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>INTRODUKTION

Introduktion
Denna verksamhetsberättelse som du håller i din hand
är berättelsen om enastående kulturarv och kulturupplevelser som nått ut och berört människor under
ett år som inte varit likt något annat. 2020 svepte
Coronapandemin över världen och förändrade allt.
Ändå var 2020 ett framgångsrikt år för Bohusläns
museum på många vis.

året alltifrån fågelbingo till stadsvandringar. På ett
regionalt museum pågår kontinuerligt ett omfattande
arbete med allt från arkivhantering, arkeologiska uppdrag, kulturmiljö- vård och arbete med våra samlingar
som har fortsatt under hela året, trots pandemin.
Med början 2020 bjöd vi in våra besökare till det
multifunktionella rummet Reality Check Covid-19.
Ett projekt startades och pågår, där våra besökare
medverka i att dela sina tankar och berättelser under
denna tid: Vilka utmaningar och kanske möjligheter
den här speciella situationen fört med sig i ditt liv?
På vilket sätt har coronaviruset påverkat ditt liv? Här
delar även besökare med sig av smultronställen som
blivit särskilt viktiga för dem under den här tiden.
Bohuslän är en av världens vackraste platser och intresset ökar ständigt för att ”hemestra”, upptäcka det
vackra och lära sig mera om sin närmiljö. Projektet
fortsätter under 2021.

Vi har visat oss vara en lärande organisation, vi
har hittat nya sätt att arbeta och anpassat oss.
Medarbetarna har snabbt hanterat nya arbetssätt
och metoder som ökat den digitala och tekniska kompetensen hos alla. Detta har gett möjligheter till att
testa nya saker, våga experimentera och att arbeta
med utvecklingsfrågor. Medarbetare som kan arbeta
hemifrån gör det i möjligaste mån. Antalet resor har
minskat och både interna och externa möten sker via
olika digitala plattformar.
Under året har vi haft minskade intäkter och minskade kostnader. Vi tar med oss nya kunskaper om hur
vi kan arbeta för att bidra till en mer hållbar livstil
och värld genom en effektivare hantering av tid och
resurser. Under 2020 har museet haft flera vakanta
tjänster vilket gjort att vi klarat de minskade intäkterna och inte behövt permittera som många andra
museer gjort. Detta har påverkat arbetsbelastningen
för medarbetarna och är inte hållbart på sikt och vi
ser fram emot att kunna återanställa inom kort.

Under året har också den uppskattade filmserie
Platser att besöka om några av Bohusläns kulturmiljöer producerats och publicerats. Genom projektet
Tillgängliga kulturmiljöer redogör och presenterar vi
kulturmiljöer och deras fysiska tillgänglighet.
I september hade museet tre fantastiska utställningar på plats. Vi Fåglar, där fåglarnas perspektiv
visas i en humoristisk och tankeväckande utställning,
konstnären Nathalia Edenmont ställde ut sina starka
och fascinerade verk med både referenser till konsthistoria och till den personliga livsberättelsen samt
konstnären Lars Jonssons otroligt vackra bilder på
fåglar. Dessa utställningar togs emot varmt av besökare och media.

I mars togs beslutet att tillfälligt stänga Bohusläns
museum från den 5 april. Vi öppnade museet för
publiken igen den 15 juni men blev tvugna att stänga
igen den 31 oktober och vi har fortsatt stängt i skrivande stund. Det råder i Sverige förbud mot allmänna
sammankomster på fler än 50 personer och gränserna
mellan länder är stängda. Vilka långsiktiga effekter
det får för samhället, kulturen och Bohusläns museum
är svårt att överblicka i nuläget.

Kulturarv, liksom andra former av kulturuttryck, ger
oss perspektiv på oss själva, våra medmänniskor,
samhället vi lever i och bidrar också till en levande demokrati. Kultur gör världen lite större och sätter den
enskilde individen i relation till samhället, politiken,
världen och allt därutöver.

I likhet med de flesta andra museer har vi fokuserat
på att utnyttja och utveckla den digitala tekniken för
olika typer av publikförmedling. Vi har bland annat
skapat historisk karantänsgymnastik för följare på sociala medier, digitala visningar och konstutställningar,
fördjupade föremålspresentationer och intervjuer på
sociala medier. Detta har resulterat i ett ökat antal
följare till våra kanaler. Utomhus, som är öppet och
tillgängligt, där har vi haft olika aktiviteter under

Mitt i denna märkliga tid finns det glädjande nyheter
om hur vi har blivit starkare tillsammans, hittat kraft i
att samverka och samarbeta, hur vi delat våra upplevelser när vi alla kämpat för att orientera oss i nya
situationer och stått inför nya utmaningar.
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Vi lever och verkar alla i ett sammanhang där vi är beroende av varandra. Under året har vi fått energi och
stärkt oss tillsammans - medarbetare, ledare, styrelse,
besökare, region, kommuner, föreningar och olika nätverk; lokala, regionala, nationella och internationella
- under en prövande tid.

Alla medarbetare förtjänar ett stort tack för engagemang, innovation, tålamod och mycket gott arbete i
en tid av förändringar.
Tack också till alla vi träffat, alla samarbetspartners,
inte minst de kommuner i Bohuslän som vi mött under
året som gått.

Under året har den nya Strategisk plan 2021–2025
som anger riktningen i verksamheten för de kommande åren tagits fram och beslutats. Den skall vara
förankrad i sin samtid och ge förutsättningar till att
skapa en helhet som är både tydlig, inkluderande och
relevant.

När vi nu än en gång fick blicka bakåt på ett utvecklande år, året 2020 då vår vardag kastades omkull
men som gav oss nya lärdomar och nya förhållningssätt, ser vi hoppfullt fram emot att åter kunna öppna
upp Bohusläns museum och bjuda in vår publik till
fysiska och digitala möten och upplevelser 2021!

Under 2020 har Riksantikvarieämbetet gjort en
genomlysning av förutsättningarna för de regionala
museernas verksamhet. Under den långa period
de regionala museerna har funnits har samhället
och förutsättningarna för verksamheten förändrats
påtagligt. Samhällets förväntan är idag både omfattande och komplex. Länsmuseernas samarbetsråd har
satt upp ett gemensamt treårigt utvecklingsprojekt
Sveriges Största Museum för bland annat ökad samverkan. Att fortsätta det kulturpolitiska arbetet och
ansträngningarna för öka resurserna till länsmuseerna är helt avgörande för länsmuseernas utveckling
och framtid.
Pandemin har visat hur vi som organisation är dynamisk och initiativrik i en period där samhället verkligen prövas. Genom krisen har medarbetarna visat
stor kreativitet och innovation i organisationen, som
vill framåt och inte endast förvalta, förändra och
utveckla Bohusläns museum.

Foto Lasse Edwartz

Varmt välkomna till Bohusläns museum,
Annette Prior
Museichef
Bohusläns museum
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Kort om oss
Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med
en föremålssamling som består av ungefär 50 000 objekt. Museet
är beläget vid Bäveån i Uddevalla och fyller en viktig roll som en
mötesplats, där utställningar och programverksamhet ger besökaren
perspektiv på samtida frågeställningar.

Här finns allt från utställningar om Bohusläns kulturhistoria till utställningar med konst av hög internationell
klass. Som länsmuseum har vi också en omfattande
regional verksamhet, med kulturmiljöstöd till kommuner
och rådgivning och stora arkeologiska undersökningar
såväl som på land som under vatten. Kulturmiljövården
arbetar för en historia med många perspektiv och för
ett hållbart samhälle, där kulturmiljöerna är en viktig
del. Bohusläns museum är med andra ord ett levande
kulturcentrum med stor närvaro i regionen.

”Ytterst bygger museets

verksamhet på alla människors
rätt till att utöva och ta
del av kulturen så som det
uttrycks i Deklarationen om de
mänskliga rättigheterna”

Föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande
utställningar ger många anledningar till besök på
museet. En kan också besöka visningar av arkeologiska
undersökningar, föredrag på den lokala hembygdsföreningen och kolla in vår hemsida. Museet skapar
tillväxt och har betydelse för länets utveckling. Vi är ett
av Sveriges mest besökta museer och ett av de största
besöksmålen i Bohuslän. I den rollen vill vi fortsätta att
bidra till en positiv utveckling.

MUSEILAGEN
Den 1 augusti 2017 trädde lagen som reglerar offentligstyrda museer i kraft. Lagen fastställer att museerna
skall bidra till samhället och dess utveckling genom att
främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

VÅRT ÄNDAMÅL
Bohusläns museums ändamål är enligt de stadgar som
ligger till grund för verksamheten:

VÅRA STIFTARE
Våra stiftare är Västra Götalandsregionen, Uddevalla
kommun och Bohusläns hembygdsförbund. I de regionala och kommunala uppdragen visar våra stiftare
vilka områden museets kunskaper och kompetenser ska
fokusera på. Vi ansluter också till de nationella kulturpolitiska målen från 2009 och som slår fast att kulturen
ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft
med yttrandefriheten som grund.

”Stiftelsens ändamål är att förvalta dess samlingar,
fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall huvudsakligen i
Göteborgs och Bohusläns landstingsområde bedriva
och främja kulturminnesvård och museal verksamhet
liksom annan därmed förenlig verksamhet.”
VERKSAMHETENS IDÉ
Museets verksamhetsidé utgår från stiftelsens ända
målsparagraf och definierar Bohusläns museums
specifika roll i samhället. Ytterst bygger museets verksamhet på alla människors rätt till att utöva och ta del
av kulturen så som det uttrycks i Deklarationen om de
mänskliga rättigheterna.
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VISION
Att ta ställning, beröra och skapa
sammanhang för alla människor.

VERKSAMHETSMÅL 2017 – 2020
Utifrån ovanstående arbetar museet med en flerårig
planering och 2020 utgör slutet för Strategisk plan
2017 – 2020. Våra sex inriktningsmål för perioden är:
1.
2.
3.
4.

En trovärdig och tillgänglig kunskapskälla
Ett hus med kvalité, mångfald och mod
En regional verksamhet med lyhördhet och kvalité
Kommunikation – ett starkt varumärke och en inkluderande, interaktiv pedagogik
5. En professionell organisation
6. En stabil ekonomi som möjliggör utveckling inom
varje inriktningsmål finns flera delmål, dessa
återfinns inom respektive verksamhetsområde i
verksamhetsberättelsen.

Besökarcitat:

”Bohusläns museum slår

både Akvarellmuseet och
Göteborgs Konstmuseum.
Väl värt ett besök.”
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Det digitala museet
I år är Sveriges museer extra intresserade av att samla
in mer ingående statistik om digitala besök. Det digitala har varit en viktig förutsättning för att kunna
nå publiken för många museer. En omvärdering och
positiv attitydförändring gentemot det digitala publik
arbetet har skett. Många museer har, utöver hemsidor
och databaser, i någon skala arbetat med digitala
föreläsningar, visningar och innehållsarbete i sociala
medier tidigare – men utan att det har värderats lika
högt som fysiska publiksiffror. Detta trots att det är
vida omstritt i hur mätningarna av det senare går till
och vad som definieras som ett besök. Digitala besök
är inte synonyma med fysiska besök, det är två skilda
upplevelser men med samma syfte – att ge besökaren
inspirerande, underhållande och lärorika upplevelser.
Det är just de beskrivningarna som ofta dyker upp
när vår publik uttrycker sig om de digitala initiativen
vi stått bakom 2020. Eftersom digital förmedling
på många vis definierat 2020 börjar vi där i årets
verksamhetsberättelse.

under året fått 4 563 besök, en ökning med 25% jämfört
med 2019.
Likaså har fördelningen mellan olika besökargrupper
förändrats. Flest besökare på hemsidan har varit från
kategorin 65+, en kategori som ökade med 43%. Också
antalet ungdomar i åldern 18-24 ökade sina besök, en
grupp som generellt sett besöker oss minst. Generellt
är kvinnor den största gruppen av besökare på museets hemsida, men 2020 ökade antalet män med 32%.
I maj förnyades hemsidans design för att motsvara museets grafiska profil, något som blivit mycket försenat
på grund av tekniskt underhåll.
KUNSKAPSBANKEN
Hemsidans faktadel Kunskapsbanken är planerad att
lanseras i början av hösten 2021. Under hösten 2020
har navigationsstruktur tagits fram och olika kartlösningar har undersökts. För att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsvariationer kommer
hemsidan att förses med talsyntes, och arbete pågår
med syntolkning av filmer. Under året har artiklar
skrivits för kommande publicering, liksom arbete med
arkivsökningar och litteratursökningar. Planerade
referensgruppsmöten med lärare har fått ställas in
på grund av coronaviruset, och ersatts med digital
kommunikation.

