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Kjære alle sammen!

Heldigvis skjer det mye på museet innen både forskning, forvaltning og formidling, vi er 
ingen liten institusjon. Vi er imidlertid også en nokså sammensatt institusjon. Dette gjelder 
ikke bare faglig, der vi faktisk representerer 8 fagfelter eller disipliner, men også fordi 
alle våre vel 120 ansatte utgjør en svært sammensatt gruppe med ulike kompetanser og 
oppgaver. For ytterligere å gjøre museet vanskelig å overskue holder vi til på åtte forskjel-
lige adresser, plassert fra Dreggsallmenningen til Mildevågen – i tillegg kommer så våre to 
ubemannede magasiner. 
Fordi det skjer mye, fordi vi er mange og forskjellige og fordi vi er spredt på åtte ulike 
adresser, må vi bestandig arbeide for å forbli en enhetlig institusjon med en klar identitet, 
nemlig Universitetsmuseet i Bergen. Det er fort gjort at museet faller fra hverandre i små 
enheter som bare i begrenset omfang oppfatter og opplever seg som deler av en større 
helhet. Men vi er en helhet, og vi kan i økende grad dra nytte av vårt mangfold, både faglig 
og i formidlingen. Vi kan i høyere grad enn i dag utnytte vår mangfoldighet slik at den frem-
for problemer gir oss muligheter. Det er utvilsomt en berikelse i å være hva vi nok kunne 
kalle «et fargerikt fellesskap».
Som ledd i dette arbeidet er interninformasjon viktig. Den informerer oss om det som 
skjer, den kan gjøre oss stolte av arbeidsplassen vår, inspirere oss og gi oss et grunnlag for 
å kunne delta aktivt i museets liv. Vi har bruk for innsatsen til hver enkelt av oss. Derfor 
har vår Formidlingsavdeling grepet tak i innspillene som har kommet fra flere hold (HMS-
møter, innspill VO, innspill ledergruppen) og kommet på den gode ide å lage et internt 
nytthetsblad som sendes rundt i Pdf-format til alle hver 14. dag. Slik kan vi både bidra med 
og motta nyttig og nødvendig informasjon, men også få noe som forteller om hvem vi er 
og hva vi holder på med. 
Så håper jeg at enhver av dere vil bidra når det er mulig, slik at dette blir til inspirasjon og 
informasjon som gir oss identitet og derved bygger oss opp som den fremragende forsk-
nings-, forvaltnings- og formidlingsinstitusjon Universitetsmuseet i Bergen er og skal være. 
Dette kan bli bra!

Henrik
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Vi må ha et godt navn for nyhetsbrevet vårt. Navnet Muse-
umsnytt er jo allerede tatt. Siden flere hoder tenker bedre 
enn ett:  Har dere forslag til navn, så send det inn til 
kari.kristoffersen@uib.no. Ledergruppen får i oppgave å 
kåre en vinner! 

Utstillingsprosjektets forprosjekt er i gang
I januar i år engasjerte museet sammen med universitetet Paul Amble som prosjektled-
er for utstillingsprosjektet for nye naturhistoriske utstillinger. Han vil arbeide med dette 
forprosjektet fram til sommeren. Han vil være i Bergen onsdager og torsdager og ellers 
når det er behov for det. Han har kontor i 5 etg i Harald Hårfagresgt 1 sammen med For-
midlingsavdelingen.  

Vi engasjerte også designbyrået Aterlier Brückner fra Stuttgart til å utforme forprosjektet. 
Fra dem vil det være Michael Hoeschen og Nicolo Piana som arbeider med oss. På bildene 
ser du de tre i magasinet og på oppstartkonferansen.  De ønskes velkommen til oss!

Ved museet er det satt sammen en utstillingsgruppe ledet av Paul med representanter for 
våre ulike arbeidsfelt.;Terje Lislevand (naturfaglig ansvarlig), Eli Hausken (pedagogikk og 
publikumsgrupper), Marie-Louise Lorenzen (HMS, drift og konservering),  Anne-Karin Ul-
vatn (administrasjon og økonomi), Kari KW Kristoffersen (formidling). Utover det hentes 
det inn ekspertise ved behov. Det er også utnevnt styringsgruppe og referansegruppe for 
prosjektet som det tidligere er informert om.

