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Årsberättelse för 2019

Göteborgs Naturhistoriska Museum ingick under 2019 i naturoch kulturarvsförvaltningen, Västarvet, som är en del av Västra Götalandsregionen. Museet har sedan 2018 haft Stefan Örgård som museichef. Museets personal
är indelad i de tre sektionerna Värdskap, Publik och Samlingar.
Museet har under 2019 fortsatt att utveckla det viktiga arbetet med att erbjuda
kunskap inom naturarvet, förvalta och digitalisera samlingarna, folkbildning och
vara en resurs för allmänheten, skolan, forskningen och myndigheter.
Under 2019 hade museet 240 535 besök (2018, 212 030). Detta gör museet till
det mest besökta museet i Göteborg.
I slutet av 2018 beslutade Regionstyrelsen att tilldela investeringsmedel för
åren 2019-2022 för uppdatering av basutställningarna. Under 2019 formades ett
projekt där man utgick ifrån de utredningar som tidigare skissat på lösningar för
bättre publikflöden, ökad tillgänglighet och inte minst förstärka den populärvetenskapliga kommunikationen. I slutet av året upphandlades en projektledare och
formgivare för hela projekttiden. Inom ramen för projektet fick däggdjurssalen
2019 nya UV-skydd och fågelavdelningen ny monterbelysning.
Museets samlingar utgör basen för verksamheten. Under året har drygt 3 årsarbeten jobbat vidare med digitalisering av samlingarna med stöd från ArtDatabanken. Digitalisering är ett viktigt led i att tillgängliggöra samlingarna för forskare,
allmänhet och andra intressenter. Museet fick under året beviljat anslag för 20202022 från ArtDatabanken så det viktiga arbetet med tillgängliggörandet kan fortsätta i ytterligare tre år.
GNM ingår i flera nationella och internationella sammanslutningar för att även
tillgängliggöra samlingarna som en del i en viktig forskningsinfrastruktur.
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Västarvets styrelse ställde sig bakom en ansökan till Vetenskapsrådet (VR) med
syfte att göra en behovsinventering av vilka delar i Sverige som utgör en del av den
svenska forskningsinfrastrukturen. Ansökan gjordes gemensamt av den svenska
gruppering för DISSCo (Distributed System of Scientific Collections) Se: https://
www.dissco.eu/. Ett viktigt steg för framtida forskningsanslag från VR.
2018 fattade styrelsen för Västarvet beslut om att ge förvaltningen i uppdrag
att genomföra gallring av mänskliga kvarlevor enligt upprättad kartläggning och
utredning i enlighet med ICOMs etiska regler och Riksantikvarieämbetets skrift
God samlingsförvaltning – stöd för museer i gallringsprocessen. 2019 tog intendenter på museet fram beslutsunderlag som en del i processen. Beslutsunderlagen
utgick ifrån olika kriterier för att bedöma respektive objekts proveniens. Beslut
om fortsatt accession eller deaccession togs av områdeschefen för det publika
området i förvaltningen. Beslutet innebar att ett fåtal av museets ca 100 objekt
inom kategorin kunde fortsätta ingå i samlingarna.
VGRs politiker 2019 tog beslut om att förvaltningarna Västarvet och Kultur i
Väst skulle slås samman med det nya namnet Förvaltningen för Kulturutveckling.
Under andra halvan av året togs inriktning och strukturer fram för införande av
den nya förvaltningen 1 januari 2020.
Under året hade GNM fyra tillfälliga utställningar med olika teman. Utställningarna The Face of God, GIBCA och Mollusker och människor hade på olika sätt
en konstinriktning som från ett tvärvetenskapligt perspektiv berikade besöket på
museet. Utställningen Kan själv var väldigt populär, inte minst för alla barnfamiljer.
I januari togs caféet över av en entreprenör, Utsökt Event och Kommunikation
i Göteborg AB. Det serverades sallader, värmande soppor, klassiska köttbullar och
massor med gott att fika på. Det är ett EKOsmart café och handlar helst närproducerat, Fairtrade och ekologiskt.
2019 hade museet 31 tillsvidareanställda, 2 visstidsanställda samt drygt 10 timanställda.
Stefan Örgård, museichef
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Personal
Alfabetisk förteckning över de som arbetade mer regelbundet på museet under 2019
Ander, Anna
Andréasson, Eva
Backman, Lotta
Bjur, Liv
Brusehed, Ola
Carlson, Maria
Cederwall Victorin, Mira
Ebbesdotter, Karin
Eikestam, Jenny
Ekborg, Albin
Främme, Maja
Fürst, Hilda
Gelang, Magnus
Gustafsson, Linda
Göthberg, Renée
Heller, Ester-Lee
Helly Hansen, Dyveke
Holmberg, Åsa
Höglund, Sanne
Högström, Carola
Johansson, Karolina
Johansson, Malena
Johnsson, Christel
Jonsson, Charlotte
Kalmbäck, Josefin
Kisch, Catharina Beata
Kostanty, Alicia
Kvist, Christian
Landelius, Barbara
Lindholm, Mattias
Lithander, Leif
Lundin, Kennet
Lysén, Svante
Nero, Anna
Nielsen, Peter
Nyby, Ella
Nyvaller, Lina
Näslund, Ida
Oreheim, Hans
Oscarsson, Charlotte
von Proschwitz, Ted
Ryngdal, Anders
Salshammar, Theresa
Sjöblom, Nathalie
Slight, Ted
Steen, Fanny
Ställvik, Malin
Torstensson, Peter
Unkic, Admir
Wistrand, David
Wollter, Kristian
Öhnell, Ida
Örgård, Stefan

