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FRA KLØVEDALS VERDEN TIL “VORES VERDEN”
Man kan forledes til at tro, at
et naturhistorisk museum kun
handler om døde dyr og natur ”i
gamle dage”. Det er dog langt fra
dækkende.
Som museum for livets opståen, udvikling og betydning er
Naturhistorisk Museum i Aarhus
naturligvis nysgerrig på livet i al
sin mangfoldighed – også samspillet med vores egen eksistens
og betydningen deraf. Det lykkedes vi i særlig grad med i 2019
via særudstillingerne ”Frihedens
Værksted - Kløvedal og livet med
Nordkaperen” og ”Vores Verden en kreativ og finurlig udstilling om
FNs 17 Verdensmål”.
Over 135.000 gæster var, ligesom
vi, nysgerrige på livet og vores
sameksistens med omverdenen!
Det store besøgstal med over
50.000 flere gæster i forhold til
de foregående år, viste dog med
al tydelighed, at museets fysiske
rammer efter 78 års virke byder på
øgede udfordringer.
Museets passionerede medarbejdere knoklede, på trods af
en vanskelig bygningsindretning,
som besatte for at skabe det bedst
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muligt flow gennem huset. Trods
anstrengelserne havde vi i 2019
ofte lange køer. Til glæde, men
også med en vis bekymring.
Derfor var det opløftende at
se forarbejdet til nyt Nature &
Science Museum i Aarhus tage
fart og form i 2019. Dygtige
samarbejdspartnere fra byens
erhvervs- og kulturliv medvirkede
i årets løb til at udfordre og kvalificere forundersøgelserne af en ny
og ikonisk museumsbygning på
Aarhus Ø. Tiden synes i stigende
grad moden til det. Naturen,
klimaet, grøn omstilling og bæredygtig udvikling fylder mere og
mere i danskernes bevidsthed.
Anvendelsen og betydningen af
vores fælles naturarv er derfor ikke
mere et isoleret anliggende for
naturnørder og naturhistoriske
museer – det er i stigende grad et
presserende samfundsanliggende,
som vedrører os alle.
Som museum kan og bør vi
derfor aktivt bidrage til fremtidens
debat og løsningforslag
– og dermed udvikle os som mere
og meget andet end et museum
for døde dyr.

Naturhistorisk Museum handler
jo om selve livet og alt liv.
Den der har evnen, har pligten!
Vi takker Kulturministeriet,
herunder Slots- og Kulturstyrelsen, Aarhus Kommune,
Aarhus Universitet, Syddjurs
Kommune, Nationalpark Mols
Bjerge, Region Midt, Danmarks
Naturfredningsforening og andre
gode samarbejdspartnere for et
givende samarbejde i 2019.
En særlig tak til Nordea-fonden,
Salling Fondene, Augustinus
Fonden, NOJ Fonden,
Spar Nord Fonden, Brødrene
Hartmanns Fond, Velux Fonden,
15. Juni Fonden, Den Danske
Naturfond, Friluftsrådet, Børnekulturhuset i Aarhus Kommune,
Jydsk Naturhistorisk Forening,
Schjøtz-Christensens Mindefond,
Statens Kunstfond, Kulturministeriet, Miljøstyrelsen, samt Aage V.
Jensens Naturfond for værdifuld
støtte til museets arbejde.
2019 bød på helt særlige udfordringer, når man har ekstraordinært mange glade gæster, og
derfor skal der lyde en særlig stor
tak til museets medarbejdere,

frivillige, bestyrelsen samt gode
kollegaer i ind- og udland for en
imponerende indsats, der blev
løftet med godt humør og
holdånd.
Vigtigst er dog dem, vi er her for
– nemlig museets gæster. Tak for
jeres nysgerrighed på verden og
livets forunderlige eksistenser.
Tak fordi I så ofte besøger os
og derigennem bidrager til et
levende og forunderligt museum.
Tak til alle for tilliden til Naturhistorisk Museums arbejde og
fremdrift.

Med venlig hilsen

Bo Skaarup
Museumsdirektør

Hans Schou
Bestyrelsesformand
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SPRÆNGTE RAMMER - NYT NATURE & SCIENCE MUSEUM
Det er skønt med succes – og det
bevidnede besøgstallet i 2019 på
fornemste vis gennem udstillingen om Troels Kløvedal og livet
med Nordkaperen. Udstillingen
blev besøgt af tæt på 100.000
besøgende – og om noget,
tydeliggjorde den massive publikumstilstrømning, at rammerne
for den gode museumsoplevelse
i dag stiller markant anderledes
krav til museets fysiske formåen
end i 1941, da museet åbnede på
sin nuværende placering.
Derfor har Naturhistorisk
Museum siden 2016 arbejdet
målrettet med at afklare behovene for at skabe Aarhus’ fjerde
store museum af internationalt
format – et stort og meget vigtigt
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forarbejde hjulpet på vej af en
gavmild fondsbevilling fra Salling
Fondene på 3 millioner kroner.
Ambitionen er at medvirke til
styrkelse af Aarhus som en international by, hvor kultur, erhvervsliv og aktivt medborgerskab går
hånd i hånd for at tage ansvar for
grøn omstilling og bæredygtig
udvikling i et lokalt, nationalt og
globalt perspektiv. Et moderne
Nature & Science Museum der
sætter natur- og naturvidenskab
på dagsordenen.
Museet ønsker dermed at flytte
fra de nuværende, snart 80-årige
bygninger på 6.000 m2 i Universitetsparken – på en lokation, som

er svær at finde for turister og lokale – til en ikonisk og energioptimeret bygning på 15-20.000 m2
på en fremtrædende placering i
byen.
Hér vil vi skabe et moderne, folkeligt og inviterende museumsunivers, der med udstillinger,
foredrag, debat, læringsprogrammer, kulturelle aktiviteter,
performances og naturvidenskabelige projekter inddrager
borgere og organisationer i sit
virke og derigennem tiltrækker
mere end 400.000 nationale og
internationale gæster om året.
En brugerorienteret og inviterende ”markedsplads” for grøn
omstilling og bæredygtig
udvikling.

Forundersøgelsesarbejdet
kræver godt hjemmearbejde,
bl.a. i form af:
➊ Vilkår for erhvervelse af
egnede havnearealer ejet af
Aarhus Kommune
➋ Finansieringsog forretningsplan
➌ Arkitektoniske ideer
og muligheder
➍ Kravsspecifikation,
design og identitet
➎ Tekniske forhold, navnlig
i forhold til energi- og
ressourceoptimering
➏ Adgangs-, transportog parkeringsforhold
samt offentlig
transportbetjening
➐ Identifikation og afklaring
af samarbejdspartnere og
synergieffekter ift.
områdets aktører
➑ Mulighed for interaktion
mellem museumsbyggeri,
udearealer og byen

Ligeledes har museets ledelse,
projektgruppen omkring Nyt
Nature & Science Museum været
på internationale konferencer og
inspirationsture. Særligt en længerevarende studierejse til Asien
og Australien har inspireret med
banebrydende arkitektoniske og
formidlingsmæssige ideer – både
til museet af i dag og i morgen.

uvurderlig viden og inspiration.
Navnlig har forundersøgelsesarbejdet og særligt erhvervslivets
store interesse i projektet bestyrket museets tro på relevansen af
nyt Nature & Science Museum i
Aarhus. Erhvervslivet har aktivt
og velvilligt deltaget i konferencer, workshops og mange
bilaterale møder.

