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Bunker i Vigsø. Dette foto af Martin Rheinheimer blev brugt som forside til bunkers-
antologien i 2014. Projektet var samlingspunktet i hans tid som centerleder.
Foto: Martin Rheinheimer.

Martin Rheinheimer beskriver i artiklen samarbejdet mellem Fiskeri- og 
Søfartsmuseet og Syddansk Universitet, som blev etableret i år 2000 i form af 
Center for Maritim og Regional Historie (CMRH), som senere blev til Center 
for Maritime og Regionale Studier (CMRS) og Center for Maritim Erhvervs-
historie (CME). Martin Rheinheimer har været tilknytt et centret siden 2000 
og har været centerleder i årene 2006-2013.

Af Martin Rheinheimer
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syddansk universitet i esbjerg
I efteråret 1998 fusionerede Odense Universitet, Handelshøjsko-
le Syd/Ingeniørhøjskole Syd og Sydjysk Universitetscenter. Det 
nye universitet, som dengang havde campusser i Odense, Es-
bjerg, Kolding og Sønderborg, fik navnet Syddansk Universi-
tet (SDU). I forbindelse med fusionen blev det bl.a. besluttet 
at oprette en historieuddannelse i Esbjerg, mens campussen i 
Kolding fik uddannelser i dansk og engelsk. Historiestudiet i Es-
bjerg skulle starte den 1. september 1999, og kort inden blev de 
første undervisere ansat: Flemming Just som professor i sam-
tidshistorie (han var også prorektor for SDU) og jeg som lektor 
i regionalhistorie (1500-1900). Det første semester underviste 
vi to med hjælp fra eksterne undervisere. Det første hold, som 
startede i 1999, bestod af cirka 30 studerende. Der herskede stor 
pionerånd, hvilket var godt, for der manglede alt, både erfaring 
og bøger. Jeg kom direkte fra Tyskland og skulle først til at lære 
dansk og det danske system at kende. For eksempel vidste jeg 
endnu ikke, at studieordningen er lov på et dansk universitet… 
Og bøgerne skulle først købes. Men alle var højt motiverede og 
stemningen var god.

I princippet var det vanvittigt at lade Flemming Just (som havde 
forsknings-, men ikke undervisningserfaring) og mig (som ikke 
kendte det danske system og først skulle lære sproget) starte 
en ny uddannelse – og vi gjorde det alene uden vejledning fra 
andre, men: det fungerede. Og der blev skabt noget særligt.

I år 2000 blev der ansat flere faste undervisere: Poul Holm som 
professor i maritim historie, Tønnes Bekker-Nielsen som lektor 
i antikhistorie samt Peter Thaler som lektor i samtidshistorie. 
Desuden fik vi med Helle Kildebæk Raun en institutsekretær. Fra 
2000 havde vi også de to første ph.d.-studerende (Majbritt Bager 
og Jeppe Kristensen), Mogens R. Nissen fulgte i 2001. Samtidig 
medbragte Poul Holm tre specialestuderende fra Århus (Bo 
Poulsen, René Taudal Poulsen og Lif Lund Jacobsen). De tre viste 
sig at være rigtig gode for miljøet. Og Tønnes Bekker-Nielsen 
var god til at opbygge et rigtigt studiemiljø samt bibliotek.

Historiestudiet i Esbjerg (og senere i Kolding) har hele tiden 
været en del af Institut for Historie (dengang: Institut for Histo-
rie, Kultur og Samfundsbeskrivelse) i Odense. Desværre havde 

Syddansk Universitets campus ved 
Niels Bohrs Vej i Esbjerg, 2000.
Foto: Martin Rheinheimer.
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om, at lovændringen ikke gjaldt for os, viste sig at være tom-
me. Diskussionen blev derfor, om uddannelsen fra Esbjerg skul-
le flytte til Kolding eller om dansk og engelsk skulle flyttes fra 
Kolding til Esbjerg. Da der lå to fag i Kolding og kun ét i Esbjerg, 
endte det med, at historiestudiet i 2007 måtte flytte til SDUs 
campus i Kolding. I sidste ende havde vi selv valgt flytningen. 
Alternativet var, at uddannelsen ville blive nedlagt eller flyttet 
til Odense. Daværende dekan og institutleder var ikke glade for 
vores valg. Men historieuddannelsen i Jylland fik endnu nogle 
år, dog færre end vi havde håbet.