Reception, timanställd
Samlingsvård
Undervisning, pedagog
Reception, timanställd
Undervisning, pedagog
Undervisning, pedagog
Reception, timanställd
Samlingsvård
Samlingsvård
Reception, timanställd
Reception, timanställd
Butik
Zoolog, vertebrater
Reception, timanställd
Programverksamhet, tillfälliga utställningar
Reception, timanställd
Café, timanställd
Geolog, samordnare Samlingsvård
Reception, timanställd
Samlingsvård
Reception, timanställd
Reception
Samlingsvård, konservator
Samlingsvård insekter
Butik
Reception
Reception, timanställd
Fastighet/Tillsyn
Undervisning
Biolog, naturvård
Zoolog, naturvård
Zoolog, marina evertebrater
Publik, museitekniker
Reception, timanställd
Samlingsvård insekter
Reception, timanställd
Receptionen, vikarie
Reception, timanställd
Fastighet/Tillsyn vikarie
Publik, webb/sociala medier
Zoolog, mollusker
Fastighet/Tillsyn
Timanställd
Café, timanställd
Reception, timanställd
Samordnare värdskap
Samordnare publik
Fastighet/Tillsyn
Reception/Värdskap
Reception, timanställd
Reception/Värdskap
Reception vikarie
Museichef
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Sektion Värdskap
Sedan museicaféet lades ut på entreprenad
i slutet av 2018, utgörs Sektion värdskap av
reception och museibutik. Under 2019, då
samordnare Fanny Steen var föräldraledig,
delades samordnaruppgifterna upp mellan
Hilda Fürst, Catharina Kisch och Barbara
Landelius. De fick stark uppbackning av
Malena Johansson och Ida Öhnell. 2019 fick
också reception och butik två nya medarbetare – Josefin Kalmbäck och Admir Unkic
– som tidigare hade jobbat i museicaféet.
Förutom reception och butik ingår i Sektion
värdskap även en faktisk värd som finns till
hands för besökarna uppe i utställningarna.
Värden hjälper våra gäster till rätta, svarar
på frågor, ser till att allt är i ordning i utställningarna och löser även av för raster i receptionen. Förste värd är sedan många år tillbaka
Kristian Wollter som besitter stora kunskaper om museet – både vad gäller dess historia
och dess samlingar. På grund av det ökade
antalet besökare under 2019 inrättades också
funktionen ”extravärd”. Extravärdens uppgift är att avlasta reception, butik och värd så
att vi även fortsättningsvis ska kunna ge varje
besökare professionell service och därigenom
förhöja deras upplevelse av museet. Sektion
värdskap riktar också ett stort tack till alla
timanställda som under året har bidragit till
att hålla verksamheten i gång.
Reception och entréhall
För receptions- och butikspersonalen inleddes 2019 i en ny och fräsch, gemensam modul.
Den installerades i slutet av 2018 och innebär
att personalen nu arbetar helt nära varandra.
Förutom rent praktiska fördelar bidrar närheten också till en god arbetsmiljö.
Receptions- och butiksmodulen kantas av
stora, fina montrar. På ena sidan kan besökare
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se smakprov på butikens utbud i en inspirerande inramning, och på andra sidan får de
en försmak av utställningarna i form av olika
preparat och föremål från museets samlingar.
Butiken
2019 var händelserikt. Museet hade ett
rekordår, vilket skapade högt tryck även i vår
butik. Genom omorganisering i museet, hade
vi också ett helt nytt arbetslag tillsammans
med butiksansvarig Hilda Fürst. Vi hade alla
nya roller, vilket präglade året med ny-tänk
och spännande utmaningar. Det blev ett kreativt och lärorikt år, med många nöjda kunder
som följd.
2019 var också insekternas år i butiken.
I och med den temporära utställningen The
Face Of God, med entomologi i fokus, var
det genomgående insektstema under hela
året. Både inom programverksamheten, lovaktiviteter och här i butiken. Bin och botanik
för stora och små. Allt från luppar och förstoringsglas till insektshotell och botaniklådor. Den ovanligt frodiga sommaren bidrog
också till stort intresse för just växt- och
småkrypsjakt.
Vi ingick nya samarbeten med viktiga
aktörer för biologisk mångfald och tog in
efterlängtade profilprodukter som klassikern
”fågelgnisslaren” från Audubon, prydd med
museets logga. Vi fortsätter att prioritera
hållbara och ekologiska produkter och vi har
ett ständigt pågående arbete med utsortering
av dåliga plaster.
Café Malmska Valen
Sedan början av januari 2019 drivs museicaféet av entreprenörerna Maria och Caroline
Karlsten från Utsökt Mat i Göteborg AB.
Barnens favoriträtt – pannkakor med sylt och
grädde – har ersatts av en annan favorit; fra-
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siga våfflor med dito tillbehör. Och de vuxna
kan numera avnjuta finkaffe av olika slag –
allt från latte till cortado. Maria och Caroline
bakar också härliga surdegsfrallor som fylls
med läckert pålägg. Caféet erbjuder förstås
även varm mat, fräscha sallader och goda
bakverk. Varma och soliga dagar kan gästerna
fika på uteserveringen med utsikt över Slottsskogens vackra park.