HEMSIDAN
Sett över hela året har besöken på hemsidan endast
minskat med 3% i jämförelse med 2019. Totalt har
hemsidan under 2020 haft 129 304 besök. Under första
stängningsperioden under våren (4/4 - 14/6) minskade
besöken betydligt med 21 %, men detta har alltså hämtats upp senare under året.
Besöksbeteendet på hemsidan har förändrats under
pandemin. Något förenklat kan sägas att det varit
färre besök på sidor som rör våra aktiviteter, men fler
på sidor med mer långsiktigt innehåll om Bohusläns
historia. Ett ökat intresse för utomhusaktiviteter kan
anas när det gäller sidan om Skalbanksmuseet som

SOCIALA MEDIER
Under 2020 har antalet följare på Facebook ökat från
4 433 till 5 056 st, det vill säga 623 stycken. Det är
nästan en dubblering av 2019 (329) . Räckvidden, det
vill säga hur många människor innehållet når, uppgick
i 236 368 (195 768), en ökning med 20,7%. På Instagram
hade vi en räckvidd på 37 959 (21 158). Antalet inlägg
under 2020 har varit färre än under 2019, eftersom
innehållet har tagit tid att producera emellanåt.
Däremot har inläggens genomslag varit större än vad
de historiskt har varit vilket visar på att vi har bytt ut
kvantitet för kvalitet och att detta har gett effekt.

Skärmbild från tisdlinjen på Digitala Museets på Bohusläns museums
hemsida.

På museets Youtube-kanal har vi nu postat 61 videos, 56
av dem postades under 2020 och filmerna har framförallt används främst för att visa på hemsidan.
DIGITALT TILLGÄNGLIGA SAMLINGAR
Museets samlingar tillgängliggörs digitalt via
DigitaltMuseum, som har haft 155 661 (108 945) besök
under 2020 med 497 847 (535 802) unika sidvisningar.
Antalet brukare och den tid som spenderas per objekt
8
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Under våren insprerade museet den hemmasittande publiken till rörelse i asvnitt med
historisk gymnastik.

har ökat med 30 respektive 17%, men antalet unika
sidvisningar minskat något, ca -7%. Under året har 275
(140) kommentarer inkommit varav flertalet av fotoposterna inte åtgärdats. Under året har 24 761 (20 915)
bildobjekt laddats ner.

Besökarcitat, om digitala visningar:

”Thank goodness for this.

I am of Swedish decent and
my Dad was from Sannas
and I love to watch these
videos. Thanks for the
translation”

31 dec 2020 var samlingarna publicerade enligt följande: Totalt 159 453 (157 482) objekt, varav med bild 153
341 (150 986). Av dessa var 139 426 (139 426) fotografier,
varav med bild 138 081 (138 080); föremål 16 951 (14 958)
varav med bild 12 322 (10 027); Konst 3 015 (2 962) varav
med bild 2 800 (2 744); Film 56 (56); Byggnad 25 (25)
varav med bild 25 (25); Utställningar 29 (26); Artiklar
2 (2). Andelen av våra objekt i Primus som är publicerade på DigitaltMuseum är 41%, varav för Foto = 77.8%,
Föremål 8.3% (19.3 % före konverteringen arkeologi),
Konst 80.7% och Film 8.9%.
9
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Via DigitaltMuseum publicerar söksidan Kringla Swedish Open Cultural Heritage (www.kringla.nu) 150
105 (150 451) av BM:s poster. Via Kringla publiceras i sin
tur på söksidan Europeana (www.europeana.eu/portal/
sv) 140 530 (120 172) av museets poster.

demin har prioriterat utomhusmiljöer, dvs natur- och kulturmiljöer, och har därför kunnat inventera de kulturmiljöer som föreslagits av museet, sammanlagt 20 platser.
Under våren har vi bistått med löpande kontakter och
stöd under inventeringarna.
Efter provfilmningar under våren har filmning av
ett antal kulturmiljöer skett under hösten, med efterföljande redigering, textning och syntolkning.
Under vintern och våren 2021 fortsätter arbetet med
manus, kartor med mera för kommande publicering
på hemsidan, vilket beräknas ske samtidigt med
Kunskapsbanken. Arbetet sker i kontakt med våra
referensgrupper.

DIGITALA INNOVATIONSGRUPPEN
När första stängningen av museet inträffade i april,
bildades den Digitala innovationsgruppen med syftet
att skapa digitala produktioner med anknytning till
museets utställningar och historia. Sammanlagt producerade gruppen från april till december 41 filmer.
I filmerna medverkade museipersonal från samtliga
enheter för att belysa en mängd av ämnen. Olika initiativ lyftes ett antal gånger i media, däribland museets
julkalender och den historiska gymnastiken.

Under arbetet har vi publicerat material på arkeologbloggen, och en artikel om projektet har publicerats i Bohusarvet. Projektet har uppmärksammats
med artiklar i Bohusläningen, Strömstads tidning och
VGR-fokus (Västra Götalandsregionens webbaserade
nyhetstidning). Ett antal filmer har förhandsvisats på
Facebook och Instagram. Filmerna har blivit mycket
uppskattade och är det material som generar störst
räckvidd och engagemang på museets sociala medier.
SVERIGES HISTORIA

PLATSER ATT BESÖKA
Arbetet med att digitalt tillgängliggöra kulturmiljöer
har varit ett prioriterat område inom kulturmiljövården under 2020. Arbetet har stöttats med bidrag
från Jacob Lindebergs fornminnesfond. Det sker
också i samverkan med Västra Götalandsregionens
Tillgänglighetsdatabas (TD), där vi på grund av pan-

Från vårens filmning i Bro skvaltkvarn på Orust. Lars-Eric Olsson (”Leo”) berättar. Leo var ordförande i Morlanda hembygdsförening och
drivande i Orust hembygdsråd. Han avled under hösten 2020.
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Besökarcitat, om digitala visningar:

Bohusläns museum medverkar i ett nationellt historieprojekt, ”Sveriges Historia”, en digital läranderesurs för
skolan. I början av december lanserades gratistjänsten
och blev en nationell nyhet. Bohusläns museum deltog
i det mediala arbetet och samtliga skolor i Bohuslän
informerades om plattformen. Materialet går att hitta
på www.sverigeshistoria.se.

” Som vanligt, intressant

och bra! Ni har verkligen
gjort något bra av coronaeländet! Snacka om
att förstå hur museets
kunskaper kan digitaliseras
och nå ut till fler!”

TRANSDIGITALA KONST- OCH
KULTURUPPLEVELSER
Hur kan digitala besökare inte bara vara en mottagare av digitala förmedlingen utan även äga agensen
i upplevelsen? Det var en av frågorna som ställdes
i och med pandemin när Bohusläns museum startade upp projektet Transdigitala konst- och kulturarvsupplevelser som numera blivit ett nätverk med
Riksantikvarieämbetet som arena. I samband med nätverksträffen i oktober genomförde museet tillsammans
med Nordiska Akvarellmuseet och RISE Interactive en
test där konferensdeltagarna fick prova på att besöka
museerna med hjälp av fjärrstyrd robot. Nätverket
växer och arbetet kommer fortsätta under 2021.

Vinjetten till en av filmerna, med ruinerna efter Dragsmarks kloster i bildens nederkant.
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Besöksmålet
Besökssiffror
2020 ska Bohusläns museum vara Sveriges mest besökta länsmuseum
med en tydlig profil kring Bohuslän och dess maritima kultur och med
hög kvalité som gör det till ett besöksmål med nationell räckvidd.
Under det gångna året har pandemin haft en självskrivet negativ inverkan på anläggningsbesöken. Från
mars har siffrorna präglats av stängningarna och
en allmän försiktighet i publika rum som följd av den
allvarliga samhällssituationen. Museet har varit stängt
i två omgångar. Den första stängningen pågick mellan
1 april och 14 juni och den andra stängningen från 31
oktober fortsatte året ut. De enda månaderna som
inte berörts av krisen är januari och februari. Ett starkt
januari överträffade föregående års anläggningsbesök
under samma period. Under februari byggdes konstutställningen Samlare och Samlingar och i Bävehallen hu-

serade utställningen RE:USE! som stått där sedan maj
2019. Upplägget med längre utställningsperioder har
haft en negativ inverkan på besökssiffrorna då besöken
minskar i takt med aktualiteten avtar. Det skälet i kombination med en stängd Konsthall kan vara två anledningar till att besöken minskade under februari jämfört
med tidigare år. Väl vid återöppningen 15 juni var det
utan en invigd Vi fåglar och med en improviserad
konstutställning istället för Charlotte Gyllenhammars
Cast i Konsthallen, då den senare planerades om för
våren 2021.

2020

2019

2018

104 280 besökare

257 600 besökare

270 173 besökare

Januari

17 835

Januari

16 608

Januari

18 538

Februari

17 107

Februari

19 353

Februari

19 145

Mars

11 455

Mars

20 875

Mars

20 372

April

-

April

20 531

April

26 363

Maj

-

Maj

26 748

Maj

22 461

Juni

4067

Juni

20 892

Juni

20 422

Juli

14 597

Juli

24 433

Juli

22 273

Augusti

11 013

Augusti

27 440

Augusti

31 014

September

26 454
22 073

September

11 900

September

21 913

Oktober

16 306

Oktober

22 022

Oktober

November

-

November

20 903

November

19 184

December

-

December

15 882

December

21 874
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Skärmbild från “naturalier” under museets
samlingar på hemsidan.

PROGRAMVERKSAMHET
Ett verksamhetsområde som drabbats mycket av pandemin är programverksamheten. Aktiviteter har ställts
in, flyttats fram och ställts in igen på grund att museet
återigen stängde i oktober. 2020 har varit ett omtumlande år med planer som gått i stöpet och ett stort
förändringsarbete till följd av detta. Det har dock varit
till godo i många hänseenden, hela verksamheten har
setts över och effektiviserats.

VÄSTERHAVSVECKAN
Västerhavsveckans programpunkter skedde inne på
Bohusläns museum men även utanför där bland annat
våra egna marinarkeologer visade upp utrustning
och pratade om sitt viktiga arbete. Den traditionella
natur-och kulturkryssningen med m/s Byfjorden i
Havstensfjorden och Orust-Fräkne fjord fick inskränkas
till 50 deltagare pga Covid-19.
UDDEVALLA ECO FILM FESTIVAL
Uddevalla Eco Film Festival som är en filmfestival där
Bohusläns museum tillsammans med studieförbunden,
Uddevalla kommun, Strömstads kommun, Svenska
kyrkan och Högskolan Väst arbetar för att främja kunskapen om vår natur och miljö genom dokumentärfilm
och olika programpunkter. Årets upplaga var ett helt
digitalt arrangemang med film och föreläsningar om
allt ifrån biologisk mångfald till elbilar och workshops i
hur man på bästa sätt tar hand om sin hemelektronik.

Nya tekniska lösningar har tagits fram och bland annat
vid de senaste vernissagerna. Vi livestreamade då med
gott resultat. Fokus har skiftat från att erbjuda en fysisk
mötesplats till att arbeta mer med digital förmedling.
Våra lokaler har setts över och förslag på utveckling
har arbetats fram av program och konferensverksamheten där vi mottagit kunders önskningar, men även
arbetat mycket med omvärldsbevakning. Vi tror att det
är ett måste för hänga med i den nya digitala värld vi
lever i med direktsända programpunkter och digitala
konferenser.

