
Da universitetet  
kom til Kerteminde

Fjordbiologisk Laboratorium  
1990-2020

AF HANS ULRIK RIISGÅRD

Med oprettelsen af  
Fjordbiologisk 
Laboratorium i 1990 kom 

Odense Universitet til Kerteminde. Det 
førte meget med sig. Men i 2020 blev 
det lille og velfungerende fjordlabora-
torium nedlagt for at give plads til nye 
boliger ved nordhavnen.

I årene efter min ansættelse som lektor 
på Odense Universitet (i dag Syddansk 
Universitet) i 1983 arbejdede jeg meget på 
Biologisk Instituts feltstation, der var indret-
tet i en staldbygning på Bøgebjerggård på 
Hindsholm nord for Kerteminde. Men felt-
stationen lå isoleret, flere kilometer fra kysten 
og kom derfor aldrig rigtig til at fungere efter 
hensigten. Men da jeg i 1990 med min familie 
flyttede til Kerteminde, hvor min hustru var 
blevet praktiserende læge, så jeg straks, at 
her var de ideelle betingelser for placering af  
en marinbiologisk feltstation. Derfor gik jeg i 
gang med at undersøge mulighederne. 

Med nye penge fra Miljøstyrelsen til et 
Hav-90 projekt, som skulle undersøge 
effekterne på miljøet i Kerteminde Fjord/
Kertinge Nor, efter at al udledning af  
spildevand var standset og i stedet ledt 
ud i Storebælt, optog jeg kontakt med 
Kerteminde Kommune via skoledirektør 
Mogens Christiansen, som beredvilligt viste 
mig rundt for at se på mulighederne. Da vi 
kom til den netop nedlagte arbejdsformidling, 
Grønlandsgade 14, tæt ved marinaen, så 
jeg med det samme, at det var et ideelt 
sted, tæt ved havn, busstation og masser af  
biotoper i fjord, nor og bælt. Derefter gik 
det hurtigt.

Den 15. november 1990 underskrev jeg 
en lejekontrakt med Kerteminde Kommune 
om leje af  den tidligere arbejdsformidlings 
bygning i Grønlandsgade, idet kommunen 
supplerende skulle bygge en 100 kvadrat-
meter stor akvariehal (til en pris på 361.094 
kr. excl. moms) ved siden af  murstens-
bygningen på 120 kvadratmeter, som skulle 
indrettes til laboratorium med tilhørende 
kontorer. Den månedlige husleje lød på 
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og fremsynet forslag, som jeg straks kunne 
tilslutte mig. Og sådan blev det.

Men det kneb med at få et supplerende 
lejemål, så feltstationen på Bøgebjerggård 
kørte foreløbigt videre. I sommeren 1992 
lavede Fjordbiologisk Laboratorium i sam-
arbejde med Kerteminde Museum en ud-
stilling på Toldboden: Kerteminde Fjord - livet 
i og ved fjorden gennem 1000 år. Det blev en 
stor succes med flere tusinde besøgende, 
og det gav Kerteminde Kommune idéen til 
en permanent udstilling i et nyt Fjord- & 
Bæltcenter, som kom til at stå færdigt 5 år 
senere i 1997, idet Syddansk Universitet 
på nabogrunden byggede Marinbiologisk 
Forskningscenter, der blev indviet samme år. 

Samtidig blev feltstationen på 
Bøgebjerggård omsider nedlagt. Men 
det lille velfungerende Fjordbiologisk 
Laboratorium blev bevaret som anneks til 
det nye forskningscenter, og her fortsatte 

Kertemindes borgmester Jakob Dauerhøj, 
rektor Carl Th. Petersen fra Odense 
Universitet og samarbejdspartnere fra 
Danmarks Miljøundersøgelser og Fyns 
Amt. Etablering og drift af  Fjordbiologisk 
Laboratorium blev finansieret med eksterne 
midler i de første år. 

Kort tid før pengekassen var tømt, fore-
slog kontorchef  Leo Grue Jepsen i Odense 
Universitetets tekniske forvaltning, at lejemå-
let blev overtaget af  universitetet, idet man 
samtidigt skulle undersøge mulighederne for 
at nedlægge feltstationen på Bøgebjerggård 
og overføre aktiviteterne til et supple-
rende lejemål ved siden af  Fjordbiologisk 
Laboratorium. Grue Jepsen lagde stor vægt 
på, at universitetet fik en "fast bemandet 
feltstation", så teknisk forvaltning kunne blive 
fri for at rykke ud til de hyppige driftsfor-
styrrelser pga. manglende tilsyn med for-
søgsopstillinger og lignende. Det var et godt 

Andre midler kom fra Hav-90 projektet, 
som i de kommende to år skulle benytte de 
nye faciliteter.

I begyndelsen af  1991 gik byggeriet 
af  akvariehallen i gang, og i Kjerteminde 
Avis kunne man den 2. februar læse: "En 
af  de virkelige spændende nyskabel-
ser i Kerteminde bliver etableringen af  
Fjordbiologisk Laboratorium. Laboratoriet 
får til huse i den tidligere AF-bygning i 
Grønlandsgade, og her er universitetet så 
småt ved at flytte ind. Projektets leder, lek-
tor Hans Ulrik Riisgård, har taget ophold i 
bygningen, som nu løbende fyldes op med 
undersøgelsesudstyr. Bag bygningen har 
håndværkere nu sat pæle af  til den meget 
omtalte bygning, som var genstand for en 
hed lokalpolitisk debat". 