Center for maritime og regionale studier
Sammen med historiestudiet var der blevet etableret et forsk-
ningssamarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Fiskeri- og Søfartsmuseet havde i 1994 sammen med Aarhus 
Universitet grundlagt et fælles forskningscenter: Center for 
Maritim og Regional Historie (CMRH). Museumsinspektør Poul 
Holm var blevet centerleder som forskningsprofessor. Da Syd-
dansk Universitet etablerede sig i Esbjerg, opsagde museet af-
talen med Aarhus Universitet og i 2000 begyndte de et samar-
bejde med Syddansk Universitet. Fra Fiskeri- og Søfartsmuseet 
indgik i samarbejdet daværende museumsdirektør Morten Ha-
hn-Pedersen og museumsinspektør Mette Guldberg som seni-
orforskere samt museumsinspektør Søren Byskov som forsker 
og senere seniorforsker. Universitetet ansatte Poul Holm som 
professor i maritim historie, og han fortsatte således som cen-
terleder. Desuden blev jeg tilknyttet centret, og centret fik tildelt 
en ph.d.-studerende (Maibritt Bager).

Poul Holm brugte CMRH til at søge eksterne midler til store 
projekter, især inden for maritim miljøhistorie. Han var dygtig 
til at tiltrække store internationale bevillinger og kunne derfor 
ansætte flere ph.d.-studerende, der bidrog til det ellers lille mil-
jø, bl.a. Bo Poulsen og René Taudal Poulsen. Det største projekt 
var nok History of Marine Animal Populations (HMAP). Centrets 
navn blev ændret til Center for Maritime og Regionale Studier 
(CMRS), fordi Poul Holm mente, at ordet ”historie” begrænsede 
centrets muligheder. Vi fik nu også en adjunkt i kulturhistorisk 

hverken fakultet eller institut fra starten en klar plan eller stra-
tegi for, hvad de ville med den nye campus, og institutlederen 
i Odense var ikke særligt positiv over for udviklingen i Esbjerg.1 
Vi havde dog stor frihed, så længe vi kunne undgå at involvere 
ledelsen i Odense. Og den frihed havde vi glæde af.

Selve studiet lå under Studienævnet for Historie i Odense og 
havde samme studieordning. Det havde fordele, men indebar 
også nogle udfordringer. Vi var fri for at opfinde den dybe tal-
lerken selv, men reglerne, som kom fra Odense, var tilpasset 
betingelserne på den store campus med flere spor. De passede 
derfor ikke altid til Esbjerg, hvor der kun var ét hold studerende. 
Det gjorde fx, at det var svært at udbyde en række valgfag som 
i Odense. Det var derfor en fordel, at jeg i år 2000 blev medlem 
af studienævnet som repræsentant for Esbjerg. Vi havde et godt 
samarbejde i studienævnet, og i studieordningen blev der diffe-
rentieret mellem forholdene i Odense og Esbjerg, således at der 
blev taget hensyn til de forskellige forhold. Det virkede godt. I 
2003 blev jeg studiekoordinator for historiestudiet i Esbjerg (i 
dag ville man sige studieleder).

Historiestudiet i Esbjerg var lille i forhold til Odense og de andre 
universiteter. Derfor kendte vi vores studerende og vi havde en 
tæt kontakt til dem. Det betød bl.a., at studerende med proble-
mer havde bedre mulighed for succesfuldt at afslutte deres ud-
dannelse, fordi man uden at sænke niveauet kunne hjælpe dem 
i forhold til deres udfordringer. Historiestudiets styrke var dog 
også dets svaghed. Vi manglede simpelthen studerende, og le-
delsen i Odense havde i forbindelse med fusionen haft helt ure-
alistiske forestillinger om, hvor mange vi skulle tiltrække. Der 
var forventninger om 60-70 studerende. I de bedste år nåede vi 
et optag på 30-40 studerende, i de dårlige kun 15-20.

