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2019 - kunskap och  
upplysning i fokus     
 
Göteborgs naturhistoriska museum har varit en viktig folk- 
bildande aktör sedan 1833 (!) och under 2019 sätter vi extra 
fokus på Kunskap och upplysning. Denna satsning hänger ihop 
med vägen mot Göteborgs 400-årsjubileum där flera aktörer 
arbetar kring samma tema under 2019.

I en tid där vi lärt oss begrepp som till exempel ”alternativa fakta” 
blir det allt viktigare att i dialog ta del av aktuella händelser och 
forskning. Med samlingarna som grund bygger vi ett brett tvär-
vetenskapligt program för våren 2019, där du är välkommen 
att diskutera samtidsfrågor från olika perspektiv. 

Under våren kan du bland annat lyssna på en snigelexpert,  
lära dig hur djur flörtar, passa på att fika med en forskare och 
höra spännande berättelser om fältarbete som kanske inte 
gått som planerat. 

Vår stora utställningssatsning under våren är The Face of God. 
Utställningen handlar om den påhittade entomologen Milka  
Havel och utmanar idén om verklighet och fiktion. Missa inte 
vernissagen 21 februari!
 
Välkommen till en värld av biologisk mångfald och en  
fullspäckad programvår 2019!

Stefan Örgård
Museichef,  
Göteborgs naturhistoriska museum

GÖTEBORGS  
NATURHISTORISKA 
MUSEUM
 
Välkommen till ett av Göteborgs äldsta 
museer. Göteborgs naturhistoriska 
museum, den biologiska mångfaldens 
hus, ligger sedan 1923 centralt i det  
stora parkområdet Slottsskogen.   
 
 

Museets vetenskapliga samlingar  
omfattar upp emot 10 miljoner djur.  
I de permanenta utställningarna möter 
du vilda djur från hela världen - från 
encelliga amöbor till större däggdjur. 
 
Göteborgs naturhistoriska museum  
har i uppdrag att vara en resurs för  
att sprida kunskap om naturarvet  
och ingår i Västarvet som är en del  
av Västra Götalandsregionen. 

 
med reservation för eventuella ändringar.



TILLFÄLLIG UTSTÄLLNING

THE FACE OF GOD - FORM FOLLOWS FICTION
21 FEBRUARI - 18 AUGUSTI 2019 
 
The Face of God, titeln på Milka Belia Havels (1571-1631) delvis förlorade text om 
sökandet efter ordning i kaos, är grunden för utställningen som lyfter fram den fiktiva 
tjeckiska entomologen och konstnären Milka Havels liv och verk genom rekonstruerade 
artefakter och bilder. Utställningen är en lek med historia och fiktion och skulle kunna 
beskrivas som en iscensatt rumslig roman. Projektet syftar till att genom exemplets 
makt lyfta fiktion och fiktionalisering som verktyg för att utveckla och omsätta design. 

LIVETS MÅNGFALD
I museets permanenta utställningar  
kan du se en mångfald av jordens  
djurarter. Bekanta dig med allt från  
små skalbaggar, maskar och fjärilar  
till stora däggdjur såsom björnar,  
älgar och elefanter. I valsalen möter  
du Malmska valen och i fågelgallerier- 
na kan du skåda en mängd fåglar  
på nära håll.  

OLOF GYLLINGS  
DIORAMOR 
När museibyggnaden uppfördes i början 
av 1900-talet anlitades konservator  
Olof Gylling för att återskapa några 
svenska naturmiljöer med särskilt rikt 
djurliv i tittskåp – så kallade dioramor. 
Arbetet tog tio år och oändligt med 
tålamod att färdigställa. Över hundra år 
senare kan du kika in i tittskåpen och 
förundras över de detaljrika miljöerna.

 
 

GEOLOGIRUMMET 
Meteoriter, kristallformer, stenar –  
få en glimt av geologi som vetenskap. 

I geologirummets sex montrar har vi 
samlat olika geologiska ämnen som ska 
ge en inblick i olika geologiska fenomen 
och processer och hur du möter geologi  
i din vardag. 

Johnny Friberg, lektor i design vid HDK, 
Högskolan för design och konsthantverk 
vid Göteborgs universitet, är curator för  
utställningen och projektledare för Studio 
Mold, en grupp konstnärer och formgivare 
som arbetat fram utställningen. Här kon-
fronteras barock med modernism, design 
med konst och vetenskap med mysticism. 
Insekter fungerar som metafor för det 
outgrundliga och som verktyg för ett 
sökande efter mening.  
 
Till utställningen ges en bok ut, där bland 
andra Ingrid Elam, professor och kultur-
skribent, samt museets entomolog Peter  
Nielsen skriver om Milka Havels be- 
tydelse idag. 