Endelig den 11. juni 1991 blev 
Fjordbiologisk Laboratorium officielt ind-
viet med deltagelse af  hele byrådet og 

2.916 kr., og lejemålet kunne forlænges i op 
til 15 år. Kort tid efter flyttede jeg ind på mit 
kontor i den røde murstensbygning, som nu 
hed Fjordbiologisk Laboratorium.

Snart efter kom der gang i byggeriet af  
akvariehallen. Der blev etableret en ned-
gravet rørledning til fremføring af  oppumpet 
saltvand fra havneindløbet til en faldtank i 
akvariehallen, hvorfra vandet kunne for-
deles via et rørsystem til akvarier og eks-
perimentelle opstillinger i hallen. Ingeniør 
Kurt Munch fra Odense Universitets tekniske 
forvaltning gik med stor entusiasme ind 
i mit "livsprojekt", som han kaldte det, og 
han konstruerede et simpelt og billigt, men 
velfungerende havvandssystem. Superfos 
A/S i Fredericia donerede store akvarier og 
meget andet fra gødningsfabrikkens ned-
lagte miljølaboratorium, Thomas B. Thriges 
Fond og Albani Fonden ydede økonomisk 
støttet til rørføring og pumper til havvand. 

Månedsbladet "Nyt fra Odense Universitet" bragte i juni 1991 dette sort-hvide foto af  det nyåbnede Fjordbiologisk Laboratorium. Inde 
i bladet kunne man læse, at laboratoriet er indrettet i den tidligere arbejdsformidling, og at der ved siden af  denne murstenbygning 
er bygget en ny 100 m2 termoreguleret akvariehal med indlagt saltvandsledning, som sørger for friskt havvand. Beliggenheden 
lige ved nordhavnen og marinaen giver de bedste muligheder for undersøgelser i Kerteminde Fjord og Kertinge Nor, og som 
prikken over i'et ligger der i marinaen en lille ny motorbåd Ciona, opkaldt efter en filtrerende søpung, som er udbredt i Kertinge Nor.  

Fjordbiologisk Laboratorium lavede i sommeren 1992 i samarbejde med Kerteminde Museum en udstilling på 
Toldboden med titlen "Kerteminde Fjord - livet i og ved fjorden gennem 1000 år". Til venstre står Kurt Risskov 
Sørensen, Kerteminde Museum, sammen med biologistuderende Søren Larsen. Fjordlaboratoriets ph.d.-stipendiater 
og specialestuderende stod for de faglige biologiske bidrag i form af  tekster, fotografier og indretning af  stort 
publikumsakvarium. 
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gæsteforskere såvel som nationale- og 
internationale studerende på alle niveauer 
(ph.d., master, bachelor) har bidraget til 
forskningen, som afspejles i de mange pub-
likationer fra laboratoriet. I Fjordbiologisk 
Laboratoriums levetid fra 1990 til 2020 er 
der blevet publiceret over 130 videnska-
belige artikler på engelsk i internationale 
fagtidsskrifter. Det svarer til én afhandling 
hver 3. måned igennem 30 år. Over 10.000 
citater i den videnskabelige litteratur viser, 
at laboratoriets forskning er internationalt 
anerkendt. 

De første år med pionerånd
Fjordbiologisk Laboratorium var i de før-
ste år base for et større samarbejde, som 
involverede Odense Universitet, Fyns 
Amt, Danmarks Miljøundersøgelser og det 

videnskabelige niveau i vores mange fælles 
publikationer. 

Et andet overordnet formål med vores 
forskning har været at finde nøglen til at 
forstå variationen i mængden af  plankton- 
alger, som i mange situationer er betinget 
af  samspillet mellem tætte bestande af  
filtrerende bunddyr og de varierende strøm-
ningsforhold i havet. Således har forsknin-
gen på Fjordbiologisk Laboratorium kombi-
neret med feltarbejde i høj grad også belyst 
den økologiske betydning af  filtrerende 
"nøgleorganismer" (muslinger, søpunge, 
børsteorme, gopler m.f.) for miljøet i vores 
fjorde og kystnære områder. Feltstudierne 
er især blevet udført i Kerteminde Fjord/
Kertinge Nor, Odense Fjord og Limfjorden. 

I alle årene er der blevet forsket intensivt 
på Fjordbiologisk Laboratorium, og mange 

af  det organiske stof, der danner ener-
gigrundlaget for havets økosystemer. Højt 
specialiserede filtrerende dyr, som kan 
indfange og omdanne planktonalgerne til 
animalsk stof, er et nødvendigt bindeled 
mellem de mikroskopiske primærprodu-
center og de større dyr højere oppe i føde-
nettet. Derfor er filtrerende dyr et vigtigt 
forskningsområde inden for marinbiologien. 
Men denne levevis stiller store krav til dyre-
nes pumpe- og filtersystemer. For at dække 
fødebehovet skal der pumpes store mæng-
der vand samtidig med at de mikroskopiske 
planktonalger effektivt tilbageholdes, og 
det koster energi. Men hvor meget energi 
koster det at være et filtrerende dyr, er fil-
trering energimæssigt en marginal levevej 
på kanten af  sultedøden? 

