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Klima i endring
Årets utgave av årboken har ett tema; Klima i endring. 
Klima og klimahistorie omfatter mer enn naturviten-
skap; klima legger grunnleggende rammer for liv, men-
nesker, samfunn og kultur. Både naturhistorisk og kul-
turhistorisk materiale bidrar til å avdekke endringer og 
utvikling av klimaforhold gjennom historien. Tidsseri-
er, fysiske målinger, kjerneprøver og materiale fra blant 
annet museets naturhistoriske samlinger er viktige da-
tagrunnlag for å forstå klimavariasjoner over tid.  Med 
et nå varmere klima foregår nedsmeltingen av breer og 
fonner raskere og avdekker nye arkeologiske funn som 
kan fortelle noe om menneskets historie. Dermed kan 
også dette spennende arkeologiske materialet utvide 
kunnskapen om endringer i klimaet. Dette temaet har 
altså et tverrfaglig perspektiv der artiklene i stor grad 
tar utgangspunkt i forhold, eksempler og prosjekter fra 
Vestlandet.
 Temaredaksjonen for årets utgave har bestått av 
Morten Ramstad, Anne Karin Hufthammer, Kari Loe 
Hjelle, Atle Nesje og Jo Høyer. Redaksjonen har stått 
for utvalget og bidratt til å få fram ulike perspektiv på 
temaet. Mange i redaksjonen har selv vært viktige bi-
dragsytere til enkeltartikler. Årets artikkelforfattere er 
både nåværende og tidligere ansatte ved Universitets-
museet, og kollegaer fra andre fagmiljøer ved UiB og 
tilknyttede institusjoner, slik som Bjerknessenteret og 
Uni Research. 
 Hardangervidda har vært et viktig utgangspunkt 
for undersøkelser ved Bergens Museum (nå Universi-
tetsmuseet) helt fra Christies tid og fram til i dag. Den 
første artikkelen omhandler de store funnene av reins-
dyrbein ved Finnsbergvatnet. Funnene vitner om en 
intensiv reinsdyrfangst i eldre jernalder og i mellomal-
deren. Hva skapte forutsetningene for denne fangsten? 
Årsakene er antakelig flere, men vi aner også en sam-
menheng mellom klimaforhold, reinsdyrbestand og 
fangstintensitet som forfatterne antyder.  Denne artik-
kelen kombinerer klimaforskning, viltforskning, osteo-
logi og arkeologi og slår slik an den tverrfaglige tonen 
for denne utgaven av årboken.

Hvorfor endret klimaforholdene seg i fortiden? Er de 
mekanismene som førte til fortidens endringer, også 
virksomme i dag? Hva betyr den menneskeskapte på-
virkningen, og hvor fort skjedde endringene i fortiden 
sammenlignet med de som foregår nå?  De neste ar-
tiklene belyser disse grunnleggende spørsmålene gjen-
nom artikler om klimavirkninger globalt og lokalt, om 
havets klimahistorie, nedbør og Vestlandsregn. Vege-
tasjonshistorien og lokal klimavariasjon bidrar til å 
forklare vekst, utbredelse og endringer av store isbreer 
som Jostedalsbreen. Isbreer og fonner er interessante 
ikke bare som klimaindikatorer. Fra fonnene som nå 
smelter, kommer det fram i dagen spennende arkeolo-
gisk funn fra tidligere menneskelig aktivitet. Dette har 
gjennom lang tid ligget trygt forvart i frossen tilstand. 
Når det nå avdekkes og brytes ned av vind og vær blir 
det ekstra viktig både å kartlegge og ikke minst sikre 
dette enestående materialet.  
 Verdien av å forvalte, formidle og å forske på de 
vitenskapelige samlingene er hovedoppgavene for Uni-
versitetsmuseet.  Dette belyses spesielt i årbokens siste 
artikkel som gir utvalgte, korte eksempler på hvordan 
innsamlet naturhistorisk materiale avdekker og utvider 
kunnskapen om klimautviklingen. Å forvare og gjøre 
dette tilgjengelig for forskere som arbeider med sam-
menhengen mellom klimautvikling, menneskelig akti-
vitet og samfunn, er en viktig oppgave.

Takk
Vi takker temaredaksjonen, forfatterne både eksterne 
og museets egne ansatte, for bidrag og innspill til Uni-
versitetsmuseets årbok 2015. En spesiell takk til Vedis 
Bjørndal for oversettelse og korrektur, og til Sturla Bang 
for grafisk formgiving. Vi håper at du også har glede av 
å lese årets utgave. Boken kan du kjøpe i museumsbutik-
ken, men enkeltartikler kan også lastes ned på Univer-
sitetsmuseets nettsider www.uib.no/universitetsmuseet. 
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