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Det er jo med stor glede vi har fått løfte om oppstartbevilgning på statsbudsjettet for 2016! 
Det betyr trolig at Statsbygg i løpet av senvinteren/våren 2016 setter i gang. De tyngre byg-
ningsmessige arbeidene kommer nok først i 2017-2018. Så håper vi jo å kunne åpne bygget 
med nye utstilling engang i 2019.

Regjeringen bevilger altså penger til renoveringen av Museplassen 3 – det er strålende! Og 
vi må jo tenke renovering og innredning med nye utstillinger som to sider av samme sak. 
De skal spille med hverandre, ikke mot. Vi vet jo at det ligger klare føringer når dette gjelder 
et fredet antikvarisk verdifullt bygg, og vi har dessuten et forprosjekt som er godkjent. Så 
får vi likevel innen denne rammen få til samhandling der alle byggets funksjoner får best 
mulige vilkår.
Vi er kommet godt i gang etter åpningen av Universitetsaulaen og Christie kafè. Takk til alle 
hos oss som har stått på og bidratt i åpningsuken!
Hele det «nye» gamle museumsbygget i Musèplassen 3 skal om få år kunne:

	 •	 åpne	seg	mot	omverden,	invitere	folk	inn	til	samtale	og	deltakelse	

	 •	 tilby	skoleverket	konkret	forskningsbasert	supplement	til	naturfags-
                           undervisningen

	 •	 formidle	Universitetsmuseets	egne	samlinger	og	egen	forskning	på	høyt																														
                           internasjonalt nivå, men for et bredt publikum

	 •	 gi	rom	for	all	UiB-forskningen	i	samarbeid	med	sentre,	institutter,	fakulteter	
                          og klynger

	 •	 gi	et	rekreativt	tilbud	som	er	underholdende,	opplysende,	spennende	og	som	
                           vekker nysgjerrighet og undring

Henrik

FRA TOPPEN!
18 september 2015
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NYHETER

PENGER TIL REHABILITERING AV MP3 ER 
BEVILGET!

Det var med stor glede og lettelse at vi fikk 
høre fra kunnskapsminister Thorbjørn Røe 
Isaksen at regjeringen vil gi oppstarts-
bevilgning til rehabilitering av Naturhistorisk 
museum. En slik bevilgning vil også utløse 
midler i årene som kommer til å fullføre hele 
rehabiliteringen. 

Les	Henriks	kronikk	om	dette	i	Bergens	Ti-
dende dagen derpå her  
http://www.bt.no/meninger/debatt/Slik-blir-
det-nye-museet-3432001.html 

UNIVERSITETSAULAEN OG CHRISTIE ER 
ÅPNET

Med feiring nester 14 dager til ende har uni-
versitetet nå åpnet sin nye festsal og spisested 
i museumbygningen. Vi ved museet har også 
fått testet lokalene gjennom vårt store ar-
rangement 11. september 2015. 

Vi ble veldig imponert over mulighetene 
bygget gir og var svært godt fornøyd med 
arrangementet. 



3

INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

NYHETER

UTVALG VURDERE BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN
UiB skal se på universitetets interne budsjettfordelingsmodell – utvalg nedsatt – Risa II:

Alf Helge Risa, professor, SV fak. (leder)
Kirsti Aarøen, fungerende økonomidirektør
Rolf Reed, instituttleder, Institutt for biomedisin
Ove Borge, ass. Fakultetsdirektør, Psyk fak.
Trine Moe, Fakultetsdirektør, HF fak.
Christine Stolz Olsvik, seksjonssjef, Jur. Fak.
Alette Gilhus Mykkeltvedt, Fakultetsdirektør, SV fak.
Knut Børve, professor, Kjemisk institutt
Kristin Miskov Nodland, adm.sjef, Universitetsmuseet
Tore Tungodden, ass. Universitetsdirektør

Utvalget skal levere sin innstilling innen 15.mars 2015 til universitetsledelsen. Utvalget had-
de sitt første møte onsdag 16 september 2015. 