Disse grundvidenskabelige spørgsmål har 
forskningen på Fjordbiologisk Laboratorium 
i høj grad været med til at svare på. 
Energiudgifterne til pumpe- og filtrerings-
arbejde har vist sig at være nøje tilpasset 
dyrenes filtrerende levevis og koncentra-
tionen af  fødepartikler. Det afspejler sig i de 
biologiske lavtryks-filter-pumpers design og 
i dyrenes aktivitet. Der er nemlig ikke levnet 
dem tid til meget andet end at filtrere det 
omgivende vand dag og nat. Problemet med 
at koncentrere tilstrækkelig føde i en tynd 
suppe af  meget små partikler fordelt i et 
stort vandvolumen har de filtrerende dyr 
løst på mange vidt forskellige måder; men 
forskningen har vist, at det ikke er en margi-
nal levevej at være "suspensionsæder". 

Det har været fascinerende at studere 
og prøve at forstå virkemåden af  de for-
skellige design af  biologiske filter-pumper, 
som også har inspireret min mangeårige 
samarbejdspartner professor Poul Scheel 
Larsen (DTU), som er ingeniør, fluid-meka-
niker og ekspert i menneskeskabte pumper 
og væskestrømme, hvilket højnede det 

jeg min forskning frem til marts 2020, hvor 
Kerteminde Kommune efter 30 produk-
tive år opsagde lejemålet. Jeg fraflyttede 
Fjordbiologisk Laboratorium i marts 2020, 
og i slutningen af  året blev laboratoriet ned-
revet for at give plads til nye beboelseshuse.

Forskningen på Fjordbiologisk 
Laboratorium
Forskningen på Fjordbiologisk Laboratorium 
har været med til at svare på mange 
økologiske og mere grundvidenskabelige 
økofysiologiske spørgsmål inden for især 
filtrations-biologien, som er en vigtig 
marinbiologisk disciplin, som det vil fremgå 
af  det følgende.   

Havet er en tynd suppe af  mikroskopiske 
planktonalger, som står for ny-produktionen 

Kertinge Nor er et usædvanligt økosystem med utal-
lige små vandmænd, tætte bestande af  filtrerende 
søpunge ved bunden og med meget klart vand, som 
på denne sommerdag i 1991.

Kerteminde med havn og marina set fra luften i 1992. Bag byen ses Kerteminde Fjord, som udvider sig til Kertinge 
Nor i den inderste del. Da spildevandsudledningerne fra Munkebo og Kerteminde standsede i 1989, blev fjordsystemet 
særlig egnet til miljøstudier, som kom til at udgå fra Fjordbiologisk Laboratorium.
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en zooplankton-organisme, inden den blev 
fanget og ædt af  en vandmand, var mindre 
end 5 dage. 

Vandmændenes store filtrationstryk gav 
derfor forklaringen på fraværet af  zooplank-
ton i Kertinge Nor. Men vandmændene var 
af  samme grund selv stærkt fødebegræn-
sede, og de forblev små gennem hele sæ-
sonen, aldrig større end 3-5 cm. De levede 
på sultegrænsen; men hvorfor døde de ikke 
af  slut? Vi startede et projekt "missing link" 
og nogen tid efter viste døgnundersøgelser, 
at "krybende vandlopper" (harpacticider) 
ved bunden svømmede op i vandet om 
natten, så vandmændene kunne fange og 
æde dem og således overleve på et natligt 
måltid mad som et "tusindbrødresamfund af  
pygmæ-vandmænd". 

For at bestemme søpungenes græs-
ningseffekt i Kertinge Nor blev deres ud-
bredelse og tæthed bestemt ved dykning 
og undervandsfotografering, og i laborato-
rieforsøg måltes søpungenes filtrations-
hastighed. Nu blev det muligt at bestemme 
søpungebestandens samlede filtration i 

fjord-systemet, sejlede vi i de første mange 
år med Romsøbåden med Leif  "Romsø" 
Hansen som kyndig skipper. Når han tog 
overdelen af  båden, kunne den sejle under 
Langebro, og dens brede ræling gjorde, at 
kursisterne let kunne foretage målinger og 
tage vand- og bundprøver. 

Senere udbød vi flere feltkurser som 
supplement til forelæsninger på universite-
tet i marinbiologi og biologisk oceanografi, 
idet vi sejlede på Storebælt med Fyns Amts 
miljøskib Liv II. Det blev gode forsknings-
baserede kurser, som tiltrak mange kom-
mende bachelor- og specialestuderende, og 
som kom til at køre i alle årene fremover, 
efter 1997 fortrinsvis på Marinbiologisk 
Forskningscenter.

Kertinge Nor - "missing link" og 
klart vand
Kertinge Nor var meget speciel. Vi havde 
ikke tidligere set et sådant økosystem. 
Vandet var på en stille sommerdag usæd-
vanlig klart, utallige små vandmænd 
svømmede rundt, og tætte bestande af  
søpunge sad på ålegræsset, som stak op 
gennem tykke måtter af  trådalger. Hvordan 
skulle vi forstå dette økosystem? Vi antog, 
at filtrerende vandmænd og søpunge måtte 
være nøgleorganismer, og på Fjordbiologisk 
Laboratorium gik vi nu i gang med at udvikle 
eksperimentelle metoder til at bestemme, 
hvor meget vand disse dyr kan filtrere. 

