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Stærke visioner for ”Det Maritime Hus” i Kerteminde 
 
Gennem tre måneder er der på havnen i Kerteminde gennemført en række succesfulde 
pilotforløb for gymnasieelever, og de vellykkede forløb er med til at styrken troen på et 
godt koncept. 
 
Undervisningsforløbene, der er udviklet i samarbejde mellem Biologisk Institut på 
Syddansk Universitet og en gruppe fynske gymnasielærere, er afviklet som aktiverende 
og inspirerende projektdage, hvor teori og praksis kobles sammen med udgangspunkt i 
havets ressourcer. Og det er netop en af grundtankerne med projektet ”Det Maritime 
Hus.” 
 
Formålene er nemlig, dels gennem læringsaktiviteter at stimulere interessen for 
naturvidenskab og teknik, og dels at bidrage til erhvervslivets efterspørgsel af 
kvalificeret arbejdskraft med en naturvidenskabelig- /teknisk baggrund knyttet til det 
marine miljø. 
Pilotforløbene afvikles delvist i Syddansk Universitets faciliteter på Kerteminde Havn, 
og kongstanken er at, der opføres undervisnings- og overnatningsfaciliteter på 
havneområderne, når den fornødne finansiering er fremskaffet.  
Det ligner en god start, og spørger man de involverede parter: Syddansk Universitet, 
de gymnasiale uddannelser på Fyn og Kerteminde Kommune er der gode argumenter 
for projektet. 
 
Ved at skabe ”Det Maritime Hus” som en tværfaglig undervisningsfacilitet er det muligt 
at få interesser og ønsker til at gå op i en højere enhed for de tre parter. Syddansk 
Universitet vil gerne øge interessen for de videregående uddannelser, gymnasierne vil 
styrke den anvendelsesorienterede undervisning, og i Kerteminde ses det som en 
oplagt mulighed for at styrke den lokale vækst og udvikling til glæde og gavn for byen 
og borgerne. 
 
Plads til alle fakulteter 
Syddansk Universitet har allerede aktiviteter på havnen.  Både på Marinbiologisk 
Forskningscenter og i samarbejde med Fjord og Bælt. Men kapaciteten er stærkt 
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Side2/4 begrænset, og de nuværende tilbud dækker kun aktiviteter inden for fagene biologi og 
idræt. Det fungerer rigtig godt, og det giver god mening, at ”Det Maritime Hus” skal 
lægge hus til projekter, ikke kun, inden for de naturvidenskabelige fag, men også 
rumme tilbud fra universitetets andre fakulteter. 
- Et nyt sted hvor der er god plads til både undervisning og overnatning, vil give os 
mulighed for at lave stærke faglige tilbud til gymnasierne. Samtidig vil stedet kunne 
rumme andre aktiviteter som konferencer, workshops og kurser af forskellig art – og 
ikke kun i universitetsregi, siger institutleder og professor Marianne Holmer fra 
Biologisk Institut på Syddansk Universitet. 
 
Fremtidens gymnasium 
Rektor på Odense Katedralskole Jens Thodberg Bertelsen, der repræsenterer de 
gymnasiale uddannelser på Fyn, er heller ikke i tvivl om, at ”Det Maritime Hus” vil være 
en stor bonus for gymnasierne. 
- Vi bliver jo i højere grad til ”masseskoler”, og derfor er det vigtigt, at vi i fremtiden får 
mere praksis- og anvendelsesorienteret undervisning, siger han. Og han har opbakning 
fra sine rektorkolleger. 
- Det er jo noget, vi jævnt hen har drøftet, og der er tilslutning til projektet, understreger 
Jens Thodberg Bertelsen og skitserer kort en model for, hvordan man kan sikre sig, at 
huset og faciliteterne også bliver brugt af gymnasierne. 
- Vi forestiller os en form for kontraktordning, hvor det enkelte gymnasium binder sig til 
et vist antal dage om året. På den måde sikrer vi en høj belægningsgrad, lyder det fra 
katedralskolens rektor. 
 
