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MENNESKER

DIREKTØR FOR PLAN, KUL-
TUR OG TEKNIK I VARDE
KOMMUNE, BENT PETER
LARSEN, OM DE "MASSI-
VE NABOKLAGER" FRA ET
MINKPELSERI I VARDE,
DER DANNER GRUNDLAG
FOR PELSERI-SAG I RIBE.

SIDE 10

Det kan jeg slet ikke genkende. Jeg ved, at der
har været naboklager i opstartsfasen, men det

var på bestemte dage i en bestemt vindret-
ning. Jeg kan ikke genkende forløbet, for vi

har haft en fin dialog med pelseriet.

S A G T,,

BRYLLUP
Sct. Catharinæ Kirke, Ribe,
vies lørdag den 30. maj kl.
14.30: Gitte Wehner, Ribe,
datter af Inge Wehner, Bir-
kelev, og Kevin Blaaberg
Petersen , Ribe, søn af
Karin og Holger Petersen,
Rømø. Festadresse: Sønder-
skov Herregaard.

Farup Kirke, lørdag den 30.
maj kl. 13.00: Sanne Al-
sted Kulmbach, Gredsted-
bro, datter af Birte og Egon
Kulmbach, Hillerup, Ribe
og Daniel Mølhom, Gred-
stedbro, søn af Jytte og
Torben Mølholm, Karls-
gaarde.

Sankt Ansgars kirke, Bred-
gade, København: lørdag
den 30. maj: Michelle Ida
Johnsen, Bruxelles, datter
af Birgit og Keld Erik John-
sen, Nykøbing F, og Mor-
ten Berg Thomsen, Brux-
elles, søn af Helle og Erling
Berg Thomsen, Esbjerg.

80 ÅR
Ragna Kongshøj Calle-
sen, Ewalds Alle 53 C,
Esbjerg, fylder 30. maj 80
år.

70 ÅR
Vagn Emil Jensen, Es-
bjerg, fylder i dag 70 år.
Vagn Emil Jensen er inde-
haver af cateringfirmaet
Frikadellen. 

DØDSFALD
Inge Winther, Esbjerg, 83
år.
Egon Jensen, Esbjerg, 77
år.
Kaj Rothgordt Johansen,
Esbjerg, 82 år.

NAVNENYT

Morten Hahn-Pedersen med det mellemste af sine fem børn, datteren Nynne, svigersøn-
nen Teis og barnebarnet på bare syv uger. "Jeg kan huske, når vi som børn var på ferie.
Der var altid lige en havn, som vi skulle forbi for at se", erindrer Nynne. Foto: Joan Karlsen

ESBJERG: Fiskeri- og Sø-
fartsmuseet så onsdag ud
til at slå alle rekorder, men
det var hverken sepia-
blæksprutten, søhestene
eller sælerne, som de man-
ge mennesker var kommet
for at møde, men museets
kaptajn, Morten Hahn-
Pedersen (59), der letter
anker efter 27 år ved roret.
Mandens indsats er blevet
bemærket viden om, og
køen af gratulanter var
næsten på længde med
Hahn-Pedersens impo-
nerende cv, der tæller et
hav af udgivelser, et ocean
af udsendelser, en strøm af
spændende udstillinger. 

Sild, pighvar, slethvar,
rødspætte, blåmuslinger.
Hvad kunne menuen ellers
være til en fiskeri- og sø-
fartsmuseumsdirektørs
afskedsreception - hvor
hundredvis af gæster fra
blandt andet politik, er-
hvervsliv og museer var
mødt frem. Horst Meesen-
burg og Svend Tougaard
søsatte museet i 1968. Det

var gaven til Esbjerg i an-
ledningen af havnens 100
års jubilæum, og Meesen-
burgs bil rustede af salt-
vandet fra de fisk til muse-
et, som pionererne fik
bragt ind af kuttere fra
byens mægtige fiskerflåde.

