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Teppe i “Dyphavet”, designet av Sølve Westli
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Haakon Sheteligsplss 10 stengt for rehabiliteringHaakon Sheteligsplss 10 stengt for rehabilitering

Like før jul stengte vi Haakon Sheteligsplass 10 for rehabilitering. Det er publikums- 
toalettene som skal bygges om samt at det skal lages en bedre garderobeløsning. 
Arbeidet vil pågå til 1 mars 2019. Køen av skoleklasser er allerede lang for å slippe til i 
museet fra da! 

Bøker til museet i Rio De JaneiroBøker til museet i Rio De Janeiro

Brasils nasjonalmuseum i Rio de Janeiro brant ned til grunnen i september. Det meste 
av samlingene og biblioteket gikk tapt. Siden den gang har det vært ønske om donas-
jon av bøker for å bygge opp et nytt bibliotek innenfor samfunnsfag og humaniora.  
Dette sammenfalt med at vi har avviklet vårt antropologiske bibliotek i de senere år. 
Siden mye av dette ble innsamlet av konservator Henning Siverts med Amerika som 
spesialområde hadde vi mye som museet i Rio de Janeiro var interessert i. Etter en 
dialog med dem sendte vi i desember rundt 300 bøker som en gave fra UM.  Kontakt-
person ved UM er Knut Mikjel Rio. 

Godt nytt år!Godt nytt år!

Velkommen til UM-nytt 2019. Vi vil prøve å holde utgivelsene av UM-nytt på 4-6 i 
året, dvs annenhver eller tredjehver måned. Samle gjerne sammen det du vil dele med 
dine kolleger ved museet og send til Kari Årrestad når det passer deg eller når hun 
minner om det på e-post. God lesing og ha en fin helg!
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 Ny prosjektkoordinator ansatt ved Arena-prosjektetNy prosjektkoordinator ansatt ved Arena-prosjektet

Fra januar 2019 er Marit Kjeksrud Amundsen ansatt som 
prosjektkoordinator ved Arena for forskningskommunikasjon 
(Arena-prosjektet). Marit kommer fra en stilling ved KulturIT 
men kjenner Bergen og universitetsmuseet godt fra studie-
tiden og fra tidligere arbeid ved museet. Hjertelig velkommen 
til oss, Marit!

Årboka for 2018 er her!Årboka for 2018 er her!

Årets tema er Feltarbeid og boken er blitt svært omfattende og 
lesverdig. Den er tilgjengelig både i trykket form og i digital 
form: (https://www.nordisktrykk.no//FLIP/2324UMBAar-
bok2018Flip/mobile/index.html). Redaktør for Årboka er Jo 
Høyer.

Disputaser ved Natur!Disputaser ved Natur!

Tre kandidater ved Natur disputerte i 2018; Martina Zahrad-
níková, Liselotte M. Takken Beijersbergen og Richard Mally. 
Gratulerer så mye!
Her kan du lese mer om dem:

https://www.uib.no/nye-doktorgrader/110858/lavfamil-
ien-fuscideaceae-taksonomi-og-fylogeni

https://www.uib.no/nye-doktorgrader/113872/fortidsvitne-re-
insdyrbein-fr%C3%A5-hardangervidda

https://www.uib.no/nye-doktorgrader/114353/den-evolus-
jon%C3%A6re-historien-til-gressmott 
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fagbokforlaget.no

Byens glemte hager beskriver Bergens hagehistorie i perioden 
fra 1276 � l 1900, en historie som er mye mer omfa� ende enn 
� dligere kjent. Vi får et unikt innblikk i hagekunstens utvikling 
ved å følge historiske personer, hager og hendelser, fra mid-
delalderens slo� s- og klosterhager, via renessansens stramme 
mønstre � l opplysnings� dens landskapss� l og borgerskapets 
lyststeder. 

Bergens utvikling som by, med ski  ende moter og levese� , vises 
fra en ny og kanskje overraskende side med bakgrunn i et omfat-
tende arbeid med historiske bykart, gamle og nye trykksaker, 
bilder, fotografi er og arkiver, så vel som muntlige beretninger. 
Ikke minst forteller boken om bergensernes evne � l å fryde seg 
over hager og parker som et sted for glede, nytelse og ny� e. 
Her dokumenteres en tradisjon som må dyrkes for å bevares, og 
dermed pålegges også byen et stort ansvar. 

Boken bygger på Dagfi nn Moes årelange innsats som forsker på 
og formidler av en fascinerende del av vår kulturhistorie. Boken 
vil bli stående som et referanseverk som forhåpentlig sporer � l 
økt aktpågivenhet for byens grønne lunger.
 
