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Tale ved kjedeoverrekkelse 
 
Sigmund Grønmo 
 
Fylkesmann, ordførere, rektorer, gjester, kolleger, studenter og venner! 
 
Hjertelig velkommen til denne høytidelige markeringen av rektorskiftet ved Universitetet i 
Bergen – med overrekkelse av rektorkjedet til professor Dag Rune Olsen, som i april ble valgt 
til ny rektor. 1. august tiltrådte Olsen og hans team som nytt rektorat for de neste fire årene.  
 
For meg har det vært et stort privilegium å være universitetets rektor gjennom de siste åtte 
årene. Universitetet i Bergen bygger på solide tradisjoner og har store framganger.  
 
I et historisk perspektiv er Universitetet i Bergen et ungt universitet. Det er bare litt eldre enn 
meg – det har vært bare ti rektorer før meg, og jeg er den første rektoren som er født etter at 
universitetet ble opprettet i 1946. Men som Norges nest eldste universitet, inngår Universitetet 
i Bergen i den lange europeiske universitetstradisjonen, som går helt tilbake til etableringen 
av Universitetet i Bologna i 1088.    
 
Universitetet bygger også på den vitenskapelige tradisjonen og virksomheten ved Bergens 
Museum, som ble stiftet i 1825, bare kort tid etter åpningen av Universitetet i Oslo. 
Grunnleggeren av museet var grunnlovsfader og stortingspresident Christie. Museet i Bergen 
ble viktig i den akademiske nasjonsbyggingen. Det ble det viktigste fundamentet for det nye 
universitetet, og museet ble en sentral del av universitetet.  
 
Dette symboliseres i vår museumsbygning fra 1865. Likheten med både slottet og 
stortingsbygningen gjør den til et nasjonalt monumentalbygg. Både utformingen og 
plasseringen, sentralt og ruvende i byen - med hagen rundt, plassen foran og statuen av 
grunnleggeren på plassen, er typisk for de gamle europeiske universitetenes arkitektur. Som 
universitetets hovedbygning er monumentalbygget en arkitektonisk tydeliggjøring av vår 
tilknytning til den europeiske universitetstradisjonen. Dette vil bli enda tydeligere når vi nå 
får rehabilitert hele bygningen og får på plass den nye universitetsaulaen. Aulaen vil stå ferdig 
i god tid før neste rektorskifte.  
 
Det har vært viktig for meg og mitt rektorat å bygge på de grunnleggende verdiene som 
inngår i universitetets tradisjon og historie. Framfor alt gjelder det universitetets 
institusjonelle autonomi og uavhengighet og de universitetsansattes akademiske frihet. Dette 
er overordnede og generelle verdier, som er lovfestet, men som i praksis kan bli utfordret og 
truet på ulike måter. Vi har også framhevet noen verdier som er spesielt viktige for den videre 
utviklingen av Universitetet i Bergen som internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet. Vi 
skal ha forskning og forskerutdanning i alle våre fagmiljøer. Vi skal utvikle fag og disipliner 
over en stor bredde. Utdanningen skal være forskningsbasert - hver enkelt vitenskapelig ansatt 
skal bruke like mye tid på forskning som på undervisning og veiledning. Vår faglige 
virksomhet skal være fri og kritisk. Organiseringen og ledelsen skal være forankret i 
fagmiljøene. Disse verdiene definerer selve egenarten ved den typen universitet som 
Universitetet i Bergen er.  
 
Flere av disse verdiene har vært utfordret og satt under press i de senere årene – blant annet 
ved en rekke omfattende reformforslag fra flere offentlige utvalg – fra Mjøsutvalget i 2000, 
Ryssdalutvalget i 2003 og Stjernøutvalget i 2008. Basert på universitetets verdigrunnlag har 
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vi vært aktive i kritikken av de mest ytterliggående forslagene fra disse utvalgene, og 
kritikken har langt på veg fått gjennomslag. Dette har fått oppmerksomhet og anerkjennelse – 
ikke minst i mange utenlandske universitetsmiljøer. 
 