Det relativt lille antal studerende var ikke den eneste udfordring. 
En anden var, at der i Esbjerg kun fandtes én uddannelse, der 
gav gymnasiekompetence. Det blev et problem, da Folketinget i 
2003 ændrede universitetsloven. Nu skulle man nemlig have to 
fag for kunne undervise i gymnasiet. Og der var ingen chancer 
at få et nyt fag til Esbjerg. Alle løfter fra politikere og ledelsen 
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informatik (Bo Ejstrud) samt en adjunkt i middelalderhistorie 
(Larry V. Mott), som desuden havde en uddannelse i marinarkæ-
ologi. Jeg forskede i Vadehavets og vadehavsøen Amrums soci-
ale og økonomiske historie og udgav en række bøger og også 
flere artikler i ”Sjæk’len” om emnet. 

Sammen med Informationsvidenskab på SDU i Kolding (profes-
sor Klaus Robering) og nogle tyske samarbejdspartnere i Slesvig 
og Kiel kunne jeg i 2005 tiltrække et større europæisk Inter-
reg-projekt (Virtuelt Museum). For i alt mere end 1.600.000 euro 
skulle vi lave en stor, tosproglig webside om den dansk-tyske 
regionalhistorie (Schleswig-Holstein og region Syddanmark). 
Jeg kunne ansætte Mogens R. Nissen som adjunkt til at stå for 

projektet. I de følgende tre år blev der lavet en stor multimedial 
hjemmeside om den dansk-tyske historie, som stadigvæk kan 
ses under www.vimu.info. Siden var i sin multimediale tilgang 
dengang meget avanceret og kan stadigvæk nemt konkurrere 
med nyere sider.2

I 2006 blev Poul Holm ansat som rektor for Roskilde Universitet 
(RUC). Han rejste derfor og tog de fleste af sine eksterne pro-
jekter med til Roskilde. Tilbage blev et amputeret center. Jeg 
blev i Esbjerg hans efterfølger som centerleder og professor i 
maritim og regional historie. Centret stod nu for en række ud-
fordringer: Historiestudiet flyttede i 2007 til Kolding og Historisk 
Samling for Besættelsestiden (HSB), som var flyttet ind i SDUs 

Ekskursion til Hallig Oland i 2012. Fra venstre: Lulu A. Hansen, Mette Guldberg, Morten Hahn-Pedersen og Søren Byskov. Foto: Martin Rheinheimer.

http://www.vimu.info/
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Søfartsmuseet, Historisk Samling for Besættelsestiden (HSB), 
marinarkæologi i Esbjerg og historiestudiet i Kolding sammen. 
Mit tjenestested lå fortsat på campus i Esbjerg, men min under-
visning varetog jeg i Kolding. Det betød, at jeg næsten hele pe-
rioden, jeg var leder for CMRS, måtte pendle mellem byerne og 
derfor ikke helt var nogen af stederne. HSB blev associeret med-
lem i CMRS, ligesom marinarkæologerne blev del af centret. Her 

bygning i Esbjerg, havde dermed mistet sin samarbejdspartner. 
Samtidig åbnede i 2006 kandidatuddannelsen i marinarkæologi, 
som Poul Holm havde skaffet en ekstern bevilling til, i Esbjerg, 

Opgaven som centerleder var nu en anden. Jeg prioriterede at 
bruge kræfterne på at samle divergerende interesser og at ska-
be synergi ud af dem. Det drejede sig om at knytte Fiskeri- og 

Bunkersgruppen på ekskursion til Helgoland med Martin Rheinheimer, Mogens R. Nissen, Mona Jensen, Niels Christian Nielsen, Mette Guldberg, Jacob Leth (sidden-
de), Lulu A. Hansen og Thomas Olesen. Foto: Martin Rheinheimer.
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var Thijs Maarleveld i starten af 2006 blevet ansat som profes-
sor. Desuden blev Bo Ejstrud, som var uddannet arkæolog, til-
knyttet marinarkæologi som lektor. Larry Mott var rejst, og der 
blev igen opslået et adjunktur, som senere blev besat med Jens 
Auer. Opgaven i centret var således at fi nde fælles interesser 
hos de forskellige aktører. Vi holdt regelmæssigt fælles semina-
rer, og vi tog på ekskursioner til Amrum, Mandø, Helgoland og 
Halligerne. Ekskursionerne og seminarerne skabte et godt mil-
jø. Som et fælles projekt besluttede vi at skrive en antologi om 
bunkers. Her fandt regional- og maritimhistorie, besættelsestid 
og arkæologi et fælles emne. I 2014 udkom til sidst en smuk bog 
som resultat. Den indeholder også en fotoserie, jeg havde taget 
langs den jyske vestkyst.3 

