
UNIVERSITETSMUSEET  
REHABILITERES!



MUSEUMSPROSJEKTET
Den monumentale museumsbygningen skal fra og med 2014 framstå som Universitetet i Bergens 
fremste institusjonelle symbol og viktigste møteplass for kultur, formidling og representasjon, 
for universitetet og for byen. Rehabiliteringen skal framheve byggets antikvariske kvaliteter, 
historiske betydning og unike vitenskapelige og museale rolle i Bergen, på Vestlandet og i Norge, 

og samtidig virke som en bro mot ny vitenskap og moderne museale uttrykk.
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EN LANG,  
ÆRVERDIG  
HISTORIE
Universitetsmuseet i Bergen ble stiftet i 1825, og 
holdt først til i annen etasje i en bygning på Asylplass. 
Grunnsteinen til bygningen på Rakkerhaugen ble lagt 
17. mai 1864, og året etter stod bygget klart.

Tegningene var signert Johan Henrik Nebelong, den danske arkitekten 
som hadde vært assistent ved utformingen av slottet i Christiania, og 
som også hadde tegnet Oscarshall. Sidefløyene ble tegnet av arkitekt 
Hans Jakob Sparre, og kom til i 1898 sammen med den botaniske 
hagen. Helt fra starten av var det klart at museet både skulle huse 
en samling og bedrive vitenskapelig arbeid. Slik var museet et klart 
fundament for det som skulle bli Universitetet i Bergen i 1946. Fra 
1914 hadde institusjonen egne tilsatte professorer. Også i dag driver 
Universitetsmuseet i Bergen forskning, innsamling, dokumentasjon, 
bevaring og formidling forankret i sine vitenskapelige samlinger.

TORGALLMENNING 
OG MUSÉPLASS
Da Bergen Museum fylte 100 år i 1925, ble det feiret med 
en stor oppgradering av Muséplassen. 

Den nye broleggingen var tegnet av Finn Berner, en av Norges fremste 
arkitekter i mellomkrigstiden. Berner hadde også tegnet en annen 
av Bergens vakreste plasser, nemlig Torgallmenningen. Statuen av 
Wilhelm Frimann Koren Christie – stortingspresident, eidsvollmann 
og Bergen Museums grunnlegger – ble flyttet opp til Muséplass til 
100-årsjubileet. Statuen er signert billedhugger Christopher Borch, 
og var Norges første portrettstatue da den ble avduket på Torgall-
menningen 17. mai 1868. Etter flyttingen fikk Christie også selskap 
av billedhugger Wilhelm Rasmussens løve ved sokkelen. I dag er  
Muséplassen selve hjertet i den akademiske Nygårdshøyden, enten det 
dreier seg om åpningen av det akademiske året hver høst, eller som  
et møtepunkt for studenter, ansatte, fastboende og turister.
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TÅRNSALEN  
- EN UKJENT 

PERLE
Den har blitt kalt et av Bergens vakreste rom, men 
publikum har ikke hatt adgang til Tårnsalen i muse-
et på nesten hundre år. Den tre etasjer høye salen er 
omkranset av gallerier som opprinnelig blant annet 
ble brukt til å stille ut malerier. Tårnsalen har stått 
nokså uendret siden 1860-årene. Siden 1920-tallet 
har den vært brukt som lager, og publikum har 
ikke hatt adgang på grunn av brannforskrifter. Et 
av målene i Museumsprosjektet er å kunne åpne 
opp Tårnsalen igjen for publikum. Dette kan bli et 
sted for disputaser, konserter, for spesielle utstil-
linger, eller bare for å trekke til seg atmosfæren fra 

et eksepsjonelt stykke museumsrom.
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GLIMT FRA UNIVERSITETSMUSEETS HISTORIE

1865
Museumsbygningen åpner  
på Rakkerhaugen i forbindelse 
med en stor internasjonal 
fiskeriutstilling.

1886
Flere av norsk 
vitenskapshistories største  
navn arbeider på Bergen 
Museum, bl.a. Fridtjof Nansen, 
D.C. Danielsen og Gerhard 
Henrik Armauer Hansen.

1898
Sidefløyene står klare, og gir 
museet større utstillingsplass, 
forelesningssal og et stort 
auditorium. Året etter åpnes 
den botaniske hagen.

1927
Museets samlinger har 
blitt så omfattende at de 
kulturhistoriske samlingene 
får sitt eget bygg, tegnet av 
arkitekt Egill Reimers. 

1946
Museet innlemmes i det 
nyopprettede Universitetet i 
Bergen, det andre universitetet 
i Norge etter Universitetet i 
Oslo fra 1811.

