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GULD KØBES
Gammelt

Vi afregner med det 
samme og overfører 
pengene til dit dankort.
Husk billede legitimation

Sælg dit gamle guld til os

Kirkegade 18 - 6700 Esbjerg - Tlf.7512 8825

Din garanti for 

faglig ekspertise

Fimus vil åbne for 
nye oplevelser

Bulldozer 
eller ombygning? 
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Læs side 2Fiskeri- og Søfartsmuseet tegner store planer op

SPAR 30%
PÅ GLASSET*

*30% er gældende ved køb af komplet brille med 
mærkevareglas indtil d. 30. November. 

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre kampagnerabatter.
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Eftersom du læser dette i en go’ gammeldaws 
avis, er du næppe i målgruppen. Men når du er 

færdig, bedes du folde papiret tre gange og give et 
klask i nakken til nogen af dem, der sidder med hovedet 
bøjet over Facebook og anden digital fastfood.

Når du har deres fulde opmærksomhed – og her skal 
du nok være hurtig, inden de ’swiper’ væk igen – så 
mind dem lige om det der med valget den 21. november. 
Nogle af dem vil ryste på hovedet, kigge vantro på dig 
og sige: ’Hvorfor det – det er jo kedeligt’.

Lokale kandidater fortæller, at de jævnligt møder 
normalt begavede og numerisk voksne mennesker, 
der lufter den holdning. Som om det lokale demokrati 
var ren underholdning på linje med kattevideoer, bage-
konkurrencer og danseshows! Politik ligner måske et 
realityshow nogle gange. Men vi kan jo ikke gøre vores 
eventuelle deltagelse i demokratiet til et spørgsmål 
om underholdningsværdi.

Det er ikke bare dovent og umodent. Det er en hån 
mod alle dem rundt om i verden, der ville give deres liv 
– og ofte gør det – for at få lov til at stemme.

Kandidaterne til byrådet kunne også selv stramme 
op og komme ind i kampen. ’Det er jo vigtigt, at I får 
præsenteret de lokale kandidater,’ sagde en håbefuld 
én af slagsen, da han ringede til os med forslag om en 
præsentation af ham og de øvrige.

Det er så første gang i tre år, vi overhovedet hører fra 
manden, som allerede sidder i byrådet – og sjovt nok 
har en masse tanker for lokalområdet lige nu...

Nogle kandidater klager også over den manglende 
deltagelse i vælgermøder, men de kunne passende 
selv stoppe med at skræmme folk væk. F.eks. kunne 
de  få ’civile’ vælgere til valgmødet i Hjerting forleden 
dårligt være der for partisoldater, som fyldte alt for 
meget – også i kampen om taletid.

Og når man hører en kandidat, der allerede sidder i 
byrådet, promovere sig selv med alenlange spørgsmål 
– selvom partiets egen spidskandidat er med i panelet – 
så er det ikke bare dårlig demokratisk stil. Det er i det 
hele taget dårlig stil og gift for vælgernes interesse.

Men husk at stemme og husk alle løfterne. Og til de 
kære kandidater: Husk vælgerne i hverdagen – også de 
næste fire år efter valget. Rigtig godt valg til alle!

Kom ind i kampen

Har du ikke fået 
avisen i postkassen?

mail@hjertingposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på

mail@hjertingposten.dk • 75 47 09 99
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Nyt keramisk 
værksted

Måske noget for dig, 
veninderne, kollegerne, 

børnebørnene  
– eller til polterabend
Book tid via mail på  

booking.storiesby@gmail.com 
eller SMS på 60 91 75 34

T. Asmussen

Galleri J n

KLIK LIKE PÅ 
FACEBOOK

Skønne nyheder indenfor 
mode og brugskunst

Nyheder fra Selected Femme,  
Lollys Laundry, King Louie, Prepair, Ofelia, 
Plus Fine, Beck Søndergaard, Lindform, 
Housedoctor, Meraki, Amazing Space, 
Nicolas Vahe, Simply Flowers, Kahler,  
Friihof og Siig, Dansk Smykkekunst, 
Scherning, Maileg, Anne Mette Klit, 
Vivodesign, Horradsmattan, Pukka  

og Kirsten Fredslund

FREMTIDSPLAN – Det 
er stort tænkt, yderst ambi-
tiøst og meget lidt vestjysk 
i ånden. Og så alligevel, for 
Fiskeri- og Søfartsmuseet 
vil netop tegne menneskets 
forhold til havet samt livet 
og kulturen ved den dra-
matiske og hårdføre vest-
kyst i sit udviklingsprojekt 
’Havets Giganter’.