Museets udflytningsplan har
mødt stor opbakning fra både
byens og regionens politikere
samt fra væsentlige fonde af national betydning. Også meningsdannere, nuværende og tidligere
museumsdirektører, lokale kulturaktører, bygherrerådgivere,
arkitekter, proceskonsulenter,
embedsmænd og mange andre
har i årets løb bidraget med

Forundersøgelsen af nyt Nature
& Science Museum i Aarhus
forventes efter planen afsluttet
i 2020 – udmøntet i en samlet
forundersøgelsesrapport med
kondenserede anbefalinger for
projektets videre forløb.
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FRIHEDENS VÆRKSTED – I KØLVANDET PÅ EN SUCCES
Med en stigning på 50.000 gæster, åbning med royal deltagelse
af H.K.H. Kronprinsen og fem
stjerner i Politiken vil det være
let at lade champagnepropperne
springe – særligt i en årsberetning, der sendes til fonde, samarbejdspartnere og politikere. Men
vi kan godt lide at gøre tingene
anderledes, og derfor har vi
valgt at dele det svære refleksioner, og hvor vi kigger indad i
museet som organisation – for
at blive bedre. Fordi vi gør det,
har Frihedens værksted skabt
refleksion i vores tilgang til at
lave udstillinger, som helt sikkert
får en positiv indflydelse i årene
fremover.
Set i kølvandet
For et museum, der er vant til
at lave udstillinger om biodiversitet og om faglige emner
som Grønlands natur, evolution,
fuglenæb mv., var det noget af
en overvindelse at kaste sig ud i
en fortælling om Troels Kløvedal,
som kun med det yderste af neglene havde en egentlig naturhistorisk relevans. Derfor blev der
da også stillet spørgsmålstegn
– både internt og eksternt – om
en udstilling nu også ramte lige
6

midt i skiven ift. formålsparagraf,
strategi mv.
På bagkant af udstillingen kan vi
sige, at udstillingen ramte bull’s
eye. Det ærgerlige var, at vi ikke
var bevidste om det på forhånd.
I selve processen kom udenomslaget til at lide under, at vi konstant prøvede at presse Kløvedal
ind i en naturhistorisk kontekst:
”Jamen, de så også hvaler, de oplevede fremmed natur, miljøproblemer etc.” Det var derfor svært
at bygge vores egen fortælling

op omkring Kløvedal, og vi fik
aldrig helt skabt det formidlingsmæssige afkast, som nogle af
vores andre projekter har skabt. I
#jegkiggerpåfugle-projektet har
vi fx skabt nye foredrag og nye
forståelser af fugleformidling,
som vi bruger dagligt.
Til gengæld har Kløvedal bibragt
dén erkendelse, at moderne
formidling og historiefortælling
kræver noget helt andet end for
blot 10 eller 15 år siden. Kløvedal-universet udmærker sig ved

"Frihedens Værksted
var for mig en øjenåbner .
Særligt Troels' tanker om
børneopdragelse på skibet og
en sanselighed og inderlighed,
SVIN: Vores formidling skal være
oplevelsen af, hvor lidt plads der
som vi som naturhistorie-formidsanselig, vedkommende, inderlig
faktisk er på 0.2
Nordkaperen,
Oversigt
over logoversioner
1 Mens
Nordea-fonden
Designguide
– work in og
progress
lere
aldrig har benyttet
os af før.
og nærværende.
Kløvedal
hvor mange mennesker der
Mer det er jo netop sanselighevirkelig skulle masseres ind i
var med på togterne.
den, der skaber den brede appel.
vores forståelse for to år siden,
Åh, hvilke eventyr det
Du kan google koraller, du kan
passer den nu som fod i hose i
må have været!"

Corporate logo

google plastik i verdenshavene,
men du kan ikke google fornemmelser og oplevelser. Kløvedal
har derfor været med til at tydeliggøre for os, at vores formidling
skal være ”alt det, du ikke kan
google”, og vi har ligefrem lavet
en formidlingsdoktrin, vi kalder


Politiken

formidlingsstrategien.

Vi vil med andre ord gerne lave
en udstilling á la Kløvedal igen!

NordeaFonden_Logo_Black

NordeaFonden_Logo_Payoff_Black

Minimum 10 mm bredt

Minimum 20 mm bredt

"Det var
en megagod
dag"
"Overvældende
– Simpelthen
bjergtagende"

"Jeg har
fået et nyt syn på
Troels Kløvedal
– og måske også
på mig selv og det
liv vi selv
lever"
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KLØVEDAL-AFTENER MED NOGET PÅ HJERTE
Troels Kløvedal var en mangefacetteret mand. En mand, der nød
livets enkle glæder – naturen,
hjemmet, Danmark, fællesskabet, skønhed, venskaber og den
dybeste kærlighed. Samtidig
var han en mand, der tænkte
dybt over livet og havde klare
holdninger til det gode liv. Han
var også en mand, der prægede
en hel generation og var venner
med nogle af hans generations
mest indflydelsesrige og citerede
kunstnere og meningsdannere.
Og et menneske, der skabte
debat, hvad end han kastede sig
over.
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De mange facetter ville museet
gerne afspejle i de events, som
knyttede sig til udstillingen –
ligesom museet også gerne
ville have museets gæster til at
reflektere over deres eget liv.

gennem de sociale medier, hvor
almindelige mennesker kunne
nominere bekendte med noget
særligt på hjertet. Foredragsrækken var støttet af Spar Nord
Fonden.

Derfor inviterede museet til syv
debataftener med hver sit tema.
Aftenerne bød på tre spændende debattører, der med deres
indgangsvinkel til emnet gav anderledes perspektiver til temaet.
Hver gang kunne man møde en
eventyrer fra Eventyrernes Klub
samt en forsker fra Aarhus Universitet. Den tredje fandt museet

Ib Michael om et
særligt venskab
Udover de syv Kløvedal-aftenener kunne man også møde
forfatteren Ib Michael, der over
to aftenener fortalte om, hvilken
betydning venskabet med
Troels Kløvedal og rejserne med
Nordkaperen havde haft både for
ham og hans forfatterskab. Ud af

Corporate logo

bog "Rejse i koralhavet: optegde over tusinde mennesker, der
været nære venner med Troels
nelser fra en truet verden" (2016),
har sejlet med Nordkaperen, er
siden de unge år. Hvad færre ved
Oversigt over logoversioner
1 Nordea-fonden
Designguide 0.2 – work in
der var inspireret af eventyrene
Ib Michael et af de mest kendte
er, at Troels Kløvedal har skrevet
sammen med Troels Kløvedal og
ansigter. Deres særlige venskab
flere af teksterne til duoens sange,
Nordkaperen. For Ib Michael, liog rejserne med Nordkaperen
blandt andet, 'Kærlighed til Købengesom mange andre, var rejserne
har inspireret Ib Michaels forfathavn', som var et digt han skrev
med Nordkaperen et anderledes
terskab, ligesom Ib Michael gav
efter hjemkomsten fra en af hans
fællesskab og et åndehul – og har
den unge Troels gode råd om at
jordomsejlinger.
givet ny energi, når skabelsesskrive.
processen blev svær eller gik i stå.
De to foredrag dykkede ned
Lasse og Mathilde
under overfladen i Ib Michaels
– en musikalsk hyldest
litterære univers, hvor han
Endelig kunne man på tre
fortalte om, hvilke elementer i
NordeaFonden_Logo_Black
dejlige sommeraftener nyde en
bøger som "Kilroy Kilroy" (1989),
Minimum 10 mm bredt
mindekoncert med duoen Lasse
"Rejsen tilbage" (1977), "Vanilleog Mathilde, der også havde
pigen" (1991) og hans seneste

progress

NordeaFonden_Logo_Payoff_Black
Minimum 20 mm bredt
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VORES VERDEN – FINURLIG UDSTILLING OM VERDENSMÅL
FNs 17 verdensmål … vi ved
godt, at de er vigtige. Men de er
også temmelig svære at forstå –
og især forklare til børn. Hvordan
forklarer man infrastruktur til en
femårig? Mange af os voksne
føler nok også en kende afmagt
over målene – hvordan kan vi
gøre en forskel med at stoppe
sult, for ikke at tale om de 168
delmål?
Med museets nyeste udstilling – Vores Verden – var det

ambitionen at skabe handlekraft
og optimisme, og skabe en platform, hvor generationer på tværs
kunne åbne for dialogen. Den 12.
november 2019 åbnede udstillingen ”Vores Verden”, en udstilling
om FNs 17 Verdensmål formidlet
til børn og deres voksne. Manden
bag udstillingen er multikunstneren Shane Brox, der blandt andet
er kendt for at skabe eventyrlige universer og underfundige
eventyr af genbrug og gammelt
legetøj på Ramasjang.

Det var Shane og museets
ambition at skabe en udstilling,
som ikke kom med en løftet
pegefinger eller 10 handlemuligheder for hvert mål. Shane
Brox har skabt Vores Verden med
et håb om at skabe en bedre
verden. Udstillingens formål er
at belyse verdensmålene men
i endnu højere grad skabe nysgerrighed, interesse, dialog og
handlelyst omkring målene, så
børn og voksne kan tage kloge
og bevidste verdensmålsvalg i
hverdagen.
Genbrug og udstoppede dyr
Udstillingen er skabt af genbrugsmaterialer, gammelt
legetøj og udstoppede dyr fra
museet, der alle fortæller historier om, hvad FN's verdensmål
handler om. En af de vigtigste
ting i udstillingen er, at den aldrig er færdig. For ligesom i den
rigtige verden vil Vores Verden
være i løbende udvikling. En tur
igennem ”Vores Verden” er en
tur igennem skoven, den forurenede by overfor den grønne by,
den livsgivende sol, de arktiske
egne og tilbage gennem skoven,
alt imens de 17 verdensmål præsenteres med hver deres tableau.

