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Botanisk hage feiret 20 års jubileum

Den 21. august feiret Botanisk hage sin 20 års dag. Det ble et flott arrangement, som vi alle vil 
huske lenge, og med stor deltagelse fra museets og universitetets folk. En fin oppsummering 
finnes her:
https://www.flickr.com/gp/126907990@N03/RivM08

Ny forskergruppe ved Avdeling for Natur 

Gruppen Rosefamiliens evolusjon ble etablert denne 
høsten, og består av Per Harald, Jenny, Torsten og 
Heidi, med stipendiatene Hoda og Nannie, og master-
gradsstuden-tene Ardian og Ingrid. Gruppen gleder 
seg til å kaste seg løs på systematiske prosjekter innen-
for rosefamilien.
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Digitalisering av karplanteherbariet

Typesamlingen i Karplanteherbariet ble digitalisert før som-
meren. Informasjonen om de ca 300 typeeksemplarene finnes 
nå tilgjengelig i samlingsportalen (http://dev.gbif.no/data-
sets/4db619a6-9429-4bef-90c9-06cc90c39552/p/search) og 
snart vil også de flotte bildene Solfrid og Maria tok på UB 
finnes der.

Den 12. internasjonale børstemarkkon-
feransen

Den første uka i august stimlet “polychaetol-
oger” – folk som arbeider med børstemark – i 
fra alle verdenshjørner til Cardiff i Wales for 
å delta på The 12th International Polychaete 
Conference i regi av Nasjonalmuseet i Wales. 
Vi var i alt rundt 200 deltagere i fra 30 ulike 
land, og evertebratavdelingen var særs godt 
representert med seks delegater med mange 
vitenskapelig bidrag. Kanskje ikke så rart, med 
tanke på hvor stor innsats vi har lagt ned i 
gruppen gjennom store prosjekter som Nor-
BOL (Norwegian Barcode of Life), MIWA 
(Marine Invertebrates of Western Africa), og 
PolyNor (Polychaete diversity in Nordic seas). 
Dette kan du lese mer om på evertebratavdelin-
gen sin blogg på norsk og in English.

På norsk http://evertebrat.b.uib.no/2016/08/23/massiv-norsk-deltagelse-pa-den-12-internasjonale-borste-
markkonferansen/

In English http://invertebrate.b.uib.no/2016/08/16/a-week-of-worms-in-wales/
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Status for soppsanering i steinaldermagasinet.

No er første del av arbeidet med å utbetre tilhøva i steinaldermagasinet avslutta. På utsida 
er det utført reparasjonsarbeid på takrenner, slemming av vegg, laga inspeksjonskum og 
røyrsystemet ned mot  sluk, skråninga mot kjellarinngang,  er opna opp at. På innsida i sjølve  
steinaldermagasinet og dei to romma innafor (omnsplaterommet og «koksbingen») er sopp, 
salt og laus puss fjerna frå vegger, tak og golv. Ny murpuss er ført på overflater som var ska-
da, i tillegg og i etterkant er det utført nedvask og reinhald. Før arbeidet med vegger, golv og 
tak kunne starte var det naudsynt å sikre dei kulturhistoriske objekta som er/var i magasina. 
Omnsplaterommet og  koksbingen er no utan innhald etter at materialet herifrå er flytta ut, 
medan reolane i steinaldermagasinet vart pakka inn og dekka av byggeplast før saneringspro-
sessen starta opp.   
Siste del av arbeidet startar opp no i oktober. Då skal hyllemeter for hyllemeter i steinalder-
magasinet reingjerast og gjenstandar som framleis har synlege spor etter sopp skal til kon-
servering. Objekta og hyllene som var hardast råka av soppangrep er allereie handsama og 
godt ivaretekne på konserveringsavdelinga. Prosessen fram til no har gått «på skinner» og  
det er mange, både internt og eksternt, som har utført eit framifrå arbeid.  Vi er over halvvegs 
og satsar på at «momentet» held heilt til mål.

http://pahoyden.no/2016/03/sopp-angriper-steinalderokser
https://www.nrk.no/hordaland/unik-steinaldersamling-angrepet-av-sopp-1.13020298
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Justin Kroesen: Publications and plans

I started working at the Avd. for kulturhistorie at UM in January 2016. Recently, two research 
projects which I took with me from my former job at the University of Groningen (the Neth-
erlands) have resulted in book publications.