Sektion Publik
Sektion Publik, med Malin Ställvik som samordnare, bestod 2019 av fastighet/vaktmästeri, kommunikation, pedagogik, program
och tillfälliga utställningar.
Utomhusmiljön och projekt – Lär
känna dina grannar
Sektion Publik har i samarbete med Park- och
naturförvaltningen i Göteborgs Stad genomfört underhåll och utvecklingsarbete av grönytan kring uteklassrummet nedanför museet.
Park- och naturförvaltningen har på museets
begäran utökat antalet bänkar där besökare
och skolklasser kan äta medhavd matsäck. De
har renoverat holktavlan och insekthotellet
samt flyttat insekthotellet till en lämpligare
plats. Arbetet med en naturstig runt museikullen för besökare påbörjades och planerad
invigning lades till påsklovet 2020. Naturstigen berättar om djur- och naturlivet och den
biologiska mångfalden på kullen.
Entréhallen
Efter ombyggnaden av receptions- och
butiksdisk med tillhörande montrar, plus
besöksgarderob 2017–2018, har vi under
2019 fortsatt med profilstärkande arbete i
entréhallen med utgångspunkt i svensk natur.
Besökarna ska känna att de är på ett naturhistoriskt museum så snart de kommer in
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genom dörrarna. Genom att ta in naturformer, naturelement och föremål från samlingarna plus pedagogiskt material knyts entréhallen ihop med övriga museet.
Besöksgarderoben, som i samband med
ombyggnaden gjordes om till en skogsdunge
där träden har krokar för ytterkläder, utökades med djursiluetter och lövformer i olika
färger från den svenska naturen, vilket hjälper besökarna att orientera sig och förbättrar
ljudmiljön. Gobobelysning skapar stämning
genom att projicera ljus som silar genom
trädkronor.
Som ett led i strävan att knyta samman
museets olika delar färdigställde vi också
utdragslådor i en möbel mitt i foajén. De
fylldes med naturmaterial, foton och föremål
från museets historia för besökarna att titta i
och inspireras av inför besöket i själva utställningarna.
Arbetet fortsätter under 2020.
Sinneshörnan
Under året har sektionen tillsammans skapat
ett nytt utrymme för besökares egna utforskande i form av Sinneshörnan. I Sinneshörnan
kan besökarna känna på pälsar, gissa bajset,
leka i groddammen eller bara vila sina sinnen
en stund vid de magiska äggen. Sinneshörnan
ingår i vår satsning för Kultur för alla med ett
särskilt fokus på barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF).
Fastighet och vaktmästeri
Under 2019 gjordes fasad, tak och fönsterrenovering av den över 100 år gamla byggnaden som en del i fastighetsägaren Higabs
satsningar inför Göteborgs 400-årsjubileum
2021. Teglet fogades om på flertalet ställen
och de befintliga fönstren renoverades plus
att delar av taket lades om. Arbetet fortsät-
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ter under 2020. Under 2019 har också flera
underhållsarbeten kring och i fastigheten
gjorts, bland annat har dräneringen setts
över och taket på nya byggnaden tätats efter
flertalet läckor vid riklig nederbörd. Hösten
2019 påbörjades bygget av en plattformshiss
i anslutning till museets gamla bibliotek, som
regelbundet hyrs ut externt, och en större
kompletterande besökshiss mellan våning
tre och fyra för att öka tillgängligheten och
fortsätta arbetet för ett museum för alla. Hissarna färdigställs under våren 2020.