En udstilling bliver til
Hvad er et verdensmål?
”Et verdensmål er, når man har
kørt hele jorden rundt med sin bil
og kører igennem mål”, Axel 5 år.
Det har været en udfordrende
proces at skabe en udstilling om
et emne, som er så nærværende
og aktuelt, men samtidig svært
forståeligt for børn. For at belyse
børns forståelse af verdensmålene inviterede vi børn fra Aarhus
og opland til at deltage i voxpop.
Et sammenklip af voxpoppen vises i museets auditorie sammen
med øvrige videoer om
opbygningen af udstillingen.
Under udstillingens opbygning
blev østjyske institutioner,
SFO’er og børnehaver, samt
museets gæster inviteret ind
som medskabere, og med deres
kreationer som udgangspunkt
er udstillingen siden vokset støt.
De besøgende har mulighed for
at bygge videre på udstillingen
ved at lave fisk, blomster, huse,
insekter og meget mere.

NOJ FONDEN
BRØDRENE HARTMANNS FOND
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SAMLINGER FOR EVIGHEDEN
I magasiner, bag lås og slå og
under opsyn af kuratorer og konservatorer, opbevares museets
samlinger. Her findes millioner
af dyr, fra skeletter af hvaler og
elefanter til de mindste mider
opbevaret i sprit. Alle disse dyr
er indsamlet gennem godt et
hundrede år med et formål for
øje: At blive brugt i forskning og
formidling.
Hvert eneste præparat bærer
oplysninger om, hvilken art det
tilhører, samt hvor og hvornår
det er indsamlet. Da de fleste af
museets 3-4 millioner præparater
er indsamlet i Danmark, giver
museets samlinger et detaljeret
billede af den danske natur og de
ændringer, der er sket i arternes
sammensætning og udbredelse
her i landet de sidste hundrede år.
Sammenholder man museets
samlinger med udenlandske
naturhistoriske museer får man
et uhyre detaljeret (og frygteligt
stort) datasæt, der uigenkaldeligt
dokumenterer de ændringer, dyr
og planter har mærket. Museernes samlinger kan også bruges til
12

at forudsige, hvordan fx fremtidige klimaændringer vil påvirke
mange plante- og dyrearters
udbredelse, og dermed hvilke
arter vi mennesker skal gøre en
særlig indsats for at bevare, inden
de forsvinder fra deres levesteder.

For at gøre stamoplysningerne for
museets samlinger tilgængelige
for forskere fra ind- og udland har
vi i 2019 arbejdet målrettet på at
flytte lokale analoge databaser til
internettet. Dette projekt er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Udover at gøre samlingerne tilgængelige gennem deling af data
har vi i 2019 også haft fokus på
at sikre den fysiske opbevaring af
samlingerne: To magasiner er blevet renoverede, så samlingernes
bevaring er bedre sikret. Samtidig
er samlingerne behandlet for
skadedyr. Et tredje magasinrum er
etableret til opbevaring af prøver
fra Rewilding Mols-projektet.
Denne samling er vokset med
knap 3000 præparater i 2019 med
mange flere indsamlede prøver,
der afventer registrering. Derudover modtog museet i 2019 to
private samlinger af sommerfugle
med i alt ca 15-20.000 præparater.
Heraf blev ca 4.700 registreret i
museets samlingsdatabase i 2019.
Endelig er der blevet investeret
i nye opbevaringsfaciliteter for
museets cryosamling af vævsprøver til eks. DNA-analyse. For bedre
at kunne kontrollere og behandle
samlingerne for skadedyr er der
etableret et nyt karantænerum.
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FORSKNING MED BETYDNING
Insekter i fortid, nutid og fremtid
Naturen omkring os er dynamisk
og i evig forandring. Intet afspejler dette bedre end insekterne,
den største og måske vigtigste
gruppe af dyr på Jorden. Samlingerne på Naturhistorisk Museum
indeholder mere end 1 million
eksemplarer af danske insekter
fordelt på flere tusind arter, der er
indsamlet over mere end 150 år.
Denne store dækning (både geografisk og tidsmæssigt) giver en
unik mulighed for at dokumentere ændringer i tid og rum forsaget
af miljø- og klimaændringer.
Sammen med Statens Naturhistoriske Museum, og Aarhus
Universitet har museet undersøgt, om danske svirrefluer observeres tidligere på året i dag
end før i tiden. Vi har undersøgt
mere end 35 arter baseret på de
to museers samlinger og citizen
science data fra Naturbasen.
Resultaterne er bemærkelsesværdige og viser, hvordan samlingsdata sammen med citizen
science data kan dokumentere
effekter af klimaændringer i
naturen, og de understreger
vigtigheden af omfattende
naturhistoriske samlinger.
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Resultaterne bliver offentliggjort, når de er publiceret i et
international tidsskrift. Museet
har i 2019 startet et projekt i
samarbejde med Fossil- og
Molersmuseet på Mors og Fur
Museum, hvor vi i fællesskab
vil gennemarbejde det store
materiale af fossile insekter, der
er fundet i moleret i den vestlige
Limfjord.
Moleret er den vigtigste forekomst af insektfossiler fra tiden
efter dinosaurerne forsvandt,
og dermed et direkte vidnesbyrd om, hvordan insekterne
kom igennem den sidste store
masseuddøen i jordens historie.

Moleret spænder også over den
såkaldte Tidlige Eocene Globale
Opvarmning og tiden umiddelbart efter. I dette tidsrum (få
hundredetusind år) faldt den
globale temperatur med mere
end 8⁰C, og naturen i det, der i
dag er Molersområdet, gik fra
tropisk til subtropisk klima. Som
sådan svarer klimaændringerne
i den periode, til de forudsete
klimaændringer vi står overfor i
dag, hvis vi ikke foretager os noget – bare med modsat fortegn.
Molerets ekstremet righoldige
insektfossiler giver os en unik
mulighed for at analysere,
hvordan insekterne reagerede
på ekstreme klimaforandringer,

og dermed, måske, at forudse,
hvordan de vil reagere på fremtidige forandringer.
Museets projekt, der undersøger DNA-variation hos danske
guldsmede og vandnymfer i
en europæisk sammenhæng,
nærmer sig sin afslutning, og
har kastet flere overraskende
resultater af sig. Det er blevet fastslået, at nogle danske
arter har genetisk klart adskilte
bestande i forskellige landsdele,
mens andre (med lignende
udbredelse) ikke har genetisk
adskildte bestande, en forskel
der ikke nøvendigvis kan forklares udfra biologiske faktorer.
I en bredere sammenhæng har
vores resultater i samarbejde
med nordamerikanske og svenske kolleger ved hjælp af bl.a.
såkaldte Molecular Clock analyser vist, hvordan en række arters

udbredelse i Europa og videre
på den nordlige halvkugle kan
sammenkædes gentagende
istiders og mellemistids begivenheder indenfor de sidste to
millioner år. Lidt overraskende
har flere nært beslægtede arter
vidt forskellige mønstre.
Den danske ulvebestand
Siden den første officielt
godkendte ulveobservation i
Danmark i 2012 har Naturhistorisk Museum overvåget og
dokumenteret bestanden af
ulve i Danmark. Siden 2017 er
det blevet gjort på mandat fra
Miljøstyrelsen.
Der har siden 2012 været mindst
26 forskellige ulve i Danmark,
heraf 14 danskfødte. Arbejdet
påkalder sig stor interesse – og
følelser – hos både medier,

befolkning og politikere.
Det vakte stor interesse, da det
første ulvepar i området omkring
Ulfborg etablerede sig i 2017 og
fik det første kuld hvalpe. Siden
forsvandt parret, men i 2019
har et nyt ulvepar etableret sig i
det samme territorium. Det nye
ulvepar fik i foråret 2019 et kuld
på minimum seks hvalpe, der alle
kendes ud fra deres DNA-profiler
(tre hanner og tre hunner).
Frem til slutningen af 2019 forelå
DNA-profiler fra elleve forskellige indvandrede ulve. Ni af de
elleve identificerede ulve har
vha. deres DNA-profil kunne
forbindes til deres fødeterritorier,
som alle lå 450-850 km fra deres
danske fundsteder. Ni af de elleve individer er desuden blevet

fundet i Slesvig-Holsten ½-13
måneder, inden de første gang
blev fundet i Danmark. Endeligt
har det kunne konstateres, at
ingen af de indvandrede ulve er
blevet fundet i Tyskland, efter de
er blevet fundet i Danmark. Disse
data viser entydigt, at de danske
ulve er naturligt indvandret gennem Tyskland.

formodes seks voksne ulve at
befinde sig i landet. Dette drejer
sig om den ’nordjyske hanulv’,
som indvandrede i november
2017, parret i Ulfborgterritoriet,
foruden tre enlige hanulve, der er
indvandret fra Tyskland mellem
april 2019 og januar 2020. Dertil
skal lægges seks ulvehvalpe født
i 2019.