BOHUSLÄNS MUSEUM – EN BIOGRAF
I led med den tekniska utvecklingen som främjats
under året har programverksamheten fokuserat mycket
på att utveckla Hörsalen ännu mer vad det gäller att
erbjuda Uddevalla med omnejd en arena för att se dokumentärer, konstfilmer och kvalitetsfilm. Detta arbete
påbörjades för några år sedan med installation av
den digitala bioprojektorn, nu har vi tagit det ett steg

Trots att det varit ett svårt år arrangemangsmässigt
har vi kunnat erbjuda ett varierat och rikt programutbud med workshops, lovprogram, föreläsningar, filmvisningar och konserter. Programpunkterna har varit
välbesökta och vi har kämpat för att vara en arena för
vår publik trots alla hinder.
13
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längre och registrerat Bohusläns museum som biograf.
Detta innebär att vi får tillgång till ett ännu bredare
utbud av titlar som vi kan erbjuda våra besökare, och
till följd av detta en möjlighet till biljettintäkter som vi
inte haft tidigare. Målet för biografverksamheten är att
den ska komma igång 2021 tillsammans med Uddevalla
konstförening och Filmis Uddevalla Filmstudio som
samarbetspartners. Det öppnar även fler dörrar med
möjlighet till större samarbeten i landet men även i
Europa.

tagit tillvara möjligheten att se över och fräscha upp
våra lokaler. Under året har vi påbörjat arbetet med
att konceptutveckla konferensverksamheten, uppdatera våra interna bokningsförfaranden, sett över våra
administrativa delar och skapat tydliga riktlinjer gällande bokningsvillkor under rådande situation och inför
framtiden. Nya rutiner har implementerats tillsammans
med Besöksservice och våra lokalvårdare för att på ett
säkert sätt genomföra konferenser och motverka smittspridningen. Vi har kompetensutvecklat personal via
webbinarier och digitala kurser inom fler olika områden.

KONFERENS
Konferensverksamheten har precis som våra övriga
publika delar påverkats mycket under större delen av
året. Under perioden museet var öppet ökade efterfrågan från mindre mötesgrupper som krävde större
lokal för att kunna följa restriktionerna kring avstånd
under våra öppna perioder. Dessutom en ökad efterfrågan kring digitala lösningar, vilket är ett av våra
nuvarande utvecklingsprojekt. Bakom kulisserna har vi

Under 2021 fortsätter arbetet med att i större utsträckning söka nya kundkontakter och samarbetspartners
samt utveckla marknadsföringsåtgärder samt nya
kanaler.
HUMORKONFERENS
Bohusläns museum och Riksantikvarieämbetet arrangerade en humorkonferens i början av 2020. Konferensen

Humorövningar tillsammans med Kajsa Englund, skådespelare, clown och pedagog med hela världen som arbetsfält.
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hölls inom ramen för Utställningslabb en konferensserie
som har till syfte att utveckla utställningsmediet konstnärligt, praktiskt och analytiskt. Denna gång var temat
humor och under två dagar så arrangerade vi en verkstad då vi både fick ta del av Clowner utan gränsers
arbete och vi fick också själva utforska humor.

Återkommande samt nytillkomna kunder har informerats med hänvisning till webbshopen. Via sociala
medier som Facebook och Instagram, återlanserades
webbshopen inför julen och hemsidan uppdaterades
då med förtydligande information samt vägledning,
för att kunden enkelt skulle hitta till den. Under året har
webbshopen utvecklats med fler produkter och kategorier. Bland annat har ett par storsäljande produkter
lagts till ur butikens bassortiment, som äggostformar,
affischen Färgtradition i Bohuslän - svensk och engelsk
samt boken Bohus Stickning på nytt. Även i webbshopen
märker vi att dessa artiklar säljer bra.

MUSEIBUTIKEN OCH WEBBSHOPEN
Under året har en del av det redan befintliga bassortimentet - tema natur och friluftsliv, fördjupats och
utökats. Ett lyckat koncept med tanke på allmänhetens
ökade intresse för alla de utomhusaktiviteter som blev
ett resultat av Covid-19.
Butiken anpassades yt- och säkerhetsmässigt för att
under de öppna perioderna kunna hålla rekommendationer samt minska smittorisken. Vi har fortsatt även
under nedstängning att öppethålla butik internt för
personal. Sortiment har säsongs - och utställningsanpassats under öppna såväl stängda perioder.
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Utställningar
2020 har Bohusläns museum ett upplevelsebaserat och inkluderande
utbud som attraherar och berör.
Museibyggnadens publika verksamhet har drabbats
hårt av pandemin och utställningarna har inte fått
möjlighet att synas på det vis de brukar. Sammanlagda
antalet utställningar som gått att besöka under 2020
uppgår i 11 tillfälliga och nio fasta. Av de elva öppnade
sammanlagt fyra under det gånga året, medan restesterande överlappade från 2019.

framtida samspel mellan djur och människa i praktik
och föreställningsvärld.
Utställningen utgår från fåglarnas perspektiv, att
berätta utifrån deras ”vi” och ställa det i relation till
människornas/besökarnas ”vi” för att på så sätt ge
en närhet till fåglarna, utställningens huvudpersoner.
Tanken med denna metod har varit att öppna för en
inre, känsloladdad dialog om den storskaliga förändring mänskligheten utsätter inte bara fåglarna utan
hela biosfären för. I utställningen får fåglarna, vars
röster är närvarande i vår vardag, komma till tals. De
får, med väl underbyggda fakta, föra naturens talan.

VI FÅGLAR - FÅGLARNAS EGEN BERÄTTELSE
I utställningen får våra besökare möta både upplevelse
och kunskap om natur, kulturhistoria och konst på ett
nyskapande sätt som väcker nyfikenhet och förundran
och ger möjlighet att själv upptäcka fakta och sammanhang både genom det generösa urvalet av fågelmontage och verkliga föremål och en digital fördjupning. Utställningen blåser liv i museets naturaliesamling
där fåglarna är huvudfigurer i förening med konst och
kulturhistoriska föremål som visar på urgamla och

Målsättningen med utställningen är att möta människors intresse för fåglar och även väcka intresse för
fåglar. Vi har velat visa på hur viktiga fåglarna varit för
människan både som föda, kläder mm men också som

Vi fåglar består av tio olika avsnitt
uppdelat i två olika rum.
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Fåglarna är utställda tematiskt och i en färgstark, stämningsfull miljö där färgsättning, ljus
och ljud har stor betydelse. I Coronatider har det blivit nödvändigt att använda QR-koder
för fågelljuden och fakta om varje fågelart istället för audioguider med hörlurar.

Utställningen erbjuder två
visuella multiscreenupplevelser med tema fåglar som
kosmopoliter och fåglarnas
roll i folktron, mytologin och
konsten. Besökarna omsluts
av stora skärmar med filmer
och dramatisk musik speciellt
komponerad för Vi fåglar.

17
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inspiration i konsten och i folktro och mytologi.
Kombinationen upplevelse och fakta, humor
och lekfullhet, naturliga material, blå inramning
såsom himmelen, har varit det koncept som
museets projektgrupp arbetat fram. Unika texter
om varje fågelart samt fågelläten och bild finns
via QR koder, en lösning som vi kom fram till på
grund av Corona. Två rum med visuella multiscreenupplevelser skapades i samarbete med Jonas
Myrstrand från Studio Jox, med syfte att vi som
besökare skall få känna av att få flyga, att vara
fri som en fågel. Arbetet med Vi fåglar pågick
under hela 2019 med workshops och manusframtagning som fanns färdigt i november 2019.
Utställningen invigdes 19 september 2020.
I utställningen lyfts 140 fågelmontage fram,
framförallt från museets egna samlingar, och får
förmedla klimatförändringar, miljöproblem, och flera
andra aktuella fenomen samtidigt som deras betydelse
kulturhistoriskt lyfts fram i kombination med andra
föremål ur samlingarna. Stor hänsyn har tagits till montagen gällande ljusexponeringen

Biolog och museipedagog Jan Uddén hjälper strandskatan
Olivia att klippa bandet vid invigningen.

Vänster: Lars Jonsson vid pressvisningen av Målningar och studier.
Höger: Lars Jonsson har byggt
vidare på en stark svensk tradition
med djurmåleri och naturskildring
från förra sekelskiftet.
Utställningen visas i två lokaler, här
Jonsonhallen.
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LARS JONSSON - MÅLNINGAR OCH STUDIER
I början av oktober öppnade utställningen Målningar
och studier med den internationellt kände fågelmålaren Lars Jonsson. Utställningen har visats i två
lokaler, Västerhallen och Johnsonhallen, med ett 40-tal
målningar i både olja och akvarell. Flera av målningarna var precis färdigmålade för att visas på museet.
I utställningen har besökarna kunnat få en djupare
inblick i Lars Jonssons akvarellteknik genom filmen
Närvaro producerad av Anders Hanser.

Stefan Edman. Under den tid som utställningen hann
vara öppen alltså mellan 3 oktober och 1 november så
erbjöds besökarna visningar. Utställningen är förlängd
till den 7 mars 2021.
VÅRA UTSTÄLLNINGAR SOM VANDRAT VIDARE
Bohusläns museum fortsätter att samarbeta med regionen och Förvaltningen för kulturutveckling och dess
fristadskoordinator. Vandringsutställningen Fristad har
som syfte att lyfta fristadsarbetet både i Sverige och i
världen och uppmuntra till att fler platser vill bli fristad för hotade författare, journalister och konstnärer.
En vandringsutställning producerades 2018 och har
turnerat i Västra Götaland på ett flertal platser. Under
2020 har utställningen visats på Uppsala länsmuseum.
Nästa plats blir Frölunda kulturhus där utställningen
utökas med Göteborgs nya fristadsstipendiat.

Lars Jonsson har byggt vidare på en stark svensk
tradition med djurmåleri och naturskildring från förra
sekelskiftet exempelvis Bruno Liljefors måleri. I likhet
med Anders Zorn, har Lars Jonsson utvecklat akvarelltekniken till ett mästerskap med vilken han fångar
vattnets rörelse, ljusreflexer, fåglarnas färgvalörer och
fjädrarnas subtila ljusskiftningar. De avbildade fåglarna
reduceras ibland till tecken mot en kaskad av ljus som
omsluter motivet och skapar harmoni i bilden.
Invigningen av Lars Jonsson skedde genom livestreaming. Invigningen bestod bland annat av samtal mellan
Lars Jonsson och miljödebattören och författaren
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Samtidskonst
2020 har Bohusläns museums konsthall en tydlig nationell position
inom det samtida konstlivet med ett internationellt utbud.

Katarina Ekelunds måleri inspirerat av Bohus Stickning

SAMLARE OCH SAMLINGAR
Med Katarina Ekelund, Gunilla Hansson, Jonas Liveröd
och Ingrid Persson Titelman.

textil eller andra föremål. Konsthallen/museet har vid
ett flertal tidigare utställningstillfällen bjudit in konstnärer att förhålla sig till samlingarna, för att på så sätt
skapa nya synsätt och gestaltningar kring dem.

I utställningen Samlare och samlingar lät fyra konstnärer sig inspireras och förhålla sig till museet samlingar, men också till sina egna verk och samlingar
av objekt. Flera av dem gjorde ett urval ur museets
samlingar som har relevans till det egna konstnärliga
skapandet. Det rörde sig om olika typer av objekt, foto,

Katarina Ekelund lät sig inspireras av museets samling
av Bohus Stickning i sitt måleri. Gunilla Hansson, född
i Lysekil, förhöll sig till museets fotosamling från tidigt
1900-tal, där hennes egen personliga historia vävdes in.
20

>BESÖKSMÅLET

Jonas Liveröd fascineras av
samlingar och lät sin egen privata
samling av foton och av udda föremål smälta samman med aparta
föremål i museets samlingar. Ingrid
Person Titelman, född i Lysekil,
arbetar med textil och objekt
som hon ställer samman och som
på ett poetiskt sätt återspeglar
minnen ifrån hennes barndom i
Lysekil och senare vuxenliv.
Utställningen visade en bredd av
konstnärliga material och tekniker,
såsom måleri, foto, collage och
skulpturala installationer.
ART ATTACK - 52 SAMTIDA
KONSTNÄRER
Sommarens utställning Art Attack
i konsthallen gav en ordentlig dos
av samtidskonst. Utställningen
föddes ur Coronakrisen, då vi fick
ändra planerade utställningsprogram och förhoppningen var att
utställningen kunde fungera som
en ”konstattack” för att stimulera
våra sinnen på ett förhoppningsvis
positivt sätt i en osäker tid. När
vi själva och världen i stort möter
utmaningar kan konsten bidra till
reflektion och perspektiv på vår tillvaro kring eviga existentiella frågor.

