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2018 – VORES EVENTYRLIGE LIV
Somme tider starter livet ét sted
– og ender et helt uventet, men
endnu bedre sted. Det er en
allegori, som i særlig grad var relevant for Naturhistorisk Museum
i 2018, og som også med rette
kan siges om forfatter langturssejler og foredragsholder Troels
Kløvedal.
For museet startede året med
en spirende ide om en udstilling
om Troels Kløvedal og livet med
sejlskibet Nordkaperen. Nordeafonden og NOJ Fonden støttede
gavmildt op om initiativet der
også inkluderede et spændende
samarbejde med M/S Museet
for Søfart i Helsingør. Den 31.
oktober åbnede H.K.H. Kronprinsen særudstillingen ”Frihedens
værksted – Kløvedal og livet med
Nordkaperen”. Siden har vi løbet
stærkt ... rigtig stærkt – for at tage
imod et imponerende stort antal
gæster i alle aldre og fra alle egne
af landet – ja hele verden, heraf
mange førstegangsbesøgende!
Samtidig var 2018 hvor museet
tog sine første skridt i retning af
en ny lokalisering i Aarhus, da
Salling Fondene donerede 3 millioner kroner til forundersøgelser
af Nyt Nature & Nature & Science
2

Museum.
2018 blev også året, hvor museet
for alvor forankrede sin voksende
stab af frivillige kræfter i organisationen bl.a. med et fast ”børstehold”, der hjælper med at holde
udstillingsteknik og museumsgenstande rene for støv og skidt.
Frivillige der hjælper med at byde
gæsterne velkomne og besvare
spørgsmål, og frivillige i museets
samlinger og arkiver, der overføre
analoge data til digitale formater.
Det frivillige arbejde styrker museet i sin stræben efter at nå ud til
så mange som muligt.
Forankring er også ordet for
museets banebrydende rewilding-projekt på Molslaboratoriet
i Nationalpark Mols Bjerge, hvor
vilde Exmoor-ponyer og Galloway
kvæg lever 100% på naturens
præmisser. Det er en radikalt
anderledes tilgang til naturpleje
som sætter spor i naturen – og i
folks bevidsthed.
Efter et spændende opstartsår
i 2017 blev 2018 året, hvor museets følgeforskning tog fart og
begyndte at levere videnskabelig
værdi og resultater til adskillige
specialer og projekter i samarbejde med bl.a. Aarhus Universitet.

Museets folkeoplysende og
borgerinddragende arbejde med
dansk natur og naturvidenskab
udvikler sig markant i disse år.
Derfor skal der lyde en stor tak
til alle, der har bidraget til, at
2018 blev endnu et fantastisk år
for Naturhistorisk Museum og
Molslaboratoriet både i Aarhus og
på Mols.

særlig stor tak til museets medarbejdere, frivillige, bestyrelsen
samt gode kollegaer i ind- og udland for en imponerende indsats.
Vigtigste er dog dem, vi er her for
- nemlig museets gæster. Tak fordi
I er nysgerrige på verden og livets
forunderlige eksistens, besøger
os og bidrager med en skov af
finurlige spørgsmål!

Vi takker Kulturministeriet,
herunder Slots- og Kulturstyrelsen, Aarhus Kommune, Aarhus
Universitet, Syddjurs Kommune,
Nationalpark Mols Bjerge, Region
Midt og andre gode samarbejdspartnere for et givende samarbejde i 2018. En særlig tak til
Nordea-fonden, Salling Fondene,
Augustinus Fonden, NOJ Fonden,
Velux Fonden, 15. Juni Fonden,
Den Danske Naturfond, Friluftsrådet, Jydsk Naturhistorisk
Forening, Schjøtz-Christensens
Mindefond, Statens Kunstfond,
Kulturministeriet samt Aage V.
Jensens Naturfond for værdifuld
støtte til museets arbejde.

Tusind tak for tilliden til Naturhistorisk Museums arbejde.

Man kommer ikke i mål med så
mange ambitiøse planer, hvis
man ikke har et fantastisk hold
bag sig. Derfor skal der lyde en

Bo Skaarup
Museumsdirektør

Hans Skou
Bestyrelsesformand
(tiltrådt 6. marts 2019)
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INDHOLD

"Vi har lige besøgt Naturhistorisk
Museum, og hvilken fantastisk
oplevelse. Pt. er der en udstilling
om Troels Kløvedal, og den er
bare så utrolig god, absolut et
besøg værd.

Fotos: Naturhistorisk Museum Aarhus

Resten af museet er også rigtig
godt, så vi kan kun anbefale at
besøge stedet - det er helt klart
pengene værd".

Layout og tryk: Gustav&hund

Lena C via tripadvisor
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VISIONEN OM AARHUS´ FJERDE INTERNATIONALE MUSEUM
2018 blev året, hvor det første
vigtige skridt blev taget frem
mod et nyt stort museum, da
Salling Fondene donerede 3
millioner kr til forundersøgelser
af nyt Nature & Science Museum
(Naturhistorisk Museum) på
Aarhus Ø. Museet har i flere år
ønsket at flytte fra Universitetsparken til en mere fremtrædende
og synlig placering i Aarhus, der
understøtter aktivitet, leg, læring
og events inden for natur og
naturvidenskab.
Visionen er et nyt museum, der
binder områderne natur og
naturvidenskab sammen, som
arbejder med vor tids afgørende
globale og lokale spørgsmål og
udfordringer, ikke mindst FN’s
verdensmål. Med andre ord en
kulturel ”markedsplads” for bæredygtighed og grøn omstilling, der
emmer af liv i alle døgnets timer.
Finansieringen af etableringsomkostningerne skal primært rejses
ved fælles hjælp af fonde, private
donationer, offentlige særbevillinger samt ved salg af museets
nuværende bygninger. Driften af
det nye museum skal hvile på en
professionelt drevet, moderne

museumsvirksomhed i faglig og
økonomisk balance.
Inden museet kan rejse de
nødvendige midler til et stort
nyt Nature & Science Museum,
er det dog nødvendigt med en
lang række faglige, økonomiske, tekniske og arkitektoniske
forundersøgelser. Det er til at
gennemføre disse forundersøgelser, at Købmand Herman Sallings Fond gavmildt har støttet
Naturhistorisk Museum med 3
millioner kr. Dermed er museet
trådt et vigtigt skridt fremad i
retning mod at blive byens fjerde
store internationalt anerkendte
museum.
Forundersøgelsen løber frem til
udgangen af 2019 og skal særligt
afklare:
• Identitet, design og koncept
for et nyt Nature & Science
Museum herunder volumenstudier, krav og behov.
• Tekniske forhold, ikke mindst
i forhold til visionen om at
skabe verdens første bære
dygtige museum helt fra
byggefasen til den

efterfølgende drift.
• Den fysiske placering af
museet med udendørs
arealer, herunder transportog parkeringsforhold.
• Samarbejdspartnere både
nationale og internationale
virksomheder og institutioner.
• En solid forretningsplan.
Forundersøgelsen begyndte
formelt i midten af august 2018,
hvor der blev etableret en
projektorganisering til udviklingen af det nye museum. Indtil
udgangen af 2018 fokuseres på
inspirations- og visionsmøder,
hvor vi trækker på ressourcepersoners erfaringer med at skabe
og drive nye kulturinstitutioner,
dialog med bl.a. NGO-miljøer i
Aarhus, nationale og internationale studieture og konferencer,
indledende dialog med de store
fonde, dialog med Aarhus
Universitet omkring placering
samt møder med potentielle
eksterne leverandører.

