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I Houstrup
dyrker de
sex i naturen
Kontakt: Den sydlige del af Houstrup Strand er en af de mere
kontroversielle turistattraktioner. Her mødes frisindede.
Børnefamilierne går ligeud. De frisindede
går nogle hundrede meter sydpå fra parkeringspladsen i Houstrup mod et strandafsnit for mennesker, der dyrker sex i det fri.
Officielt er det en nøgenbadestrand, men
stranden få kilometer nord for Henne bliver
altså brugt til sex.
Et par fra Nordsjælland på 45 og 42 år har
placeret sig i klitterne. Der er andre par i
gryderne. Længere oppe i klitterne befinder
sig omkring 30-40 nøgne mænd, der hvileløst spejder efter de solbrune kroppe i det
hvide sand. Der er klokken 12.30 fredag ingen alene-kvinder at se i den frække del af
Houstrup.
Parret fra Nordsjælland fortæller, at stranden er kendt i swingermiljøet.
– Vi har ikke været her før. Men der er nok
20 strande i Jylland som denne, siger manden.
Parret kommer i swingermiljøet og indvilger i at lade sig fotografere bagfra, men vil
ikke have navne i avisen.
– Men der sker jo noget i klitterne på sådanne strande, siger manden om friheden
til at dyrke sex i det fri.

Vardes turistchef Colin Seymour har ikke
noget problem med den kontroversielle turistattraktion.
– Den ligger for sig selv og kan ikke genere
nogen. Det er også måde at bruge naturen
på, siger han.
Og den frække nøgenbadestrand genererer en vis omsætning.
– Vi har gæster, der benytter nøgenstranden, siger campingvært Erik Jochumsen fra
Houstrup Camping.
– Det er mest bøsser lidt oppe i årene, der
benytter campingpladsen. Det er fint, de er
altid diskrete her på campingpladsen, siger
Erik Jochumsen.
Stranden er opført i en guide på internettet over steder, der er egnet til sex i det fri.
Børsmose og Skallingen bruges til nøgenbadning i Varde Kommune, men Houstrup
er den strand, der i særlig grad bruges til
nærkontakt.
Imens fortsætter den umage strøm af børnefamilier, enlige mænd, swingerpar og
bøsser ud mod Børsmose Strand, hvor deres veje brydes på parkeringspladsen i en
temperatur, der fredag var over 30 grader.

ÆGTEPAR G LA D FO R BA D EHOT E LLE T
Finn og Jytte Rylov fra
Smørum er trofaste gæster på Henne Mølle Å Badehotel.
– Vi er her for anden eller tredje gang, siger Finn
Rylov.
Det er ikke på grund af
vejret, de vælger badehotellet.
– Tidligere har vi været
her i så dårligt vejr, at vi
ikke har været på stranden, siger Jytte Rylov.
Men parret nyder omgivelserne og regner med at
komme til Henne Mølle Å
igen.

Et par fra Nordsjælland
skulle alligevel til Jylland. De lagde ikke
skjul på, at intentionen
er at møde andre swingere i klitterne på Houstrup Strand. De tager
videre til Vildbjerg Cup
lørdag.

Økonomi: Houstrup Camping har
udvidet potentiale og kan holde besøgstal.
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Populært badehotel ved åen
– Desværre nej, der er optaget.
Casper Rosendahl, der er
chef på Henne Mølle Å Badehotel, har en potentiel kunde i telefonen, men det er
svært at finde plads i øjeblikket.
– I de kommende fire uger
er der kun meget små huller

Camping
klarer krisen

i bookingen, siger Casper
Rosendahl.
Før sommervejret satte
ind, var omkring 90 procent
booket.
– Så kom det gode vejr, og
vi fik udsolgt. Jeg har nok
måtte give omkring 800 afslag i telefonen, siger Casper Rosendahl.

Henne Mølle Å Badehotel
er ejet af fagforeningen Frie
Funktionærer. Der er 22 værelser på hotellet, der ligger
helt for sig selv for enden af
en flere kilometer lang grusvej. Arkitekten er den kendte Poul Henningsen, altså
ham der også konstruerede
PH-lampen.
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I Houstrup lidt nord for
Henne kan indehaver Erik
Jochumsen godt mærke krisen i turismen. Der er et
mindre potentiale, der tager
på camping, det erkender
han
– Men vi har skaffet campister på andre måder siger
han.
Erik Jochumsen driver
campingpladsen med sin
kone Jeanette Koefoed Eriksen.
Blandt andet har Houstrup Camping overtaget
nogle af fastliggerne fra en
nu lukket campinglads i Lyne.
– Vejret spiller også en
stor rolle, når vi kan sige, at
vi ikke oplever tilbagegang i
år, siger Erik Jochumsen.
Efter et alt for koldt forår

med mangel på campister,
så har de seneste tørre og
solrige uger været gode for
campingpladsen.
– Det er på grund af vejret,
at vi har hentet hele ind, siger Erik Jochumsen.
Campingpladsen er på
230 campingenheder, og
der er faciliteter som tennis
og swimmingpool.
– Jeg har et areal og gjort
nogle flere pladser klar, og
jeg regner med, at vi udvider i løbet af 2014, siger Erik
Jochumsen.
Han overtog campingpladsen for 14 år siden i en
noget slidt tilstand og har siden brugt tiden på at modernisere og etablere faciliteter, som har gjort Houstrup
Camping mere attraktiv.

