
UM - N Y T T             Nr. 2 2015

1

FRA TOPPEN!
17 APRIL 2015

INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

Det er hektiske tider! Vi har hatt en samling med alle som er delaktige i utstillingene i 
Museplassen 3 der Atelier Brückner, vårt designfirma, la frem sine første forslag. På samlin-
gen deltok både den internasjonale referansegruppen og styringsgruppen. Selveste rektor 
var til stede! Siden har vi hatt en del møter om planene, og vi vil arbeide for at Brückners 
ide om et åpent, imøtekommende og tilgjengelig areal for alle i midtbyggets 1. etasje blir 
virkeliggjort innen de rammene vi må forholde oss til når det gjelder bygget. Det kan bli et 
areal der museet kan vise gjenstander fra sine samlinger, og der både museum og univer-
sitet kan fortelle om sin forskning og om hva den betyr for det samfunnet vi er en del av 
– og til for. 
Så har vi ansatt en masse medarbeidere – eller i hvert fall besluttet å tilby dem stillinger 
ved museet. Styremøtet den 10. april slo til med 7 tilsetninger! Når formalia er avklart 
kommer vi tilbake til våre nye kolleger.
Jeg får jevnlig meldinger fra de strategiske fora som jobber med forslag til strategier og til 
grunnleggende prinsipper for hvordan vi handler som universitetsmuseum. Jeg er spent på 
forslagene, og de vil utgjøre viktige grunnlagsdokumenter når vi på et tidspunkt skal gå til 
museets styre med forslag som vi ber det om å vedta. 
Jo, det er hektiske tider. Vi holder jo på å gjøre erfaringer med ny organisasjon – ikke at 
verden ville se helt annerledes ut etter 1. januar, det visste vi jo at den ikke ville. Men på 
noen områder må vi venne oss til å tenke litt nytt. Det gjelder også det forhold at vi må få 
opp prosjektporteføljen slik at vi får flere eksterne midler, det gjelder ikke minst avdelin-
gene for kulturhistorie og formidling, selv om det nok er noe mer begrensede muligheter 
innen kultur og samfunnsfag. Men alt som finnes må utnyttes og forsøkes! Vi opplever jo at 
driftsmidlene er ganske små, noen få prosent av grunnbevilgningen. Det betyr at skal vi få 
til mer, må vi skaffe flere midler, og det gjøres gjennom innhenting av ekstern finansiering. 
Slik finansiering er selvsagt alltid øremerket, men det er de vilkårene vi må arbeide under. 
Det er her vi kan få forskning utført og engasjert gode folk for kortere eller lengre tid. 
Universitetsmuseet vil i årene fremover bli mer dynamisk for så vidt som institusjonen i 
tillegg til det grunnleggende daglige museumsarbeidet vil «puste» inn og ut i prosjektor-
ganisert virksomhet. Det krever mer av oss mht. oversikt, stabiliteten minker og kan gjøre 
det vanskeligere å gå pent i 0 hvert år med budsjettet. Men det gir oss muligheter som vi 
må utnytte best mulig i årene som kommer.
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NYHETER
Nytt styre ved UM

Vi har valgt vårt kommende styre og her er sammensetning:
Eksterne representanter

Prof. Ingvild Gilhus. AHKR (styreleder)
Byantikvar Johanne Gillow, Bergen Kommune
Prof. Atle Nesje, GEO (UiB)

UMs representanter
Gruppe A: Morten Ramstad, Bjarte H. Jordal (nestleder)
Gruppe B: Kathrine Stene
Gruppe C: Asbjørn Engevik

Studenter
Gruppe D: Lars Arne Nilssen, Pernille R. Jensen
Vi ønsker dem lykke til i arbeidet og håper på mange fruktbare og gode diskusjoner til 
museets beste.

Informasjons- og drøftingsutvalget ved UM:
I informasjons- og drøftingsutvalget (IDU) sitter nå følgende personer
Harald Mæland, NTL
Daniel Duqrocq, Parat
Tor Tønsberg, Forskerforbundet
Olaug F. Bratbak, Akademikerne
Marie-Louise Lorentzen, HMS-koordinator
Jo Høyer, HVO

De har jevnlige møter med direktør og administrasjonsjef om arbreidsgiver og arbeitstak-
erspørsmål. 
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Utstillingsprosjektet i Naturhistorisk Museum
Under “Fra en aktiv hverdag” ligger det litt informasjon om seminaret fra uken som gikk. 
Prosjektet arbeider nå videre med innspillene vi fikk i løpet av disse dagene. Det vil bli 
holdt et seminar 22. april med faggruppene for ytterligere arbeid med det faglige innholdet. 
Den 28 og 29 april vil det bli møter mellom faggruppene og Brückner igjen.

