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FRA TOPPEN!
12 mars 2016

Universitetsmuseet har mye å skulle få gjennomført i løpet av 2016: Vi må nå lyse ut avdelingslederstill-
ingene for kultur og natur, samt en seksjonslederstilling når det gjelder hagene. Så arbeider vi med en forsk-
ningsstrategi og et dokument om utgravningsvirksomheten. Disse behandles selvsagt i alle relevante organer, 
men jeg håper at de kan vedtas av styret på møtet i juni. Til høsten står strategisk plan for formidlingen for 
tur, og så er det dokumentet om samlingsforvaltningen – begge håper jeg å kunne få vedtatt i november. Da 
må vi også gjøre oss klar til evalueringen av omstillingen, den vil jeg tro finner sted i tiden fra nyttår til påske 
2017.

Ved siden av dette løper utstillingsprosjektet, der vi nå stort sett har fått tømt MP3. Arbeidet med planleg-
ging av utstillingene er i gang, allerede om en ukes tid skal vi har et omforent forprosjekt der utstillinger og 
renovering går i ett. I siste uke hadde vi et godt prosjektrådsmøte hos Statsbygg i Oslo, der m.a. også vårt 
departement, KD, var til stede.

I denne uken var jeg på et møte i den nyetablerte Work Group Heritage innen Coimbra-gruppen som er en 
organisasjon av en rekke europeiske universiteter. Utover å representere UiB har jeg fått ansvar for en gruppe 
som skal se på universitetene med sine bygninger, samlinger, tradisjoner og seremonier, formidlingstiltak 
og akademiske aktiviteter som en manifestasjon av en europeisk kunnskapskultur med en snart 1000-årig 
tradisjon. Dette gjelder både kultur og natur. Det kan bli et spennende arbeid, som bidrar til argumentasjo-
nen for hvorfor universitetsinstitusjonen er viktig.

Endelig har vi utfordringer når det gjelder arealene, ikke bare i HS10 der bygget for å si det forsiktig ikke er 
helt slik det burde være, men også når det gjelder rokeringer og magasiner i Realfagbygget – og hvor Sentral-
administrasjonen og Formidlingsavdelingen blir plassert neste år.

Hilsen Henrik
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Velkommen til nye kollegaer!

Nils Anfinseth er ansatt som førsteamanuensis innen arkeologi 
ved Avdeling for Kulturhistorie. Han får ansvar for perioden sein 
steinbrukende tid. I april og mai i år vil Nils være gjesteprofessor 
ved Universitetet i Innsbruck. Velkommen til museet!

Knut Andreas Bergsvik er ansatt som professor innen arkeologi 
ved Avdeling for Kulturhistorie. Han får ansvar for perioden stein-
alder. Velkommen til museet!

Justin Koesener er ansatt som førsteamanuensis innen kulturhisto-
rie ved Avdeling for Kulturhistorie. Han får ansvar for kunst- og 
kulturhistorisk samlinger. Velkommen til museet!

STILLINGER
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Henneke Meijer er ansatt som førsteamanuensis på Avdeling for 
naturhistorie med ansvar for de osteologiske samlingene. Velkom-
men til museet!

iNFORMASJON TIL ANSATTE
Universitetet har en egne nettsider for ansatte:
http://www.uib.no/foransatte 
Her finnes lenker til nyttige verktøy.
Medarbeiderhåndboken ligger her:
https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/
HR avdelingen tilbyr arbeidsstøtte. Her ligger bl.a. oversikt over arbeidstid, permisjons-
bestemmelser, ferieavvikling, lønn og betingelser.
http://www.uib.no/foransatte/17409/arbeidsst%c3%b8tte-hr# 

STILLINGER
Avdelingsleder for natur og kultur 
Avdelingsleder Sæbjørg Walaker Nordeide vil fra 1 august gå over i stillingen som profes-
sor ved AHKR ved UiB. Begge stillingene som avdelingsledere her ved UM vil bli lyst ut på 
nytt.  Utlysningstekst skal behandles i styremøte 16.mars. Mer informasjon kommer.