Det skal understreges, at det til
enhver tid præcise antal ulve
i landet altid vil være forbundet med nogen usikkerhed,
idet kendte individer kan være
udvandret eller være døde uden
at være registreret forsvundne
endnu, ligesom der kan optræde
nye individer, der endnu ikke
er registreret. Ved årets udgang
15

DE VILDE 20’ERE - ÅRTIET, HVOR VI SLIPPER NATUREN FRI
Nytår, overgangen til et nyt årti.
En lille håndfuld af museets
medarbejdere valgte at tilbringe
årsskiftet på Naturhistorisk
Museums feltstation, Molslaboratoriet, beliggende i noget af
Danmarks allerfineste natur.
Nytårsdag sad vi nede på den
læfyldte skrænt ved Sletten og
inhalerede det lave sollys. Det
var en kærkommen anledning
til et evaluere 10’erne og se
frem mod 20’erne. Da tælleren
skiftede fra 2009 til 2010, var
Nationalpark Mols Bjerge lige
blevet oprettet, og alle talte
om naturpleje på de mange
naturarealer i nationalparken.
På Molslaboratoriet eksperimenterede vi med græsningstryk,
dvs. hvor mange dyr, der skulle
gå pr. hektar for at få en ”optimal” natur, vi talte om slåninger
og rydninger og såmænd også
målrettede pløjninger for at
skabe bare flader med sand. Og
vi bekæmpede gyvel og rynket
rose! Nej, hvor vi dog lavede
planer, og hvor vi dog brugte
mange kræfter på at tæmme naturen, så den gik i dén retning, vi
ønskede.
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Det er kun 10 år siden, og som
vores Ph.d.-studerende Oskar
målløst spurgte: ”Jamen, hvad i
alverden tænkte I dog på? Hvad
forestillede I jer?” Det er et rigtigt
godt spørgsmål, men svaret er,
at ”pleje var det, vi plejede at
tænke i”. Tidligere årsberetninger
afslører således masser af tekst
om naturplejen på Molslaboratoriet. Vi så naturen som en syg
patient, hvis skæbne det var i al
evighed at blive passet og plejet
af dygtige hyrder. Vi konstaterede godt nok gang på gang, at
det ikke virkede – at de mange
arter, som gennem millioner af
år har været tilpasset næringsfattige, dynamiske landskaber med
lort, død, ild, slid og blomster,
forsvandt. Én efter en, fra levested efter levested.

Den vilde natur med kæmpestore dyr var levested for alle de
arter, vi stadig træffer derude,
uanset om vi taler skovgøgelilje,
skovperlemorsommerfugl eller
skovsanger. Naturen har med
al ønskelig tydelighed bevist,
at den godt kan selv – hvis blot
man giver den rammerne! Med
stærk teoretisk basis i Jens-Christian Svennings forskergruppe
på Aarhus Universitet opstod for
alvor tankerne om rewilding, at
vi mennesker – frem for at pleje
naturen – slipper kontrollen og
genskaber rammerne for vilde,
naturlige processer. Hertil hører
ikke mindst de store dyr, hvis tilstedeværelse er altafgørende for
ekstremt mange arter. Naturligvis
har vi ikke længere skovelefanter,
som tilhørte den megafauna, vi

mennesker har udryddet overalt
i hele verden, men så må vi klare
os med heste, kvæg, bisoner m.fl.
Vildskab i førersædet
Sammen med universitetet er
Naturhistorisk Museum nu med
i førerfeltet ift. formidling og
forskning i rewilding. Hvor vi for
10 år siden havde EU-støttet og
vinterfodret naturpleje-kvæg
gående i små folde på Molslaboratoriet, har vi siden 2016 haft en
bestand af heste og kvæg, som
totalt passer sig selv på de 120
hektar naturarealer. Som græsser
og skider – 400 tons kolort og
hestepærer om året, hvilket i
princippet er mad til 40 tons insekter og 4 tons fugle. Det er det,

vi forsker i på Molslaboratoriet,
i en lang række undersøgelser,
der spænder fra DNA-analyser af
møgbiller i lort til radar-undersøgelser af dækningen af gyvel.
Og det er det, vi formidler, i radio,
på fjernsyn, på sociale medier og
direkte til de mange besøgende.
Nytårsdag, 1. januar 2020, sad
vi i kanten af den vilde skov og
kiggede ud over Sletten, hvor en
stor flok heste og kvæg gik og
græssede, akkurat som på den
afrikanske savanne. Solen bagte
ind, der var edderkopper i skovbunden, det var på én gang både
ekstremt fredfyldt og ekstremt
vildt. De vilde 20’ere var begyndt.

Rewilding Mols
– Kunstig intelligens kan være med til at overvåge biodiversitets-effekter af vilde heste
Med ’Rewilding Mols’ ændrede museet i 2016 strategi for naturbevarelsen på Molslaboratoriet. Fra nøje udviklede plejeplaner fik naturen i stedet i højere grad lov til at passe
sig selv. Det blev gjort ved at lade vilde heste og kvæg indgå i økosystemet på vilkår med
de øvrige arter - med de begrænsninger og muligheder det bærer med sig. Store planteædere indgår i økosystemet, hvilket giver væsentlige bidrag til biodiversiteten gennem
deres påvirkninger af bl.a. vegetationen. Rewilding Mols-projektet bliver bl.a. målt ved at
udelukke heste og kvæg tilfældigt udvalgte områder på arealet. Eksperimentet vil kunne
give svar på, hvordan de store planteædere påvirker landskabet generelt.
Globalt står vi midt i en biodiversitetskrise, og særligt i de seneste år har en stigende
mængde rapporter vist tilbagegang af insekter. For at vende udviklingen af insekternes
tilbagegang kan rewilding-projekter, som fx Rewilding Mols, være væsentlige bidrag.
Den traditionelle overvågning af insekter og den tilhørende dataindsamling er både dyr
og ineffektiv. Derfor har det været en essentiel del af projektet at udvikle metoder til
overvågning af insekter for derigennem at evaluere Rewilding Mols-projektet.
Et væsentligt element i projektet er at overvåge biodiversiteten, hvilket betyder, at der
skal samles information om, hvor mange og hvilke organismer der lever hvor.
Traditionelle metoder til at indsamle den viden om insekter og andre
leddyr, som udgør hovedparten af de landlevende arter, er både dyre,
tidskrævende og destruktive lokalt, da de ikke i særlig høj grad
udnytter de teknologiske spring, som videnskaben har
taget de seneste årtier. Ved at bruge kameraer, computere og
kunstig intelligens har projektet vist, at arter som fx løbebiller kan
identificeres til artsniveau. De værktøjer kan blive væsentlige bidrag
til at forstå konsekvenserne af rewilding for insekter og til at forstå,
hvordan rewilding kan være med til at løse den globale biodiversitetskrise, ved at øge tilgængeligheden af data.
Oskar Pryds Liset Hansen,
ph.d.-studerende i projektet ’Rewilding Mols’.
Projektet er et samarbejde mellem Center for Biodiversitetsdynamik i en verden under Forandring (BIOCHANGE), Aarhus
Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus.

