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Hjerting Postens kamera var øjenvidne på 
allernærmeste hold, da faldskærmsulykken 

skete ved Hjerting Kanelaug i lørdags. Undertegnede 
stod meget tæt på nedslagsstedet i strandkanten  
– selvfølgelig udenfor sikkerhedsafspærringen.

Da ulykken udviklede sig, var der kun én professionel 
ting at bidrage med: At holde fingeren på udløseren.

Derfor har vi 12 knivskarpe fotos, der dokumenterer 
hele den uhyggelige landing, men vi har valgt ikke at 
bringe dem i denne omgang.

Primært af hensyn til den tilskadekomne. Det er 
barske, men ikke ubærlige billeder. De viser, hvordan 
udspringeren rammer vandet, ryger forover, vikles ind 
i linerne, kastes rundt på stranden i flere omgange og 
ender sammensnøret i skærmen.

Heldigvis endte det efter omstændighederne godt. 
Men hvis betonmolen bare et par meter væk eller 
andre personer var blevet ramt, var det en helt anden 
sag. Måske også for vores vurdering.

Vi har ikke forstand på faldskærmsspring og skal 
ikke kloge i, hvad der skete. Vi kan jo bare konstatere, 
at et eller andet gik galt, trods den erfarne udspringers 
tårnhøje rutine.

Nogle på stranden spurgte kritisk ind til, hvorfor jeg 
fotograferede, og svaret er enkelt: Det var mit arbejde 
den dag. Også at dokumentere, da en hyggelig event 
pludselig ændrede sig. Det gælder også efter ulykken.

Derefter kan man så stille og roligt vurdere, hvad 
der skal ske. Af respekt for den tilskadekomne og 
redningsarbejdet nærmede jeg mig heller ikke stedet. 
Man kan dog se i andre medier, at ikke alle havde fine 
fornemmelser for den tilgang – bogstaveligt talt.

Vi kunne også have valgt at sælge billederne til et 
fotobureau, som kunne have sendt dem verden rundt. 
Jeg er selv blevet kontaktet med henblik på salg, og jeg 
kender personligt mediefolk, der har tjent små formuer 
på mindre dramatik.

I stedet har vi tilbudt udspringeren og klubben, at de 
må få billederne til internt brug, hvis de eventuelt kan 
bruge dem til evaluering eller undervisning i, hvordan 
man helst ikke skal lande. Hvis den uheldige udspringer 
vel at mærke selv giver klubben lov.

Vi er ikke specielt hellige her på avisen – det er bare 
ganske almindelig presseetik. Som desværre er i frit 
fald – på digitalt sprog rimer etik ikke længere på klik.

Kurt Henriksen

12 skarpe skud
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Har du ikke fået 
avisen i postkassen?

mail@hjertingposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på

Mødetider  
sæsonen 2017/18 

Tumlinge 0.-2. klasse 
Tirsdag kl. 16.30-18.00 
Pilte 3.-4. klasse 
Mandag kl.16.30-18.00
Væbnere 5.-6. klasse 
Torsdag kl. 18.30-20.30 
Seniorvæbnere 7.-8. kl.
Onsdag kl. 18.30-20.30
Seniorer Fra 9. klasse
Onsdag kl. 18.30-20.30
Læs mere: fdf.dk/hjerting

HjerTing

Prøv FDF for en aften
Torsdag 31. august 
kl. 18.30-20, Plantagevej 35. Få Arkitektur i Virkeligheden  

til at tegne det og stå  
for hele byggeprocessen.  
Det koster ikke en bondegård!
Tværtimod er vi konkurrencedygtige  
med prisen på et gennemsnitligt 
typehus.

Jon Aagaard-Kragh  
arkitekt MAA og cand. arch.

ARKITEKTUR I VIRKELIGHEDEN
Havbakken 42, Hjerting
Telefon 51 92 79 17 ◦ www.arkitekturivirkeligheden.dk 

Arkitekturivirkeligheden

VIL DU HAVE ET FEDT HUS?

DETAILHANDEL – Det 
er svært, kompliceret og en 
langvarig proces, for man-
ge forskellige interesser 
skal gå op i en højere enhed 
og ind i en samlet løsning.

Men der er både liv og 
håb i en ny fremtidsplan 
for Sædding Centret, som 
der lige nu arbejdes intenst 
på. De to hovedejere af det 
skrantende center, Coop og 
ejendomsselskabet Bangs 
Gård, er drivkræfterne i 
planen, der arbejder med 
en genfødsel af centret.