I Kolding fi k historiestudiet synergi fra dansk og engelsk. Vi 
havde håbet, at vi sammen havde skabt en bæredygtig kon-
struktion, men universitetet besluttede alligevel i 2013 at ned-
lægge de humanistiske uddannelser i Kolding og fl ytte os til 
Odense. Dermed endte også min tid som centerleder, fordi jeg 
i 2013 fi k nyt tjenestested i Odense. Den offi  cielle begrundelse 
for fl ytningen var fakultetets økonomi, men en del af sandheden 
er nok også, at mange i Odense aldrig havde elsket de mindre 
campusser. Institut for Historie i Odense havde to institutiona-
liserede museumssamarbejder: CMRS med Fiskeri- og Søfarts-
museet og Center for Industri- og Erhvervshistorie (CIE) med 
Industrimuseet i Horsens. Da CIE’s leder professor Per Boje gik 
på pension, og historiestudiet var fl yttet fra Kolding til Odense, 
skulle der fi ndes en ny konstruktion. Det endte med en fusion 
af CMRS og CIE i et nyt fælles Center for Maritim og Erhvervshi-
storie (CME). Ny leder blev Jeppe Nevers. I 2016 efterfulgte jeg 
Jesper Carlsen som institutleder i Odense, efter han havde haft 
stillingen i mere end 16 år. I den nye rolle deltager jeg fortsat i 
museumssamarbejdet, og der er stadig medarbejdere på cam-
pus Esbjerg, som jeg er institutleder for. Jeg har taget mange 
positive erfaringer med fra Esbjerg, som vil sætte præg på mit 
fremtidige virke i Odense. En af de bedste erfaringer var et ud-
stillingsprojekt sammen med Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Pirater og kristne slaver
I studieåret 2001/02 gennemførte jeg et undervisningsforløb, 
som resulterede i udstillingen ”Pirater og kristne slaver – En 
sømands møde med den islamiske kultur i 1700-tallet”.4 Udstil-
lingen blev vist på Fiskeri- og Søfartsmuseet fra 28. februar 2003 
til 22. februar 2004. Det var en spændende og anderledes måde 
både at undervise og at lave en udstilling på. Dette var kun mu-
ligt på grund af samarbejdet mellem universitetet og museet i 
CMRS. Selvom samarbejdet egentlig mest skulle fremme forsk-
ningen via et fælles miljø og muligheden for at tiltrække større 
projekter, åbnede der sig dog også muligheder for at bruge mu-

Plakat til udstillingen "Pirater og kristne slaver".
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seet i undervisningen og at lave en særudstilling på Fiskeri- og 
Søfartsmuseet med de studerende. 

Udgangspunkt var min bog om Hark Olufs, som var udkommet 
i 2001.5 Hark Olufs (1708-1754) var en sømand fra vadehavsøen 
Amrum, der blev slave i Algier og siden øverstkommanderende 
og finansminister i provinsen Constantine. Senere vendte han 
tilbage til fødeøen Amrum, hvor man kan se hans gravsten den 
dag i dag. Han er derfor et spændende emne at anvende til at 
lære de studerende, ikke kun at forske, men også at formidle 
deres resultater. Hensigten var at lave en udstilling, et udstil-
lingskatalog, en hjemmeside samt pressearbejde. 

10 studerende deltog i kurset. I efteråret 2001 begyndte un-
dervisningen med den faghistoriske del (13 gange tre timers 
undervisning). Hver gang havde vi et hovedemne, som blev op-
delt i fire underemner. To eller tre studerende skulle overtage 
et underemne og holde et oplæg om det. Til oplægget skulle 
de bruge alle mundtlige formidlingsteknikker: foredrag, tavle, 
handouts, overheadprojektor og powerpoint-præsentationer 
(som dengang endnu var en helt ny opfindelse). De lærte der-
med at bruge disse teknikker. Ved siden af det faglige diskute-
rede vi også selve foredragsteknikken. På hvert møde opdelte vi 
det næste emne i underemner og fordelte dem på de studeren-
de, som på denne måde kom sammen i forskellige grupper. De 
skulle præsentere emnets videnskabelige baggrund og relatere 
det til Hark Olufs’ historie. Desuden samlede vi de første ideer 
til, hvordan man kunne fremstille emnet (genstande, tekster, 
billeder, lyd, animationer, etc.). 