Ovan: Jonas Liveröds installation framtagen utifrån museet samling
Nedan: Från utställningen Art Attack

I utställningen presenterades
hela 52 samtida konstnärer, där
många av dem lämnat avtryck i
det svenska konstlivet under de
senaste decennierna. Ett flertal är
verksamma eller har sin bakgrund
i Västsverige, några har nordiska
kopplingar framförallt till Finland.
Olika generationer möts i utställningen, några av dem är födda
på 1930-talet, och de yngsta på
1980-talet.
Urvalet till utställningen baserades huvudsakligen på några
samlares verk, där måleri, teckning, skulptur och fotografi ingår.
Utställningen kunde upplevas på
plats i konsthallen, men kunde
också upplevas via 3D- teknik
framför skärmen hemma om man
så vill med fördjupande texter.
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NATHALIA EDENMONT - SEASONS
Nathalia Edenmont väjer inte för livets stora frågor
eller passager. Ofta skildrar hon dem i dramatiska
iscensättningar som påminner om renässansmåleriets
mäktiga tablåer. Överdådiga blomsterarrangemang,
döda djur och fjärilar; allt arrangerat i noggrant uppställda kompositioner. Med ett effektivt bildberättande
och med sitt ibland provocerande innehåll har hennes
verk ofta väckt uppmärksamhet och skapat debatt.
Utställningen omfattar 28 verk.

Utställningen ska korrespondera med museets målning
av Jan Breughel d.ä. (1568-1625) De fyra årstiderna som
ingår i Johnsonsamlingen. Verket är en allegori som
anspelar på de fyra elementen, genom att fyra olika
kvinnor representerar de olika årstiderna/elementen.
Motivet är en slags paradisskildring som visar på
sambanden i naturen, där konstnären sammanför
såväl existerande djur och växter från olika miljöer och
världsdelar som ren fantasi i en och samma bild.
Nathalia Edenmont använder sig av analogt fotografi
och gör noga planerade iscensättningar, som har beröringspunkter med klassiskt måleri både i tematik och
tillvägagångsätt. Med oförvägen nyfikenhet tar hon
sig an svåra ämnen och skildrar människans/ kvinnans
livscykler och livets förgänglighet utifrån en personlig

I utställningen Seasons av Nathalia Edenmont visas ett
urval kvinnoporträtt – många av dem iklädda dräkter
skapade av tusentals riktiga blommor och frukter.
Verken bär på tydliga referenser till konsthistorien.

I den relativt mörklagda konsthallen riktas ljuskällor mot verken
för en dramatisk effekt som verkligen sätter konsten i fokus
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Att hänga upp Nathalias storskaliga verk är ingenting du gör på egen hand.

livserfarenhet. I mötet med Jan Breughels verk sätter
vi människans livscykler i ett mer allomfattande universellt perspektiv – i relation till naturens cykler, årstider
och kretslopp.
I samband med utställningen producerade Bohusläns
museum, tillsammans med filmaren och kulturjournalisten Neta Norrmo, en ny film om Nathalia Edenmonts
konstnärskap. Filmen kommer att visas i utställningen
(ca 20 min).
Invigningen sändes även digitalt. Utställningen är även
tillgänglig i 3D-format.
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Konstpedagogik
2020 är Bohusläns museums konsthall är en angelägen arena för
samtidskonst med en inkluderande pedagogik.
ELEVUTSTÄLLNING 2020
Museets planerade och årligen återkommande utställning med tredjeårselever frän Bild- och form på Sinclair
fick ställas in när museet stängde för publik med anledning av Covid-19. Utställningen gjordes istället om till
en digital produktion där elevernas arbeten visades på
webben.

SKOLLEKTIONER I SEASONS: NATHALIA
EDENMONT HT 2020
Intresset från skolan var stort i början av hösten och ca
25 lektionsvisningar för huvudsakligen högstadiet och
gymnasiet genomfördes från mitten av september fram
till nedstängning p.g.a. Covid-19 i slutet av oktober. Totalt
ställdes 13 inplanerade lektionsvisningar in.

3D-SCANNING AV UTSTÄLLNINGEN SEASONS:
NATHALIA EDENMONT

LÄRARHANDLEDNING SEASONS: NATHALIA
EDENMONT
Med utgångspunkt i utställningen har en lärarhandledning för högstadiet och gymnasiet tagits fram.
Materialet innehåller fördjupningstexter kring ett urval
av verken samt referensmaterial och kan laddas ner
digitalt. Lärarhandledningen, det 3D-scannade utställningsrummet samt de filmade presentationerna av
enskilda verk, erbjuds vid sidan av möjlighet till distanslektion, som studiematerial för skolan under perioden
som museet inte tar emot besökare på grund av covid-19.

För att tillgängliggöra utställningen för publik trots
nedstängningen genomfördes en 3D-scanning av
utställningen i samarbete med Melliox. Besökaren kan
vandra runt i salarna virtuellt och ett antal av verken har
försetts med fördjupande texter. Även ett antal kortare
filmer med fördjupande ingångar till ett urval bland
verken har producerats på Bohusläns museum.

Lärarhandledning till
Nathalia Edenmonts Seasons
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SKAPANDE SKOLA SOTENÄS
Under hösten återupptogs Skapande skola-projektet
tillsammans med Sotenäs kommun, Konst och arkeologi, där resterande grupper (fem klasser i åk 0-2) på
nytt bokades in för visning/workshop. Av dessa genomfördes endast två, innan nedstängning p.g.a. Covid-19
återigen var ett faktum. Vår förhoppning är nu att
kunna genomföra resterande tre tillfällen under våren
2021.
APPEN JOHNSON 2.0
Arbetet med projektet att utveckla appen Johnson 2.0
har fortlöpt med ytterligare textkompletteringar (i nuläget har fördjupningstexter till ca 25 verk tagits fram).
Finputsning och optimering av appens funktioner har
gjorts i samarbete med konstnären och apputvecklaren
Johan Ejerblom. Lanseringen av appen har försenats
p.g.a covid-19 och planeras nu till våren 2021.

Lanseringen av Johnson 2.0 är planerad
under våren 2021.
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Pedagogik
2020 arbetar Bohusläns museum utifrån gemensamma pedagogiska
förhållningssätt för att förmedla kunskap, beröra och skapa interaktion.
2020 tillgängliggör Bohusläns museum kulturarvet i landskapet genom
ett utvecklat pedagogiskt utbud, digitalt och på plats, för att skapa
intresse och engagemang hos invånarna, främst barn och unga.
Pedagogisk verksamhet i huset

Ämnet förändras över tid så att Bohusläns museum
snabbt kan fånga upp relevanta frågor idag och belysa
dem. 2020 var temat Covid-19.

Av förklarliga skäl har det pedagogiska arbetet på museet lidit av stängningen och pandemiläget har inneburit försvårade omständigheter för att bland annat
bedriva skollektioner som vanligt. Digitala pedagogiska arbeten går att läsa om i avsnittet ”Det digitala
museet”.

Genom en digital enkät som en kom åt fysiskt på plats
eller via vår hemsida, fick vi in över 200 enkätsvar där
människor berättar hur de upplever vardagen kopplat

LOVAKTIVITETER
Under sportlovet erbjöd museet barnen möjligheten
att bygga fågelholkar och lära sig origami. Intresset
för fågelholksbygget var stort, men i jämförelse
med föregående år var publikströmningen lägre.
Påsklovsaktiviteter genomfördes i mindre skala som
utomhusaktiviteter där fågelexkursioner utgjorde
utbbudet. Nyskapade, digitala filmproduktioner med
påsk-teman och folktro och religion spelades in och
spreds på nätet. Under höstlovet erbjöds besökare
”göra själv”-aktiviteter i huset för att upptäcka våra
tillfälliga utställningar och i slutet av höstlovsveckan
stängde museet.
VETENSKAPSFESTIVALEN
Årets upplaga av Vetenskapsfestivalen genomfördes
digitalt under hösten. Tidigare har arrangemanget
lagts under våren och varit beläget på Göteborgs
universitet. Bohusläns museum medverkade med en
work shop från utställningen Vi fåglar med ingångar
i ämnena arkeologi, biologi och etnologi. Klasser från
hela Sverige deltog i programpunkterna som livestreamades från utställningen i Bävehallen.
BAKOM KULISSERNA
I januari-februari har publik konservering skett vid två
tillfällen och två magasinsvisningar har genomförts.
REALITY-CHECK
Ett pedagogiskt projekt utvecklades 2019 för att kunna
verka i dialog, medskapande och relationskapande
med våra besökare, barn och unga – digital och fysisk.
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till pandemin. En samtidsdokumentation som gav sig
uttryck fysiskt i rummet och på nätet. Till detta arbetade vi med ett programkoncept för att kunna genomföra panelsamtal av de ämnen som mest frekvent
nämndes bland svaren från enkäten.

En dokumentationsfilm om projektet färdigställdes
av Mediapoolen och lanserades digitalt på nätet.
Projektet var finansierat med medel från Skapande
förskola.
SKOLPROGRAM UTOMHUS
Under året hade 27 klasser utomhuslektioner i naturlära. Exkursionerna företogs på skalbankarna eller i
skolornas närmiljöer. Under september och oktober
hölls ett antal stadsvandringar, dessutom genomfördes
ett stort antal skolprogram utomhus i kulturmiljöer i
länet genom den arkeologiska lektionen ”Spår från
förr”. Ett skolprogram utfördes i samband med de arkeologiska undersökningarna i Marstrand.
Ett skapande skola-program med kultur, natur och arkeologi genomfördes vid Lökeberg, Munkedal, för alla
Munkedal kommuns grundskolor. Deltagarna fick följa
med på 800 meters vandring och pröva på uppgifter
kopplade till ämnena vid de olika stationerna.

Arbetet görs i samverkan med Sensus studieförbund
och Uddevalla kommun.

Pedagogisk verksamhet utanför huset
SKAPANDE FÖRSKOLA RE:USE
Projektet Skapande förskola RE:USE, som löpt över
perioden 2019-2020, avslutades på museet den 11 mars
med barn och pedagoger från samtliga åtta förskolor
i norra Uddevalla samt förskolornas rektorer på plats.
Barnen tog del av utställningen och en musikteaterföreställning av Kulturbyrån Gira på temat havet.

Inne i utställningen RE:USE! kunde besökare se filmer och
plsatmaneter som skapats av förskoleelever.
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FÖREDRAG OCH FÖRELÄSNINGAR UTANFÖR HUSET.
Flera föredrag har hållits under början av året, bl.a.
om Bohus Stickning 28 jan, Kulturhuset Fregatten,
Stenungsund, ”Historiebruk – en del av vår samtid”, om
nybyggnation i historiska miljöer, på temadag Upprop
Kulturarv 9 mars i Stockholm, samt om Utgrävningarna
i Hoga, Tjörn den 12 mars.

Museets kulturmiljöpedagogik uppmärksammades
vid EAA:s (European Association of Archaeologists)
årsmöte i augusti liksom konferensen Education VIA
Culture i december, båda i digital form. På EAA var
museet delarrangör för sessionen ”Disseminating and
curating non-visible archaeological sites and significant
cultural landscapes through innovative and sustainable

Endast i början av året,
före Coronaepidemin,
hölls externa föredrag
på plats. Här ”Historiebruk – en del av vår
samtid” vid temadagen
”Upprop Kulturarv”
i Stockholm. Senare
blev digitala möten
det normala, här håller
Kristina Lindholm och
Linnea Nordell digitala
föredraget ”På hamnen,
vid stranden, på fjället”
på seminariet ”Obesutten”, om de obesuttnas
kulturarv.
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ideas”, och presenterade föredraget ”Making Cultural
Heritage Accessible to All through Digital Media”. På
VIA Culture hölls föredraget “We look at old stones
and learn about maths – using Cultural Heritage as
teaching medium in multiple ways”.