HVOR GODTFOLK ER – DER ER VI OGSÅ!
En gang imellem sker det, at der
ude i byen eller landet foregår så
store begivenheder, at vi vælger
at flytte museet dérhen – ud fra
devisen ”hvor godtfolk er, kommer
museet til”. Umiddelbart giver det
ingen betalende gæster og koster
sammenlagt en del ressourcer,
men formålet er også et andet, nemlig som statsanerkendt museum at bidrage
aktivt til lokalsamfundet
i Aarhus og til den generelle samfundsdebat i Danmark.
Vi er derfor ikke kun
synlige i det østjyske,
men fx også på Naturmødet i Hirtshals.
I Aarhus var vinklingen i 2019
primært havet. Havet fylder meget i aarhusianernes bevidsthed,
og med udstillingen ’Frihedens
Værksted’ som anledning satte vi
derfor i særlig grad fokus på livet
i havet, som er verdensmål nr. 14.
Det skete ved alle tre store aarhusianske begivenheder, Tall Ships
Race, Verdensbilleder samt Aarhus
Festuge. I vores mobile telt kunne
man derfor deltage i en lang
række aktiviteter og debatter med
havet som udgangspunkt. Klassi18

ske aktiviteter med tungsand, vandreblokke og -sten, rørebassiner,
spiselig natur og udstoppede dyr
blev kombineret med quizzer om
naturen, og i de bemandede telte
var der debatter om bæredygtig
udnyttelse af havets ressourcer
og forurening, ligesom der under
kyndig vejledning har været mulighed for at kigge i stereolupper
og mikroskoper. Museets stande
har været særdeles populære og
udgjort en levende reklamesøjle
for udstillingerne oppe i Universitetsparken.
Ydermere har museets medarbejdere optrådt ved en lang
række aktiviteter rundt om i byen
i forbindelse med de store events.
Vi har optrådt som paneldeltagere
i en række debatter og underholdt
med standup – flere gange i samarbejde med Aarhus Universitet på
forskningsskibet Aurora.
På Naturmødet i Hirtshals, som
fandt sted i maj, satte vi alle sejl
til ift. lancering af det nye projekt
’99 arter at se før du bliver voksen’.
Det skabte et stort flow af unge
mennesker, som gerne vil deltage
i aktiviteterne. Museets stand
var særdeles populær (og derfor

faktisk en smule for lille!). Vi havde
nemlig også et ulvehjørne, hvor de
frivillige ulveovervågere forestod
fremragende formidling af arbejdet med at overvåge Danmarks
ulvebestand. Det gav flere gode
debatter, hvor både miljøordførere
og miljøminister var forbi til en
snak. Ligeledes var der naturhistoriske kaffesnakke om forskellige

emner, lige fra rewilding til diskussioner om formidling. Museets
medarbejdere forestod og deltog i
en lang række events og debatter,
lige fra intro-foredrag om biodiversitet over debatter om rewilding til
aktiviteter på ungescenen Roots.
Naturhistorisk Museum opfattes
alle steder som en central aktør, og
vi inviteres med til rigtig mange

events. Gennem tiden har vi flittigt
formidlet vores kernefortællinger om natur og biodiversitet til
mange forskellige målgrupper
ude i byen, men bl.a. inspireret
af Kløvedal-udstillingen er vi på
det sidste begyndt at fokusere
mere på de store fortællinger,
der vedrører menneskelivet i alle
afskygninger. Med udgangspunkt
i ulveovervågningen og rewildingprojektet på Molslaboratoriet læg-

ger vi op til diskussion af begreber
som frihed, kontrol, død og lidelse,
og når vi forsker i bl.a. forhistoriske
insekter i moleret, er det samtidigt
udgangspunkt for en snak om,
hvor vi kommer fra. Endelig har vi
i efteråret brugt den nye udstilling
’Vores Verden’ som springbræt
for en snak om verdensmål, om
forbrug, bæredygtig udvikling og
kunsten at give plads fra sig.
I de kommende år forventer vi, at

museet stedse kommer til at fylde
mere i samfundsdebatten. Vores
rolle som uafhængig stemme,
der taler på baggrund af en unik
kombination af forskning, formidling og forvaltning, er efterspurgt,
og det er vigtigt, at vi er til stede
derude, hvor livet udspiller sig.
Vi lukker os ikke om os selv, men
tager bestik af verden, hvad enten
det er i Aarhus, Hirtshals eller på
Vestamager.
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Rundvisninger i udstillingen
om Troels Kløvedal

Gratis uddelte plakater med de ’99 arter, man skal se før man bliver voksen’
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TIMER

727
Butikken har solgt

eksemplarer af Troels Kløvedals
sidste bog ”Drømme”, tæt fulgt
af de små krible krable dyr, som
museet solgte 726 stk af i 2019.
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SKOLETJENESTE MED NATUR UNDER NEGLENE
Året igennem har museet
arbejdet med at styrke Skoletjenestens profil og indhold fremadrettet. Skoletjenesten arbejder
mod en mere science-orienteret
museumsprofil og mere selvkørende aktiviteter i udstillingerne. Det er jo det, der er det
særlige ved at få undervisning på
et museum – få koblet museets
udstillinger, de udstoppede dyr
og alt det, som man ikke kan på
en normal skole, ind i en større
naturvidenskabelig forståelse.

I alt er der afholdt 266 oplæg, forløb eller kurser i Skoletjenesten
i 2019. Skoleklasser fra Aarhus
Kommune er langt den største
brugergruppe. Dissektion er igen
meget populært, og det er tydeligt, at Skoletjenesten her har en
stor understøttende funktion for
lærerne, der ikke har ressourcer
eller faglighed til at håndtere
denne form for undervisning.
Som en del af forberedelserne
til udstillingen ’Vores Verden’

blev SFO’er og indskolingsklasser inddraget i forbindelse med
opbygningen og afprøvning
af forløb. Og efter udstillingen
åbnede har
'Vores Verden' spillet en stor rolle
i Skoletjenesten. Der er en stor
efterspørgsel fra skolernes side
om at få konkretiseret FN’s 17
Verdensmål og gennem egne
oplevelser i udstillingen og dialoger arbejdet sig frem til deres
indhold og betydning for dem

Fordelingen af de godt 6361 deltagere, der har benyttet Skoletjenesten i 2019
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selv og deres verden. Forløbene
er udviklet til at foregå i udstillingen såvel som i undervisningslokalerne.
Kend dit land
Molslaboratoriet kom på landkortet som ét af Kulturministeriets udvalgte steder for børns
minidannelsesrejse i det danske
land. Istidslandskabet og den
helt unikke natur i Mols Bjerge
med særlige arter og rewilding
er et trækplaster for 4. klasserne.
At gå i de sandede bakker og
opleve dødishuller træde ud
af det omgivende landskab er
en oplevelse, der lejrer sig. Det
er vigtigt for børn og unge at
komme ud.
Ture og egne undersøgelser
kombineres med, at eleverne
selv former landskabselementerne i en sandbunke med sneskraber, vandballoner og vand
fra en spand, så bliver de store
landskabsformationer lidt mere
nært og forståeligt.
De fritgående dyr er et hit men
også lidt skræmmende. Flere
klasser har måtte kante sig vej
gennem et brombærkrat, fordi et
par køer blokerede stien.
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SAMMEN KAN VI MERE – FRIVILLIGE PÅ MUSEET
Det seneste år har været et
særdeles aktivt år for de frivillige
på Naturhistorisk Museum.
Foråret stod i den grad på et
stort flyttearbejde i forbindelse
med renoveringen af vandrør i
magasinerne. De frivillige bidrog
til nedpakning og frysning af alt
lige fra store udstoppet fugle
og pattedyr til små insekter på
nål. De malede og hjalp med
indretning af nye lokaler og
udpakning af genstande. Grundet en flotte bevilling fra Velux
Fonden, har vi været i stand til
at opkvalificere en gruppe af
frivillige. De er blevet vejledt i
de databaseprogrammer, som
vi og landets øvrige naturhistoriske museer bruger til registrering af museumsgenstandene.
Derudover er de blevet oplært i
håndtering, mærkning, pakning
og opsætning af de værdifulde
museumsgenstande. Den store
holdindsats fra både frivillige
og medarbejdere gjorde det
mulig at komme godt igennem
projektet og få sikret en stor del
af samlingerne.

24

Året igennem har der været en
summen af frivillige i udstillingsrummene. Der har været frivillige
værter i forbindelse med både
arrangementer og i det dagligt i

forbindelse med de mange besøgende i Frihedens Værksted.
De har skabt glæde og oset af
overskud, så vores gæster har
følt sig velkomne. De har givet
dem den helt unikke oplevelse.
De har givet vores gæster tid.
Børsteholdet har børstet løs
hver uge, de har støvet genstande af i Den Globale Baghave,
ordnet gamle montre i Danmarkshallen, vasket Nordkaperen af i Frihedens Værksted og
passet og plejet museumshaven.
Det hele kulminerede i efteråret,
hvor en stor gruppe frivillige
bidrog til nedtagningen af
Frihedens Værksted og senere
til opsætningen af Vores Verden.
De bidrog med utallige timers
malerarbejde, enorm kreativitet
og højt humør. De var en helt
uvurderlig del af samskabelsesprocessen omkring Vores Verden, hvilket gør, at de den dag i
dag har et helt specielt ejerskab
til udstillingen og derfor aktiv
tager del i den daglige drift. De
hjælper til, når der er workshop,
hvor der lystigt fortælles om
opbygningen af udstillingen og
de sjove finurlige historier, der
gemmer sig bag hvert et enkelt
lille papdyr.
Vores gruppe af frivillige er lidt

mindre end i 2018, til gengæld
ser vi en utrolig loyal gruppe, der
i den grad føler sig som en del
af museet. Vi ser de ressourcer
og kompetencer den enkelte
frivillige bidrager med. Vi lægger
vægt på at møde vores frivillige
med åbne arme, glade smil og
med en lyst til at inddrage dem i
vores arbejde. Vi bestræber os på
at skabe de bedste rammer for
vores frivillige, hvor de får en klar
oplevelse af at blive involveret,
anerkendt og set – alt sammen
for at danne en platform for forankring med en tro på at vi kan
mere sammen.
I 2019 har vi haft 55 aktive frivillige der endnu en gang bidrog
med knap 5.000 timer.
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99 ARTER AT SE INDEN DU BLIVER VOKSEN
Det er jo et klassisk spørgsmål,
som vi har stillet os selv i årevis.
Hvilke greb kan vi benytte os af,
så vi spreder glæde ved natur til
børn og unge, og som samtidigt
kvalificerer lærere til at formidle
naturen 1:1 over for eleverne?
Seneste skud på stammen over
formidlingstiltag er projektet ’99
arter at se før du bliver voksen’,
som museet og Danmarks