Primo 2018 lavede Naturhistorisk Museum en analyse over
mulige placeringer af et nyt museum med COWI.
Konklusionen var, at museet bør tilstræbe en
placering på Aarhus Ø.
”Lokaliseringen [red: på Aarhus Ø] skaber mulighed for synlighed i den moderne bydel kendetegnet af højt byggeri og
mange ikonbyggerier i maritime omgivelser. Et besøg på
museet vil fremstå som en totaloplevelse, hvor museet vil
indgå som en del af byen og bidrage som en bylivsoplevelse
og et lokalt mødested. Placeringen tæt på Midtbyen skaber
desuden gode synergimuligheder med andre kulturinstitutioner
samt med uddannelses- og forskningsinstitutioner, f.eks. ved
samarbejde og fælles markedsføring. Lokaliteten understøtter
besøg af internationale gæster og erhvervskunder.”
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HVORDAN SKABES EN UDSTILLING OM ET LEVENDE MENNESKE?
I de sidste korte dage lige op til
julen 2017 sad museumsdirektør
Bo Skaarup hjemme i sin private
ven Troels Kløvedals stue. Deres
venskab går årtier tilbage, da
de begge sejlede i Stillehavet
på hver deres sejlskib. Han som
kaperkaptajn, Bo Skaarup som
havbiolog og stærkt interesseret
i hajer. I løbet af samtalen fik Bo
en tanke og spurgte; "Nu har
du måske nok skrevet din sidste
bog, lavet din sidste tv-serie og
holdt dit sidste foredrag, men
jeg har jo et fantastisk museum
midt i Aarhus… Hvad med, at
vi laver en storslået udstilling sammen?" Svaret kom straks. “Du
kender det…”
Siden Troels svarede ja i juledagene, har Naturhistorisk Museum
haft lynende travlt, for hvem vil
hjælpe et museum med midlerne
til at fortælle historien om en
enestående kulturpersonlighed,
der var dødeligt syg? Hvordan får
man rejst midlerne, opbakningen
og får glæde af selve mennesket,
når han kun kan kommunikere
med en Ipad?
Med uvurderlig støtte fra
Nordea-fonden og NOJ Fonden
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kunne H.K.H. Kronprinsen den
31. oktober åbne udstillingen
“Frihedens værksted - Kløvedal
og livet med Nordkaperen”, der
sætter fokus på de drømme og
værdier, der har været bærende
hos Troels Kløvedal.
Udstillingen åbner i et bombardement af farver. Gul, grøn,
blå, rød – hele den tropiske
farvepalette springer mod
beskueren. Der stiger en 1:1-kopi
af Nordkaperen op af gulvet og
inviterer til at gå på opdagelse
og fornemme, hvordan skibet er
indrettet under dæk, og hvor lidt
plads der er, når op til 10 voksne
og børn rejser de syv have tynde.

I udstillingen vises spændende
private genstande, som Troels
Kløvedal havde med hjem fra
hele verden, og som aldrig
har været udstillet før. Der er
flyvende grise, stole formet som
skildpadder, eksotiske guder i
det fineste træskærerarbejde
og meget mere. Udstillingen
rummer også tre nye portrætter skabt af den aarhusianske
kunstner – og nære ven til Troels
– Hans Krull. Ingen Kløvedal
uden et udkig til de mange TVudsendelser, hvor han for en hel
generation af danskere åbnede
verden op. I udstillingen kan man
også opleve hidtil usete klip fra
Nordkaperens rejser.

Livserfaring og livsværdier
Rundt i hele udstillingen kan
man følge Troels Kløvedals liv
ud fra 7 temaer, som alle kan
relatere til og reflektere over.
Det handler om Kløvedals tanker
om fællesskab og venskaber;
om tiden i det toneangivende
kollektiv 'Maos Lyst' og glæden
ved at sejle sammen i en båd.
Udstillingen sætter fokus på
glæden ved at have vidner til sit
liv. Den handler om kærligheden
til kvinder og til børn– og generelt
til andre mennesker. Det handler
også om at blive ældre; at give
erfaringer og historier videre; at se
skæbnetæppet flette sig og forstå

sit og andres liv lidt bedre.
Endelig handler det naturligvis om
at opleve verden med åbent sind
– at rejse ud og glæde sig til at
komme hjem, om hjemve, savnet
af Danmark, og hvordan det, som
man forlader nogle gange bedst
kan betragtes på afstand. Naturen
fyldte en del i Troels Kløvedals
liv. Både glæden ved den danske
natur og årstidernes skift, men
også naturen i det fremmede, og
hvordan den former livsbetingelserne der – og hvor vigtigt det er,
at vi respekterer naturen.

Troels Kløvedal nåede at se
udstillingen “Frihedens værksted” to
gange inden sin død den 23. december
2018. Den første gang med sine
mange venner og bekendte ved
åbningen af udstillingen, og den
anden gang den 11. december, hvor
han havde inviteret alle sine plejere
med ind på personaletur.
Troels Kløvedal led af den
uhelbredelige sygdom ALS.

I samarbejde med
NOJ Fonden og

Troels Kløvedal om døden:
"Jeg har en konstant følelse af, at jeg er ude i
dårligt vejr, hvilket gør, at jeg mere og mere drømmer
om at sejle ind i en atol, i en lagune med stille vand.
I revpassagen står alle de mennesker, som elsker mig,
og de vinker til mig, og da jeg er inde i det blå,
klare lagunevand, smider jeg ankeret mellem de
smukkeste koraller på en sølvfarvet sandbund.
Og så dør jeg, og alt er, som det skal være.
Først får man det hele forærende, og så mister
man til sidst det hele igen. Sådan er livet."
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NATUR FOR EVIGHEDEN – SAMLINGER MED POTENTIALE
Videnskabelige samlinger er
grundlaget for ethvert museums
virke. Med adskillige millioner
præparater er Naturhistorisk
Museum med til at dokumentere
den mangfoldighed af liv, der
eksisterer og har eksisteret på
Jorden. Samlingerne bruges af
forskere fra både ind- og udland,
og præparater af alle slags
indgår i museets udstillinger, undervisning og andre formidlingsaktiviteter. Museets samlinger
er af national betydning, da de
indeholder flere arter, som ikke
længere lever i landet.
I 2018 modtog Naturhistorisk Museum en bevilling på 752.800 kr.
fra Slots- og Kulturstyrelsen til at
digitalisere data fra insektsamlinger på de tre naturhistoriske
museer i Danmark; Naturama i
Svendborg, Statens Naturhistorisk Museum og museet i Aarhus.
Før opstart af projektet blev der
forventet 50.000 museumsgenstande digitalt registreret. Det
endelige antal registrerede
museumsgenstande i projektperioden blev 89.063
fordelt på følgende museer: Statens Naturhistoriske
Museum: 25.617, Naturhistorisk
8

Museum, Aarhus: 58.446 og
Naturama: 5.000.
Disse registreringer af stamdata
til museumsgenstande udgør
et væsentligt bidrag til den
samlede registrering i SPECIFY
af naturhistoriske museumspræparater i Danmark. Den
digitale registrering af de 89.063
museumsgenstande vil frigøre
mandskabsressourcer ved bl.a. at
lette administrationen af udlån.
Samlingerne er via SPECIFY også
nu tilgængelige i internationale
forskningsdatabaser. Samlingernes kvalitet tiltrækker forskere
både nationalt og internationalt
og danner udgangspunkt for
adskillige publikationer årligt i
internationale forskningstidsskrifter.

Skeletter i skabene
I 2018 modtog Naturhistorisk
Museum en bevilling fra Augustinus Fonden til konservering og
registrering af en stor samling af
knogler fra pattedyr fra tidligere Vildtbiologisk Station Kalø.
Projektet skulle bevare og sikre
samlingen af knogler og skind
fra ca. 10.000 danske pattedyr,
der dokumenterede ændringer
i forekomsten af pattedyr i Danmark igennem tid.
Ved siden af den store naturvidenskabelige værdi har samlin-

Vi modtog ca 25.000 entomologiske
præparater fra 3 private samlinger
gen også en kulturel samt en
samfundsmæssig værdi. Videnskab og samfund er dybt sammenvævet og har derfor ændret
sig i takt med samfundet. Der er
nu mere omfangsrige dataanalyseteknikker, mere sofistikeret
udstyr til at lave observationer
og løbende eksperimenter og en
langt større bredde og dybde af
videnskabelig viden tilgængelig. Derfor var projektets andet
formål at sikre kultur- og videnskabshistorien dvs. indsamle
baggrundsviden om præparaterne i en uhørt detaljeringsgrad og
dermed også om kulturhistorien,
som ligger bag forskningen.
Museet lagde vægt på at sikre
den fysiske knoglesamling, fordi
dennes opbevaringsform gjorde
præparaterne utilgængelig samt
ydede ikke tilstrækkelig beskyttelse mod skadedyrsangreb
og klimatiske udsving. Under
projektforløbet er der sorteret,
ompakket, etiketteret, registreret
og opmagasineret 6768 kranier,
hele skeletter og enkelte knogler.

Samlinger for fremtiden
For at sikre at samlingerne kan
bruges i fremtidige undersøgelser har museet i 2018 startet
renovering af magasiner på to
etager på museet. En forbedring
af magasinforholdene vil sikre
samlingerne mod skadedyrsangreb. En renovering af magasinerne vil også øge den fysiske
tilgængelighed af præparaterne,
så de lettere kan indgå i forsknings- og formidlingsprojekter
i fremtiden. 2018 var også året,
hvor museet begyndte en tiltrængt modernisering af konservatorernes værksteder. Primært
med henblik på en mere effektiv
og sikker håndtering af kemi og
arbejde med sundhedsskadelige
stoffer og præparater.