Ett deltagande i en världskongress i Aten för förskolepedagogik ställdes in, och genomförs troligen 2021 i
stället.
WORKSHOP ANIMATION VI FÅGLAR
Museet arrangerade i januari 2020 en workshop för
lärare i förskola och grundskola där de fick en inblick
i den kommande utställningen Vi fåglar, en kortkurs
om fågelarter utifrån Bohushallen, kurs i animation
och vilka appar som går att använda samt en verkstad
där lärarna fick prova själva att skapa och animera.
Flera av lärarna tog sedan med sig erfarenheterna
från denna workshop och fortsatte att arbeta med sina
elever kring fåglar, både faktamässigt men även musikaliskt skapande, en klass valde att göra animationer
som sedan ingick i utställningen Vi fåglar.

I oktober hölls föreläsningen ”Är du där, Daftö Galär?”
på Vitlycke museums höstföreläsningsserie.
FÖRSKOLANS DAG
En aktivitet som pågått under flera år är Förskolans
dag och skulle ha genomförts i maj igen, men fick
ställas in pga Corona-läget. Året inleddes med planering för aktiviteter, bl a med ny samarbetspart i förskolan i Hälle. Den inspirationsskrift ”Från dinosaurier
till mormor” som tryckts och skulle lanserats vid ett
boksläpp i april, fick i stället skickas ut, och kompletteras med digitala inspirationsträffar, även en informationsfilm togs fram. En tipsbilaga till inspirationsskriften
producerades och blev klar i december.

Allt från dinosaurier till mormor:
Inspirationsskrift och tipsbilaga.
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Museet ute i landskapet
Kulturmiljövård
2020 arbetar Bohusläns museum för ett hållbart samhälle genom
att vara en aktuell och konstruktiv röst i kulturarvsfrågor och en
efterfrågad kompetens inom kulturmiljövårdeny.
KULTURMILJÖVÅRD LÖPANDE
Museet hanterar remisser främst från kommuner i
Bohuslän, men också från länsstyrelsen. Remisserna
från kommunerna har minskat något sedan vi 2019
meddelat begränsningar i vår kapacitet. De har främst
varit detaljplaner, men också fördjupad Översiktsplan
Strömstad-Skee liksom vindkraft på Skottfjället, samt
ett antal bygglov. Vi har också följt upp det fortsatta
arbetet med detaljplan över hamnområdet i Mollösund,

intressant eftersom bl a framtida översvämningsrisker
ska hanteras i planen. Remisser från Länsstyrelsen rör
oftast kyrkliga kulturminnen, men också andra frågor.
Vi har vidare medverkat vid Mark- och miljödomstolens syn av ett principiellt viktigt ärende på Smögen,
liksom Boverkets fokusgrupp kring förändringar av
allmänna råd för varsamhet mm kopplade till Plan- och
Bygglagen.

Vadboden Enslingen i Tjurpannans naturreservat, ett välkänt fotomotiv i Bohuslän. Vadbodar användes till att förvara de vadar som förr
användes vid sillfisket

30

>MUSEET UTE I LANDSKAPET

Under hösten undersöktes hur kulturarvsfrågor hanteras
vid planering av översvämningsskydd i de kommuner i
Västsverige som av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap har pekat ut som särskilt utsatta för framtida
översvämningsrisker.

Vi har bistått Upplands länsmuseum med råd kring rengöring och övertäckning av runstenar. Vi har besiktigat
och registrerat tomtningslokaler i Sotenäs kommun i
Fornsök, det nationella digitala fornlämningsregistret,
liksom ett antal andra forn- och kulturhistoriska lämningar i bl.a. Strömstad, Orust och Härryda kommuner.

ett samråd med Lysekils kommun i deras arbete med
kulturmiljövårdsprogram.
Bohusläns museum har medverkat vid seminarier
kopplade till en förstudie om att bilda Biosfärområde
Bohuskusten, dels intervjuer, dels slutseminarium den 6
november.

Vidare har vi gett rådgivning i kulturmiljörelaterade
frågor till privatpersoner, föreningar mm, som exempelvis kring historiska gårdstomter och gårdshistoria,
liksom i frågor rörande byggnadsvård, bygglovsprocessen, platsers historia, hantverkare mm. Ett exempel
som kan nämnas var att ta fram kulör till ommålning
av vadboden Enslingen i naturreservatet Tjurpannan,
Tanums kommun. Enslingen är ett känt och återkommande fotomotiv i Bohuslän.

Som ett första steg i arbetet med Kulturmiljö 2030
anordnades en workshop kring Kulturmiljöprogram den
5 mars i samverkan med Länsstyrelsen, där deltagare
från kommuner i hela länet diskuterade upplägg och
innehåll för kulturmiljöprogram.
Arbetet med kulturarvs- och klimatfrågor sker i
Västsvensk Arbetsgrupp för Kulturarv och Klimatfrågor,
där museet varit sammankallande under 2020. Under
våren sammanställdes den kommunvisa genomgång
av hur klimatförändringarna påverkar kulturarvet i
respektive kommun i länet. Under hösten undersöktes
hur kulturarvsfrågor hanteras vid planering av översvämningsskydd i de kommuner i Västsverige som

DIALOG MED KOMMUNER OCH REGIONAL
SAMVERKAN
Vi har haft dialog med flera kommuner under året. En
fysisk träff med Öckerö kommun i januari och digitala
träffar med Kungälvs och Sotenäs kommuner, samt
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av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
har pekat ut som särskilt utsatta för framtida översvämningsrisker (Uddevalla, Stenungsund, Göteborg,
Alingsås, Borås, Kungsbacka, Halmstad), vilket presenterades i rapporten Kulturvärden och översvämningshantering i särskilt utsatta västsvenska tätorter
– nuläge hösten 2020.

ANTIKVARISK MEDVERKAN VID
BYGGNADSVÅRDSPROJEKT
Museet har varit antikvarisk medverkande vid flera projekt som rör reparationer och upprustning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Flera av dem är byggKulturvärdesbedömning av kvarnlämningar i vattendrag,
i detta fall på Orust.

KULTURHISTORISKA UTREDNINGAR MM
Arbetet med Orust kulturmiljövårdsprogram, som
inleddes våren 2019, slutfördes i september 2020.
Förutom sedvanliga beskrivningar och rekommendationer gjordes också en analys av hur Orusts
kulturmiljöer påverkas av klimatförändringarna, ett
förslag till kulturmiljöstrategi, och underlag för en
rådgivningsbroschyr.
Vi har genomfört flera kulturvärdesbedömningar i samband med biotopvårdande åtgärder i vattendrag, dels
på uppdrag av Sportfiskarna och dels på uppdrag av
Projekt 8 fjordar. Museet är en efterfrågad kompetens
i dessa sammanhang och dessa utredningar har gjorts
både i Bohuslän och på andra håll i Västsverige.
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Vänster: Hur påverkar klimatförändringarna den kustnära bebyggelsen? I arbetet
med detaljplan för Mollösunds hamn måste man ge möjlighet för att i framtiden höja
dessa sjöbodar för att klara kommande höga havsnivåer. Museet har haft en aktiv
del i dialogen med Orust kommun kring detta.
Nedan: Hälleviksstrand, en av kulturmiljöerna på Orust.

nadsminnen, som Strandska huset i Kungälv, ”Bikupan”
på Gustafsberg, Bremerska villan på Kalvsund. Vi
har också följt arbeten på ”Åkes gård” i naturreservatet på Ramsön, Stenungsund, liksom på Nösunds

hamnmagasin, en byggnad på Hälleviksstrands varv,
Sigurd Olssons speceriaffär på Mollösund och interiöra
arbeten i Villa Solfrid på Tjörn, ägd av Elin Sundbergs
stiftelse. Vi har också medverkat vid byggnadsvårdslägret på bostadshuset i Näverkärrs
naturreservat på Härnäset i
Museet har varit antikvarisk medverkande vid takreparationer på Hälleviksstrands varv.
Lysekil, anordnat av Slöjd och
Varvet är ett av de få som kan hantera större träfartyg, bl a har museets Sandö varit här på
reparation.
Byggnadsvård på Nääs. Vi har även
reviderat vårdplanen på Näverkärrs
gård.
Antikvarisk medverkan vid arbeten
på Näverkärrs gård Vi har också
stöttat med rådgivning i frågor
kring solpaneler på Mjölkeröds
gård i Tanum (byggnadsminne
liksom frågor om upprustning av
1700-taletsbyggnaden på Ängö
gård. Vidare ett antal rådgivningstillfällen till enskilda fastighetsägare i frågor om renovering,
bygglovsfrågor mm.
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Antikvarisk medverkan vid arbeten på
Näverkärrs gård. Färgsättningsfrågan diskuteras utifrån färgprover.

KYRKLIGA KULTURMINNEN
Museet har bistått Svenska kyrkan i sitt omhändertagande av kulturvärden i kyrkor och på begravningsplatser, genom rådgivning, genom remisshantering
kring tillståndsfrågor och genom att vara antikvarisk
medverkande vid kyrkorenoveringar. Under 2020 har
vi följt slutfasen på den stora invändiga renoveringen i
Kareby kyrka, liksom reparationer på Djurhults kapell,
Grinneröds, Jörlanda, Herrestads, Näsinge, Smögens,
Spekeröds, Uddevalla och Öckerö gamla kyrkor,
liksom begravningskapellen Kvastekulla i Partille och
St Mikaels i Uddevalla, samt Hede bårhus. Under
hösten har också arbeten på Hälleviksstrands kyrka
startats, som kommer bli relativt omfattande. Vidare
reparationer av kyrkogårdsmurar, där framförallt de

kring Mollösunds gamla kyrkogård varit stora, men
också i Foss, Morlanda, Torp och Östra kyrkogården i
Uddevalla. Vi har också arbetat med en kulturhistorisk
inventering med tillhörande vård- och underhållsplan
för kyrkogårdarna i Uddevalla stad.
INFORMATION PÅ BESÖKSMÅL
På Gustafsberg har en större informationsinsats genomförts, genom att 19 mindre och fem större skyltar
satts upp. Museets arbete med underlagsmaterial,
layout, skyltdesign mm skedde 2019, på uppdrag av och
i samverkan med Destination Uddevalla.
För Informationsplats Kungstorget i Uddevalla, där
museet har tagit fram informationen och gjort form
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Antikvarisk medverkan vid
kyrkorenoveringar, här upp
startsmöte för ommålning av
Hälleviksstrands kyrka

givningen, inleddes arbetena på plats under hösten
2020. Under hösten gjöts grundläggningen, och i
december 2020 påbörjades murningen. På grund av
förseningar har invigningen fått skjutas fram till 2021.

För kulturarvsföreningarna har besökmålsutveckling blivit en allt viktigare fråga. För att presentera
föreningarnas besöksmål, har en samverkan inletts
med Förvaltningen för Kulturutveckling för att med
filmer presentera dessa i Västra Götalandsregionens
Kulturkatalogen Väst. Detta synkas med metodiken i
Hembygd 2.0- hitta berättelsen.

KULTURMILJÖSKYLTAR GENERELLT
Det finns en löpande efterfrågan av nya eller omtryckta skyltar från kommuner, föreningar och privatpersoner, vilket vi dock har haft svårt att uppfylla. Inom
den regionala fornvårdsgruppen har inletts en diskussion som fortsätter under 2021 om hur man ska kunna
hantera detta.

Museet har stöttat hembygdsföreningar i vården av
kulturhistoriskt värdefulla byggnader, genom rådgivningsbesök vid kvarnar och hembygdsgårdar, liksom att
vi har varit antikvarisk medverkande vid upprustningar
stöttade med bidrag.

