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E
n markant kaptajn i

det danske museums-
farvand går nu i land.
Morten Hahn-

Pedersen har i 27 år stået på
broen på Fiskeri- og Søfarts-
museet, herunder Salt-
vandsakvariet, i Esbjerg, og
hans sidste arbejdsdag er sat
til den 27. maj.

Den 58-årige Morten
Hahn-Pedersen er uddannet
cand.mag. i historie og
kunsthistorie fra Aarhus
Universitet og var en tur
omkring Svendborg og Om-
egns Museum, før han ind-
tog den maritime toppost i
den danske energimetropol.
Med en torpedos hastighed
har han fostret og fået gen-
nemført et hav af ideer. Han
afleverer derfor et veltrim-
met museumskompleks på
14.000 kvadratmeter, ét af
landets bedste med et årligt
besøgstal på mellem

110.000 og 120.000, til sin
efterfølger samt skitser til
nye projekter, der skal reali-
seres i anledning af museets
50 års jubilæum i 2018 og
byens 150 års havne-
jubilæum samme år.

»Tre årtiers arbejde med
40-50 ugentlige timer på
museet samt en masse op-
gaver ved siden har slidt på
mig. Af hensyn til museets
tarv og mit eget helbred har
jeg besluttet at give plads til
friske kræfter. En direktør på
halv kraft kan hverken mu-
seet eller jeg være tjent
med,« siger Morten Hahn-
Pedersen, der er boghandler-
søn fra Fjerritslev og ud af
en slægt med flere søfolk.

Stillingen som direktør for
Fiskeri- og Søfartsmuseet har
været et drømmejob for
Morten Hahn-Pedersen, der
hurtigt ramte den karske
kammertone i Esbjerg og
skaffede sig et netværk i
kraft af høj faglighed og en
ligefrem omgangsform, som
vestjyderne respekterer og

løbende har kvitteret for ved
at inddrage ham i en række
bestyrelser og trække på
hans arbejdskraft.

Vadehavspavillon 
Museet befinder sig i over-
gangen mellem to plan-
perioder, og det giver mulig-
hed for at foretage skiftet,
mener Morten Hahn-
Pedersen, hvilket vil sige en
fortsat produktudvikling
med flere ombygninger på
programmet.

Morten Hahn-Pedersens
aftryk figurerer senest på
bl.a. den nye vadehavs-
pavillon, der åbnede i fjor,
og året før blev dørene slået
op for et moderniseret sæla-
rium. I 1989 indviedes
første etape af en frilands-
afdeling, der ad flere om-
gange er udbygget. Og i
1994 oprettede museet en
forskningsenhed, der fra
2000 er drevet på fifty-fifty-
basis med Syddansk Univer-
sitet under navnet Center
for Maritime og Regionale

Studier (CMRS). 
Foretagsomheden fort-

satte med uformindsket fart,
og i 1999 stod den store
museumsblok på fem etager
med en ny permanent sø-
fartsudstilling færdig med
bibliotek, genstandsmagasi-
ner, arkiv og andre museale
faciliteter, bl.a. tidssvarende
undervisningslokaler.

Morten Hahn-Pedersens
virke har ikke udelukkende
indskrænket sig til det
hjemlige. Foruden de admi-
nistrative og ledelsesmæssi-
ge forpligtelser på Fiskeri- og
Søfartsmuseet har han ud-
fyldt internationale tillids-
poster inden for erhverv,
turisme, forsknings- og mu-
seumsvirksomhed. 

Som præsident for de ma-
ritime museers verdens-
organisation, ICMM, var
han en udadvendt repræ-
sentant, der heller aldrig er
gået af vejen for regulært
fodarbejde. Flere end 400
artikler, bøger og udstillin-
ger bærer hans signatur, der

borger for kvalitet. 
Morten Hahn-Pedersen er

alsidig, og hans faglitterære
frembringelser spænder lige
fra den politiske havkat Mo-
gens Glistrup og frem-
skridtsbevægelsen over Fanø
i sejlskibstiden til A.P. Møl-
ler og den danske olie. Mor-
ten Hahn-Pedersen må i dag
karakteriseres som én af lan-
dets ypperste eksperter i off-
shore-branchen. Således skal
han fortsætte sin forskning i
Mærsk Olie & Gas og regner
med at færdiggøre den i
løbet af 2016.

Nogle bestyrelser må vin-
ke farvel til den tidligere
direktør, der til gengæld
fortsætter som formand for
Danske Bank Fonden
Esbjerg og som medlem af
bestyrelserne for Post/Tele
Museumsfonden og Blue
Water Fonden.

Morten Hahn-Pedersen har medvirket i mange tv-udsendelser og er en efterspurgt foredragsholder. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Kaptajnen går fra borde, 
men fortsætter i bestyrelser
Museer: Morten Hahn-Pedersen trækker sig fra det krævende chefjob på Fiskeri- og Søfartsmuseet.

LARS OLE KNIPPEL
navne@jp.dk

AKTUELT PORTRÆT
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direktør for Fiskeri- og 
Søfartsmuseet, Esbjerg. 

Peter Lindegaard, fhv.
adm. direktør for Berling-
ske Tidende og nuvæ-
rende direktør i Ludvig
og Sara Elsass Fond, der
hjælper mennesker med
cerebral parese (spastici-
tet), skal helst være direk-
tør et sted, hvor han kan
identificere sig med det,
som virksomheden laver.
Sådan har det altid været,
siden han i 1980 kom til
Falcks Redningskorps og
var der i 25 år, inden han
sluttede som virksom-
hedens driftsdirektør og
blev hentet til Berlingske
Tidende som avisens
øverste administrative
chef.

Her sad han i tre
tumultariske og begiven-
hedsrige år under norske
Orklas ejerskab og var
med, da Berlingske-
koncernen blev solgt til
det britiske investerings-
selskab Mecom, hvilket
ikke ligefrem kan karakte-
riseres som et succesfuldt
ejerskab. I 2007 var han
oppe imod Arne Ullum
og Lisbeth Knudsen om
at overtage den ledige
post som ny koncernchef
i hele det daværende
Berlingske Officin, efter
at Lasse Bolander var
stoppet. Det spil tabte
han som bekendt til
Lisbeth Knudsen, der
siden har regeret i
Berlingske-koncernen.
Peter Lindegaard sagde
farvel til Pilestræde og
blev direktør i et skades-
forsikringsselskab i
Næstved og blev bestyrel-
sesmedlem i Maj Invest.

Han har også forsøgt
sig som politiker for
Liberal Alliance ved
regionsvalget i Region
Hovedstaden i 2013. Her
blev han 2. suppleant til
regionsrådet.

Koldingenseren Peter
Lindegaard bor nu med
sin familie i Klampen-
borg, hvor han er inkar-
neret vinterbader og
springer i Øresund hver
morgen.
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Peter Lindegaard er direktør i
Ludvig og Sara Elsass Fond.
Privatfoto.

Peter Lindegaard,
direktør, 
Klampenborg.