I 2018 blev der i alt registreret 77.568 nye
præparater i museets databaser. Heraf 5000 registreringer fra museets citizen-science portal,
hvor frivillige kunne indtaste stamdata fra en
stor privat ægsamling doneret til museet.
Den største del af registreringerne er
entomologiske præparater (58.446)
indtastet ifm. projekt støttet af Slotsog Slots- og Kulturstyrelsen.
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FORSKNING MED BETYDNING
Find en ulv – nu med GPS
2018 var atter et år, hvor ulvene i
Danmark satte gang i den
offentlige debat. Naturhistorisk
Museum har siden november
2017 varetaget overvågningen
af den danske ulvebestand ved
hjælp af DNA-spor og fotos –
primært fra vildtkameraer. I 2018
fik museet en ny mulighed for
at forbedre overvågningen af de
danske ulve - nemlig ved at kortlægge deres adfærd ved hjælp af
GPS-sendere.

Miljøstyrelsen gav i efteråret
2018 dispensation til forskere
ved museet og DCE - Nationalt
Center for Miljø og Energi ved
Aarhus Universitet, Institut for
Bioscience - til at indfange og
mærke op til ti danske ulve
frem til foråret 2020. Samtidig har Aarhus Universitet og
Naturhistorisk Museum i Aarhus
modtaget en bevilling fra Aage V.
Jensens Naturfond til over to år
at iværksætte GPS-mærkning af
ulve i Danmark.

Formålet er at opnå bedre viden
om ulves adfærd og bevægelser i
et tætbefolket og relativt skovfattigt land som Danmark. Derfor er
ulvenes bevægelser i forhold til
menneskelig beboelse og mennesker af central interesse. GPSdata giver nemlig mulighed for
at se, i hvor høj grad ulve undgår
huse, og hvordan de reagerer
på mennesker. Forskerne kan nu
begynde at undersøge, hvordan
ulve reagerer, når der for eksempel kommer et enligt menneske
vandrende imod flokken. Den
afstand ulvene vælger at flytte
sig på, når de bliver forstyrret,
og den måde, de reagerer på,
kan nemlig bruges som udtryk
for, hvor sky de er. GPS-data kan
også benyttes til at spore nedlagt
bytte, således at man kan få at
vide, hvor ofte ulve nedlægger større byttedyr, og hvad de
nedlægger.
Når danske guldsmede bliver
internationale
Vores viden om naturen er mildt
sagt ufuldstændig, men DNAanalyser giver nye muligheder
for at forstå, hvordan det danske
dyreliv hænger sammen med
resten af Europa. Museet har

derfor i de seneste år været i
gang med at analysere DNAvariationen i alle danske arter af
guldsmede og vandnymfer.
Fokus har været at kortlægge
den geografiske variation inden
for Danmarks grænser og sammenligne med vores nabolande.
Projektet kortlægger også udvalgte arters udbredelseshistorie
i Europa og deres indvandring til
Danmark.
Projektet benytter viden fra internationale DNA-databaser såsom
Genbank og BOLD. Museet har
desuden i 2018 indledt et samarbejde med forskere fra Rutgers
University i USA om at studere
arter af guldsmede (primært
Aeshna), der lever i områder
omkring hele nordpolen.
Gør vilde heste en forskel for
insekter og biller - og Big Data?
Rewilding er i stigende grad en
populær og omdiskuteret metode for naturgenopretning. Ideen
er at genintroducere de store
græssere, fx heste og bisonokser,
for derefter at lade naturlige
processer overtage uden indblanding fra mennesker. De store
græssere påvirker planter og
slider på landskabet – og deres
afførring giver masser af føde til

fluer og møgbiller. Projektet på
Molslaboratoriet følger nøje med
i, hvordan de vilde heste påvirker
både insekter, biller, edderkopper og mange andre smådyr.
Projektet har bl.a. udviklet en innovativ måde at foretage måling
af leddyr gennem kamerafælder.
En metode der hidtil mest bliver
benyttet for pattedyr, men for
små vekselvarmedyr er de traditionelle udløsere ikke brugbare og
derfor optages store datamængder, som bliver gennemgået ved
hjælp af machine learning og et
såkaldt neuralt netværk, der kan
opdage og klassificere objekter
på billeder.
Anvendelse af machine learning
og særligt neurale netværk er et
område i stor udvikling – også
når det kommer til kamerafælder.
Det er i mindre grad benyttet til
leddyr. Et af de store udfordrin-

ger er, at mange leddyrs-arter ligner hinanden, fx er mange biller
overfladisk nemme at forveksle. I
2018 har ph.D. Oskar Liset Pryds
Hansen m.fl. gennemført træning
og test af genkendelse af en britiske samling af løbebiller. Det er
et stort materiale på over 65.000
individer og mere end 360 arter.
På et datasæt med de 291 arter
med mere end 50 individer var
det muligt at genkende halvdelen af billederne i test-datasættet
til den rigtige art og over 75% til
slægt. Denne metode til at forudsige arter fra billeder kan have
anvendelser inden for museumssamlinger, økologiske studier
og overvågningsprogrammer,
selvom der stadig er en del tekniske udfordringer at løse.
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VILDERE REWILDING
Et travlt år på Molslaboratoriet er
forbi. Efter at rewilding-projektet
blev indledt i 2016 er der kommet
endnu mere fokus på området,
således at rewilding i dag fylder
næsten alt i såvel forskning som
formidling og forvaltning. Det er
der rigtig gode grunde til. Det,
der i 2015 begyndte som en vagt
defineret projektidé, har nemlig
vist sig at være det mest radikale
naturforvaltningsprojekt i Danmark, og området tiltrækker sig i
dag enorm opmærksomhed, som
endog rækker uden for landets
grænser.
Projektet går i al sin korthed ud på
at erstatte en målrettet og detaljeret naturforvaltning i 13 forskellige delhegninger på arealerne
med en såkaldt open-ended (man
kunne også sige mål-løs) forvaltning i én samlet indhegning på
120 hektar. Heste og køer får lov
til at leve vildt uden fodring, pasning eller pleje, og hvis dyr ser ud
til at mistrives, tages de øjeblikkeligt ud af bestanden. Vi overvåger
dyrene tæt og må konstatere, at
de stortrives – forstået på den
måde, at 13 kvæg og 12 heste nu
12

er blevet til 32 kvæg og 27 heste.
Der er ofte en del nervøse røster
vedrørende dyrenes tilstand, men
det er vigtigt at understrege, at vi
holder nøje øje med bestanden,
og at vi naturligvis lever op til
den nationale lovgivning. Det er
også, hvad Fødevarestyrelsen har
konstateret ved kontrolbesøg.
Hvad naturen angår, er vi overraskede. Vi havde ikke troet, at dyrene ville kunne ændre landskabet
så hurtigt, som det er sket. Der
bliver virkelig ædt om vinteren,
således at arealerne fremstår aldeles rundbarberede – undtaget de
steder, hvor stikkende vækster
forhindrer græsning. Der er også
ekstremt meget lort på arealerne,
for dyr, der skal spise meget for at
få tilstrækkeligt med næring, må
nødvendigvis også aflevere noget
igen. Det er helt klassisk græsningsdynamik, som man kender
det fra vilde naturområder andre
steder i verden. Hvilken effekt det
får på planters, insekters og fugles
forekomst, kan vi endnu ikke sige
noget om, men det overvåges
tæt i de i alt 22 forsøgsområder
på arealerne, hvor vi ud over den

nuværende rewilding-behandling
også simulerer vinter- og sommergræsning samt høslæt. Adskillige
forskere fra Aarhus Universitet har
gang i projekter på arealerne, så vi
bliver klogere på, hvad der sker.

heder. Det vil sige, at en meget
hård vinter i princippet kan få lov
til at reducere bestanden med 90
%. Vores forventning er derfor, at
vi over tid vil se ganske store bestandssvingninger på arealerne.