SAMVERKAN OCH STÖD TILL
KULTURARVSFÖRENINGARNA
Från mars månad har många fysiska träffar för föreningarna ställts in, vilket har påverkat arbetet med
föreningsutveckling. Föreningarna har under året fått
råd och stöttning, kring inställda årsmöten, aktiviteter
osv, liksom extra många mailutskick och nyhetsbrev
med information, råd och tips till föreningarna. ”Allt
berättar historia”, kopplat till kulturmiljöerna på Orust,
var avsett att slutföras under 2020, men på grund av
pandemin har inventeringsarbetet saktat in, och inte
kunnat slutföras. Studiecirklar i föremålsvård har fått
ställas in.
I satsningen Landskapsobservatorium Västra
Götaland, som drivs av Förvaltningen för
Kulturutveckling, ska bl. a. kulturarvsföreningar arbeta
med historiska landskap tillsammans med skolor, och
av Bohusläns hembygdsförbunds föreningar är Kville
och Bokenäs hembygdsföreningar med. Även detta har
påverkats av pandemin, men digitala träffar och inspirationsföreläsningar och informationsfilmer har ändå
genomförts.

En av de nya informationsskyltarna på Gustafsbergsområdet.
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Samlingar och Kunskapsuppbyggnad
2020 är Bohusläns museum ledande i kunskapsuppbyggnad av
Bohusläns historia och kultur, speciellt den maritima, genom en
systematisk kunskapsuppbyggnad för våra prioriterade målgrupper i
samverkan med akademin och andra organisationer.
ARKEOLOGISKA UPPDRAG
Vi har under året genomfört ett stort antal uppdrag.
Vi har haft 22 landärenden varav sju undersökningar i
form av schaktningsövervakning i framförallt Uddevalla,
men även Trollhättan och Åmål; tio utredningar i
Hogenäs Sotenäs kommun (inför laxodling), vägutredning, Källvik, Grebbestad mfl; tre förundersökningar t
ex längs väg 679 och två slutundersökningar dels kring
Järntorget i Göteborg och dels av Kv Korvetten på
Marstrand.

en förundersökning av en submarin stenåldersboplats
och omfattande dokumentationsarbete av vrak funna i
Masthamnen, Göteborg.
Därutöver har vi haft tio osteologiska uppdrag inklusive
osteologisk fältmedverkan vid slutundersökningar av en
stenåldersboplats och gravar utanför Alvesta. Under
året har vi också färdigställt 28 rapporter.
NYA LÖDÖSE
Museet har jobbat med stratigrafisk berättelse för
några av stadsgårdarna i Nya Lödöse. Stratigrafisk
berättelse innebär att alla kontexter gås igenom för
att ta reda på vad som har hänt på en plats krono

Dessutom åtta marina uppdrag; fem sonargranskningar
bland annat i Ystad, Vänern och Göteborg; en antikvarisk
medverkan vid täckning av ett vrak i Marstrands hamn;

Vänster: Tomter. Nedan 1: Undersökningar i Gamlestaden med
synliga tomter. Nedan 2: Lager.
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Scannerdata från utrdeningen.

logiskt. Det går att se hur husen är uppbyggda, bränder,
renoveringar, utbyggnader osv. Det går även att se vilka
aktiviteter som har skett på stadsgårdarna, vilka delar
som har varit bostäder, fäbodar, verkstäder mm. Även
foton, fynd och annan dokumentation gås igenom för
att kunna bygga upp en stratigrafisk berättelse.

eller andra synliga lämningar. Då det dessutom finns
potential för submarina stenåldersboplatser har projektet haft en underkonsult som är expert på just detta.
Genom granskningar av sjöbottens hårdhet genom
så kallad multi beam-data går det att avgöra var
potentialen är störst för att påträffa dessa lämningar.
Utredningen är nu inne på rapportstadiet och har resulterat i ett antal indikationer som bör dykbesiktas.

Det är stadsgårdarna i stadens västra delar som vi har
jobbat med, i närheten av stadens hamnområde. I de
här delarna av Nya Lödöse har det främst varit olika
hantverkare som har levt och verkat. Här fanns spår
efter metallgjutning och verkstäder där smeder har
varit verksamma.

ORUST KÖPSTAD/ VIKINGATIDA ORUST
I projektet om Orust Köpstad har museet med stöd
av experter återskapat det relevanta landskapet i
spelmotorn Unreal Engine 4 med hjälp av höjddata
hämtade från den optiska mätinstrumentet Lidar, och
infört vatten vid den nivå som lantmäteriet anger för år
1000. Därutöver har digitala 3D modeller tagits fram av
byggnadssegment som kan användas för att sätta ihop
en variation av hus, båtar och skepprekvisita som kan
ge liv åt platsen; av träd utifrån arkeobotanik. Därefter
placerat relevanta modeller i det digitala landskapet
för att visualisera en möjlig Köpstad.

YSTAD FARLED:
Då Sjöfartsverket planerar att muddra farleden in till
Ystad hamn har marinarkeologerna genomfört en arkeologisk utredning, etapp 1. Farleden ska muddras ned
till ett minsta djup av 9,5 m samtidigt som muddermassorna ska dumpas på en yta längre ut till havs. Arbetet
har bestått av att granska geofysiska data från en så
kallad side scan sonar, i syfte att påträffa skeppsvrak

Orust vikingastad
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Mål: 2020 är Bohusläns museums
samlingar och kunskaper
tillgängliggjorda på ett sätt som
attraherar barn, unga och forskare till
bruk, medskapande och interaktion.

Stenlagd yta 1700-tal

UDDEVALLA STAD
De arkeologiska insatserna i Uddevalla stad 2020
innefattade ett flertal mindre schaktningsövervakningar, bland annat vid Norra och Södra hamnsgatorna, Lagerbergsgatan och St Hellevigsgatan. Den
undersökning i staden som var lite större och pågick
löpande från våren fram till hösten var undersökningen
vid Norra Drottninggatan. Ca 200 meter av Norra
Drottninggatan från Lagerbergsgatan i norr ned till
Norra Hamngatan undersöktes.

Keramikfynd i
1600-talslager
(Bartmankrus)

I de norra delarna påträffades delar av en rustbädd,
och enligt stadsplan 1783 tillhörde tomten änkan till en
kopparslagare, vi fann även ett flertal klipp av koppar
och en längre tråd av mässing på platsen.
I den södra delen av gatan fanns bättre bevarad
arkeologi, där påträffades golvytor och lämningar av
bebyggelse från 1600-talet och fram till branden 1806.
Fyndmaterialet i området bestod mestadels av djurben
och keramik. Makroprover togs här med resultat som
bland annat påvisade viss odling av pors och tobak.
38

> S A M L I N GA R O C H K U N S K A P S U P P BYG G N A D

Grebbestad medverkat med utredningar på platsen
sedan 2019. Här pågår ett arbete för att bygga en förbifart där arkeologerna genomförde en vägutredning
några hundra meter från riksintresset Greby gravfält.
Det är en miljö rik på gravar och hällristningar runt
den gamla torvmossen invid Greby gravfält. Vi kunde
konstatera två gravfält till bara några hundra meter
därifrån, och utöver detta ett antal boplatser.
FOU- PROJEKT
Utveckling i Bohusläns museums forskningsverksamhet
under 2020 kan delas upp i tre viktiga områden. Främst
har flera medarbetare drivit projekt kring uppbyggandet och förmedling av kunskap om kulturarv,
människor och deras omgivning i Västsverige, från
förhistoriska perioder till idag. De första artiklarna i
museets webbaserade Kunskapsbanken som sätter
digital tillgång till arkivmaterial i centrum. I ett annat
projekt används fotografiskt och skriftligt källmaterial
från förra sekelskiftet för att kartlägga politisk organisation och aktivism för kvinnlig rösträtt i Bohuslän.
Forskningen i källmaterialet bidrar till nya, kreativa
sätt att blanda fysiska besök med digitala tvärsnitt, så
att platser, fotografier, brev och tidningsartiklar kan
tillgängliggöras på olika sätt för publiken.

Skafthålsyxa från yngre stenålder eller äldre bronsålder, påträffad
dag 2 av utredningen. Hogenäs, Sotenäs kn.

FLERA FORNLÄMNINGSFYND VID HOGENÄS
Vid Hogenäs utanför Kungshamn, gjorde vi under året
en av de större utredningarna museet har genomfört.
Planer för en laxfabrik innebär att ett område på 140
hektar ska totalexploateras. Direktiven var enkla; hitta
alla fornlämningar. Resultaten överträffade alla förväntningar och totalt hittade vi 45 nya fornlämningar och 11
övriga lämningar. I området finns idag 71 fornlämningar
registrerade varav 37 är boplatser, utöver dessa gravar,
hällristningar, gårdstomter, skogsbrukslämningar och en
kvarnmiljö. Går byggplanerna vidare avses alla dessa
lämningar undersökas inför borttagande.

Det andra viktiga området för forskningsutveckling är
reflektion och spridning av medel och metodik för förmedling och lärande. Några av de projekten har redan
nämnts, såsom Platser att besöka, samarbetet med
Tillgänglighetsdatabasen för att utveckla tillgång till
kulturlandskapets och Från dinosaurier till mormor.

FLER GRAVFÄLT I NÄRHETEN AV GREBY GRAVFÄLT
Vi har i samband med byggnationer vid östra

Bild: Helt okänd stensättning under mark, endast ett par stenar stack upp i grästorven, och
del av ett av Tanums nyupptäckta gravfält.
Grebbestad, Tanums kn.
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Bild: Helt okänd stensättning under mark, endast ett par stenar stack upp i grästorven, och del av ett av Tanums nyupptäckta gravfält. Grebbestad, Tanums kn.

Det tredje området täcker vad skulle anses som mer
traditionell akademisk forskning, där medarbetare
från Avdelningen för uppdrag och projekt har påbörjat
nya undersökningar i Bohusläns förhistoria. Museets
osteologer har påbörjat en förundersökning om vad
Bohusläns kökkenmöddingar kan berätta om de jägare
och samlarna som etablerade sig och bodde i regionen
under hela stenåldern. Ytterligare ett projekt på området involverar undersökningar av vad vi i arkiv och
i marken kan belysa om Lilla Joreds rika järnåldersgravar och guldfynd som grävdes upp men som knappt
dokumenterades under tidigt på 1800-talet.
En viktig aspekt av museets FoU verksamhet är att
många medarbetare har ansökt om extern finansiering
och flera ansökningar har beviljats. Ett viktigt mål för
2021 är att öka framgången i extern finansiering av
forskningsprojekt. Vi har nu systematiskt registrerat
ansökningar och efter 2021 kommer vi att kunna rapportera och analysera utveckling av extern finansiering,

samt akademisk och populärvetenskaplig publicering
och förmedling.
MARITIMA RISTNINGAR
Dokumentationerna har fortsatt på Hamnholmarna utanför Fjällbacka och vi har under tiden upptäckt många
nya ristningar. Ristningarna har gjorts rena, målats i,
och fotodokumenterats med bl.a. 3D-fotografering,
liksom att de mätts in med GPS. I början av september
genomförde vi en släpljusdokumentation, dvs belysning
av ristningar i släpljus på kvällen, i samarbete med
Vitlycke museum. I släpljus syns ristningar bättre. Under
årets arbete har många spännande nyfynd gjorts, bl.a.
ett inristat kvarnspelbräde. Dokumentations och rengöringsarbetet försenades p g a pandemin, och kommer
slutföras under våren 2021.
I samband med att jord avlägsnades där ett sophus
stått i omedelbar närhet till några av ristningarna,
gjordes flera fynd. Fynden utgörs av keramikskärvor,
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kritpipsfragment och slagen flinta och är av samma typ
som i hamnkulturlagret på bottnen av hamnbassängen.
Fynden dateras till 1500 - 1700-tal.

hela samling av båtritningar är därmed digitaliserad
och arbete med katalogisering i Primus med publicering
på DigitaltMuseum kan påbörjas.

En långsiktig informationslösning saknas för
Hamnholmarna. En temporär informationsskylt har
därför tagits fram i samarbete med Västkuststiftelsen,
och för att kunna ta fram en mer långsiktig lösning har
medel sökts hos Länsstyrelsen.

I samlingsdatabasen Primus finns vid årsskiftet 2020
387 462 objekt (256 038) fördelat på: kulturhistoria och
arkeologi: 203 739 (72 354),konst: 3 738 (3 715), foto: 179
331 (179 315), film: 628 (628) Siffror inom parentes avser
december 2019. Ökningen inom kulturhistoria och arkeologi är fr. a. de drygt 131 000 arkeologiska posterna
som överfördes från den tidigare databasen SOFIE.