MØT EN KOLLEGA 

The first is a richly illustrated art book pre-
senting a selected 100 church interiors in the 
Netherlands which together show much of 
the country’s history over a time span of more 
than 1000 years. This project, initiated by the 
Museum Catharijneconvent in Utrecht, aims 
at raising awareness of the unique (but often 
threatened!) treasures that can be found in his-
toric church buildings. More than 50 authors 
were involved and I wrote the introduction 
together with my colleague at Nijmegen, Sible 
de Blaauw. 

The second book is a volume about Roman-
esque Cathedrals in Mediterranean Europe 
published with Brepols in Turnhout (Belgium). 
This book project resulted from two conferenc-
es held in Girona (Spain) in the framework of 
Templa, a Girona-based research group dedi-
cated to Romanesque art and architecture, of 
which I am a member.

On 29 November 2016, together with Hana Lukesova at the Konserveringsseksjon at UM, I 
will organize a workshop on medieval textiles, with a special focus on the medieval chasuble 
(messehagel) from Røldal. More information can be obtained by both of us and will be pub-
lished soon on the UM website. 
In 2017, I will work on different projects around the Kirkekunstsamlingen here at UM, e.g. 
two altarpieces possibly originating from Utrecht (Austevoll and Eksingedal), together with 
Museum Catharijneconvent in Utrecht (the Netherlands), and together with Tonje Haugland 
Sørensen we will start working towards a catalogue of the church art collection. 
From March until October, 2017, I will be based at the Free University in Berlin working on a 
research project concerning the surprising wealth of medieval furnishings found in Lutheran 
churches. This project is made possible by a stipendium granted to me by the Alexander von 
Humboldt-Stiftung in Bonn.

INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN
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STILLINGER

Direktør ved Universitetsmuseet
Stillingen som direktør ved museet er en åremeålsstilling og ble lyst ut i sommer etter 
første åremål var avsluttet. Søknadsfristen er nå utløpt, det er 5 søkere og Universitetet vil 
starte arbeidet med tilsetting. Mer informasjon ser du i På Høyden her:
http://pahoyden.no/2016/09/fem-vil-bli-direktor-ved-universitetmuseet 

Avdelingsledere for natur og kultur 
Styret for museet ønsker at avdelingslederstillingene blir lyst ut i en annen stillingskode 
enn instituttleder (1475). Utlysningstekst er klar, her avventes en tilbakemelding fra HR 
avdelingen. Inntil disse er klar fungerer Bjarte Jordal, avd. for naturhistorie og Henrik von 
Achen, avd. for kulturhistorie.

Ny stilling ved museet: webredaktør 
Det vil bli utlyst en stilling som webredaktør ved museet i høst. Oppgavene vil bli delt mel-
lom formidlingsprosjektet GRIND og daglig webarbeid ved museet. Stillingen er en del av 
omstillingsplanen for museet som ble vedtatt i universitetsstyret.

STILLINGER

Seksjonssjef for Arboretet og de botaniske hagene  
Inger Måren er ansatt som ny seksjonssjef for universitetshagene.  
Hun kommer fra en postdoc stilling UiB og før det som ansatt 
ved Arboretet og de botaniske hagene. 

Seksjonssjef for Konserveringsseksjonen  
Camilla Nordby er ansatt som ny leder ved Konserveringsseks-
jonen. Hun kommer fra stipendiatstilling innen arkeologi og før 
det som konservator her ved museet innen arkeologisk objekt-
konservering. 

Det er med stor glede vi ønsker dere begge  velkommen i nye 
stillinger!