For nylig blev der afholdt 
et møde for lejerne, som 
har fået mundkurv på, men 
efter sammenstykning af 
input fra flere forskellige 
kilder, tegner der sig dette 
billede af planen:

Intern rokade
Dels en intern rokade, hvor 
Coop flytter sin dagligvare-
butik til den anden ende af 
centret, tættest på Tarpha-
gevej med den store trafik 
og synlighed her.

Dels en ombygning eller 
nybygning af det resteren-
de center, hvor de mange 
tomme kvadratmeter er-
stattes af mere tidssvaren-
de omgivelser, der passer 
til behovet hos de resteren-
de lejere.

Sidste led i planen kan 
blive byggeri af boliger i 
den vestlige ende af om-
rådet ved den nuværende 
Fakta butik og de omlig-
gende P-pladser. Her kan 
der der – med det rette 
plangrundlag – etableres 

en attraktiv beliggenhed 
tæt på kysten.

”Der er jo mange ting, 
som ikke er afklaret endnu, 
men Coop vil godt have en 
butik i et eventuelt nyt cen-
ter, hvis og når det bliver 
bygget,” bekræfter Henry 

Mikkelsen fra Coop, som 
forhandler lejemål for kon-
cernen og har arbejdet med 
Sædding Centret gennem 
flere år.

”Så meget er rigtigt, men 
derudover ved jeg snart 
ikke, hvad jeg skal sige.”

Og I foretrækker at flytte je-
res butik til den anden ende af 
området?

”Ja, det vil vi gerne, så 
den kommer til at ligge 

mere centralt i 
forhold til tra-
fikken på Tarp-

Intern rokade skal åbne for 
et nyt Sædding Center 
Flytning af Fakta, 
et nyt, tilpasset 
center og måske 
boliger i planen
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1992 2017
14 forrygende dage fra 18/9-2/10 2017
Alle er meget velkomne til at deltage

18/9-2/10 Udstilling i sognelokalerne.
18/9 kl. 19.00  Rundvisning og fi lmforevisning med efterfølgende 

let traktement.
19/9 kl. 14.00  Rundvisning og fi lmforevisning med efterfølgende 

let traktement.
20/9 kl. 19.00  Hjerting Kirkes fi lmklub. 

Filmen: ”Balladen om Marie Krøyer” vises.
21/9 kl. 14.00  Sogneeftermiddag. Foredrag: ”Tro, håb og kærlighed” 

ved Solvej Aagaard.
21/9 kl. 19.30   Kirkekoncert med efterfølgende let traktement.

Til denne koncert har Hjerting Kirkes organist Henrik 
Krüger inviteret 3 musikere til at deltage i jubilæums-
koncert, som kommer til at bestå af musik for blokfl øj-
te, gambe, cello og orgel i forskellige konstellationer. 
De tre musikere er:
Charlotte Mejlbjerg, blokfl øjte, 
Henrik Holm, guitar og gambe, 
Anne-Sofi e Thåstrup Mejlbjerg, cello.
Der vil blive spillet musik af bl.a. Mancini og 
Telemann.

24/9 kl. 10.00  Festgudstjeneste med efterfølgende reception.
26/9 kl. 19.00  Foredrag om familien Havsteen-Mikkelsen ved 

museumsinspektør Mikkel Kühl.
27/9 kl. 18.00  Arrangement for håndværkerne, der deltog i 

kirkebyggeriet.
1/10 kl. 10.00  Højskoledag med biskop Henrik Wigh-Poulsen, 

valgmenighedspræst Peter Hedegaard samt
vores lokale kunstner Lars Waldemar.

HJERTING KIRKE
25-ÅRS JUBIL ÆUM

RestauRant

sJeLBORG stRanD
Sjelborg Strandvej 40
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 70 71

Følg os på facebook - Sjelborg Strand

stOR FROkOst
BuFFet

Sild, lune retter, 
dessert og ost

DET ER NATURLIGVIS HJEMMELAVET

(med forbehold)

HVER LØRDAG OG SØNDAG FRA KL. 11.30

189,-

hagevej, men hvordan det 
kommer til at se ud – det 
ved jeg simpelthen ikke”.