Fagbokforlaget vil med de� e invitere deg � l lansering av boken. 

Med vennlig hilsen

Trond Soldal 
Forlagsredaktør

BOKLANSERING 

AV DAGFINN MOE

BYENS GLEMTE HAGER
BERGEN – EN INNFALLSPORT 
FOR HAGEKUNST 1276–1900

TID: Onsdag 5. desember, kl. 14 00–15 00

STED: Realfagbygget (UiB) i Allégaten. Foajeen 
i første etasje (tredje etasje fra gateplan), 
inngang midt på bygget.

LETT SERVERING

BYENS GLEMTE HAGERBYENS GLEMTE HAGER

Like før jul presenterte Dagfinn Moe sin nye bok om Bergens 
glemte hager. Boken tar for seg hagehistorien tilbake til slutten av 
1200-tallet og går frem til slutten av forrige århundre. Boken er å 
få kjøpt i bokhandlere og vil komme for salg i museumsbutikken.

Naturens gang - nytt fra Natur

På bloggen Naturens gang samler leder Aino Hosia aktuelt stoff som ansatte kan ha nytte av. 
Følg med der dersom du lurer på hva som foregår eller har noe du tror kan være av interesse 
for ansatte på natur. 
https://natur.w.uib.no/   

Siste sak er: 
Seminar:  
High throughput molecular techniques for studying the animal tree of life: an example from molluscs 
Dr Juan Moles, Harvard University, USA

Abstract:  Phylogenetic studies using a few Sanger sequencing genes have proved insufficient to resolve deep 
phylogenetic nodes. Due to the advances in Illumina Next Generation Sequencing we can obtain massive 
molecular data on non-model organisms to evaluate their phylogenetic relationships and evolutionary histo-
ry. Although the cost of sequencing entire genomes has exponentially decreased through time, assembly such 
large datasets remain a handicap for reconstructing the animal tree of life. Transcriptomic data has a predom-
inant role in phylogenetic analyses nowadays, since a high number of loci can be sequenced at a reasonable 
price. Several biases are known to be present in large genomic datasets, such as stationary frequency of amino 
acids among samples, rate variation among sites and lineages, slow or fast rates of evolution in some genes 
or gene tree discordance. Overall, these biases may render wrong tree topologies. Here, I will briefly visit the 
pipeline for transcriptomic pruning, assembly, matrix construction, and phylogenetic analyses. I will further 
discuss some strategies on matrix construction to help solve some of these phylogenetic problems. Other 
genomic methods such as ddRADseq and target enrichment will also be shortly discussed in light of future 
research interests.
Monday, 14 January 2019 at 13:15h; Bioblokken A, room K1 (ground floor)
Systematic Forum Seminar Series
Organized by: Section of Taxonomy & Evolution, Department of Natural History, University Museum, UiB

https://www.nordisktrykk.no//FLIP/2324UMBAarbok2018Flip/mobile/index.html
https://www.nordisktrykk.no//FLIP/2324UMBAarbok2018Flip/mobile/index.html
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Foto: stillbilde fra filmen «The possibility of Spirits» av Mattijs van de Port, publisert i JAF nr 1, 2017

Nytt tidsskrift for antropologisk film på Universitetsmuseet gir 
publiseringspoeng for film

Journal of Anthropological Films (JAF), ble lansert i november i fjor og er det første 
tidsskriftet i Europa som publiserer fagfellevurdert antropologisk film. JAF er basert 
ved Universitetsmuseet, og Frode Storaas fra Avdeling for kulturhistorie er en av reda-
ktørene for tidsskriftet.  Åshild S. F. Thorsen, stipendiat ved samme sted, er redaks-
jonssekretær for JAF. 

Filmfestivalene har til nå fungert som faglige fora for forskningsbaserte antropologiske 
filmer, men disse har ikke kunnet registreres som fagfellevurdert vitenskapelig arbeid. 
Med lanseringen av JAF har nå fagfeltet visuell antropologi fått en publiseringskanal 
der resultatene også kan registreres i Cristin. 

JAF er nå godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 og gir uttelling som 
en vitenskapelig skriftlig artikkel. 