Sørfløyen av museet
Sørfløyen av museet åpner i høst. Det er satt av to uker til et større åpningsarrangement 
som organiseres av UiBs ledelse.  Arrangementet går av stabelen fra 2 -16 september 
2015. Program er under utarbeidelse.

Moms også på utstillinger
Momsreglene her blir endret for museenes utstillingsvirksomhet. Vi har tidligere vært 
unntatt for moms på det som dreier seg om utstillinger. Nå er dette endret og vi betaler 
fra 1.1 2015  25% moms også på dette. 

Innføring av ny og enklere e-postadresse for alle ansatte @uib.no
UiB innfører ny og enklere e-postadresse for alle ansatte, og er godt i gang med dette. Alle 
ansatte i sentraladministrasjonen fikk før nyttår den nye og enklere e-postadressen @uib.
no.  Den 12. mars vil alle øvrige ansatte ved UiB få ny e-postadresse. Med dette får UiB 
ensartete e-postadresser etter malen fornavn.etternavn@uib.no. 

Gitte Hansen og Irene Baug i «Museum»
Museum - http://radio.nrk.no/serie/museum/DKOS01001215/21-03-2015

Bodil Oma og Heidi Lie Andersen I “Naturens verden”
Naturens verden - http://radio.nrk.no/serie/naturens-verden/DVNA02001215/22-03-2015

Husk å send informasjon til redaksjonen dersom du er med på liknende programmer 
eller andre aktiviteter som kan ha interesse for våre kolleger.

Bilder deles flittig på Facebook
Fotograf Olaf Svanøes Bergensbilder fra “omkring 1900” er nå lagt ut på UNIMUS. De 
deles flittig bl.a. på Facebook i gruppen “Bergen før i tiden”. Bildene er tilrettelagt av Avd 
for kulturhistorie. 
http://www.uib.no/universitetsmuseet/86689/bergensbilder-fra-omkring-1900

I  MEDIA
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Konserveringsseksjonen har hatt sin årlige dugnad i utstillingene på Historisk Museum. De 
satte av 5 timer der 8 personer. De rengjør montre, støvsuger gjenstander og overflater 
og kontrollerer utstillingenene og gjenstandenene for insektsangrep og annet. 
Årets dugnad fortsetter kommende mandag i kirkekunstutstillingen.

Konserveringsdugnad på Historisk Museum

Organisasjonsutviklingsprosjekt ved UiB
Organisasjonsutviklingsprosjektet har som mål å utvikle de administrative tjenestene slik 
at de støtter best mulig opp om universitetets oppgaver innen forskning, utdanning og 
formidling.  Prosjektet springer ut av rektoratets valgplattform:
“UiB skal ha en kultur der alle yrkesgrupper og ansatte opplever å ha det samme sam-
funnsoppdraget og identifiserer seg med universitetets kjernevirksomhet”.
Kontaktperson sentralt er Kari Fuglseth. Les mer på http://www.uib.no/ouprosjekt.
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Endre Willassen UM og Melissa Brandner, UiN under prøvetaking

Ved evertebratavdelingen har vi nettopp hatt workshop med opplæring i metodologien for 
genetisk strekkoding innenfor NorBOL-prosjektet (http://www.norbol.org/), med omkring 
15 deltagere i fra BIOFORSK, Havforskningsinstituttet, Helgeland museum, Universitetet i 
Nordland, UiT Universitetsmuseet, Norsk Institutt for Vannforskning, og Universitetsmu-
seet i Bergen. I løpet av workshopen produserte vi ni plater med vevsprøver, som nå er 
sendt til laben i Canada for sekvensering. Dette kan du lese mer om på avdelingens blogg; 
http://evertebrat.b.uib.no. Foto: Katrine Kongshavn.

INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN



5

HMS

PERSONALE OG VELFERD
Stillinger
Museet har hatt flere stillinger i ansettelsesprosess dene våren. Vi har nå 
kommet til ansettelser i flere av dem. De som er valgt ut har nå fått tilbudet 
og vi gir dem nå tid til å vurdere om de vil ta dem. Det betyr at vi ikke går ut med navn 
ennå, men vi håper at de alle vil takke ja til å bli en del av vår vår flotte arbeidsplass!