Navnet sigter til de to nye 
– og højere – kuber af tegl-
sten, som arkitekterne hos 
firmaet Norrøn forestiller 
sig som hovedelementer i 
det nye projekt. 

Sammen med et andet 
spektakulært forslag – ned-
sænkning og overdækning 
af Sædding Strandvej på en 
strækning ud for museet 
– og åbning af landskab og 
bevoksning syd for museet, 
skal det give ét sammen-
hængende landskab. 

Det skal altsammen ’give 
museet tilbage til havet’, 
som arkitekterne udtryk-
ker det i deres skitseoplæg 
og selvfølgelig også gerne 
give et markant løft til be-
søgstallet.

”Området skriger jo på at 
blive samtænkt i en super-
destination med den grøn-
ne kile og Esbjerg Strand. 
Det skal også være et ud-
flugtsmål i sig selv uden 
nødvendigvis at løse billet 
til museet. Det er jo lidt blas-
femisk at have denne her 
matrikel uden at have mere 
liv,” forklarer direktør Da-
vid Dupont-Mouritzen fra 
Fiskeri- og Søfartsmuseet.

”Vi skal så bare sørge for, 
at museet her er så sexet og 
interessant, at vi også får 
folk indenfor til en ekstra 
oplevelse.”

Da de første elementer af 
planen kom frem i sommer, 
blev der nævnt et samlet 
budget på 150-180 mio. kr.

”Men det holder selvføl-
gelig ikke. Vi har opdelt 
projektet i fem faser, og hvis 
man trykker på alle knap-
per på én gang, er det om-
kring 300 mio. i alt,” siger 
David Dupont-Mouritzen.

Han understreger, at det 
er et overslag, som er ba-
seret på ’standardpriser’, 
der ikke er nøjagtigt gen-
nemregnet for det konkrete 
projekt. Tunnelprojektet vil 
koste fra 50 til 100 mio. kr. 

– alt afhængig af størrelsen.  
”Jeg tænker, at det er fuldt 
ud realistisk. Det er hånd-
térbart, og hvis pengene er 
der, er det et spørgsmål om 
modet til at tænke stort,” 
lyder svaret om realismen i 
den del af projektet.

Tanken er, at hovedpar-
ten af de mange penge skal 
findes hos store fonde, og 
ifølge direktøren har de 
foreløbige reaktioner fra 
politikerne været positiv.

”Jeg tror, folk virkelig 
kan se, at det her handler 
ikke om museet alene. Vi 
gearer hele investeringen i 
Esbjerg Strand og laver et 
’bay area’. Men mange siger 
selvfølgelig: Nå  – det er al-
ligevel en del penge,” oply-
ser direktøren, der også har 
ambitionerne på plads for 
projektets tidshorisont.

”I den perfekte verden 
vil jeg jo gerne have kon-
turerne af en finansierings-
plan på plads i 2018. Det 
må være det helt rigtige år, 
hvor vi fejrer museets 50 
års jubilæum og Esbjergs 
150 års fødselsdag.”

Museet har i forvejen meget 
stram økonomi – er det her ud-
viklingsprojekt afgørende for, 
at I også har en fremtid?

”Det kommer an på, hvil-
ke ambitioner man har for 
den her institution i frem-
tiden. Hvis ikke det her re-
aliseres i et eller andet om-
fang, så er det et helt andet 
’ball game’. Jeg har jo ikke 
taget jobbet her med en stor 
fremtidsplan som forud-
sætning – den har vi jo først 
lavet efterfølgende. Men i så 
fald bliver det et helt andet 
guerillaarbejde med udvik-
lingen fremover,” siger Da-
vid Dupont-Mouritzen, der 
som altid går til sagen med 
stort personligt drive, opti-
misme og højt humør.

”Plan A er at skaffe 300 
mio. og Plan B er 280,” siger 
han med et grin.

”Plan C tager vi så hul på, 
hvis det her ikke lykkes.”
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Museum på nye  
eventyr

Ny hovedindgang mod syd og en mere åben plads henover vejen.

To nye åbne 
og kubeformede 

bygninger samt en 
 spektakulær tunnelføring 

af Sædding Strandvej 
er hovedelementer 

i planen.

Fiskeri- og Søfartsmuseum 
vil fiske flere kunder og rykke en liga op 
med meget ambitiøs plan for hele området

Ny  
indgangPark ovenpå

vejtunnel

Solnedgangs-
plads

Sæ
dding Strandvej

Tarphagevej