NYHETER
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Bhairab-maske får pynten tilbake

I fjerde etasje på Historisk Museum står utstilling «Inntrykk fra koloniene», som viser 
noen av de flotteste gjenstandene fra etnografisk samling, blant annet en dansemaske 
fra Nepal.
Masken viser guden Bhairab, og er en av flere masker som brukes i et danserituale i 
byen Bhaktapur. Under ritualet har danserne på seg maskene, egne kostymer, arm-
ringer, smykker og magebelter, og på toppen av det hele: en krone. Bhairab i fjerde 
etasje har imidlertid vært utstyrt med en litt stusslig utgave av sin egen krone, for all 
pynten som skulle vært montert på har ligget glemt i et magasin. 
Men, i forbindelse med flytteprosjektet ble den manglende pynten gjenoppdaget, og 
er nå satt på plass på kronen. I tillegg har masken fått selskap av en del smykker og et 
sverd som brukes under dansen.  

Kronen før konservering.
Foto: Stine Rost Kronvang Dornfest
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Nærbilde av kronen.
Foto: Stine Rost Kronvang Dornfest
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Arrangementer ved Universitetsmuseet, Sentrum 
Vår 2019

ARRANGEMENT
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Arrangementer ved Universitetsmuseet, Milde  
Vår 2019

ARRANGEMENT

Solen har snudd, og selvom det fortsatt tar en stund, går det mot vår i hagene våre. Pro-
grammet for Hageseksjonen våre blir som vanlig spekket med fantastiske opplevelser kom-
binert med viktig og spennede kunnskap om plante,
Følg med på arrangementene i Arboretets kalender her:  
https://www.uib.no/arboretet/kalender
Programmet vil også bli lagt ut på nettsiden.

Da er blomstringen i gang i Muséhagen!! 

På kinatrollhassel (Hamamelis mollis) er de små gule blomstene begynt å springe ut og det 
lille treet vil lyse gult og fint i mange uker fremover. Tysbast (Daphne mezereum), julerose 
(Helleborus) og vårlyng (Erica darleyensis) står med nydelig lilla blomster. Gule vinterblom 
(Erantis hyemalis) har begynt å rulle seg opp av jorden.
 Nyt våren - selv om vi kun skriver 8. januar!

INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

MUSEUMSPROSJEKTET

Fremdrift: noen hovedpunkter

Utstillingsprosjektet arbeider nå på mange fronter samtidig. De ulike sonene skal 
står ferdig til museumsbruk i løpet av tidlig første kvartal i år. Her er en tentativ 
plan for ferdigstilling.
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FREMDRIFT

De ulike utstillingsgruppene som arbeider med hver sine soner i bygget, har kom-
met litt ulikt i løpet mot ferdigstilling. Under er en oversikt over planen for de først-   
kommende ukene. 
 

OM FORSIDEBILDET
Forsidebildet på denne utgaven av UM-nytt viser det nylagte teppet i en av de kommende 
utstillingene, “Dyphavet”. Det er vår designer Sølve Westlie som har desigent teppet og 
fått det produsert. Teppet viser en fotomontasje fra de store havdypene. 
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MUSEUMSPROSJEKTET

Innflytting av hvaler

Som flere fikk med seg gjennom media, har vi båret noen av de mindre hvalene våre 
tilbake til museumsbygningen. Det ble fine medieoppslag av dette og vi merker at 
publikum satte pris på nyheter fra oss. Utstillingsprosjektet arbeider nå med planleg-
ging av de øvrige elementene som må på plass i salen før vi åpner. 

Åpningsdato for de nye utstillingene blir 15 oktober 2019! 
Sett av dagen og kom!

Det er satt ned en gruppe av UiB-ledelsen som skal planlegge åpnings-
arrangementet den dagen der museet også er representert. Ellers legger vi 
opp til et rikt formidlingstilbud for alle som går over hele uken og kanskje 
måneden som følger. 
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Takk for godt HMS møte 2018!

I desember 2018 hadde vi en innholdsrik dag sammen på Scandic i Håkonsgaten. 
Takk til alle for deltakelse, innspill, samtaler og god prat. 

Flere av oss lærte mye nytt både om museets aktiviterer og av faglig karakter på 
Faglig myldredag. Tusen takk til Jo Høyer for planlegging og gjennomføring av 
denne delen av dagen! 

På HMS-dagen ble vi ledet av Nina Berg fra Arbeidsmiljøsenteret som snakket 
med oss om “Gode møter”. Tusen takk til Nina for mye tankevekkende stoff og til 
Kristin Miskov Nodland og Jo Høyer for god planlegging av dagen.

Så var det fest! 
Julefesten fikk stor oppslutninge og den var som vanlig utrolig hyggelig og like 
sen som vanlig, for enkelte - veldig bra!!!