ANSETTELSER
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Tilsett
15/12609 Stipendiat i systematisk botanikk: Nannie Persson tilsett frå og med 19.09.2016
16/2992 Overingeniør paleobotanikk, vikariat: Ingvild Kristine Mehl tilsett frå og med 
01.07.2016

Utlyst
16/5820 Avdelingsingeniør (mellombels) – evertebratzoologi: Søknadsfrist 05.07.2016, under 
tilsetting
16/6881 Stipendiat i mellomalderens kyrkjekunst: Søknadsfrist 02.09.2016
16/7697 Gartnar i Muséhagen, vikariat. Søknadsfrist 12.09.2016

Blir utlyst
16/8893 Taksidermist (mellombels), Museumsprosjektet
16/8981 Fyrsteamanuensis i entomologi
16/8141 Stipendiat i paleozoologi/osteologi
16/9070 Gartnar Milde (roser)
16/9030 Overingeniør (mellombels, DNA-arbeid)
xx/yyyy  Overgartnar Milde – avventer tilbakemelding frå HR avdelingen.
xx/yyyy  Prosjektadministrator Museumsprosjektet (mellombels)

STILLINGER

WORKSHOP FOR MUSEETS FOLK!
Den 2. og 3. november har vi den store gleden av å få besøk fra et knippe meget dyktige mu-
seumsfolk fra Danmark som alle har lang erfaring med produksjon av naturhistoriske utstill-
inger.
Erling Mørch vil fortelle oss om utstopping og restaurering av preparater, og Esben Horn fra 
10tons vil fortelle om produksjon av modeller til utstillingsbruk. Abdi Hedayat og Mikkel 
Høegh Post vil snakke om montering og formidling av skjeletter, og Joakim engel vil avslutte 
dag 2 med en presentasjon av 3D-teknikker, visualisering og konseptutvikling. 
Vi gleder oss veldig, og håper at workshopen vil være et godt bidrag til å gi oss flere gode 
idéer til hvordan vi kan formidle de ulike temaene i de nye utstillingene. 

Detaljert program vil bli lagt ut på museets hjemmeside under "utstillingsprosjektet" .  
Kontaktpersoner er Christina Holmefjord.
Tid/sted: Hele dagen 2. og 3. november/Lunsjrommet i realfagsbygget. 

MØTER, ARRANGEMENT



8
INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

MØTER, ARRANGEMENT

Kulturnatt 
Konserter: kor, sang, 
band i Universitets-
aulaen og  Caf è Christie
Fredag 9. sep., kl. 18-20

Jakten på 
fortellingene
Dramaforløp
Barnas kulturhelg. 
Historisk museum, 
Søndag 11. sep., kl. 12

Spiselige planter 
franaturen
Kjøkkenhagen i Botan-
isk hage på Milde
Søndag 11. sep., kl. 
11.30

Vin og Viten 
Tema: Kultur i konflikt
Café Christie Torsdag 
15. sep., kl. 18-20

Forskernatt
Møt en forsker.
Lyssatt hage. DJ.
Workshops.  Omvisere i 
rolle.
Historisk museum 
og Muséhagen
Fredag 23. sep., 
kl. 20-24 
NB: For voksne!

Sølvskatten 
Norges Bank er 200 år 
og det markeres med 
dagseminar i Universi-
tetsaulaen, utstillings-
åpning på KODE, 
Byvandring med Bymu-
seet
Onsdag 28. sep., semi-
nar kl. 12-14

“Pulses” 
tørre belgfrukter
Arboretet og Botanisk 
hage.Søndag 25. sep., 
kl.11.30

September
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MUSEUMSPROSJEKTET
Utstillingsprosjektet
Hver tirsdag kl 10 har prosjektgruppen som arbeider med utstillingene på Naturhistorisk mu-
seum møte i Parkveien 9. Gruppen består av Marie Louise Lorentzen, Christina Holmefjord, 
Eli K.Ø. Hausken, Liv Jorunn Oma, Kari K. Årrestad, Terje Lislevand og Paul H. Amble. 