I indledningen blev der nævnt, at
projektet er radikalt, og det er der
flere grunde til. Først og fremmest
er det ikke os, der på forhånd definerer, hvor mange dyr der er plads
til. Det må dyrene selv finde ud af.
Det vil sige, at bestanden måske
kan nå meget høje tætheder, som
man aldrig havde turdet binde
an med på forhånd. For det andet
fodrer vi under ingen omstændig-

Projektets nyskabende karakter
trækker mange besøgende til området, og uanset om man besøger
Molslaboratoriet en vinterdag eller midt på sommeren, er der folk
på arealerne. Projektet er blevet
særdeles vel modtaget blandt
gæsterne, og mange udtrykker
begejstring over at opleve vildere
dansk natur. Vi gør naturligvis meget ud af formidlingen, og udover

en række guidede ture formidles
projektet også i lokale og nationale medier (aviser, radio og TV),
ligesom både meningsdannere og
politikere har været på besøg.
Oven i alt dette skal vi ikke
glemme, at Molslaboratoriet
stadig er et vidunderligt kursussted, hvor især mange ansatte
fra Aarhus Universitet tager på
kursus, når der er teambuilding
eller anden udvikling på tapetet.
Man kan derfor næsten altid være
sikker på, at der er liv i og omkring
bygningerne.
Der er plads til flere dyr
Efter vi slap hestene og køerne fri
i 2016, er der kun kommet flere
dyr til. I 2018 med 22 individer,
så bestanden i alt tæller 59 dyr
ved årets udgang. En vigtig del af
forskningen bag projektet er opbygning af samlingen Rewilding
Mols, en samling i ethanol som
består af leddyr indsamlet. Ved
udgangen af 2018 består samlingen af 6422 registrede enheder,
hvoraf mange dele er sorteret til
grove taxonomiske grupper eller
artsbestemt.
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HVOR GODTFOLK ER… DER FINDER DU OGSÅ OS!
Selvom museets fokus er naturen, så er det i virkeligheden
mennesker, der står i centrum af
vores anstrengelser og ambitioner. Det er mennesker, som
museet ønsker at inspirere og
flytte med viden og faglighed –
og derfor er museet naturligvis
også repræsenteret der, hvor
mennesker er.
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Ikke noget for mig ...
Vi ved nemlig godt, at det kan
være en overvindelse for nogle
at besøge et museum. Alene
begrebet museum får nogle til at
synes, at det er kedeligt og ”ikke
noget for mig”. Men når vi så møder dem – rundt om i landet; til
foredrag, til folkemøderne, eller til
en ægte folkefest ala VM i sejlads,

så mærker vi tydeligt, at vores
viden og faglighed gør noget ved
folk. Det er nemlig sjovt at blive
klogere, når det bliver gjort klogt,
med kant og karisma… og et par
udstoppede dyr.
Folkefest er lige os
Folkefest er måske i særlig grad,
når fokus er på folkeoplysning
til et folkemøde. Vi starter festen
med viden – for os betyder
politisk farve ingenting – vores
fokus er på endemålet. Derfor
prioriterer vi også at være repræsenteret ved de danske folkemøder; Folkemødet på Bornholm,
Kulturmødet på Mors og naturligvis Naturmødet i Hirtshals. Det
er her, vi møder politikere, fonde
og helt almindelige danskere,
der er passionerede omkring
natur og kultur som os selv. Det
er der, vi bliver klogere på de
brydninger, der foregår lige nu i
verden omkring os, når vi mødes
med kulturpersonligheder og
meningsdannere og får en snak
– og vi kan ofte se, at den der
uformelle snak med vores viden
og faglighed har flyttet noget
ved dem. Man kan stille spørgsmålet, om det giver mening at
bruge så mange kræfter at være

til stede på folkemøderne. Det
giver ikke flere gæster på museet
nødvendigvis. Det forbedrer
ikke indtjeningen og bundlinjen.
Men det gør noget andet. Det
gør, at vi er i øjenhøjde med
samfundets bevægelser. Det
gør, at vi bliver spurgt til råds af
de politikere, der skal tage de
vigtige beslutninger. Det gør, at
vi er opdateret på, hvad der er på
vej i naturvidenskaben og inden
for kulturfeltet – og som vi har en
pligt til at bruge aktivt i museets
projekter og formidling.
Aktiv medspiller
Naturhistorisk Museum har gennem de seneste år åbnet op for
en bredere tilgang for at arbejde
med viden om naturen, naturbevaring, klima og bæredygtighed.
Vi kan tydeligt mærke, at omverden ser mod os og forventer at
vi melder os på banen som en
aktiv medspiller i samfundsdebatten – også ift FNs verdensmål.
Det er en rolle, som vi gerne vil
gribe – fordi vi gerne vil give
vores gæster viden, handlekraft
og muligheden for at træffe
bevidste valg – både ift naturen
og verdens ressourcer.
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2100 PRESSEHISTORIER
Så mange gange blev Naturhistorisk Museum Aarhus
nævnt i pressen i 2018
2.200

5000 TIMER!
MUSEETS FRIVILLIGE LAGDE NÆSTEN 5000
ARBEJDSTIMER I 2018. DET SVARER TIL 3,3 ÅRS
ARBEJDE FOR ÉN PERSON PÅ FULD TID.
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I samarbejdsprojektet
”Smag på Aarhus” med
Aarhus Kommune blev
der kigget nærmere
på 839 krabber, som
også endte i den lækre
krabbebisque, som
deltagerne kunne
smage på.
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I LØBET AF 2018 BLANDT MUSEERNE I AARHUS.

DER ER REGISTRERET OVER

FORSKNINGSPUBLIKATIONER

NYE PRÆPARATER I SPECIFY – MUSEETS SAMLINGSDATABASE I 2018

BLEV DET TIL I LØBET AF 2018

OVER 2400 FØLGERE

219.000

Museets projekt 'Live fra felten' har haft
over 2400 følgere, der har produceret
over 600 videoer fra naturen – lige mens
det skete!

har set museets opslag med Hans
Krull, der fortæller om venskabet
med Troels Kløvedal og arbejdet med
portrætterne til udstillingen.

15.000
MUSEETS FACEBOOK OPSLAG,

DER EFTERLYSTE BESÆTNINGSMEDLEMMER

FRA NORDKAPERENS REJSER

BLEV DELT MERE END

2200 GANGE!

OVER

380

I 2018 er der afholdt
ca. 380 arrangementer
på Molslaboratoriet
og museet.

2

gange nåede Troels Kløvedal at opleve udstillingen om
sig selv – første gang til åbningen og 2. gang med sine
nærmeste plejere – kun 14 dage før han døde.
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ARRANGEMENTER MED HJERNE OG HJERTE
Når vi taler arrangementer på
museet og Molslaboratoriet,
er der tale om hele paletten…
Vi har både børnefødselsdage
og feriearrangementer rettet
mod de mindste gæster – men
også rundvisninger, naturture
og events i byrummet, der ofte
tiltrækker de lidt ældre målgrupper. Vi byder indenfor og udenfor
til events, der taler til hjerne,
hjerte og hænder – og strækker
rammerne for, hvad vi kan og traditionelt har gjort som museum.

påske-, sommer-, efterårs- og
juleferierne. I 2018 opjusterede
museet på iscenesættelsen af
aktiviteterne for at skabe en
bedre totaloplevelse for museets
besøgende. Gæsterne tog meget
positivt imod de nye tiltag. Det
kræver ekstra kræfter, men viser
også vejen hen imod hvad museet gerne vil prioritere – nemlig
at give gæsterne viden men også
at besøget skal være hyggeligt
og tale til andre sanser end kun
hjernen.
I 2017 indførte Molslaboratoriet

Vi er et museum om naturen, og
derfor er det ganske
naturligt,af besøgende 2018
Fordeling
at en stor del af vores aktiviteter
altid har foregået ude i den friske
luft. Det er også vigtigt for os, at
vi er synlige overfor den brede
befolkning, der godt kan være
lidt forskrækkede over ordet
”museum” og den akademisering, der ofte forbindes med det.
Derfor har museet taget et aktivt
valg om at bakke op om byens
store events og møde folk, hvor
de slapper af.
Naturhistorisk Museum har traditionelt lagt mange ressourcer
i at nå børnefamilier i forbindelse med de store ferier; vinter-,
18

Aktiviteter udenfor museet

billetsalg og betaling på enkelte
offentlige naturture som et forsøg,
da svampeture let kunne tiltrække
op mod 200 gæster, når vejret
var godt. Det gav ikke en særlig
god oplevelse for gæsterne og
heller ikke for museets formidler.
Betalingen har naturligvis betydet,
at vi nu kan styre deltagerantallet
samt får vigtig viden om købsflow,
og hvornår man træffer beslutningen om at købe en billet til en tur.
Venter man, til man er sikker på,
at vejret er godt – eller er turen så
vigtig, at vejret er ligegyldigt? Det

Fordeling af besøgende 2018

Uddannelse

Ledsagere arrangementer mv.

Familier og enkeltbesøgende

giver os også vigtig viden om, hvad
der sælger, og hvad tidspunkter på
dagen og i løbet af ugen betyder.
En væsentlig del af museets
formidlingsfokus er rettet mod
borgere, der ikke har indløst billet
til museet. Når museet træder ud
af matriklen, ligger der et ønske
om at skabe et øget nærvær med
det omkringliggende samfund og
øge museets værdi for den enkelte
borger, men der er også en mar-

kedsmæssig synlighed. I 2018 var
museets massive tilstedeværelse
over 10 dage ved VM i sejlads et
meget konkret eksempel, hvor vi
nåede over 3000 besøgende på de
10 dage, som folkefesten varede.