PERSONALE
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Ny fotograf 
Adnan Icagic ble ansatt som ny fotograf 1. oktober 2018. 
Adnan er fagbrevutdannet fotograf / institusjonsfotograf. I 
tillegg til lang arbeidserfaring som institusjonsfotograf ved 
Universitetsmuseet i Tromsø, har Adnan også erfaring fra Kul-
turhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Arbeidsområdene omfatter fotografering knyttet til dokumen-
tasjon, forskning, formidling, utstillingsproduksjon, viten-
skapelige tidsskrifter og publikasjoner. Det inkluderer også 
forvaltning og sikring av fotosamlinger, både fysiske/analoge 
og digitale. Faste fotooppdrag inkluderer alt fra høykvalitets 
gjenstandsfotografering i studio til dokumentasjonsfotografer-
ing og arbeid i felt i samarbeid med forskere. Hos oss er han 
tilknyttet Samlings- og konserveringsseksjonen.

Flytt 2022
Prosjektet med det velklingende navnet Flytt 2022 startet opp 
1. oktober 2018. Prosjektet har til oppgave å flytte de kulturhis-
toriske samlinger til bedre og sikrere magasiner innen fem år. 
Prosjektteamet består av fem nyansatte: Tonje Niemi, et-
noarkeolog, Rolf Liahjell Bade, arkeolog, Stefano Dell’Aitante, 
arkeolog, Sigrid Vinje-Christensen, arkeologisk konservator 
og Line Ryge Christoffersen, malerikonservator. Teamleder er 
grafisk konservator Stine Dornfest, prosjektleder er Camilla 
Nordby. Prosjekteier er Henrik von Achen.
De nyansatte har kontor og arbeidslokaler på HS10. I øyeblik-
ket holder vi på å tømme 5. etasje for å flytte alle gjenstandene 
til magasinbygget. Vi har startet i Bygd-magasinet og blir 
forhåpentlig ferdig med å flytte denne samlingen i løpet av 
våren 2019.

Følg oss på Instagram: SAMKONS_UiB
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Brudeskje skåret av et stykke tre, fra Sulen, Ytre Sogn.

Bygdemagasinet i HS10 5. etasje begynner å bli tomt.
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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

Konserveringsavdelingens instagram
https://www.instagram.com/samkons_uib/ 

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

Vimeo
https://vimeo.com/search?q=universitetsmuseet 

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

Naturens gang (blogg fre avdelingsleder natur) 
https://natur.b.uib.no 

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

UM-nytt finner du samlet her
http://www.uib.no/universitetsmuseet/87809/um-nytt-internt-informasjonsblad

Evertebratsamlingens julekalender 2018:
https://natur.w.uib.no/2018/12/14/evertebratsamlingens-julekalender/ 

LENKER

Facebook.com/universitetsmuseet
https://www.facebook.com/pages/Mus
twitter.com/UiB
instagram.com/universitetsmuseet
youtube.com/søkeord
http://www.uib.no/universitetsmuseet/64505/ansatte
http://evertebrat.b.uib.no
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UNIVERSITETSSTYRET
Møtene starter vanligvis kl 1000 og finner 
normalt sted i Kollegierommet, Muséplass 1.

MUSEUMSPROSJEKTETS FASTE MØTER
Brukerstyret - Annenhver tirsdag kl 14, Første møter i 2019 er 15 januar.
Styringsgruppemøte – Utstillingsprosjektet MP3:  etter behov
Dialoggruppemøte – Utstillingsprosjektet MP3: etter behov
Prosjektgruppen (utstillingsgruppen) - Utstillingsprosjektet MP3:  hver tirsdag kl 11.
Sikkerhet ved MP3: annenhver torsdag i Nygårdsgaten 5

UNIVERSITETSMUSEET STYRE
Sammensetning: kommer

Møter kl.0900, Stort møterom 222, Villaveien 1a
Møteplan vår 2019: kommer

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. 

MØTEPLANER

Utgiver: Ledergruppen ved UM       Redaktør: Kari KÅ

Brukerstyre for midt- og nordfløy  
Annette Spord 
Paul Amble 
Christian Ebbesen
Eli Hausken
Stein Kuven (observatør) 
Tore Reigstad (observatør) 

Styringsgruppe for utstillingsprosjektet  
Tore Tungodden 
Henrik von Achen
Even Berge  
Anders Goksøyr 
 

Prosjektgruppe for utstillingsprosjektet 
Paul Amble 
Lars Holm 
Eli Hausken 
Terje Lislevand 
Liv Jorun Oma 
Marie Louise Lorentzen 
Christina Holmefjord
Kari K Årrestad


