
U M  - N Y T T                  Nr. 5  2015

1INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

Nå varer det ikke lenge innen sommerferien står for døren, den gleder vi oss til og den har 
vi da også fortjent. Langsomt – kanskje langsommere enn noen skulle ønske – settes den 
nye strukturen i verk. Det første halve året etter omstillingen er det naturlig nok mange 
spørsmål som må besvares i og av praksis. Men vi kan glede oss over å ha ny avdelingsleder 
på plass på Kultur, og så vil vi nå før sommeren lyse ut avdelingslederstillingen på Natur på 
nytt. De fem vitenskapelige stillingene vi lyste ut opp under jul 2013 er nå besatte og folk vil 
tiltre fra august og utover, slik at alle er på plass når 2016 begynner. De strategiske fora ar-
beider, men også her må jo arbeidsformen sette seg; det er nye konstruksjoner som vi først 
må gjøre erfaringer med.

Vi har sendt en museologisk orientert Horizon 2020-prosjektsøknad om religiøs kulturarv 
til tiden, her er UM koordinator. Vi har også hatt et positivt møte med naboene til Botan-
isk hage på Milde i forbindelse med Lønningen lystgård som kan gi oss bedre muligheter 
for formidling og undervisning fremover. For øvrig har museets styre omfavnet ideen om 
at Universitetsmuseet får en sentral plass i den «middelalderklyngen» som forslaget til ny 
strategiske plan for UiB 2016-22 nevner. UMs høringssvar på utkastet ble sendt i dag, den 
12. juni. Ellers er Sentraladministrasjonen og Formidlingsavdelingen flyttet inn i det som 
fra 18. mai i år ble Universitetsmuseets nye hovedkvarter, nemlig villaen i Parkveien 9. Det 
er vi selvsagt svært tilfredse med, nå har vi den plassen vi ikke har hatt før, til møter, kontor-
er, lunsj osv. Det blir glimrende!

Så ønskes alle en riktig god sommer – når den engang kommer – og en ferietid der krefter 
bygges opp og overskudd lagres!

Henrik

FRA TOPPEN!
12 JUNI 2015
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NYHETER

UNIVERSITETSAULAEN
Allerede i september i år åpner sørfløy dørene for en serie spennede arrangement i den nye 
Universitetsaulaen i Bergen. Vi blir alle invitert til konsert 2 september kl 19. Neste hver dag  
fram til og med 15 september vil det blir arrangementer i Sørfløy. Programmet er iferd med 
å ferdigstilles i disse dager. Museet vil ha sitt eget arrangement den 11. september kl 18-22.

CAFÈ CHRISTIE
Kafèen har fått navn etter museets grunnlegger WFK Christie og vil fungere som museum-
kafè og cateringleverandør til universitetsaulaen. Åpningstider blir mandag til fredag 10-16 i 
første omgang med mulighet for kvelds- og helgeåpent etter behov.

DRIFT AV SØRFLØY
Rektors kontor har opprettet et prosjektkontor knyttet til drift av sørfløy. Kontoret er ledet 
av Bente Krossøy tlf 55 58 20 23. Det blir nå ansatt to personer i prosjektstillinger som skal 
stå for henholdsvis drift av AV og IT og som vert med ansvar for booking ag arrangement-
skoordinering. Dersom dere ønsker å legge et arrangement til aula tar dere kontakt med 
Bente som vil hjelpe dere med dette. 

UIB SATSER PÅ SKOLE
Fra høstsemesteret vil du finne en ny nettside ved UIB som heter Skole.  Her vil alle 
fakulteter legge ut informasjon om sine tilbud rettet mot skoleverkets småskole- mellom- og 
ungdomstrinn. Museet har fått en sentral plass her fordi vi har et meget godt utbygget kon-
sept og plattform for dette. Du kan lese mer om hva dette innebærer på våre egne nettsider 
her: http://www.uib.no/universitetsmuseet/63957/undervisningstilbud#
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NYE UTSTILLINGER
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ON STAGE - OFFSTAGE - BACKSTAGE
NY UTSTILLING PÅ HISTORISK MUSEUM

Utstillingen viser hva som skal til for å produsere en teateroppsetning og som er med å 
skape teaterets magi. Teaterplakaten har også en sentral plass i denne utstillingen, fra de 
første tekstplakatene til dagens store, fargerike og grafiske plakater.
Utstillingen har selv sin egen «dramaturgi». Du møter teaterets gjenstander, elementer og 
oppgaver fra baksiden; back stage. Dette kan du følge videre fram til neste rom der du kan 
oppleve hvordan dette kommer blir vist på scenen for teaterpublikumet; on stage.
Når teppet går ned, er forestillingen og teateropplevelsen over.  Med denne utstillingen blir 
teaterarbeidet « foreviget» der kostymene, modellene, foto og plakatene dokumenterer den 
omfattende arbeidsprosessen som ligger bak.



