 
HVER TORS-
DAG 
 

DU RINGER  
KAJ BRINGER! 
 

64 74 11 82 

Ebberupvej - Ebberup -  tlf. 64 74 11 82  

MARLENE LARSEN  

Ugens buket  
torsdag og fredag:   
kr. 65,- 

SPAR I EBBERUP 

MURERFIRMA   GUNNAR PEDERSEN 

HANS PEDERSEN 
SNAVEN 11     5631 EBBERUP 
 

Tlf. :   64 74 11 99 
Fax:   64 74 11 88 
Mobil: 20 74 16 99 

 

Aut. Kloakmester 
Alt indenfor: 
Jord- Beton - Kloak 
Murerarbejde udføres 
Belægningsarbejder 
 

Udlejes med fører: 
Teleskoplift - op til 16 m. 
Minigraver 
Bobcat 
Rendegraver 
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I år skal der ske noget an-
det – og alle skal af hus 
lørdag den 19. august. 
 
Beboerforeningens bestyrel-
se forsøgte sidste år at lave 
en udflugt til Valdemar Slot, 
men måtte se i øjnene, at der 
desværre ikke var tilmeldin-
ger nok. Derfor er det beslut-
tet, at der i år skal afholdes 
en sommerfest med fælles 
lege og konkurrencer om 
eftermiddagen, med efterføl-
gende fælles spisning som 
afslutning på dagen. 
 
Stort fremmøde forventes 
”Vi forventer at alle mand 
kommer af hus” siger bebo-
erforeningens formand, An-
nelise Larsen. ”På festplad-
sen (sportspladsen) vil blive 
sat borde, stole og parasoller 
op. Hvis vejret ikke er til 
solparasoller – så sætter vi 
det store partytelt op, som 
Helnæs Camping stiller til 

rådighed, så vejret er ingen 
undskyldning for at holde sig 
hjemme denne gang.” siger 
Annelise. 
 
Et mega program for alle. 
Bestyrelsen har tilrettelagt et 
stort program med mange 
konkurrencer  
Som f.eks. 
- Hvem kan fremavle den 
flotteste Squash. 
- Hvem kan bage den bedste/
flotteste kage / tærte: 
(Der opfordres til allerede nu 
at gå i gang med at finde 
opskrifter og gennemføre 
prøvebagning) 
- Rundbold for alle 
- Bueskydning 
- Sækkevæddeløb 
Der vil være bl.a.  Boome-
rangværksted og fiskedam 
for de mindste. Der satses  
på en gadeturnering i Petan-
que. Plus meget andet. Der 
vil kunne købes slush-ice 
under hele festen. 

 
Fællesspisning 
Dagen afsluttes med fælles-
spisning - beboerforeningen 
leverer maden, men man skal  
selv medbringe drikkevarer. 
 
Arrangørerne appellerer til 
beboerne om at møde frem 
lørdag den 19. august på 
sportspladsen kl. 15.00. 
pd 

Sommerfest i beboerforeningen 

 

Udflugt 
Lørdag den 13. maj havde 
Helnæs Jagtforening invi-
teret helnæsboerne på ud-
flugt til Jagt og Skovbrugs-
museet i Hørsholm. 

Museet er delvis indrettet i 
avlsbygningerne til det gam-
le Hirscholm slot. Hoved-
bygningerne er nedrevet, 
fordi man ikke ønskede at 
bevare det sted, hvor Struen-
see og Dronning Caroline 
Mathilde havde deres sam-
menkomster. Det var meget 
spændende at se udviklingen 
med jagtredskaber. Fra sten-
aldermanden, der stod i sit 
dyreskind og skød med pile-
spidser af flint til de mest 
moderne jagtgeværer. Den 
udstoppede dyrepark fra den 
mindste fugl til den største 
kronhjort var rigtig flot ar-
rangeret. I skovmuseet er 
vist maskineri til træfæld-
ning fra primitive stenøkser 
til store selvkørende træfæld-
ningsmaskiner. Forskellige 
træsorter til alle mulige for-
mål var flot stillet op og for-
klaret på plancer og videoer. 
Jeg var imponeret af den 
store kulsvierovn fra Nord-
sjælland. (Et begreb jeg kun 
kender fra Gøngehøvdin-
gen).Det var en rigtig god 
tur, og undervejs var der 
kaffepauser med Kirstens 
hjemmebag. 
ah 

KORT NYT 
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Det´kun for børn 

 

 

KISSEMISSERNE             af Emma Wraa Nissen 

 

BOGANMELDELSE 
af Maria M Hansen og Karina Bang 

 
Vi har læst bogen Fantastica, 
som handler om: 
Drengen Hannibal der bor i 
en lejlighed sammen med 
sine forældre, i vores kedeli-
ge verden, hvor der ikke er 
plads til fantasien. Men en 
dag bliver han hentet til den 
anden verden Fantastica, 
hvor han sammen med en 
gammel mand Drem, skal 
redde Fantasticas folk fra 
den onde, onde Elder. Han-
nibal og den gamle mand 
Drem kommer sammen ud 
for mange farlige ting og 
møder mange fantastiske 
væsner, da de prøver at red-
de Fantastica. 
 