Seksjonssjef for Arboretet og de botaniske hagene  
Tilsetting i denne stillingen er under arbeid.

Seksjonssjef for Konserveringsseksjonen  
Søknadsfristen gikk ut før jul og tilsetting i stillingen er under arbeid.

STILLINGER
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Det nasjonale skjelettutvalget
Nils Anfinset er valgt inn i det nasjonale skjelettutvalget. I utvalget 
sitter også Anne-Karin Hufthammer fra UM. Utvalget ligger under 
De nasjonale forskningsetiske komiteene og er et bredt sammensatt 
utvalg som  tar stilling til etiske sider ved forskning på menneskelige 
levninger som enten oppbevares ved offentlige museer og samlinger, 
eller som vil fremkomme ved fremtidige arkeologiske og andre un-
dersøkelser. For mer informasjon: 
https://www.etikkom.no/hvem-er-vi-og-hva-gjor-vi/hvem-er-vi/
skjelettutvalget/ 

Institusjonshistoriske gjenstander og dokumentasjon
I forbindelse med utflytting av MP3 og HS10 har det blitt behov 
for en organisert innsamling av gjenstnader og dokumentasjon 
knyttet til institusjonens egen historie. En gruppe bestående av 
Terje Lislevand, Marie-Louise Lorentsen, Asbjørn Engevik, Kris-
tin Misov Nodland og Kari KW Kristoffersen vil arbeide fram 
forslag til arbeidsmetoder og prosesser for dette som så foreleg-
ges direktøren. To forslag vil være å opprette en webbasert base 
for innleggelse av informasjon og oppretting av en ny samlings-
rekke for gjenstander. 

WIKI for Universitetsmuseet
Ledergruppen ved museet vil lage en wiki med nyttig informasjon 
om virksomheten for at det skal bli lettere for oss alle å orientere 
oss om arbeidsprosesser, årshjul, tidsfrister, ansvarsområder, ut-
valg og komiteer osv. Wikien vil bli lagt ut på våre websider under 
fanen “Om museet”.
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NYHETER

UM i Norwegian sitt inflightmagasin “N”
Fra april vil museet våre synlig i bladet N som ligger i “stol-
lommen foran deg”. Bladet N vil anbefale museet for sine pas-
sasjerer i sommer og vi vil da fokusere på de delene av museet 
som er åpent for allmennheten Historisk Museum, Musehagen, 
Arboretet og kafeen i sørfløy og aula.  

Museumsprosjektet 
Museumsprosjektet er i full planlegging nå. Innen 11 mars skal vi ha klart et “omforenet for-
prosjekt”. Under ser dere øvrige tidsfrister for prosjektet fastsatt av UiB og Statsbygg. Det er 
viktig nå å huske at motivasjonene i dette prosjektet er at bygg og utstilling skal arbeides med 
parallelt og i god dialog slik at dette til slutt fremstår som en helhet. Det har vi stor tro på at 
vi skal få til på en utmerket måte! Utstillingsplanleggingen skyter fart fra den 15 mars da den 
første fagsamlingen finner sted i 3 etg i MP3. Masse lykke til med arbeidet!

Bilder fra et tomt museum
Museet er et yndet fotoobjekt. Nå når vi er tømt for gjen-
stnader fremstår bygget på en annen og ukjent måte. Knut 
Olav Aslakesen har fotografert noen spennede vinkler. 
Se bildeserien på flickr:
https://www.flickr.com/photos/126907990@N03/
sets/72157665713269216/
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PUBLIKASJONER

Mehl, I.K. and Hjelle, K.L. 2016. From deciduous forest to open 
landscape: application of new approaches to help understand 
cultural landscape development in western Norway. Vegetation 
History and Archaeobotany vol 25, pp 153-176.
http://link.springer.com/article/10.1007/s00334-015-0539-6 
http://link.springer.com/journal/334 

