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Viljan har varit att erbjuda både göteborgare och turister nya lockande utställningar 
inför semestern. 
 
MALL FÖR MOTIVERING 

Utställningen ”Bläckfisken – havsmonster och superhjälte” togs fram som 
Sjöfartsmuseet Akvariets sommarutställning 2016. Produktion av större utställningar 
lagom till sommarsäsongen är ett nytt arbetssätt för museet sedan 2015.  
Målsättningen har varit att nå nya målgrupper och göra museet till ett attraktivt 
besöksmål även sommartid. Produktion av utställningen påbörjades i och med att 
museet införde GLO som ny arbetsmetod för utställningsproduktion. I Akvariets 
utställning frågade vi våra besökare vilka havslevande djur som de skulle vilja se och 
lära sig mer om. Resultatet från denna undersökning visade att bläckfiskar kom 
längst upp på besökarnas önskelista.  
 
Sjöfartsmuseet Akvariet strävar efter att kombinera våra två kärnämnen kulturhistoria 
och naturvetenskap när vi tar fram nya utställningar. Vi är övertygade om att detta 
ger oss möjligheten att belysa innehållet från flera olika infallsvinklar, vilket i sin tur 
leder till intressanta, tankeväckande och informativa utställningar. Museet strävar 
också efter att involvera museets alla verksamheter i våra utställningar. Personal från 
alla enheter deltar och bidrar aktivt till innehållet. Även om dessa strävanden har 
funnit med i ett flertal år var det först i samband med utställningen ”Bläckfisken – 
havsmonster och superhjälte” som alla dessa delar föll på plats. 
 
Besökarna märker detta i utställningens unika utformning som innehåller 
stämningsskapande formgivning, fascinerande texter om mytbildning kring 
havsmonster, hands-on modeller i naturlig storlek av bläckfiskarnas organ samt flera 
akvarier med levande bläckfiskar. Genom att kombinera tryckt text, interaktiva spel 
samt animerade och riktiga filmer förstärks besökarnas möjlighet till insikt genom 
flera olika sinnen och lärstilar. En spännande utställningsform gör att besökarna 
upplever att de dyker ner i havets outforskade djup när de rör sig genom 
utställningen.  
 
Utställningens berättelse startar med att ställa frågan om hur myter skapas med 
exempel från gamla tiders berättelser om havsmonster. Besökarna får därefter lära 
sig mer om hur utforskningen av havsdjupen har utvecklats från 1800-talet fram till 
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nutid. I en stor grafik över havsdjupen får besökarna en upplevelse av det 
livsutrymme som upptar den absolut största delen av vår planet med exempel på 
märkliga livsformer från djupen. I fyra specialbyggda akvarier visas flera olika arter av 
levande bläckfiskar upp på ett sätt som både tar hänsyn till bläckfiskarnas behov 
såväl som besökarnas möjligheter att få uppleva djuren på nära håll. Specialgjorda 
modeller av bläckfiskögat, tentakler och krokförsedda sugkoppar får barn och vuxna 
möjligheten att jämföra sig med bläckfiskarnas annorlunda anatomi och biologi. 
 
I utställningens sista avdelning tar vi upp hur bläckfiskarna har använts i 
populärkulturen genom att visa upp filmaffischer och böcker med bläckfiskmotiv. I 
denna del av utställningen visar vi också upp hur bläckfiskar har använts i 
propaganda där de ofta har fått representera politiska motståndare eller fienden i 
krig. Utställningens innehåll används också i speciellt framtagna pedagogiska 
program för skolan och i programverksamhet med guidade visningar som ofta 
innehåller publika matningar av bläckfiskarna. 
 
Utställningen har blivit väl mottagen och bidrog till Sjöfartsmuseet Akvariets 
besöksrekord under 2016. Inför öppningen uppmärksammades utställningen i press, 
både tidningar och radio. Vi har därför valt att förlänga öppethållandet även över 
sommaren 2017. 
 
 
UTSTÄLLNINGSSKISS OCH BILDER (Foto: Björn Källström) 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