ORGANISASJONSUTVIKLING (OU) PROSJEKTET
Oppfølging av UiB sitt OU prosjekt, rapport delprosjekt 4: «Slik rekrutterer vi de beste 
talentene». HR avdelingen følger opp med tiltak i tiden fremover, i tett dialog med fakulte-
tene og museet. De har startet med kartlegging av praksis ved rekruttering til vitenskape-
lige stillinger. Museet hadde kartleggingsmøte 28.8.15

NY MEDARBEIDER
Etter ferien, 17 august 2015 fikk vi en ny medarbeider 
sentralt. Det er Liv Jorun Oma. Hun har funksjonen Con-
troller og skal arbeide med økonomi – budsjett, regnskap, 
prosjekter. Hun har kontor i Parkveien 9, 2 etg, tlf. 89329, 
e-post Liv.Oma@uib.no. Velkommen til oss!
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NYE UTSTILLINGER

POP-UP
NY UTSTILLING PÅ LAGUNEN STORSENTER

Universitetsmusèet	i	Bergen	og	Lagunen	Storsenter	har	gått	sammen	om	å	lage	en	kultur-	
og naturhistorisk utstilling i Lagunen Storsenter. Vi har valgt å kalle det en Pop-up utstill-
ing; den er midlertidig og uformell og viser spennende gjenstander fra universitetsmuseet 
samlinger. Gjenstandene i utstillingen vil skifte ofte. 
I nettutstillingen  http://um.uib.no/popup/  vil du finne en oversikt over alle gjenstandene 
som er eller har vært stilt ut, og få tilleggsinformasjon om gjenstandene.

Med denne utstillingen ønsker vi å vise den store variasjonen av gjenstander og aktiviteter 
universitetsmuseet har. Selv om nå  Naturhistorisk museum er stengt for rehabilitering, kan 
vi fortsatt hente fram de vakre og spennende gjenstandene og vi kan fortsatt  fortelle deres 
fortelling. Velkommen til nye kunnskapsopplevelser, denne gangen i Lagunen Storsenter!

Nettutstilling: http://um.uib.no/popup
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3D-DOKUMENTASJON
Fornminneseksjonen ved Avd. for kulturhistorie har tatt i bruk dronefoto og fotogrammetri 
for å dokumentere steinbrudd fra steinaldere. Les saken på deres nettsider:
http://www.uib.no/fms/89396/gis-fotogrammetri

MAT I MIDDELALDEREN
Fredag	og	lørdag	står	forskere	fra	UiB,	både	fra	AHKR	og	musèet	på	stand	i	byen	og	fortell-
er	om	mat	i	middelalderen.	Det	er	AHKR	som	står	som	arrangør.	Gitte	Hansen	fra	musèet	
vil	vise	endel	funn	fra	våre	samlinger	som	ligger	i	magasinene	på	Bryggens	Museum.
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MUSEETS ÅRBØKER FRA 1883 TIL 1948 
SAMLET I PARKVEIEN 9
I “Vinterhagen” i Parkveien 9 har vi nå fått satt 
inn ett fult sett av museets årbøker fra 1883 til 
1948 samt den nye serien med årbøker som ble 
opprettet i 1995 til i dag. Dette er til disposisjon 
for	alle.	Kom	gjerne	og	lån,	og	la	dem	helst	bli	
stående i Parkveien 9 slik at ikke noe forsvinner. 
Det er laget til en leseplass.
Det mangler imidlertid to årbøker: de tynne 
redegjørelsene fra 1884 og 1885. Finnes de i 
andre bokhyller ved museet, så vil vi gjerne få 
tatt kopi.
NYE PUBLIKASJONER
Nordeide, S. W.  2015: Papal Delegations to the Edge of the World. In Marianne O’Doherty
& Felicitas Schmieder (eds.): Travels and Mobilities in the Middle Ages. From the Atlantic 
to	the	Black	Sea.	International	Medieval	Research	Vol.21.	Turnhout:	Brepols,	31-53.

Review: Joonas Ahola & Frog with Clive Tolley (eds), Fibula, Fabula, Fact (Sæbjørg Walaker 
Nordeide) . MIRATOR 16:1/2015: 222-227. 
http://www.glossa.fi/mirator/index_se.htmlhttp://www.glossa.fi/mirator/index_se.html

Byrkjedal,	Ingvar	og	Lislevand,	Terje:	
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00063657.2015.1077781 
(Om Blåstrupene våre som overvintrer i India og Pakistan)

 Hana Lukešová, Old Fragments of Women’s Costumes from the Viking Age. New Method 
for	Identification,	In:	K.	Grömer	and	F.	Pritchard	(eds.)	2015:	Aspects	of	the	Design,	Pro-
duction	and	Use	of	Textiles	and	Clothing	from	the	Bronze	Age	to	the	Early	Modern	Era.	
NESAT XII. The North European Symposium for Archaeological Textiles, 21st – 24th May 
2014	in	Hallstatt,	Austria.	Archaeolingua	Main	Series	33.	Budapest	2015.