VELFERD-HMS

HMS midler bygningsmessige tiltak  for 2016
UM sammen med MOF, MN og UB var de som fikk de største bevilgningene til HMS midler 
bygningsmessige tiltak  for 2016. Det er bevilget penger til dusj i Gartnerboligen ( 100 000) , 
trappegelender til  huset i hagen ( 100 000)  gelendertau  til tårntrapp i HS 10 ( 70 000) og lys 
fra parkeringen til adm. bygget på Milde ( 70 000). Aktiv  med å sende inn søknad og melde 
behov har gitt tilslag. 
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SPIRE 2016  - søknadsfrist fra avdelingen torsdag 28.april

Det utlyses midler i UiBs Strategiske program for internasjonalt forsknings- og under-
visningssamarbeid (SPIRE) for 2016. Programmet har som mål å støtte opp under UiBs 
strategi og handlingsplan for den internasjonale virksomheten 2011-2015.Det oppfordres 
særlig til å søke om SPIRE midler for samarbeid med UiBs strategiske partnere i internas-
jonale nettverk og nordiske sentre i utlandet der UiB er medlem (se Appendix i vedlagte 
Retningslinjer for søkere), samt samarbeid med partnere i Brasil, Russland, India, Kina, 
Sør-Afrika (BRIKS-landene) og Japan.
Frist for innsending av søknad til post@um.uib.no er satt til Torsdag 28.april 2016. 
Vitenskapelig ansatte ved UiB kan søke om SPIRE-midler.
Søknader sendes gjennom institutt til UM sentralt. UM vil sende søknadene samlet over 
til Forskningsadministrativ avdeling.
Retningslinjer og søknadspapirer kommer i egen epost.

Små driftsmidler 2016 – søknadsfrist torsdag 31.mars

Det er også for 2016 lagt inn i rammebevilgningen for museet en sum som skal gå til 
"Små driftsmidler" til faste forskere og vitenskapelig ansatte.
Bevilgningen som er gitt for inneværende år utgjør kr. 300.000,- (jfr. styresak /2015).
Disse midlene skal dekke 70 % av total søknadssum og utløses ved at enhetene/forskeren 
selv stiller til disposisjon en egenandel på 30 %. 
Det er tidligere gitt midler til driftsmidler som ulike analysekostnader, reiseutgifter til 
feltarbeid og konferanser, kjøp av PC. Det skal rapporteres på disse midlene.
Til orientering; Driftsmidler for stipendiater må dekkes over avdelingens annuum.
Frist for innsending av en kort søknad m. budsjett til post@um.uib.no – er satt til Torsdag 
31.mars 2016.  

UTLYSNINGER/
TILDELINGER

INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN
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UTLYSNINGER/
TILDELINGER

Grolle Olsen Legat er tildelt følgende :

FORSKERE  Innstilling
Amy Eycott              Inst for Biologi              11 000
Aage Paus              Inst for Biologi  30 000
Jon Grytnes              Inst for Biologi  13 000
Jon Grytnes              Inst for Biologi  37 000
Aud Halbritter              Inst for Biologi         32 000
Ole Reidar Vetaas Inst for Geografi 30 000
Anne Bjune              Uni Research AS  6 000
Olav Aas              Universitetsbiblioteket  7 000
Kari Loe Hjelle Universitetsmuseet 30 000
Kari Loe Hjelle Universitetsmuseet 48 000
Jenny Smedmark Universitetsmuseet 50 000
Mary H Losvik Universitetsmuseet  7 000
Torstein Eriksson Universitetsmuseet 28 500
Per Magnus Jørgensen                             22 000

PHD KANDIDATER  
Francesca OH Jaroszynska Mat-Nat.fak 15 000
Siri Vatsø Haugum               MatNate fak 25 000
Lene Halvorsen              UM                7 500

Gratulerer med tildelingene og lykke til med prosjektene!
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MØTER, ARRANGEMENT
PROGRAM FOR MUSEET

Lørdag 13.3:
Lav på trær i Aboretet, Milde
Bli med på en tur i Aboretet for å se på og 
samle inn lav fra trær. Turen avsluttes med 
gjennomgang, mikroskopering og bestemmelse av 
lav innendørs. Beregnet tid; 4-5 timer.
Blondehuset i Aboretet, kl.10.