Mellem møderne, hvor vi behandlede indholdet, havde vi plan-
lægningsmøder for at diskutere udstillingens opbygning, teknik 
og røde tråd. I efterårssemestrets sidste møde opdelte vi udstil-
lingen i 10 afdelinger, således at hver studerende fik en afdeling, 
han eller hun skulle lave. Afdelingerne var almene emner, men 
Hark Olufs dannede den røde tråd, dvs. man skulle bruge Hark 
Olufs til at konkretisere og personalisere emnet. Desuden blev 
det allerede på dette tidspunkt diskuteret, hvilke genstande der 
muligvis kunne udstilles. Vi måtte også aftale, hvem der skulle 

bruge hvad. På denne måde skulle der blive lagt en generel ud-
stillingsplan med underafsnit, som hver især skulle begrundes 
og realiseres af de enkelte deltagere. I foråret 2002 blev der her-
efter diskuteret et afsnit på hvert møde i både indholdsmæssig, 
teknisk og i museumspædagogisk henseende (igen 13 gange 3 
timers undervisning). Afsnittene var: 1) sociale forhold, admini-
stration, økonomi, 2) søfart, 3) kaperi, 4) slavernes livsforhold, 
5) livsforløb, 6) europæernes syn på den muslimske verden, 7) 
frikøb, 8) krige, traktater, 9) reintegration, 10) myter.

I undervisningen måtte vi løbende fortsat diskutere afgrænsnin-
gen af de enkelte udstillingsafsnit, hvilke genstande der skulle 
bruges, og hvordan man bedst kunne præsentere dem. Med 
dette mål for øje blev der lavet en plan over udstillingslokalet, 
og hver studerende fik et afgrænset område, han eller hun 
skulle fylde. Vi udarbejdede et fælles layout for plancherne: de 
Amrumtilknyttede i blåt med et skib fra Amrum som logo, og 
de Nordafrikatilknyttede i orange med en tyrkisk flise fra Con-
stantine som logo. Vi lavede også plakatudkast og diskuterede 
kataloget og de tekniske problemer. 

Kurset havde fra begyndelsen en hjemmeside, hvor vi i efteråret 
lagde oplæggene og præsentationerne og i foråret udkastene 
til udstilling og katalogtekster mm. Inden det første semester 
begyndte, besøgte vi i august 2001 udstillingen ”Gottes Freund 
– Aller Welt Feind” i Hamburg. Dette var en udstilling om pirateri 
på Museum für Hamburgische Geschichte. Senere besøgte vi de 
forskellige udstillinger på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. 
Museumsinspektør Mette Guldberg kom to gange til under-
visningen og holdt oplæg om udstillingsteknik. I foråret besøgte 
vi øen Amrum for at se de originale steder med bl.a. Hark Olufs’ 
hus og gravsten.

En del af formidlingen var også pressearbejdet. Den 17. de-
cember 2001 lagde vi en pressemeddelelse på universitetets 
hjemmeside, som informerede om undervisningens forløb og 
hensigt. Vi fik også kontakt til Annelene Vestergaard, journalist 
hos Jydske Vestkysten. Hun besøgte undervisningen og skrev en 
stor artikel i avisen, som udkom den 17. maj 2002.
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Normalt skal de studerende eksamineres enten mundtligt eller 
skriftligt. Studienævnet gav dog en dispensation, således at vi 
kunne have en passende eksamensform. De studerende skulle 
herefter skrive en 25 siders hjemmeopgave, bestående af fire 
dele: 1) en videnskabelig fremstilling af delemnet, 2) en diskus-
sion af, hvordan man kan fremstille det i en udstilling, og hvor-
for det blev fremstillet på den måde, som blev valgt, 3) udkastet 
til museet, og 4) udkast til en 4 siders katalogtekst. Eksamens-
opgaven blev således et begrundet udstillingsudkast. Opgaven 
for vejlederen var at harmonisere de enkelte dele og at sørge 
for, at der ikke manglede noget, eller at der var dobbelte ele-
menter. Et problem var selvfølgelig de studerendes forskellige 
faglige niveau. Man kunne jo ikke forvente at alle 10 studerende 
ville indlevere udkast på samme høje niveau. 