Vi synes bogen er god, sim-

pelthen fantastisk og vi vil 
klart anbefale den til andre. 
Bogen, kan læses af alle, 
både unge og gamle, kan 
finde den sjov og fantastisk.  
 
Henrik Christensen stam-
mer fra Helnæs 
Noget af det, der gør bogen 
lidt speciel, er at forfatteren 
Henrik Christensen stammer 
fra Helnæs og bor nu i Ebbe-
rup. Da vi havde læst bogen, 
ringede vi til Henrik, og af-
talte at vi skulle interviewe 
ham. Vi tog hen til Henrik 
hvor vi snakkede om, hvor-
dan det er at være forfatter. 
Henrik sagde, at han altid 
har elsket at skrive, men har 
ikke altid drømt om at være 
forfatter. Han sagde også, at 
han ikke bare havde sat sig 
ned og sagt:`` Nu vil jeg skri-

ve en bog´´, men han var 
begyndt og skrive og på et 
tidspunkt kunne han se at det 
ville blive til en bog. Selv 
om Henrik vidste det ville 
blive til en bog, skrev han 
den ikke uden problemer, 
han gik i stå undervejs og det 
tog lang tid at skrive bogen. 
Da Henrik endelig var fær-
dig med at skrive bogen, 
sendte han den til flere for-
lag, før han til sidst fandt 
forlaget LiseLund, som ville 
udgive bogen. Henrik fortal-
te, at han blev glad, da bogen 
blev udgivet, men det var 
også lidt underligt at se bo-
gen på hylderne i forskellige 
boghandler. Men det værste 
var nok til bogferniseringen, 
der blev holdt i Bøger og 
Papir i Assens i forbindelse 
med bogens udgivelse, da 
Henrik skulle være i blandt 
en masse mennesker som 
stillede en masse spørgsmål 
og ville købe bogen. 
 
Pæne anmeldelser 
Selvom det var underligt, har 
bogen Fantastica alligevel 
solgt cirka 300 eksemplarer. 
Henriks bog Fantastica har 
fået pæne anmeldelser, efter 
Henriks besøg i Bøger og 
Papir i Assens, da den ud-
kom. Henrik er allerede i 
gang med at skrive endnu en 
bog, denne gang en bog for 
lidt mindre børn med bille-
der. Bogen handler om 2 
drenge og om fantasi og vir-
kelighed, hvornår er det fan-

tasi og hvornår er det virke-
lighed og det må man så selv 
finde ud af. 
 

Til sidst vil vi gerne anbefale 
Henrik Christensens bog 
Fantastica, og rette en særlig 
tak til ham, for at havde tid 
til et interview og god tålmo-
dighed, da der skulle tages 
billede. 
 
Christensen, Henrik: ”Fantastica”, 
udg. 2005.  
190 sider 
Forlag: Liselund 
Pris ved udgivelsen: kr. 169,00 

Vinderen af tegnekonkurren-
cen blev Line M. Hansen 
    
 

 

Mis: Du kan ikke fange 
mig! 
Kis: Jo, jeg kan! 

Mis: Av! Av! 
Kis: Nu har jeg dig, din 
ost! 

Mis: Du kan selv være en 
ost! 
Mor: Ih, hvor de larmer! 

Mor: Endelig fred! Hvor 
er de kære når de sover! 

“Find Fem Fejl”  
Vinderen af maj måneds 
konkurrence “Find Fem 
Fejl” blev Line Mygind 
Hansen. 

HelnæsPosten beklager at 
have trykt den forkerte 
tekst til sidste måneds teg-
neserie "Kissemisserne" 
og bringer derfor billederne 
igen i dette nummer med 
den korrekte tekst. 

Fantastik, fantasi, Fantastica 
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Gudstjenester 
2. juli kl. 10.30 
9. juli ingen 
16. juli kl. 10.30 
23. juli kl. 17.00 
30. juli kl. 10.30 
6. august kl. 9.00 
 
Menighedsrådets årlige 
udflugt 2006 
Menighedsrådets udflugt 
den 17. juni blev aflyst. I 
stedet arrangeres en tur sidst 
i august. Turen går stadig til 
Sorø. Oplysninger om turen 
i næste nr. af HelnæsPosten. 
 