PERMANENTA UTSTÄLLNINGAR

med reservation för eventuella ändringar. med reservation för eventuella ändringar.



Tis 29 januari kl. 16.00-17.00

TRÄFFA MUSEETS 
HAVSEXPERT
Vi inleder med att träffa museets marin-
biolog Kennet Lundin, som är expert på 
djur i havet. Han visar och berättar om 
rockor, hajar och andra spännande djur. 
Följ med om du är nyfiken på livet i havet! 
Mejla dina frågor till Kennet på:  
pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

 

 
 

Lör 25 maj kl. 13.00-14.00 och 14.00-15.00

PÅ EXPEDITION: ROCKKLUBBEN  
UPPTÄCKER HAVET
Är det en sandmask, tångräka eller blomsjöpung? Idag träffas vi inte på museet utan  
vid havet, på det marinpedagogiska centret Blåmusslan vid Askimsbadet. Tillsammans 
utforskar vi livet i havet med hjälp av håvar, luppar, vattenkikare och annan utrustning. 
Vi avslutar med att undersöka våra fynd tillsammans. Stranden är långgrund och 
säker, men vi vill att alla har sällskap av någon vuxen under aktiviteten. Närmaste 
busshållplats heter Askimsbadet. Först till kvarn gäller. Ange önskat pass i din  
anmälan till: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se. 

Tor 4 april kl. 17.00–19.00

HAVSSLÖJD
Av tyg, papper, musselskal och andra 
material gör vi vackra mobiler att hänga 
i fönstret eller i taket. Vad vill du ha i 
din? Sjöstjärnor, rockor, valar, fiskar eller 
kanske en manet? Vi har allt material 
du behöver för att skapa en mobil med 
havstema. Tillsammans hjälps vi åt med 
att förverkliga dina idéer. Vi har också 
modeller som inspiration.                           

 
 

ROCKKLUBBEN ROCKKLUBBEN

UTOMHUS- 
AKTIVITET 

ÄR DU MELLAN 6 OCH 12 ÅR  
OCH INTRESSERAD AV DJUR?
Välkommen till Rockklubben! Rockklubben är för dig  
som vill veta mer. Som medlem i Rockklubben får du  
möjlighet att gå på specialvisningar, se spännande föremål 
som ingen annan besökare får se, pyssla, träffa experter 
och mycket mer! Medlemskap är gratis.  
 
Den här terminen har vi havet som tema i Rockklubben. 
 
Bli medlem här: www.gnm.se/rockklubben 
 

VAD VILL  
DU VETA OM 

HAVET? 

Blåfläckig stingrocka. Foto: Pixabay/Taken 

VISSTE DU ATT... 

… vi ibland kan hitta små ålyngel när vi håvar vid Askimsbadet?  De är bara  
några centimeter långa och nästan genomskinliga. Vuxna ålar kan bli över  
en meter långa. Ynglen föddes i Sargassohavet 700 mil från Sverige och har  
kommit hit med havsströmmarna. När ålen är ungefär 12 år gammal simmar  
den hela vägen tillbaka till Sargassohavet och lägger sina ägg. Ålynglen  
måste behandlas varsamt eftersom ålen är en utrotningshotad art. 

DROP IN 

med reservation för eventuella ändringar. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR .



PROGRAM JANUARI

Tor 31 jan kl. 18.00-19.00

FÖREDRAG:
FINNS DET LIV I UNIVERSUM?
Har du någon gång undrat om det finns 
annat liv i universum? Katja Lindblom, 
astronom, föreståndare vid Slottsskogs-  
observatoriet och Carina Persson,  
docent i astronomi vid Onsala rymd- 
observatorium berättar om vad för liv  
vi kan förvänta oss att finna ute i  
rymden, och var. 

 

PROGRAM JANUARI

25 - 28 JANUARI

DEN STORA FÅGELRÄKNARHELGEN
Förra året var talgoxen den talrikaste vinterfågeln följd av blåmes och pilfink. Det ska 
bli spännande att se vilka fåglar som visar sig vid fågelborden i år. Sista helgen  
i januari arrangeras Vinterfåglar inpå knuten av Sveriges ornitologiska förening.  
Då räknas fåglar i trädgårdar, på balkonger och fönsterbleck över hela landet.  
 
Vill du hjälpa till? Räkna fåglar när som helst under perioden  26-27 januari. Läs mer  
om hur du rapporterar in på www.birdlife.se. Tack vare alla inrapporteringar får 
forskarna en bild över vilka fåglar som tillbringar vintern hos oss och vilka arter som 
anpassar sig till klimatförändringarna. 