Högskolan för Design och Konsthantverk,
passade bra in i årets tema, Kunskap och upplysning. Den handlar om den fiktiva entomologen Milka Belia Havel (1571–1631) och
hennes liv och arbete. I och med utställningen
lyfte museet frågor kring källkritik och fiktionalisering som verktyg för att utveckla och
omsätta design.
The Face of God är titeln på Milka Belia
Havels delvis förlorade text om sökandet
efter ordning i kaos. Texten ligger till grund
för utställningen som lyfter fram den fiktiva
tjeckiska entomologen och konstnären Milka
Havels liv och verk genom rekonstruerade
artefakter och bilder. Den bortglömda konstnären levandegörs genom tolkningar, texter,
rekonstruktioner utifrån fragment samt inlånade originalverk. Utställningen är en lek
med historia och fiktion och skulle kunna
beskrivas som en iscensatt rumslig roman.

Tillfälliga utställningar
The Face of God 21 februari – 18 augusti

The Face of God är en utställning om att söka
ordning i kaos och där gränsen mellan fakta
och fiktion är flytande. Utställningen, som
producerades av en projektgrupp på HDK,

Peter Nielsen på museet samtalar med Johnny Friberg, HDK under ett panelsamtal inför vernissagen av
utställningen The Face of God. Foto: Charlotte Oskarsson.
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Göteborg International Biennal for

Mollusker och människor 28 november –

Contemporary Art - GIBCA 7 september

19 december

– 17 november

Om unga själva får uttrycka sig, vad

Tillsammans med Göteborgs Konsthall,
Röda Stens Konsthall, och även träplanket
kring Franska tomten, utgjorde Göteborgs
Naturhistoriska Museum en av huvudarenorna under 2019 års upplaga av GIBCA
- Göteborgs Internationella Konstbiennal (Gothenburg International Biennial for
Contemporary Art), en av Sveriges största
samtidskonsthändelser. Det är första gången
Göteborgs Naturhistoriska Museum är en
del av biennalen.
På museet visades konstverk som behandlar människans syn på naturen ur andra perspektiv än det naturvetenskapliga. Besökaren
mötte konstnärliga reflektioner kring hur
människan på olika sätt försökt förstå, kontrollera eller kommersialisera naturen, men
också hur dagens teknologi nu gör det samma
med människan genom utvecklingen av artificiell intelligens och digitala verktyg avsedda
att övervaka och manipulera mänskliga beteendemönster.

har de då att säga om en av vår tids

Kan själv 4 oktober – 1 december

Utställningen Kan själv är en ljudupplevelse
för de allra minsta. Här får barn mellan noll
och två år lyssna, låta och leka med ljud i en
miljö som är helt på deras villkor.
I utställningen kan barnen skapa och uppleva ljuden med hela kroppen och de kan
samarbeta kring och kommunicera med de
olika ljuden. Alla ljud och allt ljudskapande
presenteras på ett sätt som passar deras unika
sätt att undersöka sin omvärld. Det gör att de
på egen hand kan skapa sin egen upplevelse
vid besöket. Utställningen var utvecklad av
Västarvet.

viktigaste frågor?
Svaren presenteras i en utställning på
Göteborgs Naturhistoriska Museum!

Mollusker och människor är ett samarbete
mellan Teater Trixter och museet, där unga
har fått uttrycka sina tankar och associationer om havet och klimatförändringar, genom
bild, form och ord.
Programverksamhet och
kommunikation
Under 2019 kopplade vi an till Göteborgs
stads tema i Vägen till 2021, nämligen Kunskap och upplysning. Både program- och
utställningsverksamhet handlade då - inte
helt överraskande - om kunskapsförmedling,
folkbildning och källkritik. Detta genomsyrade all programverksamhet, från föredrag
till slöjdaktiviteter. Föredragen under året
har handlat om allt från Slottsskogens historia till fältarbete i olika delar av Sydamerika.
För våra yngsta besökare har vi bland annat
erbjudit yoga med djurpositioner, slöjd och
fågelspaning.
Utöver årets nya aktiviteter genomförde
vi många programpunkter som blivit något
av en tradition på GNM. Bland dessa hittar
vi temavandringar i Slottsskogen, visningar
för personer med intellektuell funktionsnedsättning, Halloweenvisningar, Miljövänliga veckan, en Gosedjursdag och Tomten i
valen. Museet har också fortsatt sin medverkan på Vetenskapsfestivalen, som arrangeras
av Göteborg & Co, och ForskarFredag, som
samordnas av Vetenskap & Allmänhet. För
första gången var vi också med på AHA!festivalen, Art x Science, på Chalmers, där vi
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pratade om autentisitet och äkta vara – både
inom pedagogiken och våra samlingar.
Museets programverksamhet består av
aktiviteter för alla åldrar och för många
intressen. För att kunna genomföra ett sådant
brett program samarbetar vi med föreningar,
utbildningsinstitutioner, teatrar och slöjdare.
Exempel på föreningar vi samarbetar med
är: Göteborgs Biologiska Förening, Svenska
Fjällklubben, Västsvenska EntomologKlubben, Naturskyddsföreningen, Göteborgs
Geologiska Förening och Göteborgs Ornitologiska Förening. Museet har även fortsatt
stöd från Folkuniversitetet i Göteborg.
Under året har vi fortsatt att filma föredrag och lägga ut dem på vår hemsida. Museet
deltar även mycket på radio och under event
i olika delar av staden. Det ökar vår synlighet
och tillåter fler att ta del av vårt programutbud. Under sommaren körde vi en kampanj
på sociala medier om den biologiska mångfaldens i svensk natur och hur man upptäcker
den. Förutom att marknadsföra utställningar
och programutbud lägger vi mycket vikt vid
att kommunicera forskning och våra samlingars relevans i vårt samhälle idag.

