
ÅBENT 
TORSDAG
D. 4. JUNI

TIL KL.

18.00

200 SPECIALFORRETNINGER · CAFÉER · RESTAURANTER · INDKØBSCENTER · VAREHUSE

Torvet 20 v/Posthuset • 6700 Esbjerg • Telefon 7513 6500  
Telefax 7512 1617 • info@esbjergcity.dk • www.esbjergcity.dk

Åbningstider i Esbjerg City
Mandag-torsdag  . kl. 9.30/10.00 - 17.30
Fredag  ............... kl. 9.30/10.00 - 18.00
Lørdag  ............... kl. 9.30/10.00 - 15.00
Varehusene dog længere.

Forær hele Esbjerg City 

somgave

Esbjerg City Gavekort giver adgang til hundredvis af butikker, 
varehuse, restauranter, caféer og dele af kulturlivet. Derfor er 

kortet et helt sikkert gavehit.

Esbjerg City Gavekort kan købes følgende steder:
Esbjerg City • Lysmesteren • Musikhuset Esbjerg • Louis Nielsen

Med et Esbjerg City Gavekort 
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Fiskeri og Søfartsmuseet blev åbnet for publikum i 1968.PS

Han er et monument

Jeg er bare meget taknemlig for de mange personlige hilsener, taler og gaver. Det var en
overvældende dag.  Også en vemodig dag. Men jeg glæder mig også til min nye tilværelse,
som giver mig mere tid til ting, jeg også gerne vil. Et højdepunkt kommer snart. En sejltur
med Marie Mærsk - et af verdens største containerskibe.

Morten Hahn-Pedersen,
Tidligere direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet

»

Af Erik Haldan

AFSKEDE Gavebordet var
enormt. Talerlisten tog det
mere end en time at kom-
me igennem, da Fiskeri- og
Søfartsmuseet for nylig
tog afsked med sin direk-
tør gennem mere end 25
år - Morten Hahn-Peder-
sen.

En uge efter er han
knapt nok kommet sig
over den overvældende
oplevelse og heller ikke
færdig med at nærlæse al-
le kortene en ekstra gang,
men dagen står som en af
de absolut største, han
har oplevet.

- Det er svært at beskri-
ve. Jeg er bare taknemlig
og ydmyg for de mange
personlige hilsener, gaver
og ord, jeg endte med at
få, siger Morten Hahn-Pe-
dersen få dage inde i sin
nye tilværelse, hvor han
også har travlt. Med bø-
ger, med artikler, med fo-
redrag og med kommende
tv-programmer. Også en
sejltur med det kæmpesto-
re containerskib Marie
Mærsk, ser han frem til.
Turen er research forud
for et muligt tv-program
om skibet, men bliver og-
så en kærkommen pause
mellem to epoker - den
som direktør for Fiskeri-
og Søfartsmuseet og den
som tidligere direktør med
mere tid til alt det, han og-
så gerne vil, kan og bliver
bedt om fra mange sider.
Ekspertisen fra Esbjerg er
efterspurgt

- Jeg glæder mig til turen

med Marie Mærsk. Det gør
jeg virkelig, siger Morten
Hahn-Pedersen, mens han
kigger på en model af Ma-
rie Mærsk, som han skal
ud at sejle med i mere end
en måned. Modellen fulgte
med invitationen fra Marie
Mærsks kaptajn, John Møl-
ler Jensen, som er blevet
en af Morten Hahn-Peder-
sens nære venner i kølvan-
det på deres professionel-
le, maritime bekendtskab.

I forbindelse med sin af-
sked ik Morten Hahn-Pe-

dersen i øvrigt papir på, at
han for eftertiden er at be-
tragte som et maritimt, hi-
storisk monument. Det for-
nemme - men iktive - di-
plom ik han overrakt af
Skibsbevaringsfonden med
en blanding af glimt i øjet,
dyb respekt og anerken-
delse.

Respons eha@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 16

n Ikke mange mennesker har papir på at være et historisk monu-
ment. Men Morten Hahn-Pedersen har. Diplomet er naturligvis fik-
tivt, men det blev givet til ham i dyb respekt som en af gaverne ved
hans farvel til Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Varm afsked med
Morten Hahn-Pe-
dersen.

FotoTue Sørensen