Universitetets verdier og egenart danner grunnlaget for universitetets framganger. De ansatte 
og studentene sikres gode muligheter til å utvikle og utnytte sin kompetanse og kreativitet. 
Universitetets miljøer sikres muligheter til å legge vekt på kvalitet i all sin virksomhet. For et 
internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet er det kvalitet som teller – mer enn noe annet. 
Vi har i økende grad lagt vekt på faglig kvalitet som hovedkriterium for prioritering av 
universitetets ressurser. Vi har også videreført og styrket universitetets to langsiktige 
satsingsområder. Ressursinnsatsen for marine studier er fordoblet siden 2005, og de 
utviklingsrelaterte studiene er i økende grad knyttet til de store globale utfordringene, som 
klimaforandringer, helseproblemer, fattigdom og menneskerettigheter.  
 
Vi kan trygt slå fast at det går godt med universitetet. Vi går fram på internasjonale 
universitetsrangeringer. På en av de viktigste har vi avansert nesten 200 plasser siden 2005 og 
er nå blant de 150 fremste universitetene i verden. Framgangen er særlig stor for internasjonal 
profil og forskningens kvalitet. Ett av de viktigste kvalitetsmålene er siteringer per ansatt. Her 
har Universitetet i Bergen avansert til 64. plass i verden, 14. plass i Europa og nest best i 
Norden.   
 
Den eksterne forskningsfinansieringen er økt med 50 prosent siden 2005, med særlig god 
uttelling fra Norges forskningsråd og EU. Vi har fått hele sju såkalte advanced grants fra det 
europeiske forskningsrådet, og vi har fått sju sentre for fremragende forskning.  
 
Antallet som tar doktorgrad har økt fra 150 til 250 per år siden 2005. Jeg har undertegnet 
diplomene til 40 prosent av alle som har tatt doktorgrad i Bergen siden 1946. Andelen 
utenlandske doktorer er økt fra 18 til 38 prosent, og kvinneandelen er økt fra 32 til 53 prosent. 
 
Arbeidet for likestilling og mot diskriminering prioriteres høyt, og vi har fått 
Kunnskapsdepartementets likestillingspris. Kvinneandelen blant professorene er økt fra 17 til 
24 prosent siden 2005.  
 
Det er attraktivt å studere ved Universitetet i Bergen. I år hadde vi et høyere søkertall til 
studieplassene enn noen gang - 2,4 søkere per studieplass.  
 
Fornyelsen av universitetets bygninger og infrastruktur er prioritert. Vi har fått flere nye bygg 
og rehabilitert mange gamle. Vi er svært glad for oppstartbevilgningen til rehabilitering av 
museumsbygningen med den nye aulaen.  
 
Det aller viktigste universitetet kan gjøre for samfunnet er å være et godt universitet, utvikle 
kunnskap og bygge kompetanse som er avgjørende for utviklingen av samfunnet. Med 
studenter, doktorgradskandidater og ansatte fra mer enn 100 land utgjør universitetet et svært 
internasjonalt kunnskaps- og kompetansesenter, og gjennom utveksling av studenter og 
ansatte og samarbeidsavtaler med 400 universiteter over hele verden bygger vi varige 
internasjonale relasjoner. Alt dette får økende betydning i et stadig mer internasjonalt 
orientert kunnskapssamfunn - lokalt, regionalt og nasjonalt.  
 
Gjennom formidling og samfunnskontakt har vi styrket samarbeidet med kultur-, nærings- og 
samfunnslivet. Universitetet bidrar til utvikling av samarbeidsklynger, og vi har mange 
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samarbeidsavtaler med næringslivet. Etableringen av Universitets- og høgskolenettet på 
Vestlandet (UH-nett Vest) i 2008 har styrket samarbeidet med våre nærmeste høgskoler. Vi 
har opprettet Kontor for samfunnskontakt og Råd for samfunnskontakt, Christiekonferansen 
og Christieprisen. Vi har styrket relasjonene til våre alumni, våre tidligere studenter, som 
utgjør en svært viktig kontaktflate mellom universitetet og samfunnet.  
 
Jeg retter en varm og hjertelig takk til mine kolleger i rektoratet. Berit Rokne har vært med i 
begge fireårsperiodene, som viserektor for utdanning i første og som prorektor i siste periode. 
I første periode var Anne Gro Vea Salvanes prorektor og Kjersti Fløttum var landets første 
viserektor for internasjonale relasjoner. I siste periode var Kuvvet Atakan viserektor for 
utdanning og Astri Andresen viserektor for internasjonale relasjoner. 
 