 

Tor 17 jan kl. 18.00-19.00

FÖREDRAG:
LANDLEVANDE MOLLUSKER
I Sverige fnns cirka 135 arter av land- 
levande mollusker - 112 snäckor och 23 
sniglar. De har mycket speciella krav på  
miljön och är därför lämpliga studieobjekt  
i natur- och artövervakning. Kvällens före-
drag är baserat på docentföredraget  
Ted von Proschwitz nyligen höll i ämnet. 
 
Arrangeras av Göteborgs biologiska förening.

Sön 20 jan kl. 14.00-14.30

SÖNDAGSVISNING:  
GIGANTER & KUNGLIGHETER
Följ med guiden Ida Öhnell och lär känna 
museets allra största och förnämsta  
djur. Vi börjar för 150 år sedan och slutar 
vid det största djuret som någonsin levt 
på jorden. Passar alla åldrar! 30 platser, 
först till kvarn. Anmäl dig i receptionen. 

Tor 24 jan kl. 16.00-19.00

SLÖJDTORSDAG:
UPCYCLING - TYGVÄSKOR
Gör om dina slitna t-shirts till tygväskor 
med hjälp av knytteknik och/eller enkel 
sömnad. Tygväskorna kan du till exempel 
använda när du handlar mat. Återbrukaren 
Frida Andersson visar hur du gör. Ta gärna 
med egna tröjor. Inga förkunskaper krävs. 
Drop in. 

Lör 26 jan kl. 11.30 och 13.00

VÅRA VANLIGASTE  
VINTERFÅGLAR
Kom och lär känna våra vanligaste vinter- 
fåglar tillsammans med erfarna ornitologer. 
Tubkikare och handkikare finns, men ta 
gärna med egen om du har. Samling i  
museets entré. Cirka en timme.  
 
Arrangeras av Göteborgs ornitologiska förening.

UTOMHUS- 
AKTIVITET 

Rödhake. Foto: Pia Österlund

med reservation för eventuella ändringar. med reservation för eventuella ändringar.



Lör 9 feb - sön 10 feb kl. 12.00-15.00

SKAPARVERKSTAD  
TEMA FÅGLAR
Kom och skapa olika typer av fåglar  
i papper och av garn tillsammans med  
slöjdaren Barbara Landelius och åter- 
brukskonstnären Marise Silva Lember.  
Drop in.  
 

PROGRAM FEBRUARI PROGRAM FEBRUARI

Mån 11 feb - fre 15 feb kl. 13.00-15.00

UPPTÄCK:  
FRAMTIDENS MUSEUM
Vad vill du se på museet i framtiden? 
Våra utställningar kommer att förnyas 
och vi vill gärna ha din hjälp! I vår skapar- 
verkstad har du möjlighet att bidra med 
dina tankar. Vad ska vi behålla och vad  
vill du veta mer om? Passar barn och 
vuxna. Drop in. 

Tor 7 feb kl. 18.00-19.00

FÖREDRAG: 
NYFIKEN PÅ RYMDEN?
Har du någonsin undrat vad det är som 
får oss att vända blickarna uppåt? Katja 
Lindblom, astronom och föreståndare  
vid Slottsskogsobservatoriet, pratar  
om vad som driver oss människor till  
att utforska världsrymden och hur det  
påverkar oss i det vardagliga livet.  
 

 
 

Tor 14 februari kl. 18.00-18.45

GUIDAD VISNING: 
KÄRLEK I LUFTEN
Fira Alla hjärtans dag med oss! Följ med 
biologen Magnus Gelang på en tur genom 
museet för att upptäcka fåglars kärleks-
liv. Hur visar de ömhet för varandra och 
hur går uppvaktningen till? Kanske får du 
också några användbara tips. 30 platser, 
först till kvarn. Anmäl dig i receptionen.

 
 
I

Tor 7 feb kl. 17.00-18.00 

VAD GÖR DJUREN OM VINTERN? 
- EN VISNING FÖR PERSONER MED INTELLEKTUELL  
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Björnen och igelkotten sover och ekorren samlar förråd, men vad gör älgen?  
Museets pedagog Lotta Backman berättar om hur djuren klarar vintern. I museets 
utställningar upptäcker vi djuren som är experter på att klara sig när det är kallt.  
Vi avslutar visningen med att göra egen fågelmat av kokosfett och frön. Aktiviteten  
passar dig som gillar djur och är nyfiken på naturen. Lotta använder bildstöd och 
tecken som stöd för att göra visningen tydlig. 

Anmälan till:  

pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se 

eller telefon 010-4414230 tisdag-torsdag 

klockan 10.00-12.00. 