Byggeprosjektet
Fra 1 september overtok Statsbygg bygningen vår i Museplassen 3. Nå er den å oppfatte som 
en byggeplass og er ikke lenger tilgjengelig for andre enn dem som arbeider med bygningen. 
Planleggingen av rehabiliteringen er nå gått over fra å være et forprosjekt til å bli et detalj-
prosjekt.

Faggruppene
Terje Lislevand leder arbeidet med å utvikle det faglige innholdet i de nye utstillingene våre. 
I høst har han lagt opp en møteplan for videreutvikling av de ulike temaene som skal lever 
arbeidet sitt inne 13. desember.

Økonomi
UiB og styringsgruppen for museumsprosjektet arbeider iherdig med å skaffe midler til de 
nye utstillingene. Det er store arealer som etterhvert skal fylles med spennede forskningsstoff 
til glede og inspirasjon for den oppvoksende slekt, for studentene og for allmennheten. Vårt 
mål er å nå så mange som mulig med kunnskap om realfag, om tverrfaglig forskning, og om 
natur- og kulturhistorie.

Utstillingsprosjektets nettside på UM
På våre nettsider kan dere nå følge utviklingen i utstillingsprosjektet. Vi vil med jevne mel-
lomrom legge ut informasjon om arbeidet. Her vil det også ligge kontaktinformasjon til nøk-
kelpersoner i prosjektet. Siden er under utvikling og alte er ennå ikke lagt ut.
http://www.uib.no/universitetsmuseet/100590/utstillingsprosjektet
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I 2013 ble det laget en utstillingskatalog som vi kalte «Undring og vitenskap» der vi skisserte 
hvilket faglig innhold vi ønsket i våre nye utstillinger. Her har vi først og fremst fokusert på 
basisutstillingene vi vil ha. Det ble da satt opp åtte ulike utstillingstema. Vi har siden da arbei-
det videre med det faglige innholdet, ikke minst sammen med Atelier Brückner som hjalp oss 
med å lage en konseptskisse for de nye utstillingene i 2015. For å planlegge innholdet i utstill-
ingene ut fra denne skissen har vi nå delt arealene inn i ulike soner, der utstillingene inngår 
som følger:
 
I utstillingen «Verdensbilder» vil vi vise hvordan forskning, både i tidligere tider og nå, på-
virker vår oppfatning av verden rundt oss, og omvendt.
 
I utstillingen «Ukjent land» vil vi vise hvordan nye forskningsprosjekter og moderne teknolo-
gi gir oss banebrytende kunnskap om marine landskap, miljø og organismer.
 
I utstillingen «En fjellkjedes vekst og fall» vil vi vise utviklingen av en fjellkjede og hvordan 
den etter hver også forsvinner. 

Vi vil også vise geologi i form av en egen mineralsamling, der vi fokuserer på hvordan de 
ulike mineralene dannes.
 
I utstillingen «Naturens gang» vil vi ta utgangspunkt i begrepet «tid» og visualisere hva det 
egentlig vil si at jorden er 4,6 milliarder år gammel. Dette vil vi gjøre med en, forhåpentligvis 
spennende installasjon.
 
I utstillingen «Livsformer» vil vi vise at det biologiske mangfoldet på kloden er enormt vari-
ert og hvordan en rekke ulike prosesser har skapt dette mangfoldet. Utstillnigen deles inn i et 
biodiversitetsrom hvor evolusjon er et hovedtema, flere ulike organismerom (fugler, insekter, 
planter osv.) der vi får mer detaljert innsikt i de ulike livsformenes levevis og tilpasninger, 
samt en evolusjonslab der publikum selv kan forske på biodiversitet. Hvalsalen er en egen 
sone i denne utstillingen, der temaet er marin biodiversitet.

I utstillingen «Fra istid til fremtid» viser vi at naturen alltid har vært i endring, og at den vil 
fortsette å være det. Vi ser på naturlige endringer og menneskeskapte endringer, og forhold 
mellom disse. Her vil vi ha et Fuglegalleri, Insekt, Pattedyrgalleri, Amfibier og reptiler, Plant-
egalleri, Sopp og lav og Evolusjonslab. Hvalsalen vil være en del av denne utstillingen samt en 
installasjon i trapperommet som vi har kalt «Livet i luften».