Kommunale udviklingsmuligheder 
Borgmester Sonja Rasmussen ser ligeledes et stort potentiale i projektet. Kan det 
lykkes at realisere ”Det Maritime Hus” vil faciliteterne også kunne anvendes i andre 
sammenhænge end til projekter i gymnasie- og universitetsregi. I weekender og ferier 
vil det for eksempel være oplagt, at stedet kan bruges til andre former for aktivitet og 
kursusvirksomhed. 
 - Vi har intet gymnasium, og det får vi heller ikke, men vi vil meget gerne have de unge 
mennesker hertil, og det er samtidigt vigtigt, at vi som kommune realiserer de 
muligheder, vi har lokalt, lyder det optimistisk fra Sonja Rasmussen. 
 
 
 
 

Pilotprojekter. 
 

Gymnasielever går i vandet efter viden 

 

Under titlen ”Havbrug i Danmark” afvikler Biologisk Institut på SDU en række 

pilotprojekter for gymnasieklasser, hvor eleverne i tre dage arbejder både teoretisk og 

praktisk med dyrkning af fødevarer i kystnære områder. 

 

Det er råkoldt, og selv om kalenderen siger, det er forår, er der stadig langt til 
badevandstemperaturer i Kerteminde. Men der skal mere end en lav vandtemperatur til 
at standse de 30 elever fra 2. y på Vestfyns Gymnasium. Iført huer, handsker og store 
waders – og bevæbnet med spande, net og diverse beholdere til vand og bundprøver, 
træder de unge uden tøven ud i det kolde vand i Kertinge Nor for at indsamle de 
muslinger, de skal arbejde med i deres brobygningsforløb på Marinbiologisk 
Forskningscenter de næste par dage. 
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Side3/4 I små grupper spreder eleverne sig i vandet 50 – 60 meter fra land. Der bliver grinet og 
snakket under ”jagten” på de blåmuslinger, der vokser på bunden af vandet og som 
skal med hjem i laboratoriet. 
- Her, her er godt, lyder det ivrigt fra en pige, der afsøger bunden gennem en 
vandkikkert. 
Et øjeblik senere ligger de første muslinger i den hvide spand, mens pigen med 
vandkikkerten fortsætter sin afsøgning af det cirka én meter dybe og iskolde vand. 
 
Teori og praktik går hånd i hånd 
Forud for feltarbejdet er gået et par timer i selskab med professor, dr. scient. Hans Ulrik 
Riisgård, der er daglig leder af Marinbiologisk Forskningscenter under Syddansk 
Universitet. Han har fortalt om nærområdet og centerets nyligt afsluttede 
forskningsprojekt MarBioShell, der har afdækket muligheder for kommerciel og 
miljømæssigt bæredygtig dyrkning af muslinger i Danmark. 
Som afslutning på sin forelæsning har professoren stillet gymnasieleverne en række 
faglige spørgsmål om muslinger. Og at der er blevet læst på lektien forud for besøget 
er tydeligt, for Hans Ulrik Riisgård har fået svar på sine spørgsmål. 
- Det er en fornøjelse. Eleverne er både velforberedte og engagerede, når de kommer 
her. Det betyder at de får et større fagligt udbytte og de får et indtryk af, hvad det vil 
sige at læse biologi på universitetet, siger Hans Ulrik Riisgård. 
 
Pilotprojektet ”Havbrug i Danmark” er et tilbud til gymnasieklasser med biologi på A- 
eller B-niveau og varer tre dage. Her arbejder eleverne både teoretisk og praktisk med 
lærebøger, feltarbejde og laboratorieforsøg. Som en bonus er turen væk fra de vante 
rammer på gymnasiet med til at styrke de sociale relationer i klassen. Eksempelvis når 
eleverne under kyndig vejledning af en professionel kok tilbereder deres egen 
festmiddag bestående af fisk og skaldyr. 
 
