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Energiselskabet SE marke-
rer i dag første spadestik på
et nyt, opsigtsvækkende do-
micil ved Lyshøjen i Kjer-
sing, men inden for få år kan
nye, markante erhvervsdo-
miciler skyde op i området. 

SE planlægger nemlig en
70.000 kvadratmeter stor,
grøn erhvervs- og udvik-
lingspark, som allerede har
fået navnet Next Step City,
og den første interesse for
området tilkendegives alle-
rede nu fra to af byens kæm-
pe koncerner – Semco Mari-
time og Rambøll. 

Selv om Rambøll ikke øn-
sker at udtale sig om even-
tuelle nye domicilplaner i
Esbjerg, erfarer JydskeVest-
kysten, at virksomheden
ser Next Step City som en re-
el mulighed. Og fra Semco
Maritime lægger adm. direk-
tør Steen Brødbæk ikke
skjul på, at fremtiden godt
kan rumme en fremtid loka-
tion i Kjersing. Semco Mari-
time er i dag, i lighed med
Rambøll, fordelt på flere
adresser i Esbjerg – Niels
Bohrsvej, Stenhuggervej og
på Esbjerg Havn. De to først-
nævnte er lejemål, der udlø-
ber i efteråret 2014, og så
skal Semco enten genfor-
handle lejekontrakterne el-

ler se sig om efter noget helt
andet. I det tilfælde er p.t. to
muligheder. 

– Der er mulighed for at
bygge ved det nuværende
Semco Maritime i nordhav-
nen, men et af vores store
problemer er at tiltrække
medarbejdere fra østky-
sten, og set i dét lys er der
bedre logistik i at slå sig ned
i Next Step City. Esbjergs in-
frastruktur er ikke til at sen-

de så mange medarbejdere
gennem byen til havnen, si-
ger Steen Brødbæk og tilfø-
jer, at han synes, det nye er-
hvervsområde er »rigtig rig-
tig spændende«.

Hos SE er adm. direktør
Niels Duedahl ikke bleg for
at udfordre havnen, der el-
lers er det mest populære
erhvervsområde i Esbjerg.

– I den Next Stop City kan
vi med moduler udbygge

langsomt, og lave en gliden-
de overgang. Virksomheder,

der vokser, vil typisk opleve
en begrænsning på havnen. 

Flere nye domiciler
på vej i ny erhvervspark 

I dag tages første spadestik til SE’s nye opsigtvækkende domicil, der kommer til at se således ud. 

Af Heidi Bjerre-Christensen
Tlf. 7912 4631, hbc@jv.dk
og Ken Mathiesen
Tlf. 7912 4632, kma@jv.dk

BYG: SE skaber erhvervsparken Next Step City. Semco Martime og Rambøll overvejer nye domiciler dér. 

FAKTA n n n

ERHVERVSPARK
n Erhvervsparken Next Step City skal skabe og tiltrække
mere end 1000 vidensarbejdspladser. Målgruppen er ud-
viklingsorienterede virksomheder, der arbejder indenfor
energi og klima samt højhastighedsinternet.

Indbrud på 
konservatoriet
n ESBJERG: Syddansk
musikkonservatorium og
Skuespillerskole var i går
eftermiddag udsat for
indbrud. En dør til et
øvelokale er brudt op.
Politiet har endnu ikke
noget overblik over, hvor
meget, der er stjålet fra
lokalet. rry

Ung pige sov 
på gaden
n ESBJERG: En 19-årig pi-
ge var så beruset natten
mellem lørdag og søn-
dag, at hun lagde sig til
at sove i Borgergade.
Hun blev vækket af poli-
tiet, der vurderede, at
hun var ude at stand til
at tage vare på sig selv.
Derfor kom hun med på
stationen for at sove sin
rus ud. rry

To mænd 
tissede i fuldskab
n ESBJERG: To gange lør-
dag nat måtte politiet
uddele bøder til folk, der
ikke kunne holde sig til
de fandt et toilet. To 20-
årige mænd fra Ribe har
begge fået bøder af poli-
tiet for at lade vandet på
åben gade. rry

Syv indbrud 
i Hjerting
n ESBJERG: Der har været
travlhed for indbrudsty-
ve i bydelen Hjerting lør-
dag aften og i løbet af i
går. Syv gange har politi-
et fået anmeldelser om
indbrud, hvor gernings-
mænd har tiltusket sig
adgang til huse ved at
bryde et vindue op. To af
indbruddene fandt sted
på Skippervænget, to på
Skonnerten, ét på Tjal-
ken og ét på Hostrupvej.
Senest var der indbrud
på Kufferten i går efter-
middag. Enkelte af ste-
derne af tyve sluppet
væk med elektronik og
parfume, men de fleste
steder er intet meldt stjå-
let. I forbindelse med
indbruddet på Hostrup-
vej har vidner set en bil
køre fra adressen, og po-
litiet har fundet frem til
to 20-årige mænd, der er
registreret som ejere af
køretøjet. De to mænd er
sigtet for det ene ind-
brud, men politiet kan
ikke umiddelbart forbin-
de dem til de seks andre.

FANØ: En kopi af Æ Kåver,
Danmarks ældste sømærke,
kom flot på plads for to uger
siden og knejser flot på Kå-
verbjerget i Sønderho.

Siden har rygterne dog lø-
bet om, at den er placeret
forkert og sågar skal flyttes.

–Det har ikke noget på sig,

siger Per Hofman Hansen,
historisk konsulent og tov-
holder for kåvergruppen,
Sønderho Havn.

Han forklarer, at under-
vejs i arbejdet med genrejs-
ningen har mange ment, at
kåveren stod betydeligt
længere mod øst. Myten kan
være opstået ved, at der
oven over Geodætisk Insti-
tuts fikspunktblok i mange

år stod et pejletårn med et
timeglasformet signal i top-

pen, som ved en overfladisk
betragtning kunne minde
en smule om Æ Kåver.

For at få mest muligt at vi-
de om kåverens konstruk-
tion og historiske forhold
har museumsinspektør
Steen Frydenlund Jensen,
Sydvestjyske Museer, været
behjælpelig med en arkæo-
logisk undersøgelse.

Ved fjernelsen af de øver-
ste lag af klittoppen afteg-
nedes konturerne af dele af
et mørkt kryds, plus rester
af lodrette befæstelsesstol-
per. Centrum for den mørke
aftegning – sammenlignet

med en optegning af landin-
spektør Mogens Lang Niel-
sen i fjor – viste sig at ligge
med en afstand på 1,30 m i
retning NV-SØ.

Lang Nielsen fik hos Kort-
og Matrikelstyrelsen oplyst,
at de gamle målinger kunne
variere med en usikkerhed
på en meter. Med den viden
afmærkede han stedet med
en jernpæl, og det er på den-
ne position, kåveren er
rejst. Afsætningen er derfor
korrekt inden for den målte
usikkerhed, der var gælden-
de, da den oprindelige kå-
vers position blev opmålt.

Æ Kåver står hvor den skal
FALSK MYTE: Historisk konsulent ma-
ner rygter i jorden om fejlplacering af kå-
veren i Sønderho.

Af Hans Jørn Kristensen
Tlf. 7912 4628, hak@jv.dk

Den nye kåver i Sønderho
med fugle i toppen.
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