Flytting av Administrasjonen og Formidlingsavdelingen
Den 18 mai vil det blir flyttedag fra Harald Hårfagresgate til villaen i Parkveien 9. Det be-
tyr at det nok blir endel funksjoner ved disse enhetene som settes på vente i dagene før 
og etter. Vi vil informere nærmere om dette når tiden nærmere seg. 

Beredskapsplaner for museet
Direktøren, administrasjonssjefen og ledergruppen vi i vår arbeide med revitalisering av 
beredskapsplanene for museet. Formålet med en slik plan er at:
 
Politi og brannvesen har ansvar for håndtering av kriser og større ulykker på universitetsområdene og oppretter en 
skadestedsledelse. Universitetets beredskapsplan er utarbeidet for å sikre at institusjonen er i stand til å bistå skadested-
sledelsen i deres håndtering av ulykker og sikre liv, helse og materiell. Universitetets beredskapsplan skal sørge for at 
skadeomfanget og konsekvenser ved kriser og alvorlige hendelser reduseres. Den skal bidra til effektiv problemløsing 
og helhetlig informasjonshåndtering. Planen skal bidra til at universitetet er godt forberedt og systematisk i beredskap-
shåndtering. Planen skal virke forebyggende og forhindre uønskede hendelser. Planen skal også bidra til god håndtering 
av de menneskene som involveres hvis en krise skulle inntreffe 
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.6-Beredskapsplan-ved-UiB/Beredskapsplan-for-Universite-
tet-i-Bergen

INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

Ny HMS koordinator
Museet har fått ny HMS-koordinator, Marie-Louise Lorentzen, som vil 
bistå direktør og administrasjonssjef i arbeide med Helse, miljø og sikker-
het. Marie-Louise vil blant annet ha ansvar for oppfølging rundt det fysiske 
arbeidsmiljø.

HMS ved UM
http://www.uib.no/universitetsmuseet/64974/helse-mil-
j%c3%b8-og-sikkerhet-hms 

HMS ved UiB
http://www.uib.no/poa/hms-portalen
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UTLYSNINGER

MØTER, ARRANGEMENT
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Horizon 2020
Informasjon om programmer, frister, og kontaktinformasjon om Horizone 2020 finner du 
på egne nettsider på UiB her: http://www.uib.no/en/horizon2020 

Utlyste stillinger
Utlysning; controller stillingen i administrasjonen er i prosess.
Første runde med intervju fredag 17.4, 5 av 13 søkere.
Komite; Sven-Egil Bøe (øko.avd.), Ørjan Hauge (øko. MOF) og Kristin.

SPIRE 2015
Det utlyses midler i UiBs Strategiske program for internasjonalt forsknings- og
undervisningssamarbeid (SPIRE) for 2015. Programmet har som mål å støtte opp under 
UiBs strategi. Frist 27 april 2015. Kontakt avdelingsleder eller administrasjonssjef ved UM.
og handlingsplan for den internasjonale virksomheten 2011-2015.

“Klesbyttefest og kaffeslabberas”
Søndag 19.04.2015 -  Kl. 12.00 til 15.00
Historisk museum, Haakon Sheteligsplass 10
Vi har eit stort forbruk, og ynskjer oss stadig noko nytt. Merkevarer finst  i alle prisklassar – 
men veit du kven som faktisk har sydd buksa di?
Vi ligg på verdstoppen i antall kaffikoppar pr person. Kaffi har lange tradisjonar og har vore 
handelsvare og maktmiddel i mange hundre år. Veit du kven som har hausta kaffibønna di?
Velkommen til ein spennande dag på Historisk museum, der vi tek opp tema som klesin-
dustri, rettferdig handel, utbytting, linjene tilbake til kolonitid og historien om ein nord-
mann som endte opp som slave i Algerie, og var kaffiskjenkar der.