 

Inför visningen: 

Vi skickar ut ett förberedelsematerial till 

alla som anmält sig till visningen.

Ekorre. Foto: Pixabay

Foto: Wikimedia Commons/Halfblue Foto: Savithri Singh

INFÖR LOVET! 
 

EN DEL  
AV ALLA  

HJÄRTANS  
VECKA 

FEBRUARI- 
LOV 

 

med reservation för eventuella ändringar. med reservation för eventuella ändringar.



Tor 21 feb kl. 17.15-18.00

VERNISSAGE:
THE FACE OF GOD
Välkommen på öppningen av The Face of 
God! Utställningen utforskar spänningen 
mellan fiktion och fakta, konst och  
vetenskap, historia och samtid samt text 
och föremål. Träffa Studio Mold, gruppen 
bakom utställningen. Vi bjuder på  
ekologisk dryck och snacks. 

PROGRAM FEBRUARI - MARS

Lör 2 mars kl. 12.00-14.00

FRÅGA EN EXPERT:
STEN OCH BEN
Kom och träffa museets experter och 
lär dig mer om bergarter och skelett. 
Passa på att ställa frågor och ta gärna 
med stenar och ben som du vill veta 
mer om. Drop in. 

Tor 21 feb kl. 18.00-19.00

PANELSAMTAL:
THE FACE OF GOD
Möt Johnny Friberg, curator, Peter  
Nielsen, entomolog och Jesper Norda,  
designer, i ett samtal om utställningen 
The Face of God. Samtalet kommer 
handla om insekter, konst och  
narrativ design. 
 
Samarrangemang med Göteborgs  
biologiska förening.

 
 
           

 
 
 

Sön 24 feb kl. 14.00-14.30

GUIDAD VISNING:
THE FACE OF GOD
Mattias Rask, designer från Studio Mold, 
visar utställningen The Face of God och 
talar om hantverk, design och fiktion 
som drivkraft för konstnärligt skapande.
Hur arbetade gruppen med den fiktion- 
ella delen som grund för projektet?  
Först till kvarn. Anmäl dig i receptionen. 

 
Tor 28 feb kl. 16.00-19.00 

SLÖJDTORSDAG:
MAKRAMÉ OCH KUMIHIMO -  
JAPANSK FLÄTNING 
Tillsammans med Caroline Lundberg  
gör vi makramé och kumihimoband.  
Du kan göra enkla eller svårare flätningar.  
Vi använder olika slags garn. Ta med eget  
om du vill! Drop in. 

PROGRAM FEBRUARI

Sön 17 feb  kl. 14.00-14.30

SÖNDAGSVISNING:
DJUR I LITTERATUREN
Kom och träffa djuren som har varit 
inspiration till några av våra mest kända 
litterära karaktärer. Guide är författaren 
och illustratören Ida Öhnell. 30 platser, 
först till kvarn. Anmäl dig i receptionen.  

Foto: Pixabay/suju

med reservation för eventuella ändringar. med reservation för eventuella ändringar.



Tor 7 mars kl. 18.00-19.30

LECTURE: 
GOTHENBURG WOMEN IN SCIENCE
In celebration of International Women’s Day, come listen to inspiring women in  
science! The speakers were nominated by the Gothenburg Women Scientists group  
and are the role models for many members of the group. They will tell their stories  
of research and success, followed by a chat and mingle.   
 
In collaboration with Gothenburg Women Scientists.

 
 

PROGRAM MARS PROGRAM MARS

Lör 9 mars kl. 12.00-15.00

VERKSTAD: 
BYGG EN FÅGELHOLK 
Vill du hjälpa till att lösa bostads- 
bristen för småfåglar? Kom till museet 
och bygg din egen fågelholk. Vi visar hur 
du gör! Materialkostnad 50 kr. Betalas  
på plats med Swish eller kontanter. 
 
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen 
Göteborg. 

 

Lör 16 mars 12.00, 13.00 och 14.00

KIKA IN BAKOM  
KULISSERNA
Ta en tur bland skelett, horn och sprit- 
preparat i våra magasin. Museipersonal  
visar runt och svarar gärna på dina 
frågor. Cirka 30 minuter. 30 platser, först 
till kvarn. Anmäl dig i receptionen. 

 

 

Sön 17 mars 14.00-14.30

SÖNDAGSVISNING:
VALAR OCH HAJAR  
I SVENSKA VATTEN
Är valar fiskar? Kan jag bli biten av en  
haj när jag badar? Följ med biologen Linda  
Gustafsson på en tur bland museets havs- 
djur och upptäck vilka valar och hajar som 
finns i svenska vatten. 30 platser, först 
till kvarn. Anmäl dig i receptionen.  