Vandmænd lever af  zooplankton, og 
mængden af  vand "renset" over tid for 
zooplankton (filtrationshastigheden) blev i 
laboratoriet målt på vandmænd med for-
skellig størrelse. På grundlag af  disse data 
og med kendskab til vandmændenes tæt-
hed og størrelsesfordeling i noret blev deres 
totale filtrering beregnet. I 1991 var tæthe-
den vandmænd i juni helt oppe på 250 in-
divider per kubikmeter, og opholdstiden for 

En fast daglig biltransport mellem 
Odense Universitet og Fjordbiologisk 
Laboratorium betød, at der snart efter star-
tede 6-8 specialestuderende i Kerteminde. 
De studerende blev i høj grad inspireret 
af  den pionerånd, der var på laboratoriet i 
de første år, hvor økonomien var stram og 
fremtiden for laboratoriet usikker. Alle gav 
gerne en hånd med, når der en gang om 
ugen skulle gøres rent på laboratoriet! 

I de første år var der en del lokal be-
vågenhed omkring laboratoriet. Således 
besøgte Konservativ Vælgerforening labo-
ratoriet den 7. oktober 1991 for at høre om 
vores arbejde og fremtidsplaner, og kort 
tid efter kom Rotary på besøg. En dag fik 
jeg også besøg af  en gammel fisker. Han 
åbnede sin næve hen over mit skrivebord, 
og en lille 3-4 cm fisk faldt ned på bordet, 
og så spurgte han: "Hvad er det for en fisk, 
sådan en har jeg aldrig set før i Kertinge 
Nor?". Jeg svarede, at det var en aborre, en 
ferskvandsfisk, antagelig en strejfer fra en 
bæk. Med nogle billeder fik jeg overbevist 
fiskeren, som gik igen, mens jeg vistnok 
beholdt min faglige ære - pyha! På Fjordens 
Dag holdt vi åbent hus i de første år, og 
mange kertemindere kiggede forbi, og 
aviserne skrev hyppigt om alt det nye og 
spændende, vi havde gang i. 

 For første- og andetårsstuderende 
oprettede jeg i 1991 et kursus i Marin- og 
Brakvandsøkologi, baseret på de resultater 
og metoder, vi udviklede og benyttede i den 
igangværende Hav-90 forskning. Som med-
hjælpere havde jeg de første år to ph.d.-stu-
derende, Niels Jørn Olesen og Jens Kjerulf  
Petersen, som jeg var vejleder for, og som 
forskede i henholdsvis vandmænds og 
søpunges økologiske betydning i Kertinge 
Nor. Snart efter kom der også et kursus i 
Fjordbiologi for ældre studerende. På disse 
feltorienterede kurser, hvor fokus var på 

rådgivende firma Bio/consult. Samarbejdet 
var etableret under forskningsprogrammet 
Hav-90, finansieret af  Miljøstyrelsen. For- 
målet var at undersøge effekten af  fremtidig 
forventet nedsat belastning af  næringsstof-
fer (kvælstof, fosfor) i danske fjorde. Det var 
netop muligt i Kerteminde Fjord/Kertinge 
Nor, fordi udledningen af  spildevand til 
fjord-systemet i januar 1990 blev nedsat 
med 90%, idet spildevandet fra Munkebo 
og Kerteminde nu blev ledt ud i Storebælt. 

Oprindelig var forskningsgruppen blot 
ude efter en simpel fysisk base til under-
søgelserne; men Kerteminde Kommune 
og en række fonde gjorde det muligt at 
oprette et permanent laboratorium. Det 
betød, at jeg nu kunne udvikle og afholde 
"forskningsbaserede" kurser for univer-
sitetets biologistuderende og være vej-
leder for projekter og afsluttende cand.
scient.-specialer, hvor der var tæt kobling 
mellem laboratorie- og feltstudier. 

Specialestuderende omkring bordet i frokoststuen 
på Fjordbiologisk Laboratorium i 1995. Fra venstre: 
Camilla Frandsen, Annika Sundberg Jensen, Annette 
Strarup Nielsen, Kristian Toft Frandsen, Annemarie 
Westh Pedersen, Inge Berntsen. Deres projekter havde 
fokus på vandmænd og søpunge i samspil med vand-
skiftet i Kertinge Nor, hvor der blev tager prøver på et 
ugentligt togt med laboratoriets motorbåd. Frokoststuen 
var også undervisningslokale til de første kurser for 
biologistuderende; men fra 1997 flyttedes kurserne til 
større lokaler i Marinbiologisk Forskningscenter.

Fjordbiologisk Laboratorium - akvariehallen, som den så 
ud 25 år efter den officielle indvielse i 1991. Rammerne 
for forskningen i filtrerende marine dyr var stadig opti-
male. Til venstre Jan Brandt Wiersma, gæstestudent fra 
Holland, til højre Baojun Tang, postdoc fra Kina. 
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forsigtigt aftalt, at jeg måtte få lov til at flytte 
tilbage til fjordlaboratoriet, idet mine stude-
rende og dele af  min forskning dog fortsat 
primært skulle være på Marinbiologisk 
Forskningscenter. Det blev en god løsning, 
som fungerede. De tre minutters gang 
mellem de to laboratorier var aldrig noget 
problem, kun dejligt med lidt frisk havluft. 
Ingen fulgte med i, hvor de studerende pri-
mært opholdt sig for at lave deres projekter, 
og på den måde blev de to laboratoriers 
historie flettet sammen. 