Det arbeides dessuten med to separate «formidlingsarenaer», som er fleksible rom som kan 
brukes til formidling i vid forstand, og der vi kan ha f.eks. mindre midlertidige utstillinger, 
relevante foredrag og forelesninger, filmvisning, bruk av digitale medier, databaser osv.

Kort om tema i de kommende utstillingene på MP3
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VELFERD-HMS
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# 

Blatti, E., López, A. & Lislevand, T. 2016.  
Characteristics of Lesser Spotted Woodpeckers Dendrocopos minor on irruptive autumn 
movement along the coast of southern Norway. Ornis Norvegica 39: 1–5.

Byrkjedal, T., Grønstøl, G. & Lislevand, T. 2016.  
Probable resource-defence polygyny in the extinct Rodrigues Solitaire Pezophaps solitaria 
(Columbidae: Raphini). Ibis 158: 199–201.

Lokal beredskapsplan for UM – ble i UMs styremøte 2.9.16 godkjent.

Beredskapsplanen skal få justert samlingsplass adresser, samt oversikt over ressurspersoner 
snarest. Planen vil bli lagt ut på UM sine nettsider.
Videre skal hver avdeling nå utarbeide lokale beredskaps- og evakueringsplaner, samt at det 
skal utarbeides planer for øvelser. 
Det gjenstående arbeidet er berammet til å bli lagt frem for styret på siste møte høsten 2016 
(desember).
http://www.uib.no/universitetsmuseet/100174/saksliste-og-styresaker-m%c3%b8te-29-2016 
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VELFERD-HMS-ØKONOMI
Videreføring av ARK ved UM

Mandag 5. september møttes avdelingsledere, seksjonsleder og verneombud til møte om 
Arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK). Med utgangspunkt i undersøkelsen skal alle enheter ved 
museet , også sentralt, finne og sette i gang tiltak som både skal vedlikeholde og utvikle ar-
beidsmiljøet. 

Møtet viste at status for dette arbeidet er forskjellig mellom ulike avdelinger og seksjoner. 
Noen  steder er det gjort mye godt arbeid til nå, mens mange steder  har ARK-prosessene 
stoppet opp. Hensikten med møtet var å startet opp  igjen og få fart videre på dette arbeidet.

Alle avdelinger skal innen 15.november ha klar en ferdig gjennomarbeidet handlingsplan for 
HMS 2017 der også  tiltak som følger opp arbeidsmiljøkartleggingen er med. Første uken i 
mai 2017 møtes alle som møttes 5.9, på nytt for å presentere sin statusrapport for oppfølging 
av tiltak. 

Et annet resultat av møtet var at det hvert halvår holdes et HMS- møte der alle ledere og ver-
neombud gjør opp status, deler erfaringer og inspirerer hverandre  med å utvikle et godt og 
sikkert arbeidsmiljø.

Økonomi

På økonomisiden arbeides det med budsjett for 2017. Foreløpig innspill med bla a krav og 
argumenter for økning i rammetildeling for 2017 er behandlet i UM styret 2.9.2016. I tillegg 
til Budsjettforslag for 2017 er UM bedt om å utarbeidet langtidsbudsjett for perioden 2017-
2022. Arbeidet med dette har vært en bevisstgjøring og trening i langsiktig tenking. Foreløpi-
ge anslag viser at husleiekostnader og lønnskostnader vil ha en kraftigere økning enn økning 
i rammetildeling - gitt realistisk lønns- og prisstigning med samme areal og bemanning som i 
dag. 

Regnskapsprognoser pr juli viser et underforbruk i forhold til budsjett for 2016. Vi håper på 
stor aktivitet utover høsten slik at alle budsjettmidler  benyttes til viktige oppgaver for museet 
- slik det også meldes om fra avdelingene. 