DROP IN 

Foto: Pixabay/Gellinger

PASSAR ALLA 
ÅLDRAR! 

Tor 14 mars 18.00-19.00

FÖREDRAG: 
SVENSKA FJÄLLRÄVS- 
PROJEKTET 
Fjällräven är en art som under lång tid 
varit på randen till utrotning. Karin Norén 
och Johan Wallén från Stockholms  
universitet presenterar de senaste rönen 
från Svenska Fjällrävsprojektet.  
 
Samarrangemang med Svenska fjällklubben. 

Foto: Wikimedia Commons/Hans Hillewaert

med reservation för eventuella ändringar. med reservation för eventuella ändringar.



PROGRAM MARS - APRILPROGRAM MARS 

Lör 23 mars kl. 11.30-12.15 och 13.00-14.00

BARNYOGA X 2
Välkomna att genom fantasin göra en resa 
från yogamattan till djuren i museet. Du 
deltar utifrån egna förutsättningar. Ta gärna 
med egen yogamatta och filt. Det finns 
några mattor till utlån. Föräldrar är välkomna 
att yoga tillsammans med sitt barn om det 
önskas. 25 platser per pass. Anmälan till: 
miniyogi.gbg@gmail.com

Tor 28 mars kl. 16.00-19.00

SLÖJDTORSDAG:
FRITT BRODERI
Broderi kan pigga upp vilken trött textil 
som helst! Tillsammans med Camia PIA 
Pettersson undersöker vi vad vi kan 
göra med hjälp av nål och tråd. Ta gärna 
med egna textilier som du vill arbeta 
med. Drop in. 

 

Ons 3 april-sön 7 april

VETENSKAPS- 
FESTIVALEN 
Självklart deltar vi även i årets upplaga 
av Vetenskapsfestivalen! Är du nyfiken 
på vad vi kommer att hitta på? Håll 
utkik på: www.vetenskapsfestivalen.se 
och www.gnm.se 
 

 
PASS 1: 
3-6 År 
PASS 2: 
7-11 År

Foto: Camia PIA Pettersson

Tor 21 mars kl. 17.00-17.45

ROCKA SOCKORNA
- EN VISNING FÖR PERSONER MED INTELLEKTUELL  
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Museipedagog Lotta Backman visar och berättar om djuren på museet. Här finns många 
djur. Vissa är stora och andra är små. Det finns djur som är färgglada och djur som näs-
tan inte syns. Några har päls. Några har fjädrar och en del har fjäll. Alla djur är olika och 
olika är bra! Under visningen får den som vill känna på päls, taggar och tänder från olika 
djur. Vi använder bildstöd och tecken som stöd för att förstärka orden. 

Anmälan till:  

pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se 

eller telefon 010-4414230 tisdag-torsdag 

klockan 10.00-12.00. 

 

Inför visningen: 

Vi skickar ut ett förberedelsematerial till 

alla som anmält sig till visningen.

Sön 31 mars kl. 14.00-14.30

GUIDAD VISNING:
THE FACE OF GOD
Berättelsen om Milka Havel har växt  
fram sida vid sida med skapandet av 
artefakterna i utställningen. Karl-Johan 
Ekeroth från projektgruppen Studio 
Mold berättar hur arbetet gått till. Först 
till kvarn. Anmäl dig i receptionen.  
 

med reservation för eventuella ändringar.



Lör 6 april kl. 12.00-16.00

WORKSHOP: 
UKRAINSKA PÅSKÄGG
Kom och måla pysanka - traditionella 
ukrainska påskägg. Vi skapar kreativa 
mönster på ägg med hjälp av vax och 
sedan färgar vi dem. Materialkostnad 
20 kr. Betalas på plats.

Arrangeras av Ukrainska sällskapet i Göteborg.

 PROGRAM APRIL

Tor 11 april kl. 18.00-19.00

FÖREDRAG:
FOLKBILDNING - I DAG, I GÅR 
OCH I MORGON
Vad händer med sociala rörelser i digi- 
taliseringens tidevarv? Med avstamp  
i folkbildningshistorien diskuterar Johan 
Söderman från Göteborgs universitet 
sociala rörelser, holistiska bildnings- 
ideal och estetikens roll för mobilisering.  

PROGRAM APRIL

Tor 18 april kl. 18.00-19.00

FÖREDRAG: 
KATTEN PÅ KVASTEN OCH 
ANDRA PÅSKDJUR
Varifrån kommer påskens alla  
traditioner och symboldjur? Folk- 
loristen Tora Wall berättar om folklore 
kring påskens djur, från bibelns lamm 
till dagens påskhare.  
 
Arrangeras av Göteborgs biologiska förening. 