På vegne av oss alle i det avtroppende rektoratet vil jeg takke varmt for alt samarbeid vi har 
hatt med miljøer og aktører utenfor Universitetet i Bergen – med andre universiteter, med 
høgskoler og forskningsinstitusjoner, med Kunnskapsdepartementet og andre nasjonale, 
regionale og lokale myndigheter, med institusjoner, organisasjoner og selskaper og alle 
interesserte, inspirerende og betydningsfulle enkeltpersoner innenfor næringslivet, kulturlivet 
og samfunnslivet.    
 
Jeg og mitt rektorat vil også takke hjerteligst for innsatsen og samarbeidet, samspillet og 
støtten i universitetssamfunnet gjennom de åtte årene. Det gjelder alle på Rektors kontor, 
universitetsdirektøren og hennes stab, faglige og administrative ledere på alle nivåer og ikke 
minst dekanene og museumsdirektøren. Universitetsstyrets medlemmer skal ha stor takk for 
betydelig innsats og godt samarbeid i tilknytning til de 50 styremøtene jeg har ledet. 
 
Universitetets framganger bygger på innsatsen og kompetansen til de mange tusen ansatte og 
de enda flere interesserte og interessante studentene. Det har vært utrolig inspirerende å følge 
utviklingen av det store mangfoldet av miljøer og grupper ved universitetet. Vi er overbevist 
om at organiseringen og ledelsen av universitetet må forankres i fagmiljøene. Det er verdifullt 
for hele universitetet at alle ansatte og alle studentene kan delta i valget av rektorat. For oss 
som rektorat har det vært viktig å ha den legitimiteten og den tilliten som det innebærer. Stor 
og varm takk til alle. 
 
Når jeg nå skal overrekke rektorkjedet til min etterfølger, vil jeg ønske det nye rektoratet og 
hele universitetet lykke til med den videre utviklingen av forskningen og utdanningen, 
formidlingen og samfunnskontakten.  
 
Rektorkjedet symboliserer universitetets tradisjoner, verdigrunnlag og betydning. Kjedet har 
femten ledd - åtte med uglen fra universitetets logo, seks med museumsgrunnlegger Christies 
våpenmerke og ett ledd med Bergens byvåpen. Foran henger medaljongen med universitetets 
logo. Kjedet ble overrakt til universitetets første rektor i 1950, som gave fra eldre 
akademikere i Bergen. Ved denne første kjedeoverrekkelsen uttalte direktør Gran Bøgh: 
«Eldre akademici i Bergen har følt trang til å gi uttrykk for den glede vi alle føler når 
Universitetet i Bergen etter mange og lange års arbeid er blitt virkelighet. Som et synlig bevis 
ber vi Universitetets rektor å motta den medfølgende kjede, og bære den ikke alene som et 
tegn på rektors høye verdighet, men også i håpet om at Universitetet i Bergen alltid må være 
et levende og målsettende ledd i landets og byens vitenskapelige og kulturelle liv.» 
 
Den berømte vitenskapsmannen Isaac Newton uttalte ved en anledning at «…hvis jeg har sett 
lenger, så er det fordi jeg har stått på skuldrene til giganter.» Da jeg fikk rektorkjedet for åtte 
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år siden, hadde det ligget på skuldrene til mine markante forgjengere – fysikeren Bjørn 
Trumpy, medisineren Erik Waaler, filologen Ludvig Holm-Olsen, oseanografen Håkon 
Mosby, filologen Arne Johan Henriksen, sosiologen Ørjar Øyen, fysikeren Arne Graue, 
medisineren Ole Didrik Lærum, juristen Jan Fridthjof Bernt og filologen Kirsti Koch 
Christensen.  
 
Det er med stolthet og ydmykhet jeg har hatt dette kjedet på mine skuldre. Det er med 
lykkønskninger jeg ber min etterfølger, Dag Rune Olsen, om å komme fram, slik at jeg kan 
legge rektorkjedet på hans skuldre.  
 
Quod bonum felix faustumque sit! 