– Han var en ung mand,
erindrer Tougaard om det
første møde med Morten
Hahn-Pedersen, der over-
tog museet i 1988.

– Men han er blevet lidt
større nu, lyder det lunt fra
manden med skægget, der
sammen med Meesenburg
aldrig var utryg ved at
"lade de unge tage over".

Morten Hahn-Pedersen
har sat adskillige besøgs-
rekorder, stået i spidsen for
udbygninger og udvikling
af museet og blandt andet
været præsident for de
maritime museers verdens-
organisation. Fiskeri- og
Søfartsmuseet har været
kompasset for hans liv:

– Det har fyldt rigtig
meget. Han har altid været
i gang og været stolt af sit
museum. Jeg er spændt på,
hvordan han nu reagerer,
siger datteren Nynne, som

imidlertid ikke tvivler på,
at hendes far aldrig kom-
mer til at kede sig. Han har
allerede påtaget sig free-
lanceopgaver indenfor

forskning, formidling og
rådgivning, ligesom der
fortsat er en række be-
styrelsesposter i farvandet. 

– Han har været en kolos-

sal gevinst. Vi må glæde os
over, at vi fortsat kan træk-
ke på hans ekspertisen
indenfor alt det, som Es-
bjerg står for; olie, gas,

I BYEN

En kaptajn
letter anker
Afskedsreception: Hundredvis mødte
frem for at sige farvel til Morten Hahn-
Pedersen, der stopper efter 27 år som di-
rektør for Fiskeri- og Søfartsmuseet. 

Af Søren Lintrup Silkjær,
sil@jv.dk

Thuesen en fantastisk chef,
han udviste stor tillid til
sine ansatte. Når han for-
nemmede, at vi levede op
til tilliden, svarede han ofte
på vores spørgsmål ”Bare
gør som du synes”. 

Under Johannes Thue-
sens ledelse udviklede
Sparekassen sig, senere
Bikuben, rigtigt godt. Thue-

Den 20. maj blev det lune
glimt i øjet på Johannes
Thuesen slukket. Han sov
ind i en alder af 90 år.

Som direktør for Esbjerg
og Omegns Sparekasse,
senere Bikuben, var Thue-
sen et kendt ansigt i Es-
bjerg, ikke mindst i spor-
tens og musikkens verden.
Blandt vi medarbejdere var

sen fik tidligt øjnene op for
det nye offshore-eventyr,
og der blev arrangeret
rejser til bl.a. Stavanger og
Aberdeen. Efter fusionen
med Bikuben lagde Thue-
sen stadig vægt på, at be-
slutningerne skulle træffes
i Esbjerg og ikke i Køben-
havn. Han havde sine me-
ningers mod, og det var de

godt klar over også i spare-
kassens hovedkontor.

Thuesen forsømte aldrig
sit personale. De årlige
personalefester var et af
mange højdepunkter, og
med sit underfundige smil
proklamerede han, at han
havde fundet pungen af
muldvarpeskind frem, så
der var fri bar! 

Efter sin pensionering
fulgte Thuesen stadig med
i sparekassens udvikling.
Han udlevede også sin
drøm om at lære at spille
klaver. Det var derfor helt
naturligt, da undertegnede
besøgte Thuesen få dage
efter hans 90 års dag, at
gaven skulle være musik.
Vi hyrede en af byens bed-

ste pianister, og hun spille-
de på smukkeste vis mange
af Thuesens favoritter,
blandt den klassiske kla-
vermusik – tilsat et kærligt
smil fra pianistens side. 

Æret være Thuesens
minde.

Niels .Daniel Sørensen
Per L. Andersen
Per Fæster

Farvel til en lokalpatriot
MINDEORD
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giver Anette Friis og for-
tæller om. 

Hun er en del af den
esbjergensiske afdeling af
rådgivningscenteret Head-
space. 