Arrangementerne på
Naturhistorisk Museum har i
2018 gennemført i alt
379 formidlingsopgaver med
over 40.000 glade gæster.
Det er værd at bemærke museets
formidlingsaktiviteter uden for
museets matrikel udgør knap
22.000 gæster.
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SKOLETJENESTE, REFLEKSIONER OG RUNDVISNING
Formidling af dansk natur og
naturhistorie er hjertet i Skoletjenestens arbejde på museet, hvor
kranier, skind og udstoppede
dyr kommer i spil for at snakke
om levevis, sammenhænge og
tilpasninger. Elevernes nysgerrige spørgsmål eller opstillede
dilemmaer perspektiverer
emnerne. Dissektioner
sætter sanserne i spil, og
giver en unik oplevelse
ved at komme helt
tæt på en ørreds
eller rottes indre
eller opbygningen
af et svinehjerte og
lunger. Perspektivering
til egen krop, funktioner,
tilpasninger og evolution.
Tilbage til naturen
Der er nok at begejstres for på
Molslaboratoriet – istidslandskab
og næroplevelse af dyre- og plantelivet i særklasse. Særlige arter og
unikke eksempler på samliv toppes med ”det at komme ud” og få
nogle kilometer i benene. Konkret
viden om og forståelse for naturen
kombineres med elevernes egne
undersøgelser. De sættes på prøve
i forskellige dilemmaer, natursynsdebatter og udendørs rammer.
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Alle de naturfaglige kompetencer
kommer i spil.
Forandring spredes
Både grundskolen og ungdomsuddannelserne undergår
forandringer i disse år, og det gør
Skoletjenestens måde at arbejde
på også. Inddragelse af andre
naturfag, dilemmaer og elevernes
refleksioner styrker dannelseselementet, og giver redskaber til at
tage stilling og ytre sig.
Engagement i projektet Inklusion – Viden for alle underbygger,
hvordan Skoletjenestens rammesætning hos eleverne, lærerdialog
og særlige tiltag skaber et mere
helt læringsrum.
I projektet Faglige Fællesskaber
har Skoletjenesten arbejdet med
brobygningselementet mellem
grund- og gymnasieskolen. En
gymnasieklasse fra Egå Gymnasium har arbejdet med en Ulvemordgåde til 8.-9. klasser på
besøg på museet. Dette
styrker museets interne
ønske om interagerende
læringselementer, der kan
benyttes i udstillingerne
uden der nødvendigvis
tilknyttes en formidler.
En gymnasieklasse fra

Marselisborg Gymnasium
har udarbejdet aktiviteter
til et forløb om køn og
præstation for 7.-9. klasse.
Aktiviteterne lægger op til at tale
om køn, biologiske forskelle, variationer, fordomme og meget andet.
Et emne, der har både naturfagligt
og samfundsmæssigt perspektiv
og potentiale, og hvor elevernes
undersøgelses- og formidlingskompetencer bringes i spil.
Udstillingen Frihedens Værksted
er en ramme for at berøre mere
eksistentielle emner som frihed,
drømme, hvad der skal til for at
føre dem ud i livet og de forskellige måder at leve livet på. Det
berører mennesker i alle aldre og
fra alle kulturer, men er samtidig
individuel.

12%

3%1%

Sæt samtalen i gang
Samtalemenuer er ment som en
indgangsvinkel til at få gæster
til at tale sammen. Udstillingens
tematikker er gode at snakke med
en veninde, ven, mormor, kæreste
eller ægtefælde om. Det er også
en måde at stoppe op på. Der er
mange, der oplever udstillingen på
tværs af generationer, og her kan
det også give stof til eftertanke.
”Hvorfor er det vigtigt at have
drømme”? Det spørgsmål satte panik i et par piger fra en 1.g-klasse
og de søgte hjælp for at lokalisere
netop det sted i udstillingen, hvor
de kunne læse facit. Det var der
jo ikke, sådan direkte. De kunne
jo starte med at tale sammen
om, hvad der gjorde dem glade/
lykkelige, hvad de kunne tænke
sig inden for den første måned,

Uddannelsestrin
23%

Førskole
Indskoling
Mellemtrin

38%

Udskoling

23%

Ungdomsuddannelse
Voksenformidling

hvad de kunne tænke sig at lave
om et par år og måske, hvad de
tænkte var vigtigt i deres liv. De
kunne perspektivere det til Troels
Kløvedals liv. Frustrerende for dem
også, men tankevækkende. Børn
og unge mennesker kender ikke
fænomenet Troels Kløvedal, men
han har bestemt en mission.
Der er lavet et undervisningsforløb til udstillingen, hvor
eleverne arbejder med søkort,
rejseruter og ikke mindst forsøger
at skabe en egen forståelse af personen Troels Kløvedal. Det sidste
sker gennem portrætter i form af
ord og billeder og ikke mindst de
genstande, der er hentet hjem på
de mange rejser. Til klasser, der besøger udstillingen uden formidler,
er der inspirationsmateriale til bl.a.
dansk og billedkunst.
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FRIVILLIGE – EN GAVE TIL MUSEET!
Aarhus var Frivillighovedstad i
2018 - og det genspejlede sig
i den grad på Naturhistorisk
Museum. Hvor museet i 2017
havde afprøvet med forskellige formater for et nyt team
af frivillige, så bød 2018 på en
professionalisering og forankring
i organisationen med et “frivillighedsprogram” støttet af NOJ
Fonden.
Ovenpå de positive erfaringer
fra 2017 fortsatte museet med at
bruge frivillige værter i udstillingerne – og de gjorde en stor
forskel ved museets store stand
ved VM i sejlads, ligesom det
faste “Børstehold”, der hjælper
med at vedligeholde og rengøre
dyrene og præparaterne i udstillingerne i samarbejde med museets konservatorer, også stadig
mødes fast.
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Naturhistorisk Museum har valgt
at prioritere frivilligområdet,
da museet både får en større
berøringsflade til det omgivende
samfund, og mere aktivt kan inddrage byens borgere i museets
opgaver. Det giver værdi for de
frivillige med et stærkt socialt
netværk og følelsen af at gøre
nytte. De frivilliges ekstra kræfter
gør en positiv forskel for en lang
række af museets projekter, der

får ekstra løftekraft, og bliver
hurtigere færdige.
De bedste eksempler på det
har bl.a. været opbygningen af
Kløvedal-udstillingen, hvor museet inviterede til arbejdsaftener,
hvor der blev skruet, pudset og
konstrueret til den store guldmedalje. Aftenerne havde desuden
den fordel, at de frivillige i endnu
højere grad lærte museets ansatte at kende over kaffe, pizza
og skruemaskiner, så snakken i
dagligdagen ved kaffemaskinen
nu genlyder af “tak for sidst”
fremfor det mere prøvende og
formelle “Hej… velkommen til.
Hvad hedder du?”.
Museet har med støtte fra NOJ
Fonden desuden indrettet et
“Frivillighood”, hvor de frivillige
har base, og kan samles til mere
uformel hygge og pauser.
Alt dette ville ikke være muligt
uden den gode erfaringsudveksling med Kulturhovedstad 2017,
ReThinkerprogrammet
samt Frivillighovedstad 2018.
Naturhistorisk Museum er overvældet og dybt taknemmelige
over det store antal frivillige,
der har stor lyst til at engagere
sig og gøre en positiv forskel for
museets arbejde.

TAK
De frivilliges

største projekter i 2018
Værter i udstillingerne og ved VM i sejlads
Opbygning af Frihedens Værksted
Opbygning af publikumskantine
Opbygning af museumshaven
Renovering af frivilliglokale
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TIME TO SAY GOODBYE … AND THANK YOU FOR THE MUSIC …
Byen, der er lige til at spise
På ethvert givet tidspunkt har
Naturhistorisk Museum ca. 25
projekter kørende. Det kan være
forskningsprojekter, udstillinger,
udvikling af undervisning eller
en god blanding af alt det, vi som
organisation formår. Men nogle
projekter ender med at rykke
hele organisationen og verden
omkring os. Det er vi meget stolte
over – og ikke mindst taknemmelige overfor de fonde, der vælger
at støtte os.
Smag på Aarhus, støttet af
Nordea-fonden, var sådan et
projekt, hvor både museet og
omverden blev rykket. Pointen var
at gøre aarhusianerne opmærksom på den vilde, spiselige natur,
der omgiver dem… og give
redskaberne til at samle sin egen
mad; at sanke. Det har både gode
konsekvenser for mennesker,
der får motion ved at samle og
gode grønne råvarer. Samtidig er
mad for mennesker også mad for
mange dyr, og dermed var projektet også med til at skabe bedre
betingelser for dyrene i byen.
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Udover en række artikler om den
spiselige vilde natur i Lokalavisen gennem hele projektets
løbetid, blev Naturhistorisk
Museum nok især kendt for De
Rullende Strandkokke. Der var
god mulighed for at pjaske i det
lave vand og selv fange blåmuslinger, småfisk, rejer og krabber,
der blev lavet til lækker bisque
over åben ild. Samtidig var formidlingen i højsædet, og børn
og deres forældre blev virkelig
opmærksomme på det liv, der
er langs Aarhus’ lange kystlinje.
Derfor arbejdes der også aktivt
på at finde midler, så Strandkokkene også fremadrettet kan
frekventere strandene omkring
Aarhus – til glæde for byens
mange strandgæster.