Naturfredningsforening gennem mere end et år har udviklet
på – med støtte fra Nordeafonden.
Vi har fundet frem til 99 karakteristiske arter i Danmarks
natur, som hver især fortæller en
væsentlig historie om naturen,
som kan ses overalt i landet, og
som er så tilpas almindelige, at
det ikke kræver en doktorgrad i

Corporate logo
Oversigt over logoversioner
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Nordea-fonden Designguide 0.2 – work in progress

feltbiologi at finde dem. Juryen
har bestået af dygtige formidlere kendt fra TV, præsidenten for
Danmarks Naturfredningsforening, en journalist, en seminarielærer og ikke mindst adskillige unge kratluskere, som ved,
hvad der tænder og ikke tænder
blandt børn og unge.
Og så har vi ellers bare sat fuldt
blus på formidlingen af de 99
arter. Med plakater, der er langet
over disken mere end 20.000
gange, med interaktivt og helt
nyt undervisningsmateriale,
99 videoer, en udstilling og en
sangbog. Som et moderne naturhistorisk museum skal vi ikke
formidle det, du bare kan google.
Vi skal formidle det, du ikke kan
google – som du kun kan få hos
os. Vi vil formidle sansninger og
følelser.

NordeaFonden_Logo_Black

NordeaFonden_Logo_Payoff_Black

Minimum 10 mm bredt

Minimum 20 mm bredt

UDVALGTE PUBLIKATIONER
Olsen, K. (2019)
Spørgsmål om ulve og ulvehybrider
til brug for møde i Vildtforvaltningsrådet 28. marts 2019. Notat fra DCE
-Nationalt Center for Miljø og Energi
& Naturhistorisk Museum Aarhus. 4 p.
26 March 2019.
Memorandum
Olsen, K. & Sunde, P. (2019)
Status på den danske ulve-bestand.
Jæger, 4, 2-4. Article
(non-peer review)
Sunde, P., K. Olsen &
Haugaard, L. (2019)
STATUS FOR: GPS-mærkning af ulve.
Jæger, 4, 5-6.
Article (non-peer review)
Olsen, K. & Hansen, M.M. (2019)
Spørgsmål vedr. ulvehybrider og
genomsekventering. Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi &
Naturhistorisk Museum Aarhus. 4 p.
15 March 2019.
Memorandum
Olsen, K., Sunde, P., Hansen,
M.M. & Thomsen, P.F. (2019)
Statusrapport fra den nationale
overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 4. kvartal 2018. Notat fra DCE
- Nationalt Center for Miljø og Energi

& Naturhistorisk Museum Aarhus. 18
p. 13 March 2019. Memorandum
Olsen, K. & Sunde, P. (2019)
Overvågning af den centraleuropæiske lavlandsbestand af ulv i Danmark:
Status 2012-19.
Danmarks Jægerforbund
Jagtens Hus, 28 Februar 2019, Rønde,
Denmark.
Lecture and oral contribution
Sonne, C., Hansen, H.P., Alstrup,
A.K.O., Olsen, K., Jensen, T.H., Haugaard, L. & Sunde, P. (2019)
Discussion: Illegal kills of protected
wolves call for public reasoning.
Science of the Total Environment,
665, 617-619.
Journal article (peer review)
Hansen, M.D.D., Olsen,
K. & Holm, T.E. (2019)
Nyt fra atlas projekterne: sommerfugle og guldsmede responderer
akut på den stabile varme sommer i
2018. Habitat, 17, 36-41.
Journal article (non-peer review)
Olsen, K., Sunde, P., Hansen,
M.M. & Thomsen, P.F. (2019)
DNA-analyser fra ulvene GW923f,
GW675f og GW491m samt supplerende artsbestemmelse af GW923f.

Notat fra DCE - Nationalt Center for
Miljø og Energi & Naturhistorisk Museum Aarhus. 17 p. 1 February 2019.
Memorandum
Olsen, K., Sunde, P., Hansen, M.M.,
Thomsen, P.F. & Hansen, A.J. (2019)
DNA-analyser og beskrivelse af den
Centraleuropæiske ulvebestand,
herunder identifikation af ulve og
ulvehybrider. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi &
Naturhistorisk Museum Aarhus. 15 p.
24 January 2019. Memorandum
Simonsen, T.J., Moore, M.D.,
Dupont, S.T. & Stevens, M. (2019)
Testing DNA barcodes against morphology for the ‘tripectinate Abantiades’ (Lepidoptera: Hepialidae) reveals
a complex relationship COI sequence
data and morphology. Austral Entomology, 58, 792-799.
Journal article (peer review)
Kohli, M.K, Djernæs, M., Sanchez
Herrera, M., Pilgrim, E.M., Sahlen,
G., Simonsen, T.J. & Ware, J.L.
(2019) Comparative phylogeography uncovers evolutionary past
of circumboreal dragonflies. Annual
Meeting of the Entomological Society
of America, St Louis, MO, USA.
Congress abstract.

Simonsen, T.J., Wagner,
D.L. & Heikkilä, M. (2019)
Ghosts from the past: a review of fossil Hepialoidea (Lepidoptera). PeerJ.
7:e7982.
Journal article (peer review)
Simonsen, T.J. (2019) Mimicry.
Natur og Museum, 58(2), 1-35.
Booklet (ikke peer-review)
Trematerra, P. & Simonsen, T.J.
(eds) (2019)
XXI European Congress of Lepidopterology. Book of Abstracts. 144 pp.
Congress program.
Simonsen, T.J. (2019)
Introducing the Lepidoptera collections in the Natural History Museum
Aarhus: history, challenges and perspectives. 21th European Congress
of Lepidopterology, Campobasso,
Italy, p. 94.
Congress abstact.
Folman, P.H., Simonsen, T.J., Hunt,
R.E. & Nash, D.R. (2019)
Wing pattern variation in the Alcon
blue butterfly in Scandinavia over the
last century. 21th European Congress
of Lepidopterology, Campobasso,
Italy, p. 108.
Congress abstact.

Fagua, G., Condamine, F.L., Dombroskie, J., Byun, B.-K., de Prins, J.,
Simonsen, T.J., Baez, M., Brunet,
B.M.T. & Sperling, F.A.H. (2019)
Genus delimitation, biogeography
and diversification of
Choristoneura Lederer (Lepidoptera:
Tortricidae) based on molecular
evidence. Systematic Entomology,
44, 19-38.
Artikel (peer review)
Peguero, G., Sol, D., Arnedo, M.,
Petersen, H., Salmon, S., Ponge,
J-F., Maspons, J., Emmett, B., Beier,
C., Tietema, A., De Angelis, P.,
Kovács-Láng, E., Kröel-Dulay, G.,
Estiarte, M., Bartrons, M., Holmstrup, M., Janssens, I.A. & Peñuelas,
J. (2019)
Fast attrition of springtail
communities by experimental
drought and richness-decomposition
relationships across Europe. Global
Change Biology.
Artikel (peer review)
Bosmans, R., Hernández-Corral,
J. & Lissner, J. (2019).
Description of a new Canariphantes
species from the Balearic Islands
(Araneae: Linyphiidae).
Arachnology 18(2), 97–100.
Artikel (peer review)