I årenes løb har jeg modtaget mange 
penge til min grundforskning, især fra 
statens naturvidenskabelige forskningsråd. 
Men jeg har også modtaget støtte til mere 
anvendt forskning, således 13,5 mio. kr. fra 
Det Strategiske Forskningsråd til et 5-årigt 
tværfagligt projekt MarBioShell (2008-2012), 
der også var med til at bane vejen for min 
udnævnelse til professor i marinbiologi i 2008. 
Som dygtig og effektiv forskningsassistent 
på MarBioShell-projektet fik jeg ansat en 
nyuddannet biolog, Kim Lundgreen, idet 
25% af  hans løn blev betalt af  Biologisk 

går - og skal gå - deres egne veje i et stærkt 
konkurrencepræget miljø for at kunne 
udføre original og selvstændig forskning. 
Jeg var også lidt uregerlig og gik mine 
egne veje, da jeg ikke længere måtte blive 
på fjordlaboratoriet. Med en bevilling fra 
forskningsrådet tog jeg derfor på orlov et 
års tid til Bangor University, Wales, med mit 
forskningsudstyr og med min familie. 

Efterfølgende fik jeg i årene 1997-2000 
et deltids (20%) gæsteprofessorat ved 
Kristineberg Marine Forskningsstation 
under Det Kongelige Svenske 
Videnskabsakademi og Göteborgs 
Universitet. I årene 2001-2004 fik jeg en 
EU-bevilling til deltagelse i et fællesprojekt 
BioFlow, og i perioden 2003-2005 fik jeg 
endnu en EU-bevilling til deltagelse i et 
større europæisk projekt om massefore-
komst af  gopler, EUROGEL. Nu syntes jeg 
efterhånden, at tiden var moden til, at jeg 
kunne kræve at få lov til flytte tilbage til 
Fjordbiologisk Laboratorium.   

Takket være en forstående institutleder 
på Biologisk Institut blev det med dekanen 

marsvinenes lydsignaler. Problemet var løst. 
Men mange andre problemer dukkede op 
og gav en dårlig start på Marinbiologisk 
Forskningscenter, blandt andet to uheldige 
ansættelser af  professorer, som begge 
endte med at blive fyret. Ikke meget bedre 
gik det inde hos naboen Fjord & Bælt, som 
havde et årligt underskud på fem mio. kr., og 
hvor direktøren blev udskiftet hvert andet år. 
I min tid overlevede jeg i alt otte direktører 
på Fjord & Bælt.    

Med etableringen af  Marinbiologisk 
Forskningscenter pålagde universitetets 
ledelse mig at fraflytte Fjordbiologisk 
Laboratorium, som skulle nedlægges, uan-
set at det var særdeles velfungerende og 
specielt indrettet til min forskning, og hvor 
jeg rådede over 220 kvadratmeter. På det 
nye forskningscenter ville jeg få et labo-
ratorium på 23 kvadratmeter og adgang 
til et fælles økologisk akvarierum på 65 
kvadratmeter. Der var ikke afsat penge til 
indretning af  hverken akvarierum, som var 
uden saltvandsfremføring og akvarieborde, 
eller til møblering af  det fine fælleskontor 
på 1. sal, som derfor blev fyldt op med 
gamle udtjente statsfængsel-træmøbler fra 
universitets depoter. Det duede ikke og så 
herrens ud. 

At videreføre min forskning og huse 
mine samarbejdsprojekter på disse vilkår 
med så begrænset et areal forekom mig 
"aldeles uoverskueligt", skrev jeg til ledel-
sen. Derfor fik jeg med dekanen udvirket, 
at fjordlaboratoriet fremover skulle fungere 
som anneks i forbindelse med eksterne 
samarbejdsprojekter, og der blev nu ind-
rettet to soverum og et fælles opholdsrum 
til gæsteforskeres korterevarende ophold, 
stadig til en meget lav husleje. Men jo be-
stemt ikke den ideelle løsning for mig.  

Det er velkendt, at forskere kan være 
vanskelige og umulige at styre. Forskere 

noret. I september 1991 kunne bestanden 
af  søpunge således dagligt filtrere et 
vandvolumen svarende til hele norets, 
og den gennemsnitlige opholdstid for en 
planktonalge blev bestemt til kun 7 timer. 
Søpunges "græsning" gav forklaringen på 
det klare vand i Kertinge Nor.

Disse og en del andre eksempler 
(næringsstofomsætning, vandskifte, ilts-
vind m.m.) på vores Hav-90 forskning 
blev formidlet først på en udstilling på 
Toldboden i 1992, senere i 1997 på Fjord- 
& Bæltcentret.       

Vanskelige perioder og sten på vejen
I 1993 kunne der ikke skaffes et supple-
rende lejemål tæt ved Fjordbiologisk 
Laboratorium, hvortil aktiviteterne på 
universitetets feltstation på Bøgebjerggård 
kunne overføres. Derfor indgik universitetet 
i et samarbejde med Kerteminde Kommune 
om bygning af  et nyt Marinbiologisk Forsk-
ningscenter, ejet af  Syddansk Universitet 
(SDU) og opført på adressen Hindsholmvej 
11 som nabofløj til den selvejende institution 
Fjord- & Bæltcenter (senere blot Fjord & 
Bælt), der blev indviet i 1997. 

Forventningerne var store til et tæt sam-
arbejde mellem forskning og formidling. For 
at øge publikumsinteressen skulle Fjord & 
Bælt have marsvin. Men marsvin i fangen-
skab kunne kun tillades, hvis formålet var 
forskning. Derfor kom lektor Lee Miller fra 
Biologisk Institut (SDU), nu til at forske i 
marsvin i samarbejde med Fjord & Bælt.