Ingvild 
Kristine 
Mehl, An-
ette Over-
land, Jan 
Berge, Kari 
Loe Hjelle 

 

PUBLIKASJONER

ARTIKKEL
Ingvild Kristine Mehl, Anette Overland, Jan Berge, Kari Loe Hjelle 
Cultural landscape development on a west-east gradient in western Norway 
– potential of the Landscape Reconstruction Algorithm (LRA). Journal of 
Archaeological Science 61, 1-16.   doi:10.1016/j.jas.2015.04.015

BOKLANSERING

Fjellets kulturlandskap
Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år
DKNVS SKRIFTER nr. 3/2015
Gunnar Austrheim, Kari Hjelle, Per Sjögren,
Kathrine Stene og Aud Mikkelsen Tretvik (red.)

Tid: Tirsdag 16. juni kl 11.00–12.15
Sted: Suhmhuset, Vitenskapsmuseet
Elvegata 6, Trondheim (inngang fra Erling Skakkes 
gt.)
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PERSONALE OG VELFERD
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STILLINGER
Det har vært utlyst endel stillinger ved museet i vår. Følgende er så langt avklart:

Avd. for kulturhistorie:
Avdelingssjef Sæbjørg Wallaker Nordeide startet i stillingen 1. juni
Knut Andreas Bergsvik (steinalder) vil starte over sommeren
Nils Anfinseth (sein steinbrukende tid) vil starte over sommeren
Justin Kroesen (kirkekunst og nyere tid) vil starte 1 januar 2016

Avd. for naturhistorie
Vi vil i løpet av de neste månedene få tre nye medarbeidere - to i løpet av sommeren og en i 
oktober på naturhistorisk.
Torsten Eriksson er ansatt som førsteamanuensis i systematisk botanikk med ansvar for 
Muséhagen og de botaniske utstillingssamlingene.
Hanneke Meijer er ansatt som førsteamanuensis i vertebratzoologi med ansvar for den oste-
ologiske resentsamlingen.
Tom Alvestad er ansatt som overingeniør ved evertebratsamlingen knyttet til eksternt 
finansierte prosjekt.

Administrasjonen:
Ny økonomifunksjon - controller/fakultetsøkonom - vil være på plass fra medio august 
2015.

Formidlingsavdelingen: 
Ingen stillinger.
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MØTER, ARRANGEMENT

VILLBLOMSTENS DAG 14, JUNI
Det inviteres til vandring for å se på ville planter i skog 
og mark i Botanisk hage på Milde og i Arboretet.  
Turleder er Bjørn Moe. 
Fremmøte: Botanisk hage, P-plass inngang sør, søndag 
14. juni kl 1130.

Programmet til Arboretet og de Botaniske hager:
http://www.uib.no/arboretet/88771/program-2015

BIER OG HUMLER I BOTANISK HAGE 28 JUNI
I Botanisk hage har vi planter som bier og humler
liker, slik at de kan finne tilholdssted hos oss. Få tips
til hva du kan plante i din hage og se våre bie-hotell.
Botanisk hage, inngang sør, søndag 28. juni, kl. 11:30.

ROSENS DAG 4 JULI
Rosariet i Arboretet står på det fineste tidlig på
sommeren. Bli med på en rosevandring. Salg av roser.
Arr.: Roseforeningen
Rosariet i Arboretet, lørdag 4. juli, kl. 12-16.



VERNETJENESTENS FASTE MØTER
For å bli bedre kjent med hverandre blandt dem som er engasjert i museets vernetjeneste,  
ble siste møte holdt på Arboretet. Her møtes hovdedverneombud (HVO), alle verneom-
budene (VO) og HMS-koordinatorer for å drøfte overordnete tema og rutiner. En av 
konklusjonene fra møtet var at museet har kommet godt i vei med sitt strategiske arbeid 
der vi skal prøve å få til gode og velfungerende rutiner for kommunikasjon og oppfølging 
innen HMS arbeidet.