PUBLISERING
Publiseringstallene	for	2014	viser	en	nedgang	ved	Universitetsmuseet	som	for	UiB	generelt	
og av Universitetsmuseene i Norge er det vi som har lavest prosentandel nivå 2 artikler. 
Vi er få ansatte ved museet og det er naturlig at tallene varierer noe fra år til år. Totalt sett 
har vi gode resultat i en fase der mange har måttet ta tak i mange andre arbeidsoppgaver 
enn forskning og publisering. Selv om formidling ikke teller i bevilgninger er registrering i 
Cristin viktig for å synliggjøre denne aktiviteten. Resultatene blir brukt i statistikker. Dere 
oppfordres til å registrere foredrag, omvisninger, intervju etc. i Cristin med en gang dere 
har deltatt på noe av dette.  

INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN
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PERSONALE OG VELFERD

WEBGRUPPE VED MUSEET
Det er nå opprettet en webgruppe ved museet som skal arbeide med de praktiske sidene 
ved	webpublisering	på	UiBs	eksternweb.	Slike	grupper	finnes	ved	alle	fakultet	og	sikrer	en	
helhetlig praksis ved de ulike avdelinger og seksjoner, og på tvers av fakulteter. Samtidig er 
gruppen	i	kontakt	med	Kommunikasjonsavdelingens	webseksjon	som	har	et	overordnet	
ansvar	for	UiBs	tilstedeværeslse	på	nett.	Gruppen	vår	består	av	:	
Kari	KW	Kristoffersen,	avd.	for	formidling
Jo Høyer, avd. for formidling
Bjarte	Jordal,	avd.	for	naturhistorie
Bjørn	Moe,	avd.	for	naturhistorie
Frode Storaas, avd. for kulturhistorie
Thomas	Bruen-Olsen,	avd.	for	kulturhistorie
Kristin	M.	Nodland,	Direktørens	stab

ANG LEDER VED AVD. FOR NATURHISTORIE
Søknadsfristen for avdelingslederstillingen gikk ut 4. september og vi har fått fire søkere. 
Nåværende	leder	Kari	Loe	Hjelle	skal	ha	forskningstermin	fra	midten	av	november,	men	
vil	være	leder	frem	til	da.	Bjarte	Jordal	vil	fungere	som	leder	i	fasen	frem	til	ny	person	blir	
tilsatt.

I PORTUGAL MED POSTER OG FOREDRAG
Ansatte ved Evertebratsamlingen har deltatt med postere og foredrag på konferansen 14th 
Deep-Sea Biology Symposium i Aveiro, Portugal sammen med en god gjeng fra forsker-
gruppen for marin biodiversitet på Institutt for biologi, og fra NTNU Vitenskapsmuseet.
Det var en flott uke med mange gode diskusjoner, foredrag og postere.
Dette kan du lese mer om på den engelske utgaven av bloggen 
http://invertebrate.b.uib.no/2015/09/11/the-14th-deep-sea-biology-symposium/

Bak fra venstre: Hans Tore Rapp, Endre Willassen, Jon 
A. Kongsrud, Torkild Bakken (NTNU), Solveig Thork-
ildsen. Midten fra venstre: Anne-Helene Tandberg, 
David Rees, Adriana Alvizu, Joana Xavier, Jon T. 
Hestetun. Foran fra venstre: Bernt R. Olsen, Katrine 
Kongshavn, Francisca M. Carvalho, Mari H. Eilert-
sen. Foto: Raquel Pereira (Uppsala Universitet)
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MØTER, ARRANGEMENT

September på museet!

Søndag 13.9
Hvordan fikk vi husdyr
Det er Barnas kulturhelg og på museet kan du bli med på samlingstund fylt med sang, dra-
ma og samtale om hvordan vi fikk husdyr.
Sted: Historisk museum
Tid: 13 og 14
Gratis adgang

Søndag 20.9
Forskningsdagene: 
Mat på vikingtokt
Hvorfor tok vikingene med seg kvernstein når de dro på tokt? På museet kan du høre om 
siste forskning på kvernstein og delta på ulike aktiviteter.
Sted: Historisk museum
Tid: 12-15

Magiske urter
Omvisning i medisin- og nyttevekst-
utstillingen med fortellinger om bruk 
av magiske planter.
Sted: Aboretet og botaniske hager, Milde.
Oppmøte ved parkeringsplass.
Tid: 11.30

PROGRAM 
Programmet til Universitetsmuseet:
http://www.uib.no/universitetsmuseet/80446/program-h%c3%b8st-2015#

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

TID TIL TRENING I ARBEIDSTIDEN

UiB	har	innført	en	ordning	med	inntil	en	times	trening	(inkl.	dusj/skift)	i	uken	i	arbeidstid-
en, etter avklaring med leder. Dette er tiltak som skal simulere til både et godt arbeidsmiljø 
og bedre fysisk helse for den enkelte. 
Museet har lagt opp til at den enkelte avdeling finner frem tiltak som passer for kollegaene i 
det enkelte miljø.
Se lenkene: http://www.uib.no/poa/hms-portalen/90814/fysisk-aktivitet-ansatte-ved-uib

ARK - VI ER I GANG!