Undervisning
Under 2019 hade Ola Brusehed, Lotta Backman, Maria Carlson och Lee Bardh (vikarie
för Maria fram till 1 mars) privilegiet att vara
pedagoger på museet. Lotta ägnade hälften
av sin arbetstid åt museets stora projekt med
renovering av basutställningarna. Det innebar
att vi totalt sett undervisade lite mindre än
vanligt och under året genomförde vi drygt
600 lektioner.
Nytt för 2019 var att museilektionerna
kostar pengar för elever från skolor i Göteborgs stad eftersom bidraget från Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad upphörde vid
årsskiftet 2018/2019. Priset för en standardlektion på ca 45 minuter var 350 kr.
Nytt för året var också att lärarna själva
bokar sina lektioner på en gemensam bokningssida för museer i Göteborg, www.museilektioner.se. Det innebär att den tillfälliga
toppen i arbetsbelastning vid terminsstart
uteblir, vilket är väldigt skönt. Mer tid behöver dock ägnas åt planering inför terminsstart.
Det nya bokningssystemet innebär också att
vi får bättre koll på vilka skolor som kommer
hit och lärarnas kontaktuppgifter. Det betyder
att vi kunde börja arbeta mer
systematiskt med lektionsutvärderingar. Lärarna får efter
sin lektion ett utvärderingsmail där de har möjlighet att
fylla i en enkät digitalt. Där
får de betygsätta lektionen, 1
- 5 där 5 är högsta betyg. Det
finns även fritextfrågor där vi
efterfrågar både vad lärarna
och eleverna tyckte var bra
och vad vi kan utveckla. 2019
Under en ForskarFredag kunde
man kika mot stjärnorna. Foto:
Charlotte Oskarsson.
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gav enkätsvaren oss ett snitt på 4,8 av 5 möjliga!
Vi skapade även en ny lektion, Globala
målen, som vi började erbjuda under hösten.
En lektion riktad mot högstadiet och gymnasiet. Genom museets utställningar berättar vi om några av de Globala målen som rör
konsumtion, klimat och jordens ekosystem.
Hur kan den lilla sällsynta majbaggen bidra
till en frisk skog och vad spelar det för roll
att vi skickar tillbaka vart femte nätshoppade
plagg? Eleverna får även se och höra om havslädersköldpaddan som istället för maneter
ätit plastpåsar och dog här i Bohuslän. Varför
blev det så här och på vilket sätt kan även små
plastpariklar vara ett hot mot marina organismer och även mot oss själva? Syftet med
lektionen är att visa att det finns en plan för
hur vi tillsammans kan bidra till en hållbar
utveckling.
Lektionen blev mycket väl mottagen och
hamnade på plats 2 av terminens mest bokade
lektioner. På plats 1 hittar vi Evolutionens
mekanismer.
För förskolor och skolor som av någon
anledning har svårt att ta sig till museet stöpte
vi om ett gammalt koncept i ny förpackning.
Vi kallar det för Liv i löv hemma hos er. Vi
packar med oss all utrustning som behövs,
åker ut till skolan och har lektionen i en skog
nära dem. Roligt för både oss och eleverna!
Under året blev vi även inbjudna att hålla
aktiviteter på Hammarkullens parklek och
Blå Stället i Angered.
Stockholmsresa

För att få inspiration till vår undervisningsverksamhet åkte vi under våren på en fortbildningsresa till Stockholm. Där besökte vi
pedagoger på Vasamuseet, Tekniska museet
och nyrenoverade Nationalmuseum. Vi blev
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väldigt väl mottagna och fick många bra tips
och idéer som vi kunnat använda i vår egen
verksamhet. Samtidigt fick vi bekräftelse på
att vår egen verksamhet står sig bra i förhållande till andras verksamheter.
Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020

Inför att Barnkonventionen blev lag den
förste januari 2020 arbetade vi tillsammans
med Ida Lagnander, samordnare för barnrättsfrågor i Västarvet, med att inventera hur
vi arbetar med barnets rättigheter just nu och
hur vi skulle kunna förbättra vårt arbete. Vi
gick tillsammans med övriga pedagoger inom
förvaltningen en utbildning inom barnrätt
och är nu alla ombud för barnets bästa. Det
arbetet beskriver vi utförligare i detta årstryck, sidan 59.
Rockklubben