Lör 13 april – sön 14 april kl. 12.00-15.00

SKAPARVERKSTAD: 
PÅSKDEKORATIONER
Kom och tillverka fjädrar av papper  
till påskriset och andra påskprydnader. 
Återbrukskonstnären Marise Silva 
Lember och slöjdaren Barbara Landelius 
hjälper dig att skapa vackra och håll-
bara dekorationer. Drop in. 

 

Foto: Torsten Arpi  

Mån 15 april – tor 18 april kl. 13.00-15.00

UPPTÄCK: 
LIV I LÖV
Upptäck myllret av liv bland löven i ek- 
backen utanför museet. Tillsammans  
fångar vi insekter och andra småkryp.  
Vill du veta hur djuren ser ut i förstoring? 
Titta i stereoluppen så får du se! Lär dig  
hur man delar in djuren i grupper och  
varför även de små djuren behövs.  

   

PÅSKLOV 
DROP IN

Sön 21 april kl. 14.00-14.30 

SÖNDAGSVISNING:
ÄGGDJUR OCH DÄGGDJUR
Följ med guiden David Wistrand på  
en vandring i museet där vi pratar om 
reptiler, fiskar och däggdjur. Varför var 
de flesta stora förhistoriska djuren 
reptiler? När tog däggdjuren över och 
blev störst? 30 platser, först till kvarn. 
Anmäl dig i receptionen. 

Foto: Pixabay/BlueGarou 

INFÖR  
PÅSKLOVET

Foto: Wikimedia Commons/Luba Petrusha 

med reservation för eventuella ändringar. med reservation för eventuella ändringar.



 PROGRAM APRIL

Tor 25 april - sön 28 april 

SKRÄPDAGAR PÅ NATURHISTORISKA
VAR RÄDD OM NATUREN - TÄNK PÅ VAR DU SLÄNGER  
DITT SKRÄP
 
Torsdag till söndag kan du låna ett ”skräpplockar-kit” i museets reception. Ta 
en promenad och hjälp till att rädda djuren från skräpet i naturen. Som tack 
för hjälpen bjuder vi på något gott till fikat. Dagarna är fyllda med fler roliga 
aktiviteter för alla åldrar. 
 
Skräpdagarna är ett samarrangemang med Folkuniversitetet, Göteborgs Stad, Naturskyddsföreningen  
och Håll Sverige Rent.

med reservation för eventuella ändringar.

PROGRAM APRIL

Sön 28 april kl. 12.00-15.00

ÅTERBRUKSVERKSTAD:
GÖR PLANTERINGSKRUKOR 
Vi återanvänder gamla förpackningar 
och förvandlar dem till planterings- 
krukor. Ta gärna med din kruka hem 
och se hur det spirar och gror! Drop in. 

Tor 25 april kl. 16.00-19.00

SLÖJDTORSDAG:
PLASTIC WITNESS
Plastfloran växer! Vrid din blick,  
vad är skräp och vad är användbart?  
Tillsammans med konstnären Nina  
Romanus upptäcker och skapar vi nya 
arter som blomstrar ur vår hushålls- 
plast. Namnge och beskriv dina växter! 
Drop in.

Fre 26 april kl. 13.00-15.00

SALAMANDRAR  
OCH SKRÄP 
Hjälp oss plocka skräp och hålla Slotts- 
skogen riktigt fin. Upptäck samtidigt 
alla fantastiska små djur som lever i 
Ödledammen. Anmälan till: pedagoger.
naturhistoriska@vgregion.se. Samling 
i entrén, sedan en kilometers promenad 
till dammen. 

 

Lör 27 april kl. 11.30-13.30

ÖRTAVANDRING
- MAT ELLER OGRÄS?
Ta en promenad med blivande trädgårds- 
mästare Martin Hollmer och botanisera 
bland de vilda ätliga växterna i Slotts-
skogen. Passa även på att göra naturen 
en tjänst och plocka bort skräp. Som av- 
slutning äter vi eget eller delat fika ihop. 
Textmaterial delas ut. Samling i entrén. 

 
Lör 27 april kl. 13.00-15.00

SPELA MED DITT 
SKRÄP!
Gör en insats för miljön genom att  
plocka skräp och sedan använda det 
istället för pengar när du spelar på 
Skräphjulet. Att spela är gratis och  
fina vinster utlovas. 

Foto: Pixabay/clicjeroen 

KLÄDER  
EFTER  

VÄDER!

FÖR  
FRITIDS- 
GRUPPER
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PROGRAM APRIL - MAJ  PROGRAM MAJ

Tor 2 maj kl. 18.00-19.00       

MEET THE  
GOTHENBURG GLOBAL 
BIODIVERSITY CENTRE
Meet early career researchers and hear 
about how and why they decided to  
pursue a life in science. 
 