Jeg Kigger på Fugle
Hvor mange unge har seriøst prøvet at kigge på fugle? Her tænkes
der ikke på slang-varianten med
kønne piger, men rigtige fugle
med fjer og næb. Efter to succesfulde år med projektet Jeg Kigger
På Fugle, kan vi med sikkerhed
sige, at tusindvis af gymnasieelever nu reelt ved, hvordan livet
for en ”birder” kan forme sig.
Sidste omgang var 16 shows i foråret 2018. De tidligere shows var
blevet udsolgt i løbet af få dage,
men da vi åbnede for tilmelding til
forårets shows, blev de udsolgt på
kun tre timer.
Den store interesse for projektet kom ikke kun fra lærerne på
gymnasier rundt om i landet.
Også eleverne tog godt imod det,

og selvom det nu er over et halvt
år siden, projektet sluttede, er der
stadig aktivitet fra gymnasieelever
på projektets facebookside.
Et af formålene med projektet var
at åbne de unge menneskers øjne
for fuglenes fantastiske verden.
Derfor er det også livsbekræftende,
at flere elever har meldt sig ind
i DOF Ung, hvor de deltager på
mange af foreningens ture og er
blevet aktive i diverse fuglefora.
Nogle af dem har også allerede
kastet sig ud i deres egen formidling af fugle. Det gælder bl.a.

Gustav Urth fra Hjørring, som virkelig har taget fugleformidlingen til
sig og inkorporeret fuglene i de
trylleshows, som han også holder.
Senest i februar 2019, hvor han
har optrådt flere gange på Skagen
Fuglestation.
Så der skal lyde en stor tak til
Nordea-fonden, for at være med til
at gøre fugle og det at se på fugle
(næsten) street blandt gymnasieelever landet over!

Mere end 25.000
elever nåede at
opleve de legandariske
#jkpf-shows på de
danske gymnasier ...
– og vi bliver ved
selvom projektet
officielt er slut.
25

3.. 2..1.. OG VI ER LIVE OG RYKKER VED NATUROPFATTELSEN
Hvordan gør man naturen
vedkommende? Mursejlerne og
admiral-sommerfuglene trækker
jo sydpå, ligegyldigt om vi kigger
eller ej. Men sagen er, at når vi
ikke kender til naturen omkring
os, så er vi mindre tilbøjelige til
at passe på den. Og vi mister selv
store oplevelser. Derfor har vi
med hjælp fra 15. Juni Fonden
sat gang i to meget forskellige
formidlingsprojekter med stort
potentiale - hhc. Live fra Felten
og 98k.
Live fra Felten er lige præcis,
hvad det lyder som: En kanal til
livestreams fra den danske natur.
Kanalen er etableret som en
gruppe på Facebook, hvor alle og
enhver må poste videoer, bare
det er live ude fra naturen. Livestreaming er en relativt ny mulighed for formidling, som især
unge benytter sig af, og derfor
så vi kanalen som en mulighed
for at engagere yngre naturhistorikere i formidling af Danmarks
natur. Det virkede i allerhøjeste
grad efter hensigten, og efter 10
måneder kan vi konstatere, at
gruppens små 2400 medlemmer
har postet over 600 videoer, som
er set i alt 750.000 gange, varer
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sammenlagt mere end 3 døgn
og har affødt mere end 23.000 likes, 6.300 kommentarer og 2.800
delinger. Den mest sete video er
set over 70.000 gange! Som det
var hensigten, har rigtig mange
unge mennesker engageret sig
i gruppen, og det skal nævnes,
at mediebranchen også har fået
øjnene op for, at man her i gruppen kan finde nye ”ansigter til
skærmen”.

98K
Et andet projekt, som vi har
afviklet med stor fornøjelse, er
98k, som handler om formidling
af biodiversitet til landets kommuner. Efter kommunalvalget
i november 2017 skulle mange
nyvalgte byrådsmedlemmer for
første gang forholdesig til kommunens myndighedsopgaver
indenfor naturområdet, og erfaringsmæssigt er det ofte svært for
kommunens egne embedsmænd

at trænge igennem over for de
nye politikere. Med støtte fra 15.
Juni Fonden tilbød vi derfor kommunerne et gratis naturoplæg,
hvor vi kunne formidle, hvad der
er op og ned ift. biodiversitet,
og hvori kommunens særlige
naturværdier består. Tilbuddet
blev særdeles velmodtaget, og vi
kom ud til næsten 40 kommuner
med vores oplæg – lige fra Bornholm til Lemvig. Vi har modtaget
megen god respons fra de ”ramte”
kommuner, og i flere tilfælde har
det endog vist sig, at vores besøg
direkte har affødt udfærdigelsen
af kommunale strategier for
biodiversitet.
Projekterne afspejler, at det er
vigtigt for Naturhistorisk Museum
ikke blot at være et museum i
Aarhus, men også være synligt
ude i landet og på alle platforme.
At møde folk, hvor folk er, skal
ikke kun forstås som et meta-formidlingsmantra, men i allerhøjeste grad også helt konkret – ude i
landet, på sociale medieplatforme
samt i klassiske medier som fjernsyn, radio og TV.
I 2018 har vi således været med
til at udvikle - og deltaget i - TV2’s
seersucces 1 døgn, 2 hold, 3 dyr,

som ligefrem blev nomineret
til TV-prisen som bedste nyskabende underholdningsprogram.
Ydermere har vi medvirket i Bidt,
Brændt og Stukket, som sendes
på DR Ultra, og har været kanalens mest sete klip på Youtube.
Talløse er vores optrædener i lokale og nationale medier, lige fra
P1, P3 og P4 over DR’s vejrudsigter til særlige podcasts om den 6.

masseuddøen og en hel føljeton
om Danmarks natur i Fedeabes
Fyraften på Radio24syv. Alt sammen med det formål at formidle
naturhistorie til hele Danmark.
Vi lykkes som aldrig før i disse år
med at gøre naturen vedkommende for nye målgrupper, hvor
gummistøvler eller vandresko
måske ikke er førstevalget i fodtøj.

MØDER MED LIV I – FÅ TO FOR ÉN
Gennem de sidste 40 år har man
på museets forskningsstation
Molslaboratoriet, kunne afholde
et kursus, seminar eller personaledag. Det har gennem årene
givet en trofast kundeskare, der
elsker roen, duften af hjemmebag, der breder sig ud over
gårdspladsen, husalfernes gode
kaffe og naturligvis naturen
omkring den stråtækte gård, når
der skal trækkes frisk luft mellem
de faglige input.
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2018 blev året, hvor verden
for alvor fik øjnene op for, at
Naturhistorisk Museum også kan
tilbyde anderledes oplevelser,
når man har noget at mødes om.
Det er en hel anden oplevelse
end Molslaboratoriets ro – her
er stemningsfulde udstillinger
til receptioner, flere mindre mødelokaler og et stort auditorium,
der har plads til 149 deltagere til
workshops, foredrag og oplæg –
midt i Aarhus.

Naturhistorisk Museum er
særlig stolte af den bredde, som
museet og Molslaboratoriet har
som kunder - det viser en anden
form for outreach, og at vores
rammer kan mere end at arbejde
indenfor det naturfaglige felt.
Det giver nye målgrupper, og
øger kendskabsgraden til museets og Molslaboratoriets raison
d’être – og så er det tydeligt, at
kursisterne kommer igen i deres
fritid med børn og børnebørn.