Museets barnklubb, Rockklubben, hade ännu
ett år av spännande och roliga aktiviteter. Vårterminens tema var hav och inleddes med en
visning på museet av vår marinbiolog Kennet
Lundin. Han berättade om rockor, hajar och
andra spännande djur som trivs under ytan.
På terminens andra aktivitet var det dags för
havsslöjd. Barnen gjorde egna mobiler av tyg,
papper och musselskal med inspiration från
havet. Fina att hänga i taket eller fönstret.
Terminen avslutades med att vi håvade tillsammans på Askimsbadet.
Höstens tema var Forska med Rockklubben,
ett tema som knyter an till Göteborgs Stads
tema 2019, som var Kunskap och upplysning.
På första träffen fick medlemmarna träffa
en stjärnexpert, Katja Lindblom från Slottsskogsobservatoriet. Under en visning bland
de monterade djuren på museet berättade
hon om stjärnbilder och skillnaden mellan
astronomi och astrologi. Andra träffen fick
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de följa med en av museets intendenter, Eva
Andreasson, bakom kulisserna. Spännande!
Och som en mycket passande avslutning på
terminen fick barnen själva vara forskare när
det var dags för experiment i Klasslabbet.

samt utveckling av databaser för att tillgängliggöra dem digitalt.
Projekt Samlingsförvaltning - Spectrum
startade 2019 för att under året gå igenom
Spectrums processer. Samtliga enheter i förvaltningen arbetade med att ta fram förslag på
riktlinjer som ska resultera i en Samlingsförvaltningsplan.
Vi tar som vanligt emot mängder med
frågor från allmänheten om specifika arter
men vi ger även tips till dem, som fått överta
montage eller samlingar och inte vet vad som
är lagligt.
Vid ett flertal tillfällen har vi hjälpt polisen
med artbestämning av potentiellt mänskligt
material. Den absoluta majoriteten är andra
arter än människa, endast ett tillfälle under
2019 har det handlat om mänskligt material.
Det är även stort utbyte mellan institutioner och forskare inom skilda områden. I vissa
fall får vi besök här under några veckor och
resultaten kommer sedan museet till del.
En stor del av oss 11 i sektionen arbetar
också delvis i olika Artdataprojekt där museet
åter sökte och beviljades ekonomiskt stöd
i projekt under treårsperioden 2020-2022.

Lovaktiviteter

Sportlovet var lovet då vi ville ta reda på vad
besökarna önskar av Naturhistoriska museet
i framtiden, Upptäck: Framtidens museum.
Vad tycker de är viktigt att vi tänker på när
vi startar arbetet med att bygga om basutställningarna? Besökarna fick på olika sätt
berätta sina tankar. De kunde måla, skriva,
bygga, svara på enkätfrågor eller spela in en
kort film. Förhoppningen var att det skulle
finnas något uttryckssätt för alla! Vi fick
in massor med förslag och idéer. Miljö och
klimat tycker många är viktigt och att visa
samband i naturen. Barn och unga frågar inte
efter häftig teknik, det gör däremot vuxna.
Under påsklovet ville vi göra en utomhusaktivitet för att visa besökarna allt roligt
de kan göra i naturen, Upptäck: Liv i löv. Vi
dukade upp ett bord utomhus med stereoluppar, vannor och allt annat som behövs för att
leta efter småkryp bland
löven. Solen sken hela
veckan, vilket bidrog till
en mycket uppskattad
aktivitet för både barn
och vuxna.