Forskellen i engagement hos de enkelte studerende viste sig at 
være det største problem i undervisningen. Der var flere stu-
derende, som brugte mange timer til forberedelsen og ydede bi-
drag, som lå ud over, hvad der krævedes, men der var andre, som 
ikke ville lave mere end de var absolut nødt til for at bestå kurset. 
Derfor var vi nødt til at motivere de sidste og passe på, at de al-
lerede højt motiverede ikke blev demotiverede. Vigtigt var ikke 
kun et fælles niveau i udstillingen, men også, at ingen studerende 
faldt fra med det resultat, at vi manglede et afsnit i udstillingen. 
Resultatet blev dog, trods besværlighederne, meget tilfredsstil-
lende, idet alle studerende indleverede opgaven i maj 2002.

Undervisningsforløbet sluttede dermed. Udstillingen skulle 
helst finde sted umiddelbart efter undervisningsforløbet, dvs. 
i sommeren 2002. Det vidste sig desværre, at dette var umuligt 
på trods af en fast aftale, idet museet skulle ombygge sit akva-
rie. Som resultat af dette blev udstillingen udskudt til februar 
2003. Der kom altså til at gå et halvt år mellem kursets afslut-
ning og udstillingens begyndelse. Da udstillingen ikke åbnede 
før februar 2003, var der kun enkelte studerende tilbage, som 
ville deltage i den konkrete forberedelse og opbygning af udstil-
lingen i slutningen af 2002 og begyndelsen af 2003.

Udstillingen blev trods dette realiseret efter udkastet og åbnede 
den 27. februar 2003. Kort derefter udkom kataloget.6 Af speci-
elle genstande havde museet skaffet billeder og ting fra museer 
og arkiver i Danmark, Norge og Tyskland. Blandt andet var det 
fra Bergen Museum lykkedes at låne en meget sjælden dragt, 
som havde tilhørt en kaffeskænker ved hoffet i Algier. Den blev 
bragt til Norge i 1772, da nordmanden Christian Børs vendte 
hjem fra tre års slaveri, og den blev nu fløjet til Esbjerg med kon-
servator Aud Bergli som kurér. Fra Hamburg kom tre træfigurer 
af slaver, der i byens kirker var med til at vække folks medliden-
hed og dermed deres lyst til at betale til slavekassen.

Originale genstande og plancherne med tekster og billeder for-
talte Hark Olufs’ historie på baggrund af udviklingen både i Dan-
mark og i Nordafrika, men der blev også brugt moderne medier 
og interaktive udstillingsformer. I midten af udstillingslokalet 
blev således bygget et slavefængsel med to celler. Deri stod en 
computer med et computerspil, som en af de studerende havde 
lavet. Hark Olufs’ og andre slavers skæbne dannede grundlaget 
for spillet, så man kunne forestille sig selv at være en slave og 
forsøge at slippe ud fra slaveriet ved at vælge mellem de forskel-
lige muligheder og chancer, en slave havde. Kun de rigtige valg 
ledte til friheden. ”Pirater og kristne slaver” blev en stor succes. 
Udstillingen blev ikke kun vist i Esbjerg, men også i Algier, Con-
stantine, Bergen, Oslo, Tórshavn, Vestmannaeyar, Køge og på 
Amrum. Den kom altså langt rundt.

Skønt de studerende havde indleveret plancher, en nøjagtig 
plan over deres udstillingsdel og desuden en katalogtekst, var 
det ikke uden arbejde at realisere udstillingen: Vi havde endnu 
en del arbejde med at tilpasse de 10 dele til hinanden, således 
at der ikke var gentagelser. Teksterne skulle have en fælles stil, 
og de tyske og engelske oversættelser måtte korrigeres. Nogle 

Kurset besøgte i april 2002 øen Amrum. Her ser de  
studerende på Hark Olufs' gravsten på kirkegården i Nebel.  

Lokalhistorikeren Georg Quedens fortæller historien. 
Foto: Martin Rheinheimer.
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af de genstande, de studerende havde ønsket sig, kunne ikke 
skaffes og måtte erstattes med noget andet.