Fodbold: 
På følgende datoer spilles 
der fodboldkampe på Hel-
næs Stadion.  
11Mands:  
Mandag den 12. juni mod E. 
Ulbølle kl. 19.00  
Mandag den 26. juni mod 
Falsled kl. 19.00  
7 mands:  
Torsdag den 8. juni mod 
Verninge kl. 19.00 
Torsdag den 22. juni mod 
Glamsbjerg kl. 19.00  
Petanque  
hver tirsdag kl. 19.00. Grill-
aften første tirsdag i måne-
den. 

Menighedsrådmøde  
onsdag den 16 august i Be-
boerhuset kl. 19.30. Mødet 
er offentligt. 
 
Fugleskydning 
Lørdag den 8. juli i Forsam-
lingshuset. 
Kl. 9.00 Morgenkaffe 
Kl. 10.00 Boderne åbner 
Kl. 15.00 Skydningen slutter 
Kl. 15.30 Præmie overræk-
kelse 
 
Helnæs Kultur og Musik-
forening 
Fredag den 7. juli kl. 20.00 
Thurø Kammerkor dirigeret 
af Helge Baun Sørensen. 
 
Helnæs Kultur og Musik-
forening 
Lørdag den 22. juli kl. 20.00 
Jazzorkestret SPINNING 
WHELL. Første afdeling 
musikalsk foredrag. Anden 
afdeling glad jazzmusik til 
dans i gårdhaven. 
 
Helnæs Kultur og Musik-
forening 
Lørdag den 12. august kl. 
20.00 
Tangosange og argentinsk 
musik ved Cada vez Más 

Helnæs Lokalhistoriske 
arkiv  
holder åbent 1. lørdag i hver 
måned kl. 9.30 -  11.30  
 
Galleri  
Helnæs Gl. Præstegaard 
Udstillingen: ”Sten ,jord og 
tidsler.” Frede Troelsen og 
Birgitte Thorlacius 
Åben hver lø. - sø kl. 12 - 
17.   
 
Galleri HG 
Naturbilleder i olie og akva-
rel 
Åben lørdag - søndag  
kl. 12 - 17 
 
Galleri Bangholm 
Billeder af Solveig Refslund  
Åben hver lø. - sø. 12 - 17 



                    HELNÆSPOSTEN   JULI 2006                    15    

KØB OG SALG  MÆRKEDAGE    

Køb og salg annoncer opta-
ges gratis og skal være re-
daktionen i hænde senest 6 
dage før den første i hver 
måned. Billeder kan medta-
ges i et vist omfang                                                            
 
Kopimaskine 
Kopimaskine til A3 og A4. 
Kan op- og nedfotografere. 
Kun 500,- kr.  
Otto Arp, Stævnevej 7,  
Tlf. 55 39 60 40 eller  
64 77 14 72 
 
Byggegrund eller hus 
Søges på Helnæs af lille ny 
familie. 
Tobias, Trine og Mads 
Helnæs Mølle 
Tlf. 64 77 13 60 /27 21 38 19 
 
Barnestol til cykel       
100,00 kr.                                                            
Babyautostol 50,- kr.                               
Autostol   9-36 kg. 150,- kr.                    
Juniorseng bøg incl. Madras 
300,- kr.                            
Odder Babylift mørkeblå, 
incl. Madras 100,- kr.          
Leila og Peter Hansen      
Helnæs Byvej 67,             
Tlf.. 64 77 18 70    
          
Rengøringshjælp søges           
en gang ugentligt.          
Hroar Gomsrud, Gammel-
gaard, tlf.  24 48 60 96 
  
Store sten  
søges til opbygning af sten-
gærder (forventes pris på 

rødvinsniveau) samt Hæftet 
"De gamle gårde på Hel-
næs", udgivet af 
Boesamfundet,  købes.  
Henvendelse Eigil, Strand-
bakken 21 (4042 9388) 
 
Dobbeltseng sælges 
Med flethovedgærde pæn og 
velholdt 
125, - kr. 
Bente Haines 
66 13 24 87 
 
Brænderundsav med rulle-
bord, til montering på trak-
tor, sælges for   
kr. 5.000. 
Henvendelse: Bangholm, 
Helnæs Byvej 15,  tlf. 
64771804." 
 
Dame til rengøring søges,  
f. eks. hver 14. dag - ca. 2 
timer. 
Jonna Greve Edlefsen 
Lindhovedvej 31. 
jg@odense.dk,  6471 1513 

Under rubrikken Mærkeda-
ge  optager HelnæsPosten 
orientering om kommende 
fødselsdage, jubilæer, bryl-
lupper osv.  -  og gerne med 
billeder.  

v/ Torben Jensen 
Ebberupvej 13  
5631 Ebberup 
Tlf.. 64 74 17 90    
Telefax 64 74 17 87 
E-mail : 
auto-huset@email.dk 
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Kører varetur til Helnæs hver  
tirsdag og fredag formiddag 
 

 

 

 
Bestil varer dagen før på tlf. 