APRIL
Søndag 10.4:
Jeg fant, jeg fant
Har du funnet noe du ikke vet hva er? Kan det være 
en pilspiss, en meteoritt eller en hodeskalle. Ta med 
ditt funn til Universitets- museet og møt en våre 
forskere som muligens kan gi deg svaret.
Historisk museum, kl 12-15

Torsdag 14.4:
Vin og viten
Tema: Spesialsamlingene
Christie Café, kl.18 
Naturhistorisk museum sørfløy 

Søndag 17.4:
Fugler i Botanisk hage, Milde 
Omvisning med ornitolog Terje Lislevand hvor vi 
ser på ulike fugler i ulike habitat i hagen og fanger 
fugl for ringmerking.
Botanisk hage, inng. ved Japanhagen, kl. 11.30.

MAI 
Søndag 8.5:
Vår i Botanisk hage, Milde
Tulipaner, påskeliljer og annen vårinspirasjon 
til årets sesong.
Botanisk hage, inng. ved Japanhagen, kl 11.30

Torsdag 12.5:
Vin og viten
Tema: Hagepsykologi
Christie Café, kl.18
Naturhistorisk museum sørfløy

Fredag 13.5:
Lag din egen grønnsakshage i pallekarmer, Milde
Vi viser hvordan du selv enkelt kan lage din egen 
grønnsakshage med pallekarmer, hva og hvordan 
du kan plante og tips til videre stell. Botanisk hage, 
nytteveksthagen, kl.13.

Søndag 22.5:
Våryr Muséhage
Familiearrangement i muséhagen. Frøplanting, re-
busløype, åpen plantehus og omvisninger.
Muséhagen, kl 12-15

Vin&Viten
En torsdag i måneden inviterer universitetsmuseet til korte foredrag om 
tema presentert av ulike foredragsholdere som gir påfyll av både kunnskap 
og ev.drikke. Stedet er Christie, under den nyrenoverte 
universitetsaulaen.
http://www.uib.no/universitetsmuseet/96026/vinviten#
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TRAPPEHALLEN MUSÉPLASSEN 3

Utstillingen i trappehallen i Naturhistorisk Museum på Museplassen 3 blir i disse dager tatt 
ned. Utstillingen har etterhvert fått stor oppmerksomhet blant fotografer og har blitt et sym-
bol for universitetsmuseet. Objektene legges nå på magasin.

Om objektene
Elefanten er en hunn, lokalitet er iflg. journalen “Ulanga, biflod til Rufidji, Øst-Afrika”. Dette 
er i dagens Tanzania. Året er 1918, men om det var innsamlingstidspunkt eller når dyret kom 
til museet er ukjent. “Gave fra apoteker Lothe. Delvis omstoppet av Dahl.” Levert av Umlauf - 
et firma som drev med handel av utstoppede dyr.

Gevirene var en samling fra hjort (høyre side) og rein (venstre side). Det hang omkring 80 
gevir på veggen. Bildet er tatt i forbindelse med at arrangement.
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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/

UM-nytt finner du samlet her
http://www.uib.no/universitetsmuseet/87809/um-nytt-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
Neste møte 16 mars 2016
Møtene starter vanligvis kl 1000 og finner 
normalt sted i Kollegierommet, Muséplass 1.
Se Lenke til nettsiden over innkalling og saksliste

IDU møte – mandag 14.mars

Styringsgruppemøte – Utstillingsprosjektet MP3 – 15.mars
Dialoggruppemøte – Utstillingsprosjektet MP3 – 16.mars

UNIVERSITETSMUSEET STYRE
Møteplan: avsluttet

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 

MØTEPLANER

Redaktør: Kari KW Kristoffersen              Ansvarlig: Ledergruppen ved museet