I de første planer og tegninger af  det nye 
forskningscenter indgik der ikke faciliteter 
til forskning i marsvin. Nu var der behov for 
improvisation, og snart efter blev et planlagt 
kontor med et stort rundt vindue på første 
sal af  arkitekterne udstyret med en balkon 
ud mod marsvinebassinet, så forskerne 
med deres hydrofoner kunne opfange 

Biologistuderende fra SDU i fuld sving på det veludstyrede Fjordbiologisk Laboratorium. Gennem årene modtog det specialise-
rede laboratorium mange millioner kroner fra forskningsråd, fonde og EU-bevillinger til en lang række forskningsprojekter 
med fokus på især filtrerende marine invertebrater (bløddyr): muslinger, søpunge, gopler, mosdyr, svampedyr, børsteorme. 
I marts 2020 opsagde Kerteminde Kommune lejemålet efter 30 år, og i slutningen af  2020 blev fjordlaboratoriet nedrevet.   
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landet. Uden den mulighed havde vi ikke 
kunnet gennemføre vores gopleforskning i 
Limfjorden, hvor togterne med MHV udgik 
fra Struer havn.     

Havmiljø, undervisning og 
formidling
Kort tid efter at jeg var blevet cand.scient. 
i biologi fra Københavns Universitet, blev 
jeg i 1977 ansat som forsker og zoofysi-
olog ved det nyoprettede Miljøstyrelsens 
Havforureningslaboratorium i Charlotten-
lund. Her arbejdede jeg de næste seks år 
og fik blandt andet til opgave at udvikle 
blåmuslingen som moniteringsorganisme til 
registrering af  tungmetal- og olieforurening. 
I marts 1981 påviste vores indsamlede blå-
muslinger således en omfattende kviksølv-
forurening af  farvandene omkring kemikalie-
fabrikken Cheminova på Harboøre Tange. 

IIIA-programmet (2003-2006, 2,7 mio. kr.) 
satte os i stand til at udvikle en ny 2-årig 
international master-uddannelse i Biologisk 
Oceanografi i samarbejde med Kiels 
Universitet. Uddannelsens start blev marke-
ret med "åbent skib og hus" i Kerteminde den 
20. september 2004, hvor det tyske forsk-
ningsskib RV Prof. Penck i dagens anledning 
lagde til i nordhavnen. Der var smukke taler 
af  rektor, borgmester og amtsborgmester.

Det grænseoverskridende dansk-tyske 
samarbejde blev i august året efter under-
streget med et kursus-togt Kiel-Kerteminde 
t/r med det store tyske forskningsskib 
Alkor, som imidlertid måtte ankre op i 
Kerteminde Bugt, da det var for stort til 
Kerteminde havn. Et "åbent skib"-arrange-
ment for at promovere bio-ocean-uddan-
nelsen var nu lige ved at gå i vasken; men 
med dykkerklubbens båd i pendulfart blev 
grupper af  15-20 besøgende fragtet frem og 
tilbage. "Om bord på skibet blev de besø-
gende vist rundt af  de studerende på dansk 
og engelsk - og naturligvis tysk, når der var 
tyske turister blandt de besøgende", skrev 
Kjerteminde Avis dagen efter. 

Et forskningsskib er meget dyrt at sejle 
med og ikke let at få adgang til. Derfor 
blev Dansk Center for Havforskning (DCH) 
etableret i 2010 for at forbedre forskernes 
adgang til havforskningsskibe ved at give 
midler til chartring af  forskningsskibe og 
ved at anvende søværnets fartøjer. Som 
SDU's medlem af  DCH's bestyrelse fore-
slog jeg, at Marinehjemmeværnet (MHV) 
også skulle med i ordningen. I Kerteminde 
var vores nærmeste nabo MHVs fartøj - 
deraf  min idé - og kaptajnløjtnant Lars H. 
Hansen var straks med på idéen, og efter 
en prøveperiode på et år blev ordningen 
landsdækkende. I dag kan alle danske 
forskere søge om gratis sejlads med alle 
MHVs godt 30 fartøjer fordelt over hele 

Min nabo til fjordlaboratoriet, folke-
bådsbygger Erik Andreassen, sagde en-
gang til mig en lørdag morgen, mens jeg 
stillede min cykel, at jeg var "den flittigste 
offentlige ansat", han kendte. Venligt ment, 
men jeg følte mig nu aldrig som offentligt 
ansat, kun som privilegeret forsker, der selv 
kunne definere videnskabelige spørgsmål, 
selv vælge metoder og selv bestemme 
over min arbejdstid, som altid har flydt 
sammen med min fritid. 

Når man publicerer artikler i videnska-
belige tidsskrifter, må man som modydelse 
selv deltage i den anonyme fagfællevurde-
ring (peer review) af  kollegers manuskripter 
indsendt til de samme tidsskrifter. Dette 
anonyme og ulønnede arbejde brugte jeg 
mange lørdagsformiddage på, og som 
fagkyndigt medlem af  en håndfuld viden-
skabelige tidsskrifters redaktion (editorial 
board) slog en normal arbejdsdag ikke til. 

En overgang blev det dog for meget. Jeg 
rejste en debat - "publicer eller død!" - fordi 
peer review- systemet var ved at bryde 
sammen pga. overbelastning til skade for 
den videnskabelige kvalitetskontrol. I en 
årrække blev jeg peer review-debatredak-
tør ved det førende havbiologiske tidsskrift 
Marine Ecology Progress Series, uden at 
problemet dog blev løst. Det er stadig et 
stort problem, og et stigende antal forskere 
vil ikke længere bruge tid på anonymt at 
vurdere deres fagfællers manuskripter.            