SAMLINGSFÖRVALTNING OCH DIGITALISERING
All arkeologisk föremålsdata från gamla databasen
Sofie har under 2020 konverterats till den nuvarande
Primus, detta efter flera års utvecklingsarbete. Det rör
sig om drygt 131 000 poster. Flera testkonverteringar
gjordes, innan den definitiva konverteringen skedde i
maj. Efter konverteringen inleddes arbetet med att förbättra och kontrollera datainnehållet. I och med detta
är hela museets föremålssamling överförd till Primus.
Nu återstår att konvertera uppgifter om enskilda
arkiv, vilka idag finns i en annan databas, Visual Arkiv.
Även Bohusläns Föreningsarkivs fanor, som förvaras i
Textilmagasinet, har registrerats i Primus. Med registrering i Primus följer möjligheten till tillgängliggörande via
DigitaltMuseum.

Under året har närmare 7 212 föremålsposter (kultur
historia och konst) och 62 238 (arkeologi) i Primus
uppdaterats med nya eller ändrade uppgifter.
Föremålsfoton har kopplats till aktuellt material, ca
1 960 nya bilder under året. För de 203 739 objekten
kulturhistoria och arkeologi finns idag 48 310 föremålsfoton kopplade till 39 018 av objekten, och för de 3 738
konstobjekten finns 5 106 föremålsfoton kopplade till 3
394 objekt, alltså fler än ett foto per objekt.
I arbetet med samlingsförvaltning och registervård
sker löpande komplettering och justering av uppgifter,
katalogisering av nyförvärv och äldre okatalogiserat
material, koppling av bilder till föremålsposter etc.
Som exempel kan nämnas närmare 700 objekt som
skänktes eller inköptes till Uddevalla Museum åren
1943–1955, och som i stort sett saknat proveniens, och
som nu uppdaterats med material hämtat ur dåvarande

Museets samling av båtritningar från Bröderna Olsons
varv i Skredsvik och från Allmags varv på Orust har
skannats med hjälp från Museiföreningen Sveriges
Fritidsbåtar - Veteranbåtsföreningen MSS. Museets

I och med att den arkeologiska samlingen nu finns i Primus, kan den också tillgängliggöras via DigitaltMuseum. Ett första urval lades ut under
hösten, arbetet fortsätter de kommande åren.
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Bild: En av fåglarna i museets
naturaliesamling, en vittrut från
1873.

museivaktmästare Evert Branders dagboksjournaler.
Arbetet med uppordning och iordningställande av föremål efter installation av kompaktsystemet häromåret
har också fortsatt.

arbeta tidigare inkommet material. Ett flertal erbjudanden om objekt till samlingarna har avböjts eller är
under beredning. Av det som tagits in till samlingarna
kan bl a nämnas båtritningar från Bröderna Olssons
varv, minnessaker från Skagerrackslaget 1916, memoarer av Signe Hellberg (1878 - 1953) från barndomen
i Uddevalla, Bohus stickning nytillverkade plagg av
Solveig Gustafsson, ett litet bord och en spegel från
fotograf Maria Lundbäcks (1857-1927) ateljé konstverket
”Collage The Collectors (a love affair with objects)”
av konstnären Jonas Liveröd, liksom en oljemålning
av Mea Lindeberg (1869 - 1947). Museet tog också in
”Roskildebroderiet”, ett större broderi tillverkat 2008 av
Täcklebo Broderiakademi och som i 27 scener beskriver
Bohusläns äldre historia fram till 1658, samt material
från Greenpeace Nordens demonstrationer i Lysekil
hösten 2020 med anledning av Preem AB:s ansökan om
utbyggnad. En gallring av konstnären David Lundbergs

En studie vid Lunds universitet (Museologi) under våren
jämfördes tre förvaltarplaner: Bohusläns museums,
IKEA museum och The Metropolitan Museum of Art i
New York. Jämförelsen visade förvånansvärt många likheter mellan policydokumenten, trots museernas skilda
särarter och olika storlek. Museets förvaltarplan, som
antogs av styrelsen 2016, ska uppdateras 2021.
För Primus och för publicering på DigitaltMuseum
har en stor mängd föremålsfoton tagits, bl. a. fåglar
till utställningen Vi fåglar, föremål kopplade till C G
Bernhardson, och fyndfoton för arkeologiska verksamheten. Flera utställningar har fotodokumenterats.
FÖREBYGGANDE KONSERVERING
Under året har sanering mot långsprötad silverfisk fortsatt, med hjälp från Anticimex. Detta påbörjades i april
och har fortsatt under maj. Magasin och utställningshallar, samt vissa förråd, har sanerats. Uppföljningen
i juni visade på en stor förekomst i de publika utrymmena, och en efterkontroll i september indikerade att
vårens saneringar haft god effekt. Saneringsarbetena
kommer att fortsätta.

En av fällorna för långsprötad silverfisk som står i anslutning till
golvlisten där de gärna gömmer sig.

I november och december inträffade flera fel på klimat
anläggningarna, vilket främst drabbade konsthallen
med kraftiga fluktuationer i klimatet som följd.
INSAMLING
Under 2020 har museet haft fortsatt insamlingspaus
med endast begränsad insamling, bl. a. för att be42
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Roskildebroderiet från Täcklebo broderiakademi,
broderat 2008 då det var 350 år sedan Bohuslän blev
svenskt.

drygt 300 verk pågår, liksom gallring av föremål överrepresenterade i samlingarna. 30 fågelmontage har tagits in till samlingen, några överförda från pedagogiska
samlingen, men ett 20-tal är nyförvärv.

Ett annat exempel är fynd som gjordes häromåret av
en privatperson i Skee, i form av metallföremål troligen
från järnåldern (nål, hänge, ringar) och som fyndfördelats till museet. Ytterligare några av de föremål
som upphittaren skulle få behålla har denne skänkt till
museet (fragment av bronsspänne och dekorerat bronsbleck). Fyndbilden från platsen pekar på att fynden
kommer från sönderplöjda järnåldersgravar.

Vi har också tagit emot arkeologiskt material insamlat
genom fyndfördelning enligt Kulturmiljölagen, såväl
från museets egen arkeologiska verksamhet, som från
andra aktörer. Här kan nämnas att museet har tagit
emot merparten av det omfångsrika och vetenskapligt
betydelsefulla stenåldersmaterialet från grävningarna
vid Huseby Klev på Orust 1992-1994. Undersökningarna
gjordes av Statens Historiska Museer (Numera
Arkeologerna) och har sedan 2011 varit fyndfördelat till
Bohusläns museum.

UTLÅN
Flera förfrågningar om utlån har inkommit under
året. Mest tid har fått läggas ett utlån av Zorns Étude
éclairage, en av målningarna i Johnsonsamlingen, för
en utställning som visas på både Nationalmuseum och
Kunstmuseum den Haag. Coronaepidemin ledde till
ändringar i tidplan och turordning, men i september
kunde verket transporteras iväg till Haag. Utställningen
där hann få fina recensioner innan Kunstmuseum den
Haag fick stänga igen. Mellan februari och augusti
planeras målningen visas på Nationalmuseum.

Rengöring och
tillståndsbedömning av
arkeologiska
föremål.

En förfrågan från Bonniers konsthall om att låna
Svenskt vattenfall av Marcus Larson, också i
Johnsonsamlingen, föranledde en konservators
besiktning med åtföljande åtgärdsprogram, eftersom
målningen delvis är i dåligt skick. Utlånet blev dock inte
av och målningen åtgärdades därför inte.
Till Statens Historiska Museer finns utlånat material
från resandebosättningen på Snarsmon, detta utlån
har förlängts. Museet har ett svärd inlånat från samma
museum, även detta lån har förlängts.
Göteborgs Konstmuseum vill 2021 låna sex verk av
konstnären Stina Forssell, ett utlån som har för
beretts under hösten. Skaftö Folkets hus kommer låna
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Anders Zorns Étude éclairage. Etiketterna
på baksidan av ramen skvallrar om tidigare utlån.

 ålningar av C G Bernhardson, ett utlån som ställts in
m
men som blir aktuellt under 2021.
TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV SAMLINGARNA
Samlingarna har använts såväl till museets egna utställningar och projekt, som av externa parter. Föremål
har förberetts för utställningar, och sedan tagits om
hand i samband med utställningarnas nedtagning, som
exempelvis konstutställningen Birger Simonsson med

ca 120 målerier och skisser, utställningen Samlingar
och samlare med vård, montering och arrangemang av
närmare 60 objekt. Största insatsen var inför Vi fåglar
där det bl. a. gjordes konserveringsinsatser på över 100
fågelmontage. Motiven på de nya gardinerna i museets
entré utgörs av föremål ur museets samlingar.
Under året har flera forskare och studenter besökt
museet för att studera samlingarna, exempelvis med
44

> S A M L I N GA R O C H K U N S K A P S U P P BYG G N A D

avseende på Bohus Sticknings produktioner som återskapats för nyproduktion. Vidare har Susanne Eriksson,
knuten till Högskolan i Dalarna, gjort ett konstnärligt
projekt med anknytning till en algsamling i bokform som
finns i samlingarna. Digitala bilder av torkade alger
i boken jämte nytagna undervattensfoton av samma
alger har visats i en digital utställning.
Löpande externa bildbeställningar har levererats, museet får 1-2 bildbeställningar varje vecka. Vi har lämnat
fotounderlag till Wikimedia Sverige inför artikelkampanj med koppling till romer och romsk kultur, liksom
till konstnären Mia Frankdeal, som har haft uppdrag
av Kulturnämnden i Uddevalla att göra konstnärlig
gestaltning för Maria Lundbäcks plats på Kungstorget i
Uddevalla.

Höger: Ett stort antal fågelmontage iordningställdes för
utställningen Vi Fåglar.
Nedan: Flera av fågelmontagen
är gamla och krävde insatser för
att kunna visas. Här exempelvis
en stare som fått ny näbb.

Vänster: Algsamlingen i bokform, före och efter
iordningställande. Bilder av alger i boken har
visats i en digital utställning jämte nytagna
undervattensfoton av samma alger
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Organisationen
RÄTTIGHETSBASERAT ARBETE
Museet är engagerat i MR-frågor och har infört ett till
stora delar rättighetsbaserat arbetssätt som bygger
på tillgänglighet, delaktighet och transparens. Museet
ingår i Nätverket för människorättsbaserat arbetssätt
i Västra Götalandsregionen. För att utveckla de rättighetsbaserade arbetssätten genomförs så kallade ”MRforum”, till exempel workshops m.m.

En god och professionell, administrativ service gentemot både den interna verksamheten, såväl externa
förfrågningar är viktiga. Det är en viktig och grundläggande förutsättning för att museets övriga verksamheter ska ha goda möjligheter att bedriva sin
verksamhet. I den administrativa servicen ingår bland
annat posthantering, diarieföring, arkivering av våra
tjänstehandlingar, beställningsservice för resor/hotell,
inköp av exempelvis kontorsmaterial, hygien-/städartiklar, mobiltelefoner samt allmän stöd vad gäller inköp
och handlingar.

ARBETSPLATSEN BOHUSLÄNS MUSEUM
Vårt mål är att Bohusläns museum ska erbjuda en
trygg, kreativ, utvecklande, välorganiserad och inbjudande arbetsmiljö. Arbetsmiljörelaterade frågor
är därför en prioriterad och självklar del i museets
dagliga verksamhet och något vi genomför löpande
i samband med ledningsgruppens och samverkansgruppens möten. Arbetet innebär bland annat att följa
upp och se över rutiner och styrdokument, genomföra
och följa upp skyddsronder samt planera och genomföra och följa upp medarbetarenkäter och risk- och
konsekvensanalyser.

KOMPETENSUPPBYGGNAD
Det är av stor betydelse för både verksamheten och
personalens utveckling att kunna berikas av kompetensutveckling. Kunskapspåfyllnad och nätverkande är
ständigt aktuellt. Museets personal deltar fortlöpande i
seminarier och utbildningar som stärker både generell
och ämnesmässig kompetens. I flera fall har vi också
deltagit som föreläsare vid sådana seminarier.