Eksempler på kunder, der har benyttet
museet og Molslaboratoriet som kursussted i 2018
Aarhus Universitet
Clio Online
Organisationen for Danske Museer
Spar Nord Bank
Spar Kron Bank
Danske Bank
Ferskvandscenteret AQUA
Fotografikurser.dk
Nationalpark Mols Bjerge
Naturvejlederuddannelsen
Vejlby Landbrugsskole
Jordbrugets Uddannelsescenter
Miljøstyrelsen

Miljøministeriet
Industrimuseet
Syddjurs Kommune
Århus Havn A/S
Danmarks Jægerforbund
SEGES
ORBICON
GEUS
Enner Mark Fængsel
MiD - Museer i Danmark
Den Blå Planet
Global Lightning Protection Services A/S
Fotokurser.dk
Botanisk Forening
Naturnettet
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NATUREN LIGE NED I POSTKASSEN
Naturen er vild og mangfoldig og næsten ubegribelig stor, når
man først begynder at interessere sig for den. Hvor skal man
starte?
Vi anbefaler naturligvis Natur og
Museum, der er museets populærvidenskabelige tidsskrift med
over 50 års levetid, som bliver
leveret 4 gange om året lige i
postkassen. Hver eneste Natur
og Museum går i dybden med
et emne, og er skrevet af landets
dygtigste fagfolk i en lettilgængelig stil.
Redaktionen tilstræber, at hver
årgang har mindst ét hæfte, der
tager naturpolitiske
problemstillinger op.
I 2018 var det under titlen “Døde
dyr”, skrevet af museets egen
Morten DD, Oskar Lyset Pryds
Hansen samt Sebastian Klein,
der udfoldede fordele (mere
biodiversitet fordi en del arter er
afhængige af ådsler)
og ulemper (risiko for sygdomssmitte) ved flere ådsler i naturen
samt de dyreetiske overvejelser
om lidelse, som også er en del af
problematikken.
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Derudover går redaktionen efter,
at der også er et hæfte for de
dybt fagligt interesserede. I 2018
var det hæftet om døgnfluer, der
er en vigtig indikator på vores
ferskvands renhed - og også en
art, der er vigtig for de mange
lystfiskere, der bruger døgnfluernes udseende i deres eget
fluebinderi. Hæftet var spækket
med informative tabeller og en
nøgle til at genkende de forskellige arter af døgnfluer.
Årets andre to numre tog på hver
deres måde livtag med emner,
som ikke ret mange kender til.
Svampedyrerne, eller myxer, er
hverken dyr eller planter. De går
på jagt efter næring ligesom dyr,
men har også vigtige livsfaser
der minder om svampe. De er
meget udbredte i Danmark, og
ofte også meget smukke, når
man ved, hvor man skal lede.
Astrobiologien tager fat i livets
helt store spørgsmål: Hvad er liv?
Er der liv andre steder? Og hvilke
betingelser skal være opfyldt,
for at der kan være tale om liv?
Hæftet tager læseren på en hæsblæsende tur til livets fødsel på
Jorden, ned i de mest ugæstfrie

egne, videre til Mars og endelig
på langfart efter beboelige planeter i andre solsystemer - også
kendt som exo-planeter.
Velkommen til en utrolig verden
af liv - skal du også have det ind i
din postkasse?
I 2018 kunne man
blive klogere på:
Svampedyr
Astrobiologi
Døgnfluer
Døde dyr
I 2019 venter
Klimaet og naturen
Mimicry - at overleve som en
anden i naturen
eDNA
Mos

TAK

Redaktionen af
Natur og Museum
vil gerne takke
Statens Kunstfond
og Slots- og
Kulturstyrelsen
for støtte til
distribution af
tidsskriftet.
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FUNDRAISING 2018
Naturhistorisk Museum har store
drømme og mange ambitioner,
der rækker langt ud over, hvad
entréindtægter, de statslige og
kommunale driftsmidler kan
dække. Derfor er museet også
meget taknemmelig overfor de
fonde og andre eksterne partnere,
som anser museet for en relevant
og troværdig samarbejdspartner.
Derfor er vi også særligt stolte
af, at vi i 2019 var det museum i
Aarhus, der hentede næst-flest
fondsmidler hjem.

Af væsentlige nye bevillinger i
2018 kan nævnes:
Troels Kløvedal-udstillingen
Støttet af Nordea-fonden
kr. 6.884.300

Naturhistorisk Museum har
arbejdet professionelt med
fundraising i årtier og har etableret i stærkt netværk inden for
samarbejdspartnere blandt andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner og museer. Vi åbner
dog i højere og højere grad for
nyskabende samarbejder bl.a.
med kunstnere, teatre og andre
kreative kræfter, der giver nye
friske pust i museets måder at
gøre tingene på.

Dynamics of the Danish nature in
changing climate; [om Rovbiller]

Med så mange års erfaring
ønsker vi at fremstå som en
professionel samarbejdspartner
med fokus på formål, ressourcer
og effekt.
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99 arter at se før du bliver
voksen Støttet af Nordea-fonden
kr. 4.185.920
Forundersøgelsen til
nyt museum
Støttet af Salling Fondene
kr. 3.000.000

Støttet af Kulturministeriets
Forskningsudvalg kr. 711.127
Konvertering af mollusksamlingen til det fælles
databasesystem Specify
Støttet af Slots- og Kulturstyrelsen
kr. 378.500
Af væsentlige bevillinger
fra 2016 og 2017, som også
har været aktive i 2018
kan nævnes:
Ph.d. Oskar Hansen, Rewilding
Støttet af Innovationsfonden
kr. 772.000

Ph.d. Oskar Hansen, Rewilding
Støttet af 15. juni Fonden
kr. 150.000
Overvågning af Ulv i Danmark
Støttet af Miljøstyrelsen
kr. 1.625.000
Digitalisering entomol. samlinger
Støttet af Slots- og Kulturstyrelsen
kr. 752.800
Sikring af pattedyrsamling
Støttet af Augustinus Fonden
kr. 500.000

BESØGSTAL I MUSEETS UDSTILLINGER
År

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Skoler

9.511

7.342

8.354

8.447

9.216

8.928

7.691

9.051

9.656

11.222

10.248

11.147

9.496

8.565

Børnehaver

7.391

6.829

6.693

6.304

5.496

6.015

5.906

7.457

5.961

6.380

5.864

5.126

4.229

3.450

Fritidshjem

1.368

1.351

1.329

1.093

687

1.481

1.070

905

969

819

746

212

338

163

I alt uddannelse

18.270

15.522

16.376

15.844

15.399

16.424

16.424

17.413

16.586

18.421

16.858

16.485

14.036

12.190

Arrangementer

1.417

2.737

3.928

3.962

9.995

8.013

8.377

4.025

8.494

7.937

13.733

15.423

12.927

21.599

Familie og enkeltbesøgende

27.100

30.837

27.748

30.000

24.603

26.783

27.190

31.627

33.842

35.025

35.585

64.883

64.884

50.163

Totalt antal besøgende

46.787

49.096

48.052

49.806

49.997

51.220

50.234

53.065

58.922

61.383

66.227

80.646

91.847

83.952

ÅRSREGNSKABETS HOVEDTAL (AFRUNDET I MILLIONER)
INDTÆGTER
Tilskud
Eksterne projekter
Andre indtægter

2018
12,1
14,1
5,6

UDGIFTER

2018

Lønudgifter
Andre udgifter

-17,1
-14,4

Finansielle poster

Indtægter i alt

31,8

Udgifter i alt

-31,5

Årets driftsresultat

- 0,2
0,1

Årets anlægsinvesteringer

- 0,5

Årets resultat efter investeringer - 0,4
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OM MUSEUMSVIRKSOMHEDEN OG BESTYRELSEN
Naturhistorisk Museum
Naturhistorisk Museum, Aarhus,
er en selvejende institution og er
statsstøttet museum under Kulturministeriet iht, museumslovens
§16. Museet har et udstillingsareal
på 2.500 m2 og ligger i Universitetsparken i Aarhus. I Trige nord for
Aarhus ejer museet et fjernlager,
som anvendes til opmagasinering,
bl.a. af museets spritsamling.
Molslaboratoriet
Nær Femmøller i Nationalpark
Mols Bjerge ligger Molslaboratoriet, der består af den firlængede gård Nedre Strandkær og
det tilhørende husmandssted.
Bygningerne rummer forskningsog kursusfaciliteter samt 150 ha
naturarealer med hede, overdrev
og skov. Naturplejen varetages af
vilde heste og køer.
Museets drift og udvikling
Museets drift og udvikling har i
2018 fokuseret på styrkelse af de
organisatoriske og fysiske rammer,
øgede klarhed på faglighed og
øget selvfinansiering, stigninger i
museets aktivitets- og projektindtægter, øget professionalisering af
opgavevaretagelsen jf. museumsloven samt fastlæggelse af en
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langsigtet ambitiøs
strategiplan, ”Strategi 2030”, som
bestyrelsen i slutningen af 2016
vedtog som museets langsigtede
styringsværktøj.
Naturhistorisk Museums
bestyrelse
Naturhistorisk Museum fik pr.
1. april 2018 ny formand for
bestyrelsen, hvor tidligere regionsrådsformand Bent Hansen
afløste advokat Jørgen Holst ved
valgperiodens udløb. Efter beretningsårets udløb, d. 6. marts 2019,
afløste seniorinvesteringsrådgiver
og byrådsmedlem Hans Skou
derpå Bent Hansen som formand.
Af væsentligste bestyrelsesaktiviteter i 2018 kan nævnes:
Bestyrelsen har i årets løb afholdt
fem bestyrelsesmøder samt deltaget ad-hoc.
Bestyrelsen har desuden deltaget
aktivt i nytårskur og museets
udstillingsåbninger.
Væsentlige aktiviteter i 2018
2018 var et storslået og på
mange måder skelsættende år for
Naturhistorisk Museum, og målet
blev absolut indfriet om fortsat
fremdrift i transformationen fra
”klassisk museumsinstitution” til