1961
Universitetsbiblioteket flyttes 
fra museet til eget bygg. På 
åpningsdagen bar studentene 
selv stolene sine over gaten til 
de nye lesesalsplassene.

2010
Fasaden blir pusset opp og 
tilbakeført til sin opprinnelige 
farge. Støpejernsvinduene ble 
også restaurert.

2014
Den nye aulaen står klar til 
feiringen av grunnlovens  
200-års jubileum, 150 år etter  
at grunnsteinen til museet  
ble lagt. 
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ET MUSEUM  
I MUSEET

De naturhistoriske samlinger har blitt kalt et  
”museum i museet”. Utstillingene blir opplyst 
av store vinduer, mens gamle utstillingsmontre  
bringer tankene til tradisjonsrik formidlingskunst.  
Det tilhører en svunnen tid at forskere kunne reise 
rundt i verden og samle gjenstander: Enkelte av  
objektene på museet er både sjeldne og verdifulle – 
og i mange tilfeller uerstattelige. Hvalsalen er unik i 
europeisk sammenheng, og hele den midtre delen 
av museet hvor du finner den har blitt fredet. Her  
vil vi restaurere og ivareta museet slik det er i dag  

– som et skattkammer.

EN STORSTUE  
FOR VESTLANDET
Bergen skal få en storstue som er byen verdig. I sydfløyen 
på museet var det tidligere lesesaler for studenter og en 
stor sal hvor byens befolkning kunne samles for å blant 
annet høre de populære ”Foredrag for hvermand”. 

På 1960-tallet ble fløyen bygget om til kontorer, men nå 
skal aulaen gjenoppstå. I 2014 inviterer vi til feiring av 
Grunnlovens 200-årsjubileum i universitetets aula, og 
for å markere den betydningen museet og Universitetet 
i Bergen har hatt som et nasjonsbyggende prosjekt.  
Aulaen skal danne ramme rundt doktorpromosjoner og 
andre seremonier og arrangementer både i og utenfor 
akademia. Det skal bli en storstue for hele Vestlandet,  
med mulighet for mottakelser, store konferanser,  
konserter og kulturarrangementer.

I 2014 inviterer 
vi til feiring av 
Grunnlovens 
200-årsjubileum i 
universitetets aula.

ET MODERNE  
MUSEUM
Frem til i dag har problemer knyttet til inneklima, 
belysning og elektrisitet ført til at flere gjenstander ikke 
har vært tilgjengelige for publikum. 

Et av målene i Museumsprosjektet 2014 er derfor å 
oppgradere bygningen nærmere dagens museums-
standard både når det gjelder inneklima, sikkerhet 
og tilgjengelighet. Utfordringen er å tilpasse disse 
endringene til den fredede bygningen, slik at vi kan 
ta vare på den spesielle egenarten museet har.
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10 Foreløpige skisser (2011), b+b arkitekter as 

I KYNDIGE HENDER
Etter at UiB har utarbeidet forstudier er det nå Statsbygg 
som har ansvar for gjennomføringen av rehabiliteringen. 
De har engasjert B+B Arkitekter fra Bergen som har 
ansvar for prosjektering og interiørutforming. 

Arkitektene har lang erfaring med prosjekt fra både Universitetet og 
antikvariske bygninger, og har tidligere jobbet med Muséplass 1, Villa-
veien 9, Det Akademiske Kvarter og studentmottaket i Glasshuset i Lan-
gesgate. De har med seg Helge Schjelderup AS fra Stavanger som er 
rådgivende arkitekt med ekspertise fra restaurering, og har blant annet 
jobbet med restaureringen av St. Petri kirke i Stavanger. Sweco Norge 
er ansvarlig for prosjektering og koordinering av rehabiliteringen.

BEDRE TILBUD  
TIL PUBLIKUM
Nå skal det bli lettere å besøke museet. Rundt 50.000 mennesker besø-
ker De naturhistoriske samlinger hvert år, og i museumsprosjektet blir 
det lagt opp til et publikumsområde med café og vrimleareal. Videre 
skal bygningen gjøres bedre tilgjengelig, blant annet ved etablering 
av ramper og heiser.



Universitetet i Bergen, Kommunikasjonsavdelingen  /  Telefon: 55 58 69 00  /  E-post: post@form.uib.no  
Universitetsmuseet i Bergen, Muséplass 3  /  Telefon: 55 58 29 05  /  E-post: publikum@bm.uib.no

www.uib.no/museumsprosjektet
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