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Hvilke tilpasninger har planterne i Marbæk for at kunne klare sig i kampen 
om tilværelsen? Hvordan håndterer planterne for eksempel udfordringer 
såsom skadeorganismer, tørke, stærk sol, blæst, salt, frost og iltfattige 
jorde – og hvordan bestøves planterne, samt hvordan formerer de sig? 
Hvorfor skal der være kreaturer der?
Hvor har planterne fået deres ofte finurlige navne fra? Hvorfor er der 
f.eks. planter, der hedder torskemund, hønsetarm, katteskæg, djævelsbid, 
månerude, ulvefod, mælkebøtte og marehalm?
 
Dette og meget mere kan du læse om i Esbjerg-
biologen Carsten Mathiesens pragtværk  
Floraen i Marbæk - En naturperle  
ved Vadehavet og Varde Å
 
Pris: 350 kroner
 
Prisen gælder ved afhentning på Bytoften 2A  
i Hjerting efter aftale. Forsendelse kan aftales

Bestil bogen på hjerting-posten.dk/ 
category/klub-vadehavet

Bogoplevelser med Klub Vadehavet
Ny historisk roman
Kongens vilje, folkets ofre 
Af Frode Jørgensen, Fovrfeld

362 sider. Udkommer 19. april

Bestil den spændende roman allerede nu,  
skriv til mail@hjertingposten.dk

Pris: 279 kroner  
plus eventuelt levering

Hold øje med dato for bogsalg  
på Bytoften 2A i Hjerting på vores 
Facebook-side, Hjerting Posten  
– go’ energi i 6710

Her kan du også købe de to  
tidligere titler: Den ulige kamp  
samt Jorden rundt med Mærsk  

Læs omtalen 
på side 14

Poul sine høns på marken lod gå

HANDELSLIV – Ikke fær-
re end 550-570 æg hvert 
døgn skal gårdbutikken 
Kathrinelund nu sælge. In-
dehaverne, Dorthe og Poul 
Terkildsen, har nemlig 
indkøbt 600 brune høner 
af racen Bowans Brown, 
og de er virkelig flittige til 
at producere friske landæg 
med flotte, gule blommer 
med base i deres rullende 
hønsehus med net over, 
så fugleinfluenza-reglerne 
overholdes. 

Det er placeret på en mark 
overfor gårdbutikken, og 
omtrent hver uge flyttes 
hønsehuset, fordi hønerne 
så har ædt alt grønt på det 
areal, de var stillet til rå-

dighed. Men marken ved 
siden af jordbærmarken 
er stor, så Poul Terkildsen 
regner ikke med, det bliver 
noget problem.

Hønerne kom i midten 
af marts, og da var de 16-
18 uger gamle. Nu er de 
vokset godt til, og de ser 
ud til at befinde sig rigtigt 

godt. Der ædes, pludres og 
sandbades i ét væk. Og der 
er pæn ro og orden, selv om 
der ingen hane er.

Poul Terkildsen er efter-
hånden ved at blive udlært 
’hønsepasser’. Han har 
blandt andet lært, at de be-
gynder at lægge æg, når de 
har fået deres karakteristi-

ske røde kam. Og han lærer 
nyt hele tiden.

”Da de kom, var de vac-
cinerede og kontrollerede, 
men der er strenge regler, 
så der skal jævnligt tages 
blodprøver på dem. Det er 
heldigvis ret nemt.”

Æggene stemples og 
pakkes på eget pakkeri, så 

når man køber 
æggene, er man 
sikker på, det er 
ægte landæg fra 
Kathrinelund. 

Kommer man udenfor åb-
ningstiden, er det ikke no-
get problem. Der sælges æg 
fra et udendørs køleskab 24 
timer i døgnet.

De sælger desuden æg 
en gros til forskellige køb-
mænd og supermarkeder. 
Men de vil gerne have flere 
lokale restauranter til at be-
nytte sig af den lokale æg-
produktion.

På grund af strenge reg-
ler vil hønerne næppe ende 
som suppehøns, når de skal 
erstattes af nye æglæggere.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Poul og Dorthe 
Terkildsen,  
Kathrinelund 
Gaardbutik 
i Guldager, har  
anskaffet sig 600 
høner, så nu skal 
der sælges æg  
i lange baner

Æggene sælges i 
butikken og fra et 

udendørs køleskab.

Poul Terkildsen har lært meget af at være hønsepasser,  Poul Terkildsen har lært meget af at være hønsepasser,  
og han hygger sig med at se dem sandbade i solen.og han hygger sig med at se dem sandbade i solen.


