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Vi leverer alt til Park & Have!

“Hvorfor gøre det svært,
når det kan være nemt?
Lad automoweren
klare det!”

www.park-have.dk

Smedevej 2, 6710 Esbjerg V, Telefon: 75 15 04 00

Kom ind
og få

et godt
tilbud!

Er du klar til sæsonen?
Vi hjælper dig gerne med service af

din havemaskine i god tid!

Ingen slår os på
græsset!

Christian Breinholt · Gl. Guldagervej 38 A · 6710 Esbjerg V

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

75 45 09 90

Brolægning og
anlægsarbejde

v/Thomas Jepsen  Hostrupvej 42A 6710 Esbjerg V
www.esbjerghave.dk

DIN LOKALE GARTNER

SYNING – Skal brudekjo-
len tilrettes eller peppes 
op? Eller skal den laves 
til en konfirmationskjole? 
Krævede tøjkøbet på net-
tet lige en kærlig hånd med 
længden på bukserne eller 
andet? Så er der nu hjælp 
at hente på Gammel Gul-
dagervej 46, for her har den 
skrædderuddannede Dun-
ja Schørring Larsen netop 
åbnet systuen DLux. Som 
man nok kan gætte, står 
d’et for Dunja.

Vi kikkede indenfor hos 
den modige iværksætter 
med den gode idé og fik lidt 
at vide om rejsen hertil.

”Jeg er født og opvokset 
i Hjerting og blev uddan-
net som designteknolog på 
TEKO i Herning, som jo er 
stedet, hvis man vil arbejde 
med tøj. Vi flyttede til en 
gård ved Varde, hvor jeg 
begyndte at indrette systue 
og at sy for folk. Så har jeg 
stået i butik og har arbejdet 
på Hjerting Badehotel. Men 

jeg har hele tiden syet ved 
siden af,” fortæller Dun-
ja, der er flyttet tilbage til 
Hjerting i mellemtiden.

Elsker kjoler
”Mit hjerte banker for kjo-
ler. Det kommer nok fra 
min tid hos Humlum Kjo-
ler ved Struer. Her var i 
tidernes morgen et snedke-
ri, men så ville man prøve 
noget nyt og begyndte at 
tage kjoler ind. Det blev en 
succes. Snart fyldte de det 
hele,” fortæller hun med 
et smil om den helt særli-
ge specialbutik i den lille 
landsby nordpå i Jylland.

”Så fik jeg muligheden 
for at låne dette lokale, og 
da jeg havde det meste af 
udstyret fra Varde, var det 
bare at gå i gang. Og jeg er 
glad for at komme tilbage 
til mit fag.”

Hun er ret sikker på, at 
DLux ligger et godt sted.

”En stor del af kjolesal-
get foregår på nettet, men 
mange gange passer tøjet 
ikke, når det kommer. Og 
så retter jeg det til. De nær-
meste kjoleforretninger lig-
ger i Vejle og Aarhus. Det er 
langt at køre, hvis man skal 
have rettet noget til, men så 
gør jeg det gerne.”

I dag er stof blevet dyrt, 
og bæredygtighed betyder 
meget. Det glæder hende.

”Før finanskrisen skulle 
alle bare have en helt ny 
brudekjole til mindst 10.000 
kroner. Men så sagde det 
bum! Nu kan man godt 
blive gift i en brugt, omfor-
andret kjole,” smiler hun 
og arbejder videre på en 
brudekjole, mens den lille 
skrædderhund ligger stille 
og lytter på i sin kurv.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Dunja Schørring 
Larsen savnede sit 
fag og tog en hurtig 
beslutning, da hun 
fik mulighed for at 
åbne systue  
i Hjerting

Dunja er den ny skrædder  
for hele Hjerting-området

Ny stenaldergård er på vej ved 
Myrthues naturskole i Guldager

UDELIV – Marbækdagen 
på Myrthuegård søndag 
den 22. maj blev en stor suc-
ces med mange besøgende. 
Det kan man se mere om på 
vores hjemmeside. Men der 
var en nyhed på Marbæk-
dagen, vi gerne vil sætte fo-
kus på: I løbet af i år og 2023 
vil en ny stenaldergård til 
tre millioner kroner, betalt 
af Esbjerg Kommune, blive 
opført ved Myrthues natur-
skole i Guldager.

Det er museumsinspek-
tør Sarah Qvistgaard fra 
Sydvestjyske Museer, der 
præsenterer os for model-
len af den kommende sten-

aldergård. Den vil blive en 
kopi af den stenaldergård, 
der allerede er der, men 
som tidens tand er ved at 
have ødelagt efter en snes 
års levetid. Den oprindelige 
stenaldergård blev fundet, 
da man anlagde Esbjerg-
motorvejen. Der, hvor den 
store rundkørsel sender 
den første frakørselsvej 
østpå, lå omkring år 0 et 
stort stenalderlanghus og 

en smedje, fortæller hun. 
Der var tydelige stolpehul-
ler, og da man nogenlunde 
ved, hvordan husene blev 
bygget, kunne man lave 
den første kopi i Guldager 
i den rigtige størrelse. Og 
den originale pikstensbe-
lægning blev faktisk gen-
brugt!

Til at stå for byggeriet har 
Myrthue hyret skibstømrer 
Gert Lykke Jensen, der nu 

arbejder som formidler og 
håndværker.

Han fortæller, at lang-
huset vil blive bygget lidt 
længere væk fra natursko-
len og jernbanen, så man 
mere uforstyrret kan have 
aktiviteter begge steder. Og 
at egetømmeret vil blive 
tørret ved 65 grader, så alle 
svampe, skadedyr, larver 
og æg dør. Det forlænger 
levetiden. Som noget nyt 
vil stolperne ikke stå di-
rekte i jorden, hvilket også 
vil forlænge levetiden. Men 
det vil ikke kunne ses. Han 
tror på indvielse i 2024.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Den gamle er 
nedslidt, så nu 
bygger Myrthue en 
ny stenaldergård 
lidt længere fra 
jernbanen

Jens og Maja Noer Hug fra 
Guldager, snart Hjerting, 
ser på model-jernalderhuset 
sammen med Sarah 
Qvistgaard.

Dunja Schørring Larsen har åbnet systuen DLux i Hjerting. Hun elsker at arbejde med kjoler.