AVVIKSMELDINGER I VIRKSOMHETEN
Flere avviksmeldinger er kommet inn fra deler av virksomheten, noe som vi tar som posi-
tivt da museet får et overblikk med mulighet for å følge opp det som ikke fungerer og kan 
bli bedre.

DE ANSATTES BIDRAG OG BRUK ER VESENTLIG!
For at vår virksomheten skal ha en god og effektiv HMS oppfølging er det vi ansatte som 
må være aktive. Vi skal bruke tilbudet, melde avvik, lese oss opp på rutiner og være bevisst 
på våre plikter og også foreslå utbedringer. Les museets sikkerhetsbok og de lokale rutiner 
for ditt arbeidssted. Vær observant på mulige farer. Informasjon som er relevant, er til-
gjengelig på nettet på våre nettsider under “Om museet” / “Helse, Miljø og Sikkerhet”
http://www.uib.no/universitetsmuseet/64974/helse-milj%c3%b8-og-sikkerhet-hms 
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UTLYSNINGER
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U M  - N Y T T      
Som dere ser har vi nå falt ned på dette navnet på vårt interne nyhetsblad. Det er kort og  
greit og beskrivende! Takk til alle dem som sendte inn forslag!

MULIGHET TIL Å SØKE STØTTE TIL OPEN ACCESS PUBLISERING
UiB har en budsjettpost for publisering i OPEN ACCESS. Publikasjonen må være akseptert 
før en søker. Se nærmere retningslinjer , kriterier og søknadsskjema:
http://www.uib.no/ub/72255/budsjettpost-%C3%A5pen-publisering-ved-universitetet-i-ber-
gen#
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http://invertebrate.b.uib.no/2015/06/10/sampling-for-sea-slugs-in-northern-mo-
zambique-east-africa/

An undescribed species of an aeolid nudibranch collected on sand at 2 m deep near a sea-
grass meadow in the north cost of Vamizi Island, Archipelago of the Quirimbas, northern 
Mozambique in Africa.
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FRA EN AKTIV HVERDAG
Sampling for sea slugs in northern Mozambique (East Africa)

The tropical waters of the Indian Ocean are part of the world’s richest biogeographical re-
gion – the Indo-West Pacific (IWP), where diversity picks its high in the “Coral Triangle” an 
area confined by the Philippines, Indonesia, and Papua New Guinea.

Transferring specimens to ethanol at Palma beach (Palma village not far from the border 
with Tanzania), under the puzzled eyes of a group of locals. Prof. Manuel Malaquias (Sec-
tion of Taxonomy and Evolution) and colleagues.
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Facebook
http:\\www.facebook.com/universitetsmuseet

Musehagens facebookside
https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9hagen-Bergen/263061690426755

Twitter
http:\\www.twitter.com/UiB_museet

Instagram
http:\\www.instagram.com/universitetsmuseet

YouTube
http:\\www.youtube.com/  (søkeord :universitetsmuseet)

Ansattesider på UiB
http://www.uib.no/universitetsmuseet/64505/ansatte 

Evertebratavdelingens blogg:  
http://evertebrat.b.uib.no/

Flytteprosjektets blogg:
http://thegreatcollectionmigration.b.uib.no/

Museumsnytt finner du samlet her
http://www.uib.no/universitetsmuseet/87809/museumsnytt-internt-informasjonsblad 

LENKER
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UNIVERSITETSSTYRET
12.2., 23.4., 28.5., 27.8., 24.9., 21.-22.10., 26.11.
Møtene starter vanligvis kl 1000 og finner 
normalt sted i Kollegierommet, Muséplass 1.

UNIVERSITETSMUSEET STYRE
Møteplan: 10.4, 6.5 (utgår), 10.6, 2.9 (det kan komme endringer)

LEDERMØTER VED UM
Annenhver mandag, starter vanligvis kl 9.

BRUKERSTYRET FOR MUSEUMSPROSJEKTET
Annenhver torsdag, arbeider nå særlig med anskaffelser

FELLESLUNSJ PÅ NATUR
Første mandag i måneden, kan bli flyttet

ARKEOLOGISK FORSKNINGSSEMINAR PÅ KULTUR
Fredager kl 14.15-16 i Krypten på Historisk Museum
Programmet legges på museets nettsider 

AVDELINGSRÅD
Rådene oppnevnes av lederne ved avdelingene og møteplaner kommer 
senere.

MØTEPLANER