Coop koncernen ejer 
ejendommen, hvor Fakta 
ligger samt den del, hvor 
den tidligere Fakta lå. Gen-
nem mange år var det en 

stopklods for udviklingen, 
at det daværende FDB ikke 
tillod andre dagligvare- 
butikker i centret. 

Men det er ikke afkla-
ret, om andre af de vækst- 
sultne dagligvareaktører 
eventuelt inviteres ind i en 
fremtidsløsning  i denne 
omgang.

”Det har vi ikke diskute-
ret i ejerkredsen i lang tid –  
hvad der sker i fremtiden. 
Lige i øjeblikket vurderer 
vi, at vi godt kan have en 
dagligvarebutik i Sædding 
Centret, hvis der bliver 
bygget nyt. Men hvornår 
det sker, og hvornår det 
bliver udført, er svært at 
spå om. Det går jo stærkt 
i dansk dagligvarehandel 
for tiden,” konstaterer Hen-
ry Mikkelsen.

Finansiering uafklaret
I har vel også brug for hurtig 
afklaring?

”Mange ting skal falde på 
plads – vi skal have kom-
munen med, og det nye 
byggeri skal vi finde finan-
siering på. Men vi arbejder 
med det, så godt vi kan – 
også med Bangs Gård.”

Hos den anden store ejer 
er direktør Mads Dam Jen-
sen fra Bangs Gård ikke 
vendt tilbage inden avisens 
deadline trods flere hen-
vendelser. Der har tidligere 
ikke været den store lyst 
til at tale om fremtiden for 
centret, og det lokale ejen-
domsselskab har da også sit 
at slås med.

Ejer i problemer
Bangs Gård A/S – der bl.a. 
også ejer Hotel Britan-
nia – rapporterer i seneste 
2016-regnskab et driftsre-
sultat på minus 19,4 mio. 
kr. og negativ egenkapital, 
der bogføres til 154,4 mio. 
kr., som primært tilskrives 
renteswaps med en negativ 
værdi på 136 mio. kr.

Er Coop indstillet på at in-
vestere i andet og mere end til 
eget brug i et nyt center?

”Det ved jeg ikke, om vi 
vil,” lyder det fra Henry 
Mikkelsen efter et meget 
langt og højlydt suk.

”Det kommer an på så 
meget. Ejerforholdene 
fremadrettet er ikke afkla-
ret, og vi ved ikke, om vi 
finder en ny investor eller 
den bestående ejerkreds 
skal løfte det.”

Trænger til en løsning
Bangs Gård har jo sit at se til, 
så de kan måske ikke løfte de-
res del af finansieringen?

”Det ved jeg ikke, men 
det er Bangs Gård og Coop, 
der driver arbejdet med at 
finde en løsning. Coop er 
helt sikkert aktiv medspil-
ler, og det er naturligvis 
de to store ejere, der er i 
fællesskab driver det her, 
ellers har det ingen gang 
på jorden. Og vi håber da 

at kunne finde en løsning – 
både for lejerne og de kun-
der, som faktisk er trofaste 
derude, selvom der ikke er 
mange butikker tilbage,”  
siger Henry Mikkelsen.

Hvad er jeres deadline for en 
afklaring?

”Vi har ikke rigtigt no-
gen, for dét, det handler 
om, er at finde en løsning. 
Vi har jo en Fakta der ligger 
der og er i drift i øjeblikket.  
Men de andre lokaler er 
ikke i drift, så jo før, jo 
bedre,” lyder svaret fra  
Coop-manden.

”Hvis ikke det lykkes, 
så er vi jo, hvor vi er nu.  
Og alle kan se, at det cen-
ter trænger til en løsning. 
Verden står jo ikke stille i 
mellemtiden.”

Tekst og foto: Kurt Henriksen

Intern rokade skal åbne for 
et nyt Sædding Center 

Svært puslespil
Mange faktorer og for-
skellige interesser skal gå 
op i en højere enhed, hvis 
fremtidsplanen for Sæd-
ding Centret skal blive til 
virkelighed.

Elementerne i planen 
kræver tilsagn fra både 
de forskellige ejere og le-
jere, kommunen og ikke 
mindst finanseringskil-
der, der tror på projektet.

Planen, der skitseres 
her på tegningen, er ikke 
offentliggjort. Den er 
derfor stykket sammen 
af input fra forskellige 
kilder, som har kendskab 
til sagen, og skal tages 
med forbehold.
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