Når det gjelder BOA-virksomheten håper vi å stadig kunne legge til rette for - og å bli bedre 
støttespillere for dere som søker ulike forskningsmidler. Foreløpig kan vi vise til nye Intran-
ettsider for BOA-team som vedrører både ulike program, søkere, personal og økonomi. 
 http://www.uib.no/foransatte/91955/arbeidsst%c3%b8tte-bidrags-og-oppdragsfinansiert-aktivitet-boa
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BYGG OG DRIFT

Oppgradering og vedlikehold i 2016 og 2017

Når det gjelder oppgraderinger og vedlikehold av drifts- og sikkerhetsaspekter ved 
UMs lokaler for perioden 2016 og 2017, har museet i løpet av 2016 hatt som satsi-
ngsområder: oppgradering av magasiner og laboratorier, klimatisering av magasin i 
Realfagsbygget og Jusbygget, og oppgradering av Pollenlab.
Overføringen av drift- og sikringsmidler sentralt gjør at vi lettere får et samlet bilde 
over situasjonen og kan prioritere behov og tiltak bedre og uten at det belaster avde-
lingene ujevnt. Utvidet sambruk av magasiner mellom disse avdelingene, gjør det også 
naturlig. 

Arbeider ved HS10
EIA vil i slutten av 2016 og 2017 starte med å ruste opp HS10 - utvendig fasade/vindu-
er - og starter med “tårnet”. De berørte parter innomhus vil bli orientert når vi vet mer.

Planer for 2017
I 2017 vil museet fortsette arbeidet med systematisk og planlagt driftsikkerhet av sine 
bygg, og med HMS-årsplaner og innmeldte behov som grunnlag, sammen med de 
forslag som Magasinskommiteens rapport (2014-2015) gitt for hånden. Her vil nytt 
spritmagasin samt oppgradering av bygningen HS10, være noen av de største satsing-
er. Planlegging og detaljering av rehabilitert bygg og nye utstillinger på MP3, som er 
påbegynt høst 2016, vil fortsette å bruke mye tid og ressurser fra deler av personale. 
I nye utstillinger på HS10 vil vi kunne prøve ut nye systemer som så kan brukes i nye 
utstillinger på MP3.

Dialogmøter med EIA
UM har fått i stand jevnlige møter med EIA, slik at dialog og oppfølging av ulike pros-
jekter best skal kunne ivaretas. Det første møte vil holdes onsdag 5.oktober.
Fra UM møter drifts- og sikkerhetsansvarlig Marie-Louise Lorentzen og administras-
jonssjef Kristin Miskov Nodland.
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I  DYBDEN

Workshop på Vannfluer (Ephydridae) 

Vannfluer er en tovingefamilie av relativt små (2-3.5 mm lange), gjerne mørke fluer – noen er metallisk 
skinnende. Mange er lette å kjenne igjen på det kraftig oppblåste ansiktet. Vingene er relativt små, med tyde-
lige årer, og hos enkelte slekter er de flekkete. Larvene er maggot-lignende uten tydelig hodekapsel og lever i 
eller ved vann. De har et allsidig levevis – mange lever av å filtrere mikroorganismer fra vannet, av råtnende 
plantemateriale eller alger, eller graver ganger inne i planter, mens andre er rovdyr, og atter andre lever av 
ekskrementer. Enkelte vannfluer er såkalte ekstremofiler – de har tilpasset seg ekstreme miljøer der få andre 
insekter kan klare seg. De finnes i alt fra de varmeste kilder til de salteste innsjøer, og til og med i svært 
giftige miljøer som svovelholdige eller kaustiske varme kilder. Larvene til Helaeomyia petrolei er det eneste 
dyret som lever i ren råolje! Siden det er lite konkurranse fra andre arter på slike steder kan vannfluene bli 
svært tallrike og danne tette svermer. 
På verdensbasis er det beskrevet rundt 2000 arter. Fra Norge er det i dag kjent 57 arter, men vi regner med 
at det bør finnes minst dobbelt så mange arter. De havner ikke så lett i feller, så man må gjerne lete spesielt 
etter dem for å finne dem. Så langt har vi i Norge hatt lite ekspertise på gruppen, og i forbindelse med rik-
myrsprosjektet i Hedmark inviterte vi professor Tadeusz Zatwarnicki fra Opole University i Polen, samt to 
av hans PhD-studenter til en toukers workshop i august. Professor Zatwarnicki er den ledende eksperten på 
Europeiske vannfluer og vi satset på at besøket ville øke vår kompetanse på gruppen betydelig. Første uke 
arbeidet vi ved museet i Bergen og gikk igjennom museets samling av vannfluer. Andre uken kjørte vi til 
Hedmark og samlet spesielt i Femunden-området. Fremdeles gjenstår det å se på mye materiale, og mange 
arter må sjekkes nøyere, men professor Zatwarnicki ment vi kunne ha funnet så mange som 20-30 arter 
som ikke tidligere har vært kjent for Norge. Så om vi klarte å øke antallet kjente norske arter fra 57 arter til 
kanskje over 80 arter må vi anse oss vel fornøyd med workshopen!