27

MØDER MED LIV I - PÅ MOLSLABORATORIET OG MUSEET
’Et møde kræver da bare et
lokale og en kop kaffe… så er
man i gang’… nmjaaaaaaa, vil
det nok lyde fra Naturhistorisk
Museum, for vi oplever gang på
gang at vores unikke rammer i
udstillingerne og vores klassiske auditorium, og hyggen ved
Molslaboratoriets stråtækte idyl
midt i Mols Bjerge skaber rammer om mødet, som huskes.
Det er to markant forskellige
tilbud, som Naturhistorisk Museum rummer. Molslaboratoriet
har fungeret som kursuscenter
i over 40 år. Her er det muligt at
overnatte op til 50 personer, og
det er oplagt at lade en del af
mødet foregå som walk-n-talk
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ude i noget af Danmarks smukkeste natur eller lægge en pause
ind med en guidet tur ud for at
møde nogle af Danmarks sjældne
arter. Stilheden om aftenen er det,
som de fleste kursister bemærker.
Det skaber rammerne for en unik
fordybelse, som giver noget særligt, hvis grupper skal fordybe sig
fagligt, eller kollegaer skal rystes
sammen.
Til sammenligning ligger museet
midt i den pulserende Universitetspark, tæt på offentlig transport og let adgang fra hele landet.
Museets råder over stemningsfulde udstillinger til receptioner,
flere mindre mødelokaler og et

stort auditorium, der har plads til
149 deltagere til workshops, foredrag og oplag – 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’etre – og så er det tydeligt, at
kursisterne kommer igen i deres
fritid med børn og børnebørn.

I 2019 HAR VI BLANDT ANDRE HAFT BESØG AF ...
Formuepleje
Organisationen Danske Museer
Told og Skat
Erhverv Aaarhus
Museum Østjylland
Sabro Kro
Socialrådgiverforeningen
Naturstyrelsen
Randbøl
Plejecenter Møllehjørnet
Kvindegruppen
Apect4Logistic
Farmakonnernes Seniorklub
SparKron VIP
Johnson Controls
HK Østjylland
Personaleforening Guldmann
Aktivitetshuset Lønstrup
Egmont Højskolen

Alm. Brand
Forskningsenh. for Almen Praksis
Aros Adventure
AU Bioinformatics Research
Center
AU Department of Computer
Science
AU Institut for folkesundhed
AU Institut for Agroøkologi
AU Institut for Bioscience
AU IT og Digitale medier
BioOL
Botanisk Forening
Bæredygtig Fremtid
DK Company
DK Jægerforbund
DTU AQUA
Enhedslisten
Fotografikurser

IMPLEMENT a/s
Jordbrugets UddannelsesCenter
Kiel Universitet
MadeByUs
Museer i Danmark
Nationalpark Mols Bjerge
Naturstyrelsen
Nordic Destination
Randers Kommune
Region Midt
Statens Naturhistoriske Museum
Styrelsen for Patientklager
Syddjurs Kommune
VIA Silkeborg
Økologisk Landsforening
Aalborg Kommune
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NATUR OG MUSEUM

ber 2019
Nr. 3 okto

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.

Mosser

Af

ldberg
Irina Go

tte Sode

og Anne

1

"En stor kompliment for jeres nylige skrift om Mosser!
Selv om mit kendskab til disse plantevækster stort
set har indskrænket sig til ærgrelser over det grønne
tæppe, som hvert år truer med at ødelægge min
græsplæne, læste jeg dette nummer med stor
interesse, indfanget af den pædagogiske tekst, de
smukke billeder og det æstetiske layout.
Det er seriøs populær formidling af høj kvalitet!"
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Redaktionen tilstræber, at hver
årgang har mindst et hæfte, der
tager naturpolitiske problemstillinger op.
I 2019 var det ”Klimaet og naturen”, skrevet af museets egen
Morten DD og Kent Olsen, der
kiggede dybere ind i, hvilke konsekvenser klimaforandringer har
for de mere sårbar dele af den
danske natur – men også hvilke
potentialer, der venter.
Derudover går redaktionen efter,
at der også er et hæfte for de
dybt fagligt interesserede. I 2019
var det hæftet om mos, der

kunsten at ligne noget andet end
man er.
Velkommen til en utrolig verden
af liv - skal du også have det ind i
din postkasse?

åbnede en rig verden med grundige gennemgange af de danske
arter.
Årets andre to numre tog på hver
deres måde livtag med emner,
som ikke ret mange kender til.
Hæftet om miljø-DNA bød
indenfor i et forskningsfelt, hvor
danske biologer ligger i førerfeltet – og udfoldede metodens
potentialer til at overvåge den
danske flora og fauna i nutid
og i fortiden – uden at skulle
indsamle dyrene.
Mimicry kiggede nærmere på en
af naturens fascinerende mekanismer for overlevelse – nemlig

I 2019 kunne man
blive klogere på:
• Klimaet og naturen
• Mimicry
• Mosser
• Miljø-DNA
I 2020 venter:
• Kakerlakker
• Frø- og frugtædere
• Tang (revideret udg.)
• Slørvinger

Nr. 1 Maj 2019

TAK!

Klima & naturen
Af Morten DD Hansen og Kent Olsen
1

Nr. 3 oktober 2019

Nr. 4 December 2019

Mosser

Miljø-dna

Af Irina Goldberg og Annette Sode

Tobias Guldberg Frøslev

1

1

Redaktionen af
Natur og Museum vil
gerne takke Statens
Kunstfond og Slots- og
Kulturstyrelsen for støtte
til distribution
af tidsskriftet.

NATURHISTORISK MUSEUM PRIORITERER FUNDRAISING
Naturhistorisk Museum prioriterer egenindtjening og eksterne
midler overordentlig højt i
indsatsen for at realisere sine
ambitioner. Ikke mindst i en tid,
hvor de statslige og kommunale
driftstilskud har været faldende
eller stagnerende. Målet er at
fremstå som en professionel
samarbejdspartner med fokus på
formål, ressourcer og effekt.
I 2019 nåede selvfinansieringsgraden det hidtil højeste: 62,2 %
Ligeledes viste de seneste tal,
som Aarhus Kommune har
indsamlet angående fondsmidler, at Naturhistorisk Museum i
2018 var den kulturinstitution i
Aarhus, der hentede næstflest
fondsmidler hjem.
2019-tallene viser, at museet
supplerede de offentlige tilskud
på 12 mio. kr. med projektindtægter på 9,9 mio. kr. og øvrige
indtægter (billetindtægter, forretningsdrift m.v.) på ligeledes
9,9 mio. kr.
Offentlige tilskud
Egenindtjening
Samlet omsætning

Projektindtægter
Af større nye bevillinger i 2019
kan nævnes:

Af større bevillinger fra 2017
og 2018, som har været aktive i
2019, kan nævnes:

• ”Molerområdets fossile
insekter”, støttet af 15. Juni
Fonden, Augustinus Fonden
samt Slots- og Kulturstyrelsen
1.934.600 kr.

• ”99 arter at se før du
bliver voksen”, støttet af 		
Nordea-fonden

• Udstillingen ”Vores Verden”,
støttet af NOJ-Fonden, Spar
Nord Fonden, Brdr. Hartmanns
Fond samt Børnekulturhuset
635.000 kr.
• ”Nordeuropas Halvmøl”,
støttet af Aage V. Jensens Fond
585.000 kr.

• ”Forundersøgelsen til nyt
museum”, støttet af Salling
Fondene
• ”Troels Kløvedal-udstillingen”
Støttet af Nordea-fonden
• Dynamics of the Danish nature
in changing climate;
[om Rovbiller]
støttet af Kulturministeriets
Forskningsudvalg

Omsætningsstruktur Naturhistorisk Museum Aarhus
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OM MUSEUMSVIRKSOMHEDEN OG BESTYRELSEN
Naturhistorisk Museum
Naturhistorisk Museum, Aarhus,
er en selvejende institution og er
statsstøttet museum under
museumsloven. Museet har et
udstillingsareal pa 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
2019 fokuseret pa styrkelse af de
organisatoriske og fysiske
rammer, øgede klarhed pa
faglighed, øget fokus på selvfinansiering, stigninger i museets
aktivitets- og projektindtægter,
øget professionalisering af opgavevaretagelsen jf. museumsloven
samt fastlæggelse af en langsigtet
ambitiøs strategiplan, ”Strategi

2030”, som bestyrelsen i slutningen af 2016 vedtog som museets
langsigtede styringsværktøj.

indvielse. Den øvrige bestyrelse
er uændret, siden den nuværende
valgperiode begyndte i 2018.