Alle har fått spørreskjema tilsendt, der 23 spørsmål skal besvares utifra nåværende situas-
jon. Er det mange sider og mange spørsmål, så skriv dem ut, tenk igjennom, fyll inn svar. 
Slik får du gjerne mer tid til å tenke før du svarer elektronisk. Frist for å svare er tirsdag 29. 
september. Jo flere svarer, desto grundigere blir undersøkelse og gir et bedre utgangspunkt!

Noen spørsmål handler om leder. I spørsmål 6 og 7 skal du si noe om din nærmeste leder 
mens på spørsmål 8 handler det om nivået over. Det er nå gått ut e-post om detaljer i dette 
til alle.
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MILJØFYRTÅRN
Universitetet skal miljøsertifiseres innen nyttår.
Universitetet	i	Bergen	har	store	ambisjoner	for	sin	miljøsatsing,	og	universitetsstyret	har	
derfor	vedtatt	at	UiB	skal	sertifiseres	som	Miljøfyrtårn	i	løpet	av	2015.	I	den	forbindelse	
vil	UiB	gå	igjennom	de	viktigste	miljøaspektene	for	å	sikre	en	mer	miljøvennlig	drift,	dette	
arbeidet er allerede i gang. 

Miljøfyrtårn baserer seg på såkalte bransjekrav, som er spesifikke krav som stilles til organ-
isasjonens	miljøstyring,	og	er	strengere	enn	minimumskravene	i	lovverket.	UiB	har	valgt	
«Hovedkontormodellen», som baserer seg på at miljøstyringssystemet forankres der hvor 
ansvaret	hører	hjemme.	I	Miljøfyrtårnsammenheng	vil	Sentraladministrasjonen	ved	UiB	
være	et	naturlig	valg	som	hovedkontor	(HK).	De	seks	fakultetene,	samt	Universitetsmuséet	
og Universitetsbiblioteket vil være såkalte underliggende enheter (UE). 
Om lag halvparten av arbeidet med Miljøfyrtårnsertifiseringen er nå gjort i forbindelse med 
sertifiseringen av hovedkontoret, mens fakulteter og enheter har en enklere prosess.

Prosessen er altså allerede i gang, og sentraladministrasjonen samt SV-fakultetet og Det 
psykologiske fakultet er nå miljøsertifisert. De som står igjen er nå skal etter plan miljøserti-
fiseres innen nyttår. 
Kontaktperson	ved	UM	er	Marie-Louise	Lorentzen.
Lenke til Miljøfyrtårn: http://www.uib.no/poa/hms-portalen/30765/milj%c3%b8fyr-
t%c3%a5rn

BEREDSKAP
UiB innfører nytt verktøy for beredskap. Innen 2017 skal alle avdelinger og fakultet ta det i 
bruk. Museet skal i løpet av høsten 2015 ha en revitalisering av beredskapsplanene sentralt 
og for avdelingene.
Kontaktperson	ved	UM	er	Marie-Louise	Lorentzen.
Les mer om dette på nettsidene: http://www.uib.no/poa/hms-portalen/89553/uib-inn-
f%c3%b8rer-nytt-verkt%c3%b8y-beredskap

HMS AVVIK
Innføring av elektronisk HMS-avvikssystem
Alle avdelinger/fakultet vil få tilbud om å ta systemet i bruk høsten 2015. Det vil bli lagt til 
rette for informasjons- og opplæringstiltak for de ulike målgruppene. Vi kommer tilbake til 
dette når vi vet mer om innføring av dette ved museet.
Mer om dette på nettsidene: http://www.uib.no/poa/hms-portalen/76530/nytt-sys-
tem-hms-avvik
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Løveape
“Løveapen eller løvetamarin (Leontopithecus rosalia) tilhører silkeapefamilien. Den holder 
til	høyt	oppe	i	trekronene	i	Brasils	skoger.	Den	har	en	ca	40	cm	lang	kropp	samt	en	lang	
hale på ca 30 cm.  De spiser frukt og grønt, men også insekter og smådyr. Løveapens levest-
eder er utsatt for omfattende skogshogst og arten er nå utrydningstruet i det fri. “

Teksten er hentet fra Popup utstillingen på Lagunen Storsenter der løveapen nå er utstilt. 
Du kan også besøke nettutstillingen: um.uib.no/popup

MÅNEDENS GJENSTAND
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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 

PROGRAM 
Programmet til Universitetsmuseet:
http://www.uib.no/universitetsmuseet/80446/program-h%c3%b8st-2015#

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

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


