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Krise og fremgang 
på samme tid

Det er forunderligt at se, hvordan Hjerting 
og resten af 6710 har såvel krise som frem-

gang på samme tid. På den ene side må vi bøvle med  
coronakrisen og alle dens fortrædeligheder, så som 
øget ledighed, sygdom og hjemsendte gymnasie   elever 
i isolation, og på den anden side ser vi fremgang på 
næsten alle fronter. Der bygges på livet løs i Hjerting, 
Guldager, Sønderris og Sjelborg, Netto vil bygge nyt 
og større i Hjerting, Aldi vil rykke ind i Guldager, de nye 
byggegrunde i Sønderris går som varmt brød og  
Hjerting Idræts Forening har vækst som aldrig før.  
Desuden får Hjerting i 2022 en ny daginstitution, har 
kommunen besluttet.

Men netop HIFs udvikling er bemærkelsesværdig. Før 
sports- og kulturhuset Hjertinghus kom op at stå, var 
der ledelseskrise, medlemsstagnation og rådvildhed. 
Nu stiger medlemstallet med raketfart, og det myldrer 
med nye initiativer. 

Årsagerne er udefra set lige så indlysende, som de 
er svære at kopiere. Nye, engagerede og kompetente 
kræfter er kommet til i ledelsen, alle trækker i samme 
retning, sponsorerne er velvillige som aldrig før, og der 
er nu et meget synligt trækplaster i Tobølparken med 
supermoderne fitnesslokaler og mødelokaler, der er så 
store, at de også kan rumme halvstore arrangementer 
med 200-250 deltagere – når vaccinen kommer.

Og hvad kan vi så lære af det? Jo, det nytter ikke 
en pind at give op på halvvejen. Det er godt at pulje  
kræfterne og trække i samme retning, og der skal være 
en stærk vilje til succes. Og det er der i Hjerting og i 
6710. Trods epidemien. Det lover godt.
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Kutteren Claus sejler igen

LOKALHISTORIE – Kut-
teren Claus, som ejes af Fi-
skeri- og Søfartsmuseet, er 
ikke kun lokalhistorie, det 
er også nu igen et leven-
de aktiv for museet. Efter 
en grundig renovering er 
Claus i topform til at sejle 
med turister, skoleelever, 
firmaer og andre fra 1. maj 
2021.

Museet fik derfor den 
gode idé at tage lokalpres-
sen med på en sejltur, og 
vi mødte fornøjede op til 
Claus, der ligger ved Es-
bjerg Strand, lige ved siden 
af fyrskibet Horns Rev. 
Skipper Niels Lassen star-
ter kutterens summende 
John Deere-motor og styrer 
forsigtigt Claus ud gennem 
slusen, hvor det kan være 
lidt svært at se modsej-
lende, og vi får en tur hen 
langs havnen og tilbage. 
Delfiner ser vi desværre 
ikke. Men skumsprøjt for 
boven og et Esvagt-fartøj, 
der lige skal give os en lil-
le vippetur for sjov, får vi 
da. En lækker sandwich fra 
Café Smag på museet er der 
også.

Undervejs fortæller mu-
seumsinspektør Richard 
Bøllund om projektet.

”Claus bliver 90 år næste 
år og har sejlet med turi-
ster og skoleelever siden 
1978. Den har ligget stille 
på værft i Hvide Sande på 
grund af en maskinskade, 
så vi fik rejst nogle penge til 
en renovering af kutteren i 
samme ombæring,” fortæl-
ler han.

Opgraderet sikkerhed
”Den har nu ændret status 
fra fiskefartøj til et beva-
ringsværdigt passagerskib. 
Opgraderingen har krævet 
mere sikkerhedsudstyr, og 
det er nu tip-top, så vi kan 
tage 23 passagerer med i 
stedet for de 12, vi tidlige-
re måtte tage med,” tilføjer 
han. 

”Vi vil arrangere så man-
ge ture som muligt, måske 
op til tre om ugen. Vi kan 
jo se mulighederne. Da del-
finerne var her, blev vi ki-
met ned af folk, der ville ud 
at se dem. Der er også stor 
interesse for at se sæler. Så 
vi vil tilbyde ture til Skal-

lingen, Langli, og Fanø, og 
havnerundfarter vil vi også 
tage fat på. Havnen er jo 
bedst at opleve fra søsiden. 
Vi sejler også med firmaer 
og med folk, der vil sprede 
deres kære afdødes aske 
ud,” fortæller han.

”Alt det kræver flere fri-
villige, så hvis man har pa-
pirerne i orden og vil være 
frivillig, hører vi meget 
gerne fra tidligere søfolk 
og fiskere, der kunne tæn-
ke sig at være med,” tilføjer 
Richard Bølling.

Efter en omfattende renovering er  
museumskutteren Claus igen klar til  
at sejle med turister fra maj 2021

Udgivelesdatoen i november er ændret,  
og vi udkommer næste gang

Onsdag den  
18. november 2020

NY DATO I NOVEMBER
Vi udkommer lidt senere

Skipper Niels Lassen, styrmand på Claus siden 1996. Her er Claus på vej ud gennem Esbjerg Strands sluse.
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foretrækker du også

personlig kontakt?
Blue Water shipping er din lokale ekspert i transport og logistik, og vi 
vægter den personlige kontakt til vores kunder højt.

Blue Water shippings erfarne og kompetente medarbejdere sikrer dig tryghed 
og kvalitet i hele transportfasen, og vi tilpasser naturligvis vores løsninger så de 
passer til lige præcis dine varer, dit marked og dine behov. 

Blue Water Shipping A/S  |  www.bws.dk

Kutteren Claus sejler igen

Projektet er blevet støttet 
af Claus Sørensens Fond, 
Alice og Tage Sørensens 
Fond samt Hempel Fon-
den. Alt redningsudstyr 

som flåder og redningsve-
ste er sponseret af Viking  
Life-Saving Equipment. 
Derudover har museet fået 
stor hjælp og råd fra Fiske-
riets Arbejdsmiljøråd og 
World Marine Offshore. 
Mange andre virksomhe-
der og private har meget 
velvilligt hjulpet med råd 
og dåd. 

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Museet vil tilbyde mange 
flere sejlture fra 1. maj 2021 
og søger derfor frivillige med 
papirerne i orden, fortæller 
museumsinspektør Richard 
Bølling.

Skibets motor,  
en gul John Deere,  

er i topform nu.

Kvik Esbjerg
Østre Gjesingvej 23 
Tlf. 70 21 54 01
kvik.dk/esbjerg
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* Vejledende udsalgspris er for skabe, greb, sokkel og bordplade.  
Ekskl. vask, armatur, hvidevarer, styling, samling, levering og montering.

OMBRA 
— tryk pause 
og vær til stede.

Kig ind og oplev efterårets køkkennyheder. 
Mød Ombra; inspireret af dansk natur, 
bæredygtige materialer og med et roligt og 
afbalanceret udtryk - til hjertet af dit hjem.

OMBRA green

44.676,–*