Det virker – både fagligt og socialt 
Gymnasielærer Jane Burkarl er da også godt tilfreds med projektet i Kerteminde. 
- Det er et godt forløb, og det virker. Det koster jo dyrebar lektionstid, så der skal være 
faglig valuta for pengene – og det er der. Især når der er plads til at præge indholdet ud 
over det faste program. Vi har kunnet tage flere elementer med fra vores kernestof på 
gymnasiet og lavet en tilpasning til holdet – det er perfekt, siger Jane Burkarl, der også 
sætter pris på det sociale element i denne form for undervisning. 
- Ja, for når det sociale fungerer, er det med til at øge det faglige udbytte for eleverne, 
lyder det fra Jane Burkarl. 
 
Vel tilbage fra det våde element tømmes de hvide plastikspande for deres indhold af 
muslinger, og eleverne står tæt omkring den store porcelænsvask, hvor skaldyrene nu 
skal rense sorteres og efterfølgende fordeles i forskellige akvarier alt efter størrelse.  
Stemningen er god, og snakken går, mens der bakses med både skalpeller og linealer. 
Efter frokost skal de første forsøg med muslingerne sættes i gang, inden 
havbrugskonsulent Mads Van Deurs vil fortælle om erfaringerne med kommerciel 
dyrkning af råvarer i farvandene omkring Fyn. 
 
Eleverne valgte selv 
- Det er helt vildt fedt, griner 19-årige Elise Kjær Simonsen, der er hoppet ud af de 
store armygrønne waders, og sammen med resten af klassen er tilbage på 
Marinbiologisk Forskningscenter. 
- Vi har det i hænderne, og det er bare mere interessant, end hvis man kun læser om 
det, siger gymnasieeleven, der ikke er i tvivl om, at klassen har truffet det rigtige valg. 
- Alle klasser skal på ekskursion, og vores biologilærer gav os nogle forskellige 
muligheder. Dette her er nyt og spændende, så derfor valgte vi projektet i Kerteminde. 
Det er det rigtige valg, synes jeg. Vi møder folk der ved en hel masse om emnet, og vi 
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Side4/4 får lov til at arbejde rigtigt med tingene, gå i laboratoriet, indsamle og behandle data – 
vi får lov til at komme i dybden med stoffet, siger Elise Kjær Simonsen. 
 
 ”Havbrug i Danmark” er et af de to pilotprojekter som i første omgang er blevet tilbudt 
gymnasierne. I det andet forløb ”Dykkerrefleks”, der er for gymnasieelever med biologi 
og idræt, arbejdes med forskellen på at ånde i vand og på land. Her måler og 
sammenligner eleverne blandt andet pulsen hos marsvin og mennesker. Projektleder 
og biolog Rikke Svensson der står for forløbene siger: 
- Vi vil gerne give nogle tilbud med høj faglig kvalitet til gymnasieklasserne, hvor det er 
muligt at fordybe sig i et naturvidenskabeligt emne. De første pilotprojekter er udviklet i 
samarbejde med gymnasielærere fra regionen og lagt an på 2. og 3. gymnasieklasse 
med biologi som tilvalg, fortæller Rikke Svensson, der selv har en fortid som 
gymnasielærer.  
- Desuden kan vi tilbyde tekniske faciliteter, som de færreste gymnasier råder over 
samtidig med, at vi kan give en forsmag på, hvad det vil sige at læse på universitetet, 
siger Rikke Svensson. 
 
Pilotprojekterne afvikles gennem tre måneder, hvorefter de skal evalueres, men der er 
allerede arbejde i gang for at udvikle en bredere vifte af tilbud, som ud over biologi skal 
rumme både fysik og kemi. 
Samtidig er forløbene en del af en større og ambitiøs idé om at få etableret et stort 
tværfagligt undervisningscenter på havnen i Kerteminde.  
 
 
 
Yderligere oplysninger kan fås hos: 
 
Henrik Pedersen, dekan, professor, Det Naturvidenskabelige Fakultet, 65 50 27 87, 
henrik@sdu.dk  
 
 
Marianne Holmer, institutleder, professor, Biologisk Institut, 65 50 26 05, 
holmer@biology.sdu.dk 
 
 
Jens Thodberg Bertelsen, rektor, Odense Katedralskole, 66 12 22 40, 
jebe@odensekatedralskole.dk   
 
 
Sonja Rasmussen, borgmester, Kerteminde Kommune, 29 46 22 94, 
srm@kerteminde.dk  