I forhold til ”normale” undervisningsforløb var kurset meget ar-
bejdskrævende både for underviseren og de studerende. Men 
udbyttet var også stort. Der blev ikke kun skabt en udstilling, de 
studerende lærte også meget, fx. at bruge genstande, at præ-
sentere deres resultater både i ekstremt korte tekster på plan-
cherne og i lidt længere i kataloget. Desuden lærte de ikke kun, 
hvordan man generelt kan præsentere sine resultater i en ud-
stilling, men også hvilke praktiske problemer der kan opstå ved 
at lave en udstilling. Studerende, som ikke var gode til mundt-
lige foredrag, lærte også dette, idet de nu skulle gøre det hver 
uge og derfor fik megen træning.

Forløbet og samarbejdet med museet var en spændende erfa-
ring for mig. Hvis der skal udbydes et lignende undervisnings-
forløb igen, skal de studerende helst have mulighed for at 
deltage også i udstillingens praktiske opbygning. De forskelli-
ge arbejdsstrukturer på museet og på universitetet giver dog 
problemer. Museet er ofte nødt til at improvisere, mens under-
visningen kræver faste tidsrammer og former med eksaminer 
mm. Udstillingsudkastet, som blev brugt som eksamen, bør 
ligge i midten af kurset, og så kunne man muligvis tilføje en 
mundtlig eksamen ved kursets afslutning.

Udstillingen var ret enestående, men der viste sig en række ud-
fordringer, ikke mindst at det var svært at passe lignende for-
løb ind i museets arbejdsplaner. Jeg har senere gennemført to 

I udstillingen "Pirater og kristne slaver" 
fandtes et slavefængsel. Her stod en 
computer med et spil, som en studeren-
de havde lavet. I computerspillet blev 
man stillet over for de valg, en sømand i 
1700-tallet kunne blive udsat for. 
Foto: Martin Rheinheimer.
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lignende forløb med udstillinger som resultat, dog med andre 
samarbejdspartnere end Fiskeri- og Søfartsmuseet. Alle tre ud-
stillinger kan stadigvæk ses på Amrum som faste udstillinger. 

Var samarbejdet mellem Fiskeri- og Søfartsmuseet og Syddansk 
Universitet fra starten tænkt som et forskningssamarbejde, så 
kunne det meget mere, som udstillingen viste. Men også forsk-
ningen har givet mange resultater. Jeg har i de sidste næsten 
tyve år skrevet en lang række bøger og artikler om maritime 
emner, især om Vadehavets historie, og en del af artiklerne er 
udkommet i ”Sjæk’len”. Senest fik vi i 2015 en stor bevilling fra 
VELUX FONDEN til et projekt om dansk-hollandske relationer 
(”Handel og vandel i 1600- og 1700-tallet”). Det var kun muligt 
på grund af de gode og etablerede relationer mellem museet 
og universitet og vores fælles center. Jeg er taknemmelig for de 
gode år, vi har haft sammen, og håber på mange flere – selvom 
min rolle nu er en anden.

Martin Rheinheimer
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Noter
1 Det bliver meget tydeligt i de interviews, der blev givet i anledning af univer-

sitetets 50-års jubilæum, slg. Nevers (red.) 2016, s. 204f. (institutleder Jesper 
Carlsen) og s. 203 (dekan Flemming G. Andersen).

2 Nissen 2008.
3 Hansen og Rheinheimer 2014.
4 En udførligere beskrivelse af undervisningsforløbet findes i Rheinheimer 2003.
5 Rheinheimer 2001; Rheinheimer 2002.
6 Guldberg og Rheinheimer 2003.
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Summary
the fisheries and maritime museum 
and the university of southern Denmark 
Martin Rheinheimer describes the cooperation between the 
Fisheries and Maritime Museum and the University of Southern 
Denmark, which resulted in 2000 in the foundation of the Centre 
for Maritime and Regional History (CMRH); this later became 
the Centre for Maritime and Regional Studies (CMRS) and sub-
sequently the Centre for Maritime and Business History (CME). 
Martin Rheinheimer has been a member of the Centre since 
2000 and served as its director from 2006 until 2013. In this  
article he tells the story of the history programme at the Univer-
sity of Southern Denmark in Esbjerg and Kolding and the col-
laboration with the Fisheries and Maritime Museum. The Centre 
was a research centre but there were also teaching activities. As 
an example the article highlights an exhibition created by stu-
dents from the university. 