Sektion Samlingar
Sektionen har en omfattande
basverksamhet
för skötsel och vård av
museets olika samlingar
Magnus Gelang förbereder
ett prov i artkunskap.
Foto: Charlotte Oskarsson.
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Stödet gäller steklar, tvåvingar och blötdjur.
I Basutställningsprojektet arbetar Karin
Ebbesdotter i projektgruppen och efter nyår
tillkommer Kennet Lundin och Magnus
Gelang från oss.
Några nedslag i vår verksamhet
Vi beslutade att frysa samtliga 180 insektslådorna i evertebratkorridoren i ett svep då det
pågick angrepp av ängrar, framförallt arten
amerikansk änger (Reesa vespulae). Vi fick
hjälpas åt med att göra plats i vårt frysrum,
att plocka ut alla lådorna i utställningen och
sedan efter en vecka placera tillbaka de numrerade lådorna på rätt plats.
Vårt nya frysrum behövde renoveras då
det bildades en stor isvägg, men detta åtgärdades smidigt.
Planering för ny el i korridoren med exotiska fåglar gjordes och i slutet av året fanns
de nya armaturerna på plats.
Även i däggdjurssalen satsades det på förbättringar och då i form av nya gardiner med
UV-skydd. Montering skedde från utsidan av
skickliga höghöjdsarbetare.
Vi monterade plexiglas runt björnarna då
det varit behov av kontinuerlig kontroll och
fastsättning av klor som lossnat.
Geologirummet med montrar är efter lång
tid klart. Där finns även 12 utdragbara lådor
som efter hand kommer att byta innehåll.
Nya aluminiumskyltar med texter till
stenarna monterades på muren. Nu på både
svenska och engelska.
Vetenskapliga intendenter
Mattias Lindholm arbetade med starten av
Landskapsobservatoriet och disputerade för
filosofie doktorsexamen i naturvetenskap,
inriktning biologi den 24 maj. Titel på avhandlingen var Heathlands - A Lost World?.
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Magnus Gelang omvaldes till ordförande
i NAMSA som är Sveriges naturhistoriska
museers samarbetsorganisation.
Under hösten 2019 medverkade Magnus i
European Bird Curator´s Meeting i Tel Aviv.
Detta möte går av stapeln vartannat år, och
nästa möte 2021 planeras bli på GNM!
Magnus har medverkat i vetenskapliga projekt kopplat till dels fågelsystematik dels biodiversitetsforskning om fladdermöss. Under
2019 har det resulterat i publikationer i både
Molecular phylogenetics and evolution och
African Conservation Telegraph.
Ted von Proschwitz erhöll hösten 2018
docentkompetens i biologi med inriktning
Naturvård vid Naturvetenskapliga fakulteten, GU.
Ted är ledamot av expertgruppen för limniska evertebrater (inklusive landlevande
mollusker) vid ArtDatabanken och medverkar i det löpande rödlistningsarbetet. Han är
också engagerad i arbetet med framtagandet
av nya Nationalnyckelvolymer för land- och
sötvattensmollusker på uppdrag av ArtDatabanken och under 2019 levererade han de
sista artfaktatexterna för dessa grupper.
Ted är styrelseledamot (Beirat) i Deutsche
Malakozoologische Gesellschaft (DMG) och
deltog i föreningens vår- och hösträffar. Han
är också ledamot av Styrgruppen för Herbariet vid GU.
Som konsult arbetar Ted i olika natur- och
artövervakningsprojekt, som exempel på
sådana under 2019 kan nämnas inventering
av landsnäckor i rikkärr i Gävleborgs län och
miljöövervakning av effekterna av järnvägstunnelbygget genom Hallandsås.
2019 var han också engagerad som föreläsare på kursen i terrester naturvårdsbiologi
vid GU. Ted var även engagerad som kurslärare (sötvattenslevande stormusslor) och
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föreläsare (landlevande mollusker i naturvård) av Länsstyrelsen i Dalarna.
Ted har under året hållit två populärvetenskapliga föredrag/workshops om snäckor
och sniglar för Folkuniversitetet, Dalarna.
Han har också under flera år medverkat i
IUCNs (International Union for Conservation of Nature) arbete med den europeiska
rödlistan för landlevande mollusker - denna
lista publicerades under 2019.
Ted medverkar även i flera nationella och
internationella forskningsprojekt på landoch sötvattensmollusker.
Kennet Lundin ingår i styrgruppen för
Gothenburg Global Biodiversity Centre
(GGBC) som hade flera möten under året.
Han ingår i ArtDatabankens specialistkommitté för rödlistning av marina evertebrater
och har under året arbetat med underlaget för
rödlistan 2020.
Han ingår även i redaktionskommittén för
tidskriften Fauna och Flora och är engagerad
som forskare och expert i den digitala fälthandboken Livet i Havet, som drivs av Havsmiljöinstitutet.
Kennet är anlitad som huvudförfattare för
kommande nationalnyckelvolym om marina
bakgälade snäckor, där det även ingår upprättande av bestämningsnycklar. Han var också
fackgranskare för kommande nationalnyckelvolym om tiofotade kräftdjur.
Kennet deltog i forskningssamarbeten om
nakensnäckor som resulterade i tre publicerade vetenskapliga artiklar under året i de välrenommerade tidskrifterna Scientific reports,
Zookeys och Zootaxa.
Kennet ingår i det vetenskapliga rådet för
Divers and Scientists West Coast Sweden.
Leif Lithander och Magnus Gelang ledde
kurserna Att kommunicera naturvetenskap
och Faunistik på Göteborgs Universitet.

Kennet Lundin föreläste för kurserna Miljöhistoria och ekokritik, Inst för Litteraturvetenskap, idéhistoria och religion, GU.
Kennet och Magnus föreläste för kursen
Idéhistoria - Visuella praktiker, Inst för Litteraturvetenskap, idéhistoria och religion, GU.
Kennet föreläste för kursen Marinbiologi,
Uppsala Universitet.
Under året kom äntligen resultatet av den
workshop som hölls 2017 om ”the global
museum” ut i tidskriften PeerJ. (Bakker et al.
2019) Ted, Kennet och Magnus medverkade
i denna.
Den åriga nationella konferensen Systematikdagarna gick av stapeln 18-19 november
i Wallenbergsalen vid Göteborgs Universitet
där även museets specialister deltog i planering och utförande, samt med poster och
föredrag. Under konferensen var det traditionsenlig middag på museet.