NYHETER

Hva skal bladet hete? Navnekonkurranse!
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HMS

PERSONALE OG VELFERD

Flytteprosjektets arbeid med helse, miljø og sikkerhet
Flytteprosjektet går sin gang og der er full aktivitet for å flytte ut ALT fra 
MP3 innen slutten av mai. De har hatt opplæring i regi av HMS-avdelin-
gen om radioaktiv stråling og mineraler. HMS-arbeidet er en meget viktig 
del av Flytteprosjektet. Øystein Jansen var med på kurset som samling-
sansvarlig.  Vi er imponert over prosjektets sikkerhetsarbeid og helhet-
stenking. Marielle Bergh er HMS-ansvarlig i prosjektet og var arrangør.

HMS rapportering
Det har vært arbeid med sammenstilling av Årsrapporten for HMS/2014, 
der Marie-Louise Lorentzen som ny HMS-koordinator arbeidet sammen 
med Kristin Miskov Nodland og hovedverneombud Jo Høyer med rap-
porten den siste tiden.

HØRINGSSAKER 
Høring om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i under-
visnings- og forskerstillinger. Frist UM: 13. april

Høring om endring av §7 nr.2 bokstav b i forskrift om tje-
nestemannsloven. Bestemmelsen gjelder (unntak fra) fortrinnsrett 
for undervisnings- og forskningspersonale som er tilsatt for å utføre 
eksternt finansierte oppdrag. Frist UM: 27. mars
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STILLINGER
Informasjon om ledigestillinger, ansettelsesprosessen og tilbud til ansatte finnes på UiBs 
nettside her:  http://www.uib.no/poa/73814/jobb-ved-universitetet 

Ved museet er følgende stillinger utlyst:
Controller (seniorkonsulent). Søknadsfrist: 29.03.2015
Stillinger ved museet som er under behandling er ledere for de to fagavdelingene samt 
vitenskaplige stillinger på kultur og natur. 
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UTLYSNINGER

MØTER, ARRANGEMENT
Studentquiz
Den 19 mars arrangerer vi studentquiz på Historisk Museum 
og på studentpuben Ad Fontes kl 18-21. Påmelding av lag 
skjer til skole@um.uib.no. NB: kun for studenter! Se ellers
programmet.

Egyptologisk Dag
Søndag 22. mars arrangeres det egyptologisk dag i sam-
arbeid med norsk egyptologisk forening. på Historisk Museum
kl 12-15. Se ellers programmet.

Kryptisk lunsj
Tid og stad: Tysdag 17.mars kl 1115 – 1215
Historisk Museum, Krypten
Tiltaket “Kryptisk lunsj” ble åpnet av Frode Storaas og Rolf Scott med filmen
“The Go-Between, Afar of Ethiopia”, (38 min. , 2014)
Ta med matpakke!

Forskningsseminar i arkeologi
20. mars (Krypten, DKS, kl. 14.15–16.00)
Førsteamanuensis Kari L. Hjelle,  Avd for nat.hist., UM, UiB
Tittel: «Fra pollenprosent til landskapsrekonstruksjoner – nye muligheter for pollenanalyse 
og arkeologi?»

NFR og SIU utlyser nå i fellesskap midler i det nye  INT-
PART-programmet (Internasjonale partnerskap for fremragende 
utdanning og forskning).
Mer informasjon på nettsidene til Norges Forskningsråd.
Se også UiBs SPIRE (Strategisk program for forsknings- og 
undervisningssamarbeid) nettside: http://www.uib.no/fa/75098/
spire. Søknadsfrist: 27. mai 2015

INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN
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Arbeidsseminar i Klebernettverket, Forskning i felleskap.

Den 11 - 13 mars deltok 18 kleberforskere fra norske universitets- og museumsmiljø på 
arbeidsseminar i Bergen. Gitte Hansen og Per Storemyr redigerer en tverrfaglig bok med 
20 artikler om kleberbruk i nord fra steinalder til nyere tid. Seminaret startet med ek-
skursjon til bygningssteinsbruddet i Hana og besøk i magasin og fortsatte med to dagers 
beinhard evaluering av artikler.

INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN
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UKENS FOTO

KÅRET TIL ÅRETS BILDE 2014
Fotoserien “Flyttesjau” av Helge Skodvin ble nylig kåret til Årets bilde 2014 i kategori 
10 Dokumentar i Norge. Mer informasjon om Helge Skodvin finner du her: http://www.
helgeskodvin.no/ 

Helge har fulgt flytteprosjektet med kameralinsen og gitt sin versjon av denne prosessen i 
serien.

Ukens foto er hentet fra fotoserien, som var knyttet til BT-artikkelen med samme navn 
skrevet av Marita Årekol. 

INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN
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PUBLIKASJONER

FRA EN AKTIV HVERDAG
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Everyday Products in the Middle Ages
Onsdag 11 mars, om kvelden var det lansering av boken Everyday Products 
in the Middle Ages. Crafts consumption and the individual in Northern Eu-
rope c AD 800-1600, 21 artikler av forfattere fra 8 land, redigert av Gitte 
Hansen UMiB, Steven P. Ashby Universitetet i York og Irene Baug AHKR, 
UIB.

Årbokens temanummer:  Klima i endring?
Årboken har nå fått et redaksjonsråd som skal gi innspill til artikler og 
forfattere. Neste utgave vil være et  temanummer som omhandler KLIMA I 
ENDRING med spesielt fokus på Vestlandet. Dette belyses tverrfaglig både 
gjennom natur- og kulturhistoriske artikler.   Temaredaksjonen har allerede 
hatt sitt første møte og en god del forslag har kommet på bordet. Vi har 
inne forfattere både fra museet og Universitetet ellers. Redaksjonen vil 
gjerne ha innspill på ideer eller ønske om å bidra  med en artikkel. 
Kontakt jo.hoyer@uib.no

"Bi-geskjeft på gamle BT-bygget"
I forbindelse med Universitetets satsing på et Grøn-
nere UiB har en gjeng av ansatte på konservering-
savdelingen og Avdeling for kulturhistorie i samarbeid 
med andre UiB-ansatte startet med bie-drift på taket 
på gamle BT-bygget. Med Alf Helge Søyland som men-
tor og direktøren som vår høye beskytter har vi stor 
tro på at dette kan utvikle seg til et utrolig spennende 
prosjekt med tanke på både formidling og forskning 
ved både Universitetsmuseet og UiB. Prosjektet lyder 
det velklingende navnet “UiBee”.

Kontaktpersoner for UiBee-prosjektet er Christina Holmefjord og Camilla Nordby.
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MØTEPLANER
UNIVERSITETSSTYRET
12.2 . , 23 .4 . , 28 .5 . , 27 .8 . , 24 .9 . , 21 . -22.10. , 26 .11.
Møtene star ter vanl igv is  k l  1000 og f inner normalt  sted i  Kol leg ierom-
met , Muséplass  1 .

UNIVERSITETSMUSEET STYRE
Styremøtet ved Univers i tetsmuseet er utsatt  t i l  etter påske . En for ven-
ter da at  de v i tenskapel ige st i l l ingene som har vær t ut lyst  b l i r  behandlet .

LEDERMØTER VED UM
Annenhver mandag , star ter vanl igv is  k l  9 .

BRUKERSTYRET FOR MUSEUMSPROSJEKTET
Annenhver torsdag , arbeider nå særl ig  med anskaf fe lser

FELLESLUNSJ PÅ NATUR
Første mandag i  måneden, kan b l i  f lyttet

ARKEOLOGISK FORSKNINGSSEMINAR PÅ KULTUR
Fredager k l  14.15-16 i  Krypten på Histor isk Museum
Programmet legges på museets netts ider 

AVDELINGSRÅD
Rådene oppnevnes av lederne ved avdel ingene og møteplaner kommer 
senere .

LENKER
ANSATTESIDER PÅ UMS NETTSIDER: 
http : / /www.uib.no/univers i tetsmuseet/64505/ansatte 

Ever tebratavdel ingens b logg :  
http : / /ever tebrat .b.u ib.no/

F lyttepros jektets  b logg :
http : / / thegreatcol lect ionmigrat ion.b.u ib.no/
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