In collaboration with Gothenburg Global  
Biodiversity Centre.

Sön 5 maj kl. 12.00-14.00

SÅ ARBETAR EN  
KONSERVATOR
Är du nyfiken på hur en zoologisk 
konservator arbetar? Träffa museets 
egna konservator Christel Johnsson 
och se hur det går till när en ekorre 
monteras. Drop in. 

Tor 9 maj kl. 16.00-18.00

GUIDAD PROMENAD:
SPANING EFTER FLYTTFÅGLAR 

Följ med erfarna ornitologer ut i om- 
givningarna. Vi spanar och lyssnar efter 
flyttfåglar som återvänt från sin vinter-
vistelse i Afrika, till exempel lövsångare 
och rödstjärt. Ta gärna med egen kikare. 
Inga förkunskaper krävs. Samling i entrén. 
 
Arrangeras av Göteborgs ornitologiska förening.

Tis 30 april kl. 12.00-16.00

VALBORG:
GÅ IN I MALMSKA VALEN
Idag på VAL-borgsmässoafton är  
Malmska valens gap öppet. Stegen finns 
på plats för den som vill gå in i världens 
enda monterade blåval.

 

Foto: Pixabay/Structuro

Tor 9 maj kl. 18.00-19.00

FÖREDRAG: BEVINGADE VAGABONDER
I alla tider har människor glatts åt fåglarnas återkomst på våren. Men när höstmörkret 
sänkte sig övergick glädjen i vemod och förundran. Varifrån kom fåglarna och vart tog 
de vägen? Dök svalorna ner på sjöbottnar för att sova sig igenom vintern? Förvandlades 
ärlorna till möss och sökte sig in i stugvärmen? Nä, de flög till Afrika och tillbaka, varje år. 
En helt otrolig resa. Sedan svensk ringmärkning startade på museet år 1911 har över en 
miljon lövsångare försetts med en liten aluminiumring kring foten. Ett trettiotal har upp-
hittats i olika delar av Afrika och deras ringar har återsänts till Sverige med uppgifter  
om fyndlokal och datum. Hör Leif Lithander berätta om dessa bevingade vagabonder. 
 
Samarrangemang med Göteborgs ornitologiska förening.

Rödstjärt. Foto: Pia Österlund.

Lövsångare. Foto: Wikimedia Commons/Vogelartinfo

FLYTTFÅGEL-
DAGEN

Ringmärkning år 1929. 
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PROGRAM MAJ

Onsdag 22 maj kl. 17.30-19.00       

BIODIVERSITY DAY
- TALES FROM THE FIELD
Field research can be a hard process that  
often involves heavy rains, run-ins with  
self-appointed authorities, flat tires, animal  
bites and more. Come hear researchers  
tell about their fieldwork adventures.   
 
In collaboration with Gothenburg Global  
Biodiversity Centre.

Sön 19 maj kl. 14.00-14.30

SÖNDAGSVISNING:
KÄRLEKENS MÅNGFALD
Naturen innefattar en enorm mångfald  
på flera plan. Följ med biologen Ted Slight 
och utforska diversiteten av könsroller, 
beteenden och utseenden. 30 platser, 
först till kvarn. Anmäl dig i receptionen. 

 PROGRAM MAJ

Tor 16 maj kl. 18.00-19.00          

FÖRENINGSKVÄLL:
GÖTEBORGS BIOLOGISKA  
FÖRENING
Välkommen till en kväll tillsammans  
med Göteborgs biologiska förening  
där föreningen informerar om sin och  
museets verksamhet samt delar ut  
stipendier. Stipendiaterna berättar  
kort om sina projekt. 

Arrangeras av Göteborgs biologiska förening.

 

Tor 16 maj kl. 17.00-18.00         

FÖLJ MED PÅ FÅGELSPANING
- FÖR PERSONER MED INTELLEKTUELL  
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Följ med museipedagog Lotta Backman på fågelspaning i Slottsskogen. Med hjälp av 
kikare, bilder och fågelbok tar vi reda på vilka fåglar som bor i Slottsskogen. Vi träffas vid 
museets entré och promenerar sedan ner till dammen, där vi kikar på fåglarna. Prome-
naden är cirka en kilometer på asfalterad väg. Det finns bänkar längs vägen så att vi kan 
vila om det behövs. Vi använder bildstöd och tecken som stöd för att göra aktiviteten 
tydlig. Aktiviteten passar dig som gillar djur och är nyfiken på naturen. 

 

Anmälan till:  

pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se 

eller telefon 010-4414230 tisdag-torsdag 

klockan 10.00-12.00. 