Jeg kan ikke nævne navnene på alle de 
master og ph.d.-studerende, jeg har været 
vejleder og medvejleder af  i årenes løb, 
og som i flere tilfælde efterfølgende har 
arbejdet for mig som forskningsassisten-
ter. Men de har alle været med til at give 
et godt og frugtbart forskningsmiljø på 
Fjordbiologisk Laboratorium såvel som på 
Marinbiologisk Forskningscenter. Her kan 
også nævnes, at en bevilling fra EU Interreg 

Institut, imod at han skulle hjælpe mig 
med den "daglige ledelse" af  Marinbiologisk 
Forskningscenter, der ellers ikke var fast 
bemandet. 

Det var en acceptabel ordning, som 
fungerede indtil min kollega lektor Magnus 
Wahlberg en del år senere påtog sig rollen 
som daglig leder. MarBioShell-projektet 
skulle belyse potentialet for dyrkning af  li-
nemuslinger i Storebælt, blandt andet i sam-
arbejde med vores erhvervspartner Mads 
van Deurs, Nordshell, og i den forbindelse 
blev fjordlaboratoriets lejemål udvidet med 
100 kvadratmeter grundareal og omgivet af  
et nyt fint plankeværk, så der blev plads til 
muslingeprojektets skurvogn, containere og 
mange bøjer, skrueankre, liner og andet grej. 

En del af  dette grej blev efter projektets 
afslutning brugt til opstart af  Kerteminde 
Maritime Haver, som repræsentanter fra 
kommunen havde bedt mig være med til at 
starte. Vi havde en række forberedende mø-
der på fjordlaboratoriet og sluttede af  med 
en stiftende generalforsamling den 28. april 
2015 på Kerteminde Rådhus. Et andet af-
ledt projekt, hvor en del grej blev genbrugt, 
omhandlede filtrerende muslinger som ren-
sere af  vandet i Odense Havn, og her stod 
min forskningsassistent og tidligere tyske 
master-studerende Florian Lüskow for det 
praktiske arbejde og sammenskrivningen af  
en rapport til Odense Kommune i 2015. 

I de senere år indtil lukningen af  
Fjordbiologisk Laboratorium har min og 
mine samarbejdspartneres forskning i den 
tidlige evolution af  verdens simpleste dyr, de 
mange-cellede svampedyr, været støttet af  
Villum Fonden (2015-2019, 6.4 mio. kr.) og 
Danmarks Frie Forskningsråd (2018-2020, 
2.6 mio. kr.). Det blev til et spændende og 
frugtbart samarbejde med mange dygtige 
universitetsforskere, og meget travle år, hvor 
jeg også arbejdede lørdag formiddag.

Aftale om pilotsamarbejde under Dansk Center 
for Havforskning mellem Syddansk Universitet og 
Marinehjemmeværnet underskrives om bord på MHV 
801 i Kerteminde havn, april 2011. Chef  for MHV, kom-
mandør Jens Walther i midten smiler glad, mens kaptajn-
løjtnant Lars H. Hansen giver mig håndtryk på den gode 
samarbejdsaftale om sejlads for dansk havforskning.
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niveauer. I de første år især afsluttende 
master-projekter (kandidatspeciale) af  et års 
varighed, senere også bachelor-projekter og 
individuelle studieaktiviteter for både dan-
ske- og internationale (Erasmus) studenter, 
foruden en halv snes ph.d.-projekter af  tre 
års varighed (forskeruddannelse). De mange 
studerende har været af  uvurderlig betyd-
ning for forskningsmiljøet. Forskningen har 
altid været international; men i de sidste 
10-15 år er antallet af  internationale stu-
derende steget markant og al undervisning 
og kommunikation på laboratorierne i 
Kerteminde foregår i dag på engelsk. Det 
havde ingen forudset, da universitetet kom 
til Kerteminde i 1990.  

I de følgende 10 år forsøgte vi at følge 
dræbergoplens forekomst og økologiske 
effekter, især gennem vores gopletogter 
i Limfjorden, og den nye ribbegople blev 
naturligvis inddraget i vores gopleforskning, 
som ellers mest havde fokus på den almin-
delige vandmand. Der var i medierne i de 
første år stor interesse for dræbergoplen. 
Jeg blev ofte interviewet af  aviser, radio 
og TV, og jeg holdt en del foredrag, blandt 
andet på Kerteminde Skole den 8. april 
2008, hvor elever og lærere var meget inte-
resserede. Dræbergoplen er kommet for at 
blive, og den folkelige interesse er aftaget, 
mens fagfolk stadig forsøger at vurdere 
konsekvenserne for havmiljøet.        

For at tiltrække gode, nye biologistude-
rende og for at sætte SDU og Kerteminde 
på landkortet oprettede jeg i 1998 et såkaldt 
Efterårslaboratorium i skolernes efterårsferie. 
Vi sendte et brev til landets gymnasielæ-
rere i biologi, hvori vi inviterede deres mest 
motiverede elever til et fire dages "efterårsla-
boratorium i havbiologi". I årenes løb havde 
mange gymnasieelever mod på at bruge 
deres efterårsferie til at prøve kræfter med 
biologiuddannelsen og blive kastet ud i alt 
fra prøveindsamlinger på havet til eksperi-
menter i laboratoriet og forelæsninger. Det 
var morsomt og tilfredsstillende, at mange af  
disse gymnasieelever senere, nu som stude-
rende på SDU, dukkede op på vores kurser 
i Kerteminde. Min afholdte medhjælper på 
efterårslaboratoriet var i alle årene Lene Friis 
Møller, som forskede i gopler, først som spe-
cialestuderende, siden som ph.d.-studerende 
med mig som vejleder. 