Under Västerhavsveckan flyttade museet ut och
förevisade bland annat marina smådjur.. Foto:
Charlotte Oskarsson.
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Magasin
Vi sökte och fick göra en investering på sex
insektsskåp till entomologiska samlingen. De
gjordes exakt efter våra mycket specifika önskemål avseende både träslag och, framförallt,
den noggranna passformen på glaslocken, och
de monterades sedan på plats. Sedan följde
ett arbete att placera in alla de 204 lådorna i
rätt ordning.
En ny vattenläcka uppstod i benkällaren
i slutet av året då vatten trycktes upp från
golvet. Resultatet blev att dränering påbörjas
på innergården och det blir en trygghet efter
år av fuktskador på väggarna. Det innefattar
även inköp av en ny avfuktare i benkällartrappan och byte i Adolfsonska magasinet.
Regionarkivet gjorde en tillsyn av vårt
Handlingsarkiv och ”Valvet”. Där fick vi förlägganden på att förbättra belysningen och
installera kontrollampor samt att plombera
fönstret. Detta kommer att ske 2020.
Databaser
Delar av databasen (ryggradslösa djur utom
insekter) har under hösten migrerats från
Access till datasystemet Specify, som är lagt
på regionens servrar. Vi har arbetat löpande
med anpassningen till det nya systemet.
Forskare på besök
Bland ett flertal forskarbesök under året kan
följande nämnas:
Alastair McDonald från Skottland forskar vidare på vårt material av hjortsvin från
Sulawesi. Magnus och Carola stöder honom i
hans arbete på GNM.
Den indiska forskaren Prema Mani besökte
museet för arbete med simkrabbor och lämnade insamlat material av krabbor från både
Indien och Sverige.
Kennet har ett flerårigt forskningssam-
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arbete om morfologi och systematik hos
nakensnäckor tillsammans med de två ryska
forskarna Alexander Martynov vid Zoological Museum of Moscow State University och
Tatiana Korshunova vid Koltzov Institute of
Developmental Biology.
Samarbeten med universitet,
högskolor och myndigheter
Den regionala noden av den europeiska samarbetsorganisationen CETAF (Consortium
of taxonomic facilities) var representerat av
Magnus, Ted, Kennet och Stefan. I noden
ingår GU, Botaniska trädgården, Herbariet
Göteborg och GNM.
NAMSA / SAMSA mötena besöktes av
Magnus, Ted, Stefan och Lotta.
Hundpolisen kom åter till museet på
besök för att använda oss för sökträning av
hundarna på mänskligt material. Vi är uppskattade för detta då vi har många speciella
dofter och utrymmen.
Museet lämnade remissvar dels till Länsstyrelsen i Västra Götaland om Strategi för
bevarande av marina arter och miljöer, dels till
Göteborgs Stad för förslag om utökat naturreservat vid Lärjeån.
Utåtriktade aktiviteter
En stående punkt under året är Vallgravsmetet på Kristi Himmelfärdsdag där Magnus
och Eva var närvarande och fick med sig fisk
tillbaka till våra samlingar.
Öppna magasin för allmänheten hölls två
gånger med tre visningar per tillfälle med
totalt upp till 90 personer.
Vi hade även visningar i basutställningarna
för olika grupper. Det kan vara allt från skolklasser, en intresseförening, konferenser med
utländska gäster som bokar ett ”event” till
grupper inom förvaltningen som till exem-
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pel förlägger sitt APT på museet. Vid behov
täcker vi också upp för pedagogerna, exempelvis vid sjukdom, på bokade lektioner.
Vi representerar GNM på Västerhavsveckan, Hammarkullens kulturvandring och
under de återkommande Arenaveckorna.
Olika personer i samlingsgruppen har
också medverkat i ett flertal inslag i radio
under året, bland annat Göteborg, Skaraborg,
Bohuslän, eller nationellt om råttor, nakensnäckor, maneter, valar, hajar, grodor, sjöstjärnor, sniglar, insekter med mera. P4 Göteborg
har under året haft återkommande inslag med
Kennet varannan till var tredje vecka med i
huvudsak marin inriktning utgående från
museets utställning, men även med en gastronomisk touch. Vi har även varit engagerade
i presentationer och inslag på museet och
förvaltningens hemsidor, på facebook och
instagram. Vidare har det varit många inslag
i tidningar, i annan tryckt form eller på tidningarnas hemsidor.

Publicerade arbeten 2019

Museet visade upp sig på Smögen 2019.
Foto: Kennet Lundin.
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