Forskningsnettverket ENID holder workshop
ENID workshop i Kloster Huysburg, Tyskland, 19-23 april. ENID er et internasjonalt 
forskningsnettverk organisert fra Univeristetet i Bergen. Henrik v.Achen er deltaker fra 
museet. Les mer om nettverket på deres nettsider http://enid.b.uib.no/ 

Forskingsseminar i arkeologi ved Universitetsmuseet og AHKR
“Mykensk utan palass. Tegea-sletta i yngre bronsealder”
Foredrag av stipendiat Hege Bakke-Alisøy (AHKR)
Krypten 24 april kl 14.15 - 16.00
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Digitale artikler:
Terje Lislevand og Steffen Hahn
“Skipping-type migration in a small Arctic wader, the Tem-
minck’s stint Calidris temminckii”. Journal of Avian Biology 2015
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jav.00653/full

Blogg med kommentarer:
http://www.avianbiology.org/blog/norway-mali-tracking-temmincks-stints 

Ny artikkel, et produkt av Forskning i Felleskap, utmarksressurser:
Andersson, Hans; Hansen, Gitte & Jeffery, Sonia 2015: Järn och städer. Tankar kring det 
arkeologiska materialet. In Berglund, B. (ed.)  Järnet och Sveriges medeltida modernisering. 
Järnkontorets Berghistoriska Skriftserie 48. Halmstad. 215-258.

Radioinnslag i Museum på P2:
http://radio.nrk.no/serie/museum/DKOS01001215/21-03-2015 
Hvordan hadde vanlig folk det i middelalderen. Det finnes få skriftlige kilder som gir noe 
svar på det. Men produkter fra den tiden, kan si noe om hvordan vanlig folk hadde det. 
«Vi forsøker å tenke nytt om de funnene vi arbeider med fra denne tiden, sier arkeol-
ogene, førsteamanuensis Gitte Hansen og postdoktor Irene Baug, begge ved Universitetet 
i Bergen. De to er redaktører og medforfattere i en ny fagbok om temaet. Boka heter : 
“Everyday Products in the Middle Ages, Crafts, Consumption and the Individual in North-
ern Europe c. AD 800-1600. De to utfordret et tyvetalls arkeologer fra land i det nordlige 
Europa til å tenke nytt om sine speialfelt i den hensikt å lete mer bak de arkeologiske 
gjenstandene. «Det er saktens en krevende øvelse og vi ga hverandre halvannet år på å 
tenke nytt, men det har vært spennende, sier Hansen og Baug. Programmet sendt første 
gang 21. mars 2015. Programleder Jan Henrik Ihlebæk

Vegatsjonshistorisk artikkel om vestnorsk kulturlandskap
From pollen percentage to regional vegetation cover—A newinsight into
cultural landscape development in western Norway
Ingvild Kristine Mehl and Kari Loe Hjelle. Review of Palaeobotany and Palynology.
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FRA EN AKTIV HVERDAG

I uken som gikk ble det holdt et tre dages seminar i regi av Utstillingsprosjektet der vi 
inviterte til foredrag, presentasjon av konsept og til diskusjon i forskjellige grupper. Det ble 
noen veldig travle og veldig nyttige dager for prosjektet. Tilstede var den internasjonale 
referansegruppen, styriongsgruppen, utstillingsgruppen samt museets ansatte og også delvis 
offentligheten. 

Michael Hoeschen presenterte utkast til konsept for de nye utstillingene i Naturhistor-
iske Museum. Her er det trapperommet som diskuteres der forslaget er at vi bruker tre 
slående uttrykk for å beskrive hvert rom i museet. Trapperommet kan bli “en hyllest til liv”, 
“en wow-effekt” og “omfavne arkitekturen”.
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MER FRA EN AKTIV HVERDAG

Livlig debatt og åpne diskusjoner preget seminardagene i Bergen i forrige uke.
Referansegruppen består av Jack Lohman, Eva M Niemann, Uwe Moldrzyk, Hanne Strager, 
Terje Lislevand. Styringsgruppen består av Aina Berg, Anders Goksøyr, Oddrun Samdal, 
Henrik v Achen, Kari Hjelle, Kari KW Kristoffersen. Utstillingsgruppen består av Paul Am-
ble, Terje Lislevand, Eli Hausken, Marie Louise Lorentzen og Kari KW Kristoffersen. 
Prosjektleder for det hele er Paul Amble.
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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/

Musuemsnytt  f inner du samlet  her
http://www.uib.no/universitetsmuseet/87809/museumsnytt-internt-informasjonsblad 

INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

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
Møteplan : 10.4 , 6 .5 , 10.6 , 2 .9 (det kan komme endr inger)

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 .

MØTEPLANER

LENKER