I min tid på Fjordbiologisk Labora-
torium har jeg været projektvejleder for 
omkring hundrede studerende på alle 

I årenes løb er jeg blevet kontaktet af  
mange journalister, som søgte faktuelle 
oplysninger om aktuelle forureninger 
eller hjælp til tolkning af  rapporter og 
miljødata. Eksempelvis kan jeg nævne 
interview om: Forureningens Historie 
(DRTV, sept. 2003); anvendelse af  disper-
geringsmidler til bekæmpelse af  olie-
forurening i Den Mexicanske Golf  efter 
eksplosion på olieplatformen Deepwater 
Horizon (TV-Avisen, april 2010); Natursyn 
(DR Videnskab, okt. 2012); om lukning 
af  offentlig strand pga. udsivning af  
30 år gammel olie fra Shells depotom-
råde i Fredericia (DRTV 21Søndag, dec. 
2014); udsivning af  giftige kemikalier fra 
Cheminovas svovldepoter på Rønland 
(Radio24syv, april 2018).    

I 2006 så jeg i faglitteraturen, at en 
invasiv ribbegople med det latinske navn 
Mnemiopsis leidyi, som naturligt findes 
langs den amerikanske østkyst, var blevet 
registreret i store mængder i det hollandske 
vadehav, hvortil den antagelig var blevet 
transporteret med skibes ballastvand. Nu 
vidste jeg, at det kun var et spørgsmål 
om tid, inden den nye ribbegople med 
havstrømme ville dukke op i de danske 
farvande. Hver morgen gik jeg derfor ned til 
havneindløbet og kiggede længe og omhyg-
geligt ned i vandet. 

Den 16. marts 2007 var der gevinst. For 
første gang var den uønskede gæst blevet set 
i Danmark. Pressen gav den navnet "dræ-
bergople", og radio og TV troppede snart 
talstærkt op på Fjordbiologisk Laboratorium, 
hvor akvarierne blev fyldt med dræbergop-
ler. I løbet af  sommeren blev dræbergoplen 
observeret i alle de indre danske farvande, 
og på vores togter i Limfjorden registrerede 
vi ekstremt store mængder. Dræbergoplerne 
fjernede al zooplankton, så der ikke var føde 
til de små sildefisk. 

Min viden om havforurening havde jeg 
med i bagagen, da jeg i 1983 blev ansat 
som lektor i marin økologi på Biologisk 
Institut, Odense Universitet. Men selv 
om jeg nu fokuserede mere på grund-
forskning i blandt andet blåmuslingens 
fødeoptagelse, vækst og bioenergetik, har 
jeg altid interesseret mig for havmiljøet 
og ofte blandet mig i miljødebatten. Jeg 
har altid følt en forpligtelse til at formidle 
min viden, blandt andet ved at skrive en 
del populærvidenskabelige artikler, som er 
blevet brugt i gymnasierne, hvor også min 
”Basisbog i Økologi” til studerende på uni-
versitetet fandt anvendelse. Langt senere 
blev denne lærebog grundigt revideret og 
nyudgivet i 2017 på et andet forlag med 
titlen ”Økologi - grundtræk af  den mo-
derne økologi for universitetsstuderende2. 
Kort efter blev bogen udgivet på engelsk 
- og senere også på tysk, hvad jeg aldrig 
havde drømt om, var muligt.

Mine to dygtige forskningsassistenter, Josephine 
Goldstein (tv.) fra Tyskland og Rachael Kealy fra Irland, 
overraskede mig på mit kontor med blomster og lakrid-
spibe på min fødselsdag i januar 2019. De havde inden 
deres ansættelse været henholdsvis ph.d.-studerende 
(gopler) og master-studerende (svampedyr) med mig 
som vejleder. Året efter i februar 2020 hjalp de mig med 
at nedlægge Fjordbiologisk Laboratorium, og da var vi 
ikke så glade som på billedet.  

I slutningen af  2020 nedrives Fjordbiologisk 
Laboratorium i skyggen af  den store FAF-kornsilo, som 
også må væk for at give plads til nye beboelseshuse 
på Nordhavnen. Universitets fysiske tilstedeværelse i 
Kerteminde blev således reduceret med godt 30%.
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Fjord&Bælt og  
Marinbiologisk Forskningscenter  

- de første 25 år

AF MAGNUS WAHLBERG

F jord&Bælt og Marinbiologisk 
Forskningscenter åbnede i 
1997. Før undfangelsen var 

der livlige diskussioner om finansiering, 
pladsvalg og indhold. Resultatet blev et 

nytænkende forsknings- og formidlings-
center, hvor gæsterne oplever under-
vandsmiljøet med alle sanser, og hvor 
laboratoriet tiltrækker havforskere fra 
hele verden.¹

Marinbiologisk Forskningscenter til venstre og Fjord&Bælt til højre, som det ser ud i dag. Et moderne forsknings-
laboratorium og formidlingscenter med både til forskning, dykning og snorkelture, anlæg til havpattedyr og havfugle, 
laboratorier til forskning i fisk, muslinger og gopler, og udstillingslokaler med rørebassiner, akvarier og interaktiv 
formidling. Dronefoto af  Héloïse Hamel, laboratoriets franske forskerassistent.
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