Besökarcitat:

”Tack för en mycket

underhållande och
upplysande underhållning.
Har bestämt att Bohusläns
museum ska bli ett av mina
kommande utflyktsmål.”
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Bohusläns museum
Styrelse

Museichef

Ledningsgrupp
Enhetschefer
Ekonomiansvarig

Kulturmiljövård

Uppdrag & projekt

Publikverksamhet & utställningar

Samlingar

Administration & service

TVÄRGRUPPER

Mänskliga rättigheter
Insamlingsgruppen
Utställningsgruppen
Forskning & utveckling
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Kompetensutveckling och deltagande i olika
kurser och konferenser
Efter att de flesta seminarier fr o m mars ställdes in pga Corona, har det under resten av året
varit ett antal seminarier mm som hållits digitalt.
ATM (arkeologi, teori och metod) i Göteborg, januari; Konsulentträff 30-31 jan i Jönköping, med
fokus förändringsarbete och Landskapsfrågor; Nätverksträff Interpret Sweden 5 feb, Göteborgs
universtitet; Västsvensk arkeologidag 28 februari; Workshop kulturmiljöprogram 5 mars BM+Lst;
Praxisseminarium för fornlämningshantering via webb 18/4; FOMU (forskning på museer) i Lund;
Interna workshopar/utbildningar i arkeologisk forskning, arkeologiskt fältarbete och efterarbete,
projektutbildning, ArcGISpro; European Association of Archaeologists Annual meeting 2020,
digitalt 26-30 aug, Sveriges museers vår/höst möte 7-8 sept, digitalt
Webbinarium om Ekoturism 8 sept; Seminariet Obesutten 2020 (om obesuttnas kulturarv) 8-9
sept via webben; Nätverksträff för immersiva medier, RAÄ 6-7/10;Samverkansdag Prisma VG
8 okt via webb; Webbinar tillgängliga PDF-dokument 9 okt, Webbföreläsning Mögel, röta och
skadedjur (Johan Mattsson, Mycoteam, Oslo) 15 okt; Länsmuseernas Samarbetsråd Höstmöte
webbinarium 20 oktober 2020; Kultur ITs årliga informationsseminarium via webb 20/10;
Branschforum för konsthantering 2020, anordnat av RAÄ 2-3 nov via webb; RAÄ Skola och
kulturarv 17-19 nov via webb; Samlingsforum ”Människan och samlingen – om etiska frågor i
samlingsförvaltningen” digital konferens 26–27 november; RAÄ digitala bokklubb om Spectrum
(ca en gång/mån); Education VIA Culture 18-20 dec, om kulturarv och förmedling.

I januari anordnades ett valseminarium med deltagare från Riksmuseet, GNM, Nordens Ark,
Artdatabanken m.fl institutioner. Seminariet arrangerades av nätverket Valar.se, som biologerna
på Bohusläns museum en gång initierade tillsammans med biologer och forskare från GNM.
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Bohusläns museums organisation
STYRELSEN:
Västra Götanlandsregionen
Björn Skår 			
ordinarie
Evert Svenningsson
ordinarie
Inga Göransson 		
ordförande
Johanna Ekroth 		
ordinarie
Karin Veres 			
ordinarie
Anibal Rojas Jorquera
ersättare
Carl Forsberg 		
ersättare
Gisela Thureskog 		
ersättare
Lars-Ebbe Pettersson
ersättare
Louise Pettersson 		
ersättare
PERSONAL 2020
Cecilia Ahlsen
Clara Alfsdotter
Ulrika Amnefjord
Håkan Andersson
Unni Andersson
Staffan von Arbin
Madelein Arnoldsson
Karin Backensved
Martin Berggren
Thomas Bergstrand
Tomas Brandt
Helene Carlsson
Delia Ni Chiobháin Enqvist
Elisabeth Corsander
Mikael Eboskog
Frida Edvall Karlsson
Medea Ekner
Marcela Esperanza Kristiansson
Veronica Forsblom Ljungdal
Jienny Gillerstedt
Agneta Gustafsson
Annie Hansson
Pia Hansson
Sofie Henryson
Jan Hubinette
Annelie Isacsson
Eva Jansson
Ann-Christine Johansson

Uddevalla kommun
Annelie Högberg		
Ulla Dahlberg		
Caroline Henriksson
Catarina Brorsson		

1:e vice ordförande
ordinarie
ersättare
ersättare

Bohusläns hembygdsförbund
Gunnar Klasson		
2:e vice ordförande
Mats Ekberg			ordinarie
Björn Jönsson		
ersättare
Ingrid Kennborn		
ersättare

Eirik Johansson
Emelie Järpner
Ulla Karlström
Johan Kvastegård
Håkan Larsson
Astrid Lennblad
Kristina Lindholm
Ingela Lundin
Frederick Löfdahl
Emma Maltin
Tamara Mattsson
Sabina Mittendorf
Fiffi Myrström
Mariette Möller
Linnea Nordell
Ralf Olsson
Oscar Ortman
Viveka Overland
Johan Peterson
Annette Prior
Magnus Rolöf
Marika Russberg
Anna-Lena Segestam Macfie
Petra Skarp
Hannah Stening
Maria Thompson
Sebastian Thoren
Christina Toreld
Mari Trollvik
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Jan Uddén
Cecilia Wingård
Edgar Wróblewski
Agneta von Zeipel
Joakim Åberg
Birgitta Åhlund
Charlotta Ödvall
TILLFÄLLIG PERSONAL
Tavassol Abdi Goransarab
Peter Altvang
Andreas Bohlin
Anna Börjesson
Emilia Börjesson
Frida Clemens
Mattias Frisk
Maja Gustafsson
Andreas Hansen
Robert Hernek
Karl-Arne Karlsson
Kalle Kinnunen
Catja Larsson
Alicia Nykvist
Viveka Overland
Catarina Skanze
Aaron Stutz
Linda Thorsson
Andreas Widerberg
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Tillfälliga utställningar
CIRKUSKVARNEN – I LINDANSAREN REINOS ANDA
8 september 2019 – 26 januari 2020

RE:USE!
30 maj 2019 – 29 mars 2020

En mindre utställning om den cirkustradition som Carl
Otto Andersson med artistnamnet Reino och Elsie
Andersson startade i Uddevalla, Bohuslän. Reino är
en legend i cirkusvärlden, främst för sin omatchade
förmåga att balansera och göra konster på slak lina.
Initiativet utgjorde också en del i att stötta föreningen
Reinos vänners med sitt insamlingsarbete med syftet
att bygga en permanent cirkuslokal för barn och unga
för att få lära sig cirkuskonst.

Vad säger vårt avfall om oss? Genom historien har vi
varit tvungna att ta vara på våra resurser och återanvända dom till något annat när de har gått sönder.
Utställningen erbjudar en tidsresa i sophantering
där även framtidens återvinning finns representerad
genom ny forskning och innovativ 3D-printing. RE:USE!
är den första stora utställningen som har en utställningsperiod på 10 månader. Utställningen var ett
samverkansprojekt mellan Bohusläns museum och ca
30 aktörer.

I SJÖFARARNAS SPÅR - OM MARITIMA RISTNINGAR
I BOHUSLÄN
16 mars 2018 – 16 augusti 2020

SPORTFISKAREN
16 november 2019 – 30 augusti 2020

En utställning med utgångspunkt med foto, föremål
och film som förmedlar kunskap om maritima ristningar
och vad de kan lära oss om sjöfarare och sjöfart för
ungefär 500 år sedan. I fokus står platsen med flest
maritima ristningar, Hamnholmarna i Fjällbacka skärgård. Besökare får även kunskap i det arkeologiska
arbetet med att dokumentera ristningarna och se hur
3D-modeller kan användas som dokumentationsmetod.

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund fyller 100
år och Bohusläns museum öppnade en utställning om
denna omtyckta fritidsaktivitet där en viktig del också
är arbetet med att värna om att bestånden för framtidens fiske. Utställningen innehåller personliga berättelser och sportfiskedon från slutet av 1800-talet och
framåt.
VI FÅGLAR
19 september 2020 – 15 augusti 2021

LARS JONSSON – MÅLNINGAR OCH STUDIER
3 oktober 2020 – 2 maj 2021

En stor utställning om en grupp av de vilda djur som
finns nära oss hela året - fåglar. Alla har vi någon
relation till våra vingbärande vänner och i utställningen för besökaren chansen att bekanta sig mer med
deras värld. Utställningen intar fåglarnas perspektiv
i en humoristisk och tankeväckande utställning fylld
med fåglar och en spännande multimediaupplevelse.
Utställningen vänder sig både till barn och vuxna.

En av världens främsta företrädare för det som kallas
naturmåleri. I sin konst skildrar han fåglar och deras
miljöer och han har givit ut ett antal böcker om fågelliv
och natur. Lars Jonsson målar de intryck han får direkt
ute i fält, en teknik som gjort honom till en internationellt känd fågelkonstnär. Många akvareller, men även
oljemålningar, är målade plein air, direkt inför motivet.
Utställningen visades på tre olika platser på museet –
Johnsonhallen, Nedre galleriet och Västerhallen.
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Utställningar Konsthallen
BIRGER SIMONSSON – EN FÄRGSTARK MODERNIST
I SIN TID
29 september 2019 – 12 januari 2020

ART ATTACK
15 juni 2020 – 31 december 2020
Utställningen föddes ur Coronakrisen, då vi fick ändra
planerade utställningsprogram och hoppades att utställningen kunde fungera som en ”konstattack” för att
stimulera våra sinnen på ett förhoppningsvis positivt
sätt i en osäker tid. Konst från 52 samtida konstnärer
visades upp under sommarperioden, där verken lånats
ut av olika samlare. Syftet med den snabbt sammanställda utställningen var att erbjuda en konstutställning
som kunde bidra till reflektion och perspektiv på vår
tillvaro kring eviga existentiella frågor. Utställningen
plockades ner i slutet av augusti, men den gick att
besöka digitalt fram till slutet av året.

Ett konstnärskap med rötter i Uddevalla, men med
världen som inspiration. Under tidigt på 1900-talet
reste konstnären Birger Simonsson till Paris där han influerades starkt av Matisse och de nya internationella
konstströmningarna i Frankrike. Med sig hem tog han
ett modernare sätt att förhålla sig till färg och form.
Väl tillbaka blev han en drivande kraft och pionjär för
modernismen på den svenska konstscenen.
BOHUSSALONGEN 2019 – TEMA LANDSKAP
7 december 2019 – 16 januari 2020
Bohussalongen är en jurybedömd utställning, där
konstnärer mantalsskrivna eller verksamma i Bohuslän
är välkomna att lämna in två verk. Lägsta ålder för att
delta är 16 år.Till årets Bohussalong lämnades totalt
203 verk in av 109 konstnärer. Efter jurybedömningen
gallrades antalet ned till 77 verk av 57 utställande
konstnärer. Salongens äldsta deltagare var 99 år och
den yngsta 19 år.

NATHALIA EDENMONT – SEASONS
5 september 2020 – 11 april 2021
Nathalia Edenmont väjer inte för livets stora frågor
eller passager. Ofta skildrar hon dem i dramatiska
iscensättningar som påminner om renässansmåleriets
mäktiga tablåer. Överdådiga blomsterarrangemang,
döda djur och fjärilar; allt arrangerat i noggrant uppställda kompositioner. Med ett effektivt bildberättande
och med sitt ibland provocerande innehåll har hennes
verk ofta väckt uppmärksamhet och skapat debatt.

SAMLARE OCH SAMLINGAR
1 februari 2020 – 19 april 2020
I utställningen Samlare och samlingar har konstnärerna
Katarina Ekelund, Gunilla Hansson, Jonas Liveröd och
Ingrid Persson Titelman låtit sig inspireras och förhålla
sig till museets samlingar, men också till sina egna verk
och samlingar av objekt.

Besökarcitat, om museet:

”Många olika utställningar som

passar alla från unga till äldre. Det
är stort och luftigt så det fanns gott
om plats i hela lokalen med tanke
på Corvid19. Förutom ett trevligt
museum som innehåller så mycket
att man kan besöka det ofta, så är
det gratis att besöka också.”
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Varmt välkomna!

www.bohuslansmuseum.se
info@bohuslansmuseum.se
0522 65 65 00