”moderne museumsvirksomhed”
med fokus på bæredygtig faglig
og økonomisk udvikling:
• Forarbejdet med at indfri
ambitionerne om et Nyt Nature
& Nature & Science Museum
gik konkret i gang. Først med
en lokations-analyse og derpå
med bevillingen fra Salling
Fondene på 3 mio. kr. til en
forundersøgelse, hvorefter
museet kunne oprette et
projektsekretariat og ind
lede et intensivt møde-,
analyse- og inspirationsforløb.
• Udstillingen Frihedens Værksted om Troels Kløvedal skabte
et gennemslag hos publikum
og medier på et niveau, som
i årtier har været ukendt for
dette museum – og initiativet
blev dermed det første af forhåbentlig mange, som skal slå
fast, at Naturhistorisk Museums
formåen og ambitioner rækker
langt ud over de nuværende
rammer.
• Forsknings- og formidlingsmæssigt opnåede museets
medarbejdere ligeledes resultater ”over egen vægtklasse”
– navnlig i forbindelse med
ulveforskning, populære naturprogrammer i tv, massiv for-

•

•

•

•

midling på landets skoler og
gymnasier og endelig som de
tidligere år i forbindelse med
de velbesøgte ferieaktiviteter
med dissektioner som det
største trækplaster.
Organisatorisk blev "Strategi
2030" med dens strukturelle og
mandskabsmæssige ændringer
konsolideret i 2018, der var
det første hele år under den
nye strategi og opbygning.
Økonomisk blev beretningsåret
hæderligt, idet resultatopgørelsen udviste et beskedent overskud på 128.536 kr. Egenkapitalen er dermed 65.142.177 kr.
Besøgstallet steg på grund af
den usædvanligt lange og
varme sommer efterfulgt af
den varmeste efterårsferie i
mands minde ikke til det budgetterede antal på 100.000
gæster – idet det endte på i alt
83.952.
På grund af navnlig Kløvedal-udstillingen nåede entreindtægterne imidlertid det højeste
resultat nogensinde, idet det
landede på 2,2 mio. kr. mod 1,7
mio. kr. i 2017.

Bestyrelsen
Fra Erhverv Aarhus:
Bent Hansen, tidl.
regionrådsformand (formand)
Fra Aarhus Universitet:
Aksel Bo Madsen, Seniorforsker
på Aarhus Universitet, Institut for
Bioscience (næstformand)
Hans Brix, Institutleder på Aarhus
Universitet, Institut for Bioscience
Fra Aarhus Kommune:
Kristian Jørgensen,
politisk udpeget
Fra Jydsk Naturhistorisk
Forening:
Inga Kofoed Andersen,
geolog, Miljøministeriet
Lisanette Qvortrop, skoleleder,
Ellevangskolen i Aarhus
Fra Naturhistorisk Museum
(medarbejderrepræsentant):
Thomas J. Simonsen, seniorforsker, ph. D., cand. scient.
Bestyrelsesmedlemmer udpeget af resten af bestyrelsen:
Havnedirektør Jakob Flyvbjerg
Christensen, Aarhus Havn
Direktør Mette Rønnau, CABI

MEDARBEJDERE
Ansatte 2018
Allan Frank Nielsen
Teknisk ansvarlig

Anette Sauermilch

Servicemedarbejder, Mols, deltid

Anne-Marie Pedersen
Butiksmedarbejder

Anni Kjeldsen

Daglig leder af Molslaboratoriet

Bente Bo Jensen

Servicemedarbejder, Mols, deltid

Birgitte Neergaard-Petersen
Butiksleder

Bo Jessen Fogh Laursen
Udstillingsansvarlig

Bo Skaarup

Museumsdirektør

Charlotte Vikkelsø Hansen
Konservator

Christina Vedel-Smith

Laboratorieleder og kurateringsass.

Daniel Feldborg Johannesen

Henrik Sell

Vicedirektør, formidlingschef

Jane Thorn

Kurateringsassistent, deltid

Karin Bjerg Larsen

Butiksansvarlig

Projektansatte
Anders Søgaard Petersen

Regnskabs- og HR-ansvarlig

Naturforvalter, Mols

Kent Olsen

Ann Sofi Holm Svenningsen

Forsknings- og samlingschef

Kim Hjortshøj
Snedker

Lars Brøndum
Biolog

Lars Bøgh

Formidlingsinspektør,

Marianne Graversen
Naturvejleder

Mikael Jacobsen
IT-supporter, deltid

Miriam Horndrup
Regnskabselev

Morten D. D. Hansen

Museumsinspektør, biolog

Nina Seirup

Snedker

Salgs- og kommunikationschef

Danny Agerup

Pernille Mølgaard Andersen

Ejendomsserviceteknikerlærling

Formidlingsinspektør

Desiré Wærum Sørensen

Sanne Lund Jensen

servicemedarbejder, Mols, deltid

Butiksassistent, deltid

Emil Skovgaard Brandtoft

Susanne Bøgeskov

Biolog

Butiksassistent, deltid

Hans Viborg Kristensen

Thomas Johannes Simonsen

Konservator, samlingsansvarlig

Seniorforsker

Henrik Ochsner

Tina Ruhe

Drifts- og administrationschef

Trine Maaetoft

Regnskabsassistent, deltid

Formidlingsmedarbejder

Anna Bonnichsen
Cand. Pæd.

Anne Bruun Gundestrup
Projektsekretær

Christina H. Rasmussen

Kommunikationsmedarbejder

Claus Michael Goul Larsen
Biolog

Inger Elise Laegaard
Samlingsmedarbejder

Jenny Sofie D. Søndergaard
Kommunikationsmedarbejder

Julie Stæhr Andersen
Samlingsmedarbejder

Kirsten Jæger

Kommunikationsmedarbejder

Kirstine Kofoed Langli
Formidlingsmedarbejder

Lone Folmer Nielsen

Kommunikationsmedarbejder

Marie Djernæs
Biolog

Mette Buch Pedersen
Samlingsmedarbejder

Mikkel Staadsen-Boesen
Salgs- og bookingsassistent

Nanna Sloth Andersen

Kommunikationsmedarbejder

Nikolai Bjærge Thomassen
Kommunikationsmedarbejder

Oskar Liset Pryds Hansen
Biolog, ph.d.-studerende

Peter Morin Lassen

Forvalter, Molslaboratoriet

Rikke Bruun Pedersen
Biolog

Rune Færregård Clack
Samlingsmedarbejder

Salomine Freja Falck
Biolog

Simon Kongshøj Callesen
Biolog

Simon Kusk Holm

Kommunikationsmedarbejder

Simon Kongshøj Callesen
Samlingsmedarbejder

Magnus Lak Friborg

Susan Kathrin Ebeling

Formidlingsmedarbejder

Biolog

Marianne Bygballe Thøgersen

Tinna Stengaard

Kommunikationsmedarbejder

Kommunikationsmedarbejder

Marianne Merrild Tønnesen

Trine Krabbe Oksen

Kommunikationsmedarbejder

Kommunikationsmedarbejder

Studentermedhjælpere
Anders Fedder Kristensen
Studenterformidler

Birgitte Hyldahl Ptak

Studentermedarbejder forskning

Chandra Maya C. Jacobsen
Studentermedarbejder butik

Dorthe Kirstine Lund
Studenterformidler

Elisa Maria Lund Hviid

Studentermedarbejder butik

Ida Klaaborg Laursen

Studentermedarbejder butik

Jacob Aandstad Sørensen

Signe Bøgh Tonnesen

Studentermedarbejder forskning

Sofie Amund Kjeldgaard
Studenterformidler

Sofie Thylgård Dpont
Studenterformidler

Emeriti og voluntører
Frank Jensen

Museumsinspektør emeritus,
Cand.scient.

Grethe Leth Espesen
Kurateringsassistent

Henning Petersen

Studenterformidler

Seniorforsker emeritus,
cand.mag.

Jadwiga Christina Micor

Jane Anderson

Studentermedarbejder PR

Jens Thorving Andersen
Studenterformidler

Jonas Andersen

Studenterformidler

Kurateringsassistent

Jens Tang Christensen
Forsker emeritus, ph.d.

Jørgen Lissner

Kurateringsassistent

Julia Svane

Jørgen Terp Laursen

Studenterformidler

Kurateringsassistent

Julie Pedersen

Lars Aage

Studenterformidler

Kurateringsassistent

Kaisa Hjort Kristensen

Ole Fogh Nielsen

Studentermedarbejder butik

Kurateringsassistent

Malene Brøgger Jensen

Svend Bagger Larsen

Studenterformidler

Kurateringsassistent

Marie Kristine Warming

Søren Tolsgaard

Studenterformidler

Kurateringsassistent

Mathias Fløe Holm

Thomas Secher Jensen

Studentermedarbejder

Seniorforsker emeritus, lic.scient.
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