64 71 22 48 

GALLERI HG HROAR GOMSRUD 
STÆVNEVEJ 15, HELNÆS, 5631 EBBERUP TLF. 24 48 60 96 

NATURBILLEDER FRA DANMARK OG NORGE 
13/4—1/6 2006 
 

Åben lørdag - søndag kl. 12 – 17 
 

ANDRE BILLEDER KAN SES HOS MALEREN PRIVAT 

FERIEHUS  
til leje 
Hus på Strandbakken - 
ca. 150 m fra vandet og 
med havudsigt - til leje til 
feriebrug. 
Max. 6 personer 
 
 

Henvendelse  
Helnæs Antik 
Tlf. 64 77 14 85 

Bryllup. 
 
Lørdag den 29.juli er der 
bryllup i Saltofte. 
Anette Larsen, datter af 
Bente og Hans Larsen, Hel-
næs vies til Keld Hansen, 
søn af Annelise og Poul 
Erik Hansen, Assens. 
Vielsen foregår i haven på 
adressen Egemosevej 1, 
Saltofte. 
 
Vi håber og beder til, at det 
bliver godt vejr (red.) 
 

Tillykke med de 75 år. 

Et kendt ansigt på Helnæs, 
Knud Erik Storm, fylder 75 
den 27. juli. I den anledning 
vil det glæde Knud Erik at 
se venner og naboer til 
åbent hus på adressen Ryet 
19 fra kl. 10.00 til 14.00 på 
dagen. 
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SPONSOR TIL NYE SANGBØ-
GER SØGES 
Ved Kultur- og Musikfor-
eningens sangarrangement, 
Sct. Hans aften, klagede 
flere deltagere over manglen 
på bingo-plader, idet der til 
hver sang blev råbt numre op 
i et antal, der kunne dække 
en hel række. 

KUNSTUDSTILLING FOR-
LÆNGES 
Galleriejer Arp bekendtgør 
hermed, at udstillingen 
”Sten, jord og tidsler” fort-
sættes. Publikum henvises til 
præstegårdens haveanlæg. 
 
HÆVDVUNDNE RETTIGHE-
DER? 

 

HP+ 

Omkring 150 personer, 
hvoraf mange havde spist 
sammen på stranden, var 
samlet til bål på Østergårds 
strand til en pragtfuld bålaf-
ten. Allerede før kl. 21 steg 
røgsøjlerne op Helnæs-
bugten rundt. Arne Øster-
gaard bød velkommen og 
introducerede højskolefor-
stander Kristian Kjær som 
årets båltaler. Efter en fæl-
lessang talte Kristian Kjær 
om betydningen af solhverv 
som årets vendepunkt, om 
fællesskabet og om bålets 
sammenhæng med den gyld-
ne hane i Den nordiske My-
tologi. Bålet blev tændt og 
efter endnu en fællessang og 
betragtning af ildens rasen 
og den ophængte heks´ en-
deligt i flammer, gik man 
hver til sit.  
 
Helnæs Kultur- og Musik-
forening 

Dog – mange fulgte opfor-
dringen til at deltage i Hel-
næs Kultur- og Musikfor-
enings første arrangement i 
år i Den Gl. Præstegård. Kl. 
22.20 bød Otto Arp på hu-
sets vegne velkommen til 
publikum og Kirsten Grove 
fra foreningen introducerede 
Britta Schall Holberg og 
pianisten Jonas Lindorf. De 
skulle i forening lede publi-
kum igennem aftenens fæl-
lessang efter højskolesang-
bogen. Der blev sunget – og 
sangene var dem publikum 
kunne synge med på. Brittas 
begejstring for Frank Jægers 
poesi, kunne desværre ikke 
følges op af alle, idet mange 
ganske enkelt ikke kendte 
melodien. Introduktionen af 
sangene krydredes med Brit-
tas oplevelser bl.a. som poli-
tiker og daglige iagttagelser 
fra vinduet i hendes hjem. 
Hendes krav til publikum 

om ikke blot at afsynge san-
gene, men også at læse tek-
sterne, var en øjenåbner for 
de historier og iagttagelser i 
stort og småt, der rummes i 
såvel Jeppe Aakjærs som 
Jacob Knudsens og andres 
sange. En fin aften, hvor 
varmen i luften, ved bålet og 
ved sangens energiudfoldel-
se, afløstes af den kølige 
brise, der fulgte os hjem 
gennem den lyse sommernat. 
 
pd 

KORT NYT 

Pragtfuld Skt. Hans aften i bålets og 
sangens tegn 