 

Inför visningen: 

Vi skickar ut ett förberedelsematerial till 

alla som anmält sig till visningen.

Foto: Pixabay/Structuro

Tor 23 maj kl. 16.00-19.00

SLÖJDTORSDAG:
INSEKTER OCH FJÄRILAR
Kom och tillverka dina egna insekter av 
återbruksmaterial såsom papp, glöd-
lampor och ståltråd. Slöjdaren Barbara 
Landelius och återbrukskonstnären 
Marise Silva Lember finns på plats.  
Lämna kvar dina kreationer och de blir  
en del av utställningen The Face of God. 

ÖPPET FÖR 
ALLA

IN ENGLISH
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PROGRAM MAJ  ÖVRIGT

MUSEIBUTIK
På entréplan hittar du museets butik. 
Vi erbjuder ett brett och intressant 
sortiment som anknyter till djur och 
natur. Bland våra produkter finns till  
exempel miljövänliga leksaker, fina 
vykort och affischer, samt kluriga  
pussel och spel.

 
 

CAFÉ
Café Malmska valen erbjuder god  
och vällagad mat med inspiration efter 
säsong. Vi strävar efter att välja eko- 
logiska och närproducerade produkter  
i så stor utsträckning som möjligt. Varmt 
välkommen till oss för en härlig fika-
stund i en unik museimiljö! 

Sön 26 maj kl. 13.00-15.00

FRÅGA EN EXPERT:
SNIGLAR I TRÄDGÅRDEN
Vilka är de vanligaste snigelarterna  
i våra trädgårdar? Hur bekämpas en  
så kallad mördarsnigel? Kom och träffa  
museets snigelexpert Ted von Proschwitz 
och ta gärna med egna sniglar för art- 
bestämning. Drop in.

Tor 30 maj        

TRÄFFA OSS PÅ  
VALLGRAVSMETET
Museets biologer är på plats i centrala 
Göteborg under årets upplaga av Vall- 
gravsmetet. De svarar på dina frågor  
om fiskarterna i vallgraven.  
För mer information:  
www.sportfiskarna.se/goteborg 

 

Tor 23 maj kl. 18.00-20.00

GUIDAD PROMENAD:
FÅGELSPANING I  
FÖRSOMMARKVÄLLEN
Följ med ornitologerna ut i omgivning- 
arna och lär känna de vanligaste sommar- 
fåglarna. Ta gärna med egen kikare. Inga 
förkunskaper krävs. Samling i entrén.  

Arrangeras av Göteborgs ornitologiska förening. 

MOBILAPPAR
Ladda ner appen Malmska valen till  
din mobil och följ valens resa från  
Östra Hamngatan till Slottsskogen år 
1918. Med hjälp av museets egna mobil- 
app guidas du genom utställningarna 
och får lära dig mer om djuren. Du hittar  
den på appguide.me/gnm. I receptionen 
kan du även låna en mobiltelefon och 
spela Småkrypsjakten. 
 
 

Foto: Pixabay/MabelAmber 

Svarthätta. Foto: Wikimedia Commons/Vogelartinfo 
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ÖPPETTIDER
Tisdag - söndag kl. 11.00-17.00 
Torsdag kl. 11.00-20.00 
Måndag stängt

För öppettider under årets helgdagar 
och lov, se www.gnm.se 
 

FRI ENTRÉ
Från 1 januari 2018 har Göteborgs 
naturhistoriska museum fri entré  
för alla. 
 
Om inget annat anges - ingen avgift 
eller föranmälan till museets program- 
aktiviteter. 
 

KONTAKT
Telefon: 010-4414401 (reception) 
E-post: gnm@vgregion.se 
 
Följ oss gärna på sociala medier! 
Instagram: 
@goteborgsnaturhistoriskamuseum 
Facebook: 
www.facebook.com/goteborgsnatur-
historiskamuseum 

Foto: Ellinor Algin, Tekniska museet

TILLGÄNGLIGHET
Besök gärna Tillgänglighetsdatabasen. 
Länk finns från startsidan på museets 
webbsida: www.gnm.se. 
 

SAMARBETEN 
Programverksamheten på Göteborgs 
naturhistoriska museum är ett sam- 
arbete med Folkuniversitetet i Göteborg.

HITTA TILL OSS
Adress: 
Museivägen 10 
413 11 Göteborg  
 
Åka kollektivt: Närmaste buss- och 
spårvagnshållplats är Linnéplatsen. 
Parkering:  Avgiftsbelagd, närmast på 
Vegagatan och vid Villa Belparc.

 
 

ÖPPETTIDER & KONTAKT

med reservation för eventuella ändringar.