Naturhistorisk
Museums bestyrelse
Naturhistorisk Museum fik d. 6.
marts 2019 ny bestyrelsesformand, idet seniorinvesteringsrådgiver og byrådsmedlem Hans Skou
pr. 1. april 2019 afløste tidligere
regionsrådsformand Bent Hansen
som formand.
Hans Skou er også bestyrelsesformand for Aarhus Internationale
Sejlsportscenter og var en af de
drivende kræfter igennem hele
processen fra fundraising og til

Bestyrelsen har i årets løb afholdt
ni bestyrelsesmøder. Når antallet
er væsentligt højere end normalt,
skyldes det, at navnlig arbejdet
med Nyt Nature & Science
Museum krævede hele tre ekstraordinære bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen har desuden deltaget
aktivt i nytårskur og museets
udstillingsåbninger.
Væsentlige aktiviteter i 2019
2019 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
pa bæredygtig faglig og økonomisk udvikling:
• Forundersøgelsen i forhold til et
Nyt Nature & Science Museum
på Aarhus Ø begyndte i forsommeren 2018 og tog konkret
form i 2019 i form af en lang
række delanalyser. Bevillingen
fra Salling Fondene på 3 mio. kr.
er fortsat det økonomiske fundament bag forundersøgelsen,

32

der forventes afsluttet i foråret
2020.
• Frihedens Værksted om Troels
Kløvedal blev museets helt store
attraktion fra 31. oktober 2018
til 8. september 2019. Udstillingen blev besøgt af gæster fra
hele Danmark, og ikke mindst
publikums kommentarer i de
fremlagte logbøger tyder på, at
museet i sin visning af mennesket Troels Kløvedal havde ramt
særlige følelser hos gæsterne.
• Besøgstallet steg derfor fra i
alt 83.952 i 2018 til hele 135.242
i 2019, ligesom navnlig
Kløvedal-udstillingen bevirkede,
at entreindtægterne for andet
år i træk nåede det højeste
resultat nogensinde. Dog 		
således at tallet for 2019 på 5,1
mio. kr. var markante 130 %
over det tilsvarende tal fra 2018
på 2,2 mio. kr.
• Troels Kløvedal-udstillingen
blev afløst af en udstilling med
multikunstneren Shane Brox,
hvis kreative iscenesættelse af
FN’s 17 Verdensmål har skabt
pæn interesse og rimelige
besøgstal, navnlig blandt børn
og unge.

• Museets øvrige formidlingsaktiviteter lå i høj grad uden for
museet: Især projektet '99
arter at se før du bliver voksen'
– som Nordea-fonden har
støttet med 4,2 mio. kr. – har
været yderst velegnet til at nå
børn og unge, både i skolesammenhæng og på internettet.
• Derudover har museets
medarbejdere formidlet natur
og naturvidenskab som samarbejdspartner ved store events
i Aarhus (Tall Ships Races,
Aarhus Festuge, Verdensbilleder
m.v.), igennem populære natur
programmer i tv, deltagelse i
natur- og kulturmøder rundt
i landet, massiv formidling på
landets skoler og gymnasier,
samt vandre- og cykelture med
borgere.
• Videnskabeligt nåede Naturhistorisk Museum igen flotte
resultater. Inden for forskning af
ulve er museet sammen med
konsortiepartneren Aarhus
Universitet førende på området,
og trods en relativt lille stab
er det lykkedes at hente eksterne bidrag til at gennemføre en
lang række videnskabelige

projekter.
• Organisatorisk betød det
omfattende arbejde med
forundersøgelsen af Nyt Nature
& Science Museum, at museets
ledelse med bistand fra
Hildebrandt og Brandi foretog
et review af Strategi 2030, der
oprindelig blev besluttet i
december 2016. Den relativt
nye struktur med fire afdelinger
blev bibeholdt, men organisationsdiagrammet indeholder nu
en særlig enhed på tre personer
(heriblandt museumsdirektøren), som har hovedansvaret
for projektet Nyt Nature &
Science Museum.

Udpeget af Aarhus Kommune:
Kristian Jørgensen,
projektkoordinator, FSC Danmark
Udpeget af Jydsk
Naturhistorisk Forening:
Inga Kofoed Andersen, geolog,
Lisanette Qvortrop, skoleleder,
Ellevangskolen i Aarhus
Fra Naturhistorisk Museum
Thomas J. Simonsen, seniorforsker,
ph. D., cand. scient.
(medarbejderrepræsentant)
Bestyrelsesmedlemmer
udpeget af resten af bestyrelsen:
Jakob Flyvbjerg Christensen,
direktør, Verdo

BESTYRELSEN
Mette Rønnau, direktør, CABI
Fra Erhverv Aarhus:
Hans Skou,
byrådsmedlem (formand)
Udpeget af Aarhus Universitet:
Aksel Bo Madsen, seniorforsker
på Aarhus Universitet, Institut for
Bioscience (næstformand)
Hans Brix,
Institutleder pa Aarhus Universitet,
Institut for Bioscience
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BESØGSTAL
År

2015

2016

2017

2018

2019

Besøgende i udstillingerne

53.494

64.883

68.699

62.353

106.914

Børn/unge ved undervisning

16.858

16.485

14.615

11.915

12.520

Børn/unge uden undervisning

16.721

20.891

24.954

20.062

22.876

Deltagere ved arrangementer uden for museets adresser

13.733

15.763

18.974

21.599

28.238

Samlet besøgstal

66.227

80.646

91.847

83.952

135.424

UDVIKLING I BESØGSTAL
Udvikling i besøgstal
ÅRSREGNSKABETS HOVEDTAL

160000
140000

(AFRUNDET I MILLIONER)

120000

INDTÆGTER
Tilskud
Eksterne projekter
Andre indtægter

2019
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UDGIFTER
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-18,6
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-31,5

0
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Årets driftsresultat

- 0,1
0,2

Årets investeringer
-0,2
Resultat efter investeringer 0

MEDARBEJDERE
Fastansatte
Allan Frank Nielsen
Teknisk ansvarlig
Anne-Marie Pedersen
Butiksmedarbejder
Anni Kjeldsen
Daglig leder af Molslaboratoriet
Anton Kofoed Hansen
Ejendomsserviceteknikerelev
Bo Jessen Fogh Laursen
Udstillingsansvarlig
Bo Skaarup
Museumsdirektør
Camilla Mehl Hell
Formidler
Charlotte Vikkelsø Hansen
Konservator
Christina Vedel-Smith
Biolog
Daniel Feldborg Johannesen
Snedker
Desiré Wærum Sørensen
Servicemedarbejder, Mols, deltid
Emil Skovgaard Brandtoft
Biolog
Eva Ellen Sørensen
Servicemedarbejder, Mols, deltid
Hans Viborg Kristensen
Konservator, samlingsansvarlig
Henrik Ochsner
Drifts- og administrationschef
Henrik Sell
Vicedirektør, formidlingschef
Jan Wendelin
Vicevært
Jane Thorn
Kurateringsassistent, deltid

Jeppe Flarup Sørensen
Naturforvalter, Mols
Karin Bjerg Larsen
Regnskabs- og HR-ansvarlig
Kent Olsen
Videnskabelig chef
Lars Brøndum
Biolog
Lars Bøgh
Biolog
Marianne Graversen
Naturvejleder
Miriam Horndrup
Regnskabselev
Morten D. D. Hansen
Biolog
Morten Ellegaard Petersen
Kommunikation og marketing
Nina Seirup
Salgs- og kommunikationschef
Pernille M. Andersen
Biolog
Randi Saabye Bang
Butiksassistent
Susanne Bøgeskov
Butiksmedarbejder
Thomas Broholm
Ejendomsserviceteknikerelev
Thomas Johannes Simonsen
Forsker
Tina Ruhe
Regnskabsassistent, deltid
Tine Vendelbo Sørensen
Servicemedarbejder, Mols, deltid
Trine Maaetoft
Butiksansvarlig

Projektansatte
Ann Lisbeth Jensen
Samlingsmedarbejder
Ann Sofi Holm Svenningsen
Formidlingsmedarbejder
Anne Bruun Gunnestrup
Projektsekretær
Cecilia Elise Helth
Kommunikationsmedarbejder
Cæcilie Hertzum Laursen
Formidlingsmedarbejder
Erik Junge Madsen
Projektsekretær
Fynn-Rasmus Lange
Samlingsmedarbejder
Henriette Erika Thorsen
Salgs- og bookingassistent
Ida Kirstine Rohde Mikkelsen
Kommunikationsmedarbejder
Julie Stæhr Andersen
Samlingsmedarbejder
Kenn Lund Nielsen
Formidlingsmedarbejder
Kristian Bak Andersen
Samlingsmedarbejder
Kåre Würtz Sørensen
Samlingsmedarbejder
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