Deltagere på feltarbeidet i Hedmark; fra høyre Gunnar M. Kvifte, Tadeusz Zatwarnicki, Magdalena Cielniak, 
Linn Katrine Hagenlund, Trond Andersen og Katarzyna Pochrząst; Geir Søli var ikke tilstede da bildet ble 
tatt.



15

Insekter på rikmyrer i Hedmark

Rikmyrer – myrer som er rike på kalk og andre oppløste næringsstoffer – er levested for et rikt mangfold 
av både planter og insekter. Her kan vi finne mange sjeldne og rødlistede arter inkludert flere orkideer, 
som brudespore og engmarihånd. Mens norske rikmyrer er relativt godt kartlagt når det gjelder planter 
(se f.eks. Naturbase), vet vi lite om hvilke insekter vi kan finne på slike myrer, men studier fra Finland 
har vist at det også er et rikt insektliv her. I Hedmark fylke ligger det mange rikmyrer og vi antok at det 
kunne leve mange spennende nordlige eller østlige arter på disse myrene. Sammen med universitetsmu-
seene i Oslo, Trondhjem og Tromsø fikk vi innvilget et toårig prosjekt fra Artsdatabanken rettet spesielt 
mot å undersøke en rekke dårlig kjente insektgrupper på slike myrer. Siden snøen gikk i vår har vi hatt 
såkalte Malaisefeller – insektfeller som ser ut som telt laget av myggnetting – stående på åtte myrer fra 
Tolga i nord til Rena i sør. I tillegg har vi fartet rundt på så mange myrer som mulig med insekthåver, en 
løvblåser som er modifisert til å suge opp småkryp fra bakken, samt kravlet rundt i mosen med aspi-
ratorer for å finne de mest unnselige og sky insektene. Vi har også brukt ”vindusfeller” – en glassplate 
under en presenning der soppmygg og andre insekter skal kollidere og falle ned i en beholder med 
konserveringsveske, samt lysfeller som samler de insektene som tiltrekkes av lys. Og vi har underholdt 
lokalbefolkningen som gjerne er nysgjerrige på hva i all verden det er vi holder på med og gjerne får en 
god latter når vi sier vi er ute etter å fange mygg!
Prosjektet blir ledet fra Bergen, og grovsorteringen av materialet til familienivå vil foregå her. Når in-
sektene er bestemt til familie / gruppe vil grupper hvor vi mangler taksonomisk ekspertise i Bergen bli 
sendt til de øvrige involverte museene eller til innenlandske eller utenlandske eksperter til bestemmelse. 
I prosjektet fokuserer vi mest på utvalgte familier av tovinger (Diptera – fluer og mygg). Bare av denne 
gruppen er det så langt kjent 106 familier med til sammen 5403 arter i Norge, men vi forventer at det 
reelle tallet er nærmere 7500 arter (see Elven & Søli, 2016: http://data.artsdatabanken.no/artsprosjektet/
hvavetviidag). I tillegg vil vi se på andre grupper som teger (Heteroptera), steinfluer (Plecoptera), vår-
fluer (Trichoptera) m.fl. Nå begynner det å bli kaldere borte i Hedmark, og sesongen for insektfangst 
er snart over. Da er det å ta fatt på sorteringsarbeidet. Med åtte feller stående som ble tømt to ganger i 
måneden har vi mer enn nok å henge fingrene i, men vi er spente på hvilke arter som dukker opp i 
materialet vårt. 

INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

I  DYBDEN

Jøgåsmyra er en av myrene vi har samlet på.
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I  DYBDEN

Etnografisk filmpremiere
Tivoli – Det Akademiske Kvarter
Tirsdag 20.september 2016 – kl 1915

Atali’s Garden  - Tanzania (43 min.) 2016 
En film av Frode Storaas  (Universitetsmuseet / Universitetet i Bergen)
og Knut Christian Myhre (Universitetet i Oslo)

Atali har nylig flyttet tilbake til sitt hjemsted i Rombo District på østsiden av Mount Kilimanjaro i Tan-
zania. De siste 20 årene har gått med til studier og ulike forretningsinitiativ, men disse har bragt ham få 
goder. Atali er fast bestemt på å snu sin lykke. For å få det til er han overbevist om at han må ta tak i noen 
særskilte forhold som vedgår hans avdøde far og farfar. Hans vei til en bedre fremtid går gjennom for-
tiden, men dette krever en intervensjon i nåtiden. Et besøk av antropologen Knut Christian Myhre, som 
tidligere har bodd i Atali’s hus mens han gjorde feltarbeid i området, gir støtet for at Atali kan sette sin 
plan ut i live. Han vil ha et nytt navn og en ny tilhørighet, og dette krever en spesiell seremoni. Men vil 
hans gamle mor akseptere det?

Atali’s Garden er en film som formidler antropologiske tema som tilpasning, slektskap, religion og rituelt 
liv. Det er også en film om antropologisk feltarbeid - om å være med, midt blant mennesker og følge det 
som skjer – deltakende og observerende.

Nafa2016.org
@NAFAfilm (fb, twitter)
@NAFA_FILM2016 (Instagram
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MÅNEDENS GJENSTAND

INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

SØLVSKATTEN 1816 -2016 
Museet feirer Norges Banks 200-års jubileum i universitetsaulaen 28. september 2016 med en 
konferanse om etablere en sentral bank i landet for første gang. Bildet viser eksempel fra våre 
samlinger på sølv- og gullmynter som kan ha blitt ble levert inn fra norsker borgere og smeltet 
om. (Foto: Svein Skare/Universitetsmuseet).
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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/100357/progam-h%c3%b8st-2016

Programmet til Arboretet og de Botaniske hager:
http://www.uib.no/arboretet/96785/program-2016

LENKER



19INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

UNIVERSITETSSTYRET
Møtene starter vanligvis kl 1000 og finner 
normalt sted i Kollegierommet, Muséplass 1.

MUSEUMSPROSJEKTET
Brukerstyret - Annenhver torsdag
Styringsgruppemøte – Utstillingsprosjektet MP3:  
Dialoggruppemøte – Utstillingsprosjektet MP3: etter behov
Prosjektgruppen (utstillingsgruppen) - Utstillingsprosjektet MP3:  tver tirsdag kl 10.

UNIVERSITETSMUSEET STYRE
Møter kl.0900, Stort møterom Parkveien 9
Høst 2016: 10.11 og 13.12
Vår 2017: 9.2, 14.3, 27.4, 15.6
http://www.uib.no/universitetsmuseet/100174/saksliste-og-styresaker-m%c3%b8te-29-2016

LEDERMØTER VED UM
Annenhver mandag, starter vanligvis kl 9.

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 

AVDELINGSRÅDENE 
Rådene oppnevnes av lederne ved avdelingene og møteplaner utarbeides av det enkelete 
rådet. 

Det er etablert brukerstyre for midt- og nordfløy og styringsgruppe for utstillingsprosjek-
tet. samt prosjektgruppe for utstillingsplanleggingen. 

MØTEPLANER

Redaktør: Kari K Årrestad, ansvarlig: Ledergruppen ved museet