Headspace er et fore-
byggende tilbud, hvor
unge mellem 12 og 25 år
bliver mødt af professio-
nelle rådgivere og frivillige

ESBJERG: Torsdag den 28.
maj samles det esbjergen-
siske kvindeforumet Café
Quindfolk igen i Metodist-
kirken i Norgesgade.

Denne gang er der fokus
på unge og deres proble-
mer af både psykisk og
social karakter, som flere
og flere rammes af. 

Det kommer ungeråd-

kræfter. Rådgivningscen-
teret har afdelinger i syv
danske byer og er finansi-
eret af en lang række socia-
le fonde. Det er den tidlige-
re socialdemokratiske
statsminister Poul Nyrup
Rasmussen, der er pro-
tektor for Headspace.

Café Quindfolk er et
forum for kvinder, der blev

oprettet tilbage i 2009. Det
er for alle kvinder med lyst
til inspiration og forkælelse
i samvær med medsøstre,
og inden foredraget er der
sædvanen tro buffet med
hjemmelavede retter.

Foredraget med Anette
Friis starter kl. 18, og til-
melding skal ske på Meto-
distkirkens hjemmeide. jeo

Kvindeforum skal høre om unges problemer
TEMA

Café Quindfolks næste møde har fokus på unge med pro-
blemer.

Har din nabo fødselsdag? Er din genbo blevet forfremmet? Eller har du andet
navnestof, du synes skal i avisen? Så skriv til redaktionen. Vi tager imod både
færdige navneomtaler og tip til nyheder. Medsend eller vedhæft meget gerne et
foto af personen, du ønsker omtalt.

Det er naturligvis gratis at få mærkedage, nekrologer, mindeord og omtaler af
navnenyheder med på
MENNESKER-siderne.

SKRIV TIL REDAKTIONEN

ESBJERG-REDAKTIONEN
Tlf. 7912 4500

mennesker.esbjerg@jv.dk
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ITALIENSK MARKED PÅ TORVET  •  MASSER AF FORSKELLIGE 
EUROPÆISKE STEMNINGER OG INDSLAG OG MEGET, MEGET MERE.

Fredag den 29. maj 

energi, siger borgmester
Johnny Søtrup.

Formand for Fiskeri- og
Søfartsmuseet, Knud Jager
Andersen, var i sin tale ude

med en garanti om, at
Hahn-Pedersens indsats
aldrig vil blive glemt.

– Du har altid haft og vil
altid have bestyrelsens

ubetingede tillid... Og der-
udover kan vi faktisk godt
lide dig. Du er rar at være
sammen med og en frem-
ragende fortæller. 

Kaptajnen går ikke ned
med sit skib, men over-
lader livsværket på ret
kurs. Hans arvtager kom-
mer til at åbne den kom-

mende udstilling om dansk
offshore på Nordsøen, som
A.P. Møller Fonden har
bevilliget 15,5 millioner
kroner til. Museumsinspek-

tør Mette Guldberg er kon-
stitueret direktør, indtil
Morten Hahn-Pedersens
afløser er fundet - senest 1.
oktober 2015.

Medstifter af Esvagt, forhenværende fiskeriminister Kent
Kirk, der købte sin første kutter som 22-årig, var mødt op
for at sige farvel til museets skipper. Foto: Joan Karlsen

Borgmester Søtrup havde en flaske god rom med til Mor-
ten Hahn-Pedersen, som Søtrup kaldte "en handlingens
mand med smag for saltvandet fra vest". Foto: Joan Karlsen

"Tak for 27 forrygende år. Du har sat dig markante aftryk.
Din indsats vil ikke blive glemt", lød afskedssalutten fra
museets formand, Knud Jager Andersen. Foto: Joan Karlsen

Den 86-årige Horst Meesenburg startede sammen med
Svend Tougaard museet i 1968. I 1988 overlod Meesen-
burg roret til Morten Hahn-Pedersen. Foto: Joan Karlsen


