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God Jul & Godt 

Nyttår! 



Allmøte 

Sett av onsdag 20. januar (klokken 10-12), for da arrangeres allmøte for alle ansatte ved Bergen 

Museum, i Historisk kafé.  Tema for allmøtet blir: 

 Styring og ledelse ved Bergen Museum – prosess våren 2010 

 Funksjonsprogrammet Museplass 3 – presentasjon og veien videre 

Funksjonsprogrammet 

Funksjonsprogrammet ble som kjent overlevert Kunnskapsdepartementet 9. november, og i 

disse dager har departementet gitt oppdraget videre til Statsbygg. Det innebærer at Statsbygg 

allerede til neste år setter i gang arbeidet med å prosjektere for byggeprosjektet. Det forventes 

at oppstartsmøte vil bli avholdt januar/februar 2010. 

 

Informasjonsbrosjyren 

Det har dessverre tatt litt lengre tid en 

planlagt å ferdigstille 

informasjonsbrosjyren om 

funksjonsprogrammet, men den siste 

korrektur pågår nå, og den annonserte 

utdelingen til alle posthyller vil skje i 

januar. Programmet i sin helhet, samt 

status for videre arbeid, vil bli presentert på allmøtet 20. januar. Til høyre ser dere utkastet til 

brosjyrens førsteside. 

Prøvemaling på fasaden  

Riksantikvaren har nå gitt sin tilslutning til valg av malingstype og farge.  De gir dermed sin 

tilslutning til fargeforslag utarbeidet av arkitekt Trine Neble, en gråfarge med store likhetstrekk 

til den fargen bygget hadde på slutten av 1890-talet Hvis dere titter bak presenningen på 

nordfløyen inn mot hagen, vil dere kunne se et lite felt hvor det er foretatt prøvemaling med ny 

farge. Resultatet av dette er oversendt til arkitekten, som vil vurdere om det er i tråd med 

intensjonen for valget, og eventuell foreta små justeringer før det gis klarsignal til oppstart av 

malingsarbeidene i begynnelsen av neste år. 



Sikringsprosjektene – tilbudsbrevene er 

sendt ut 

Status i tilsetningssakene vedrørende prosjektstillingene knyttet til sikringsprosjektene, er at 

tilbudsbrev nå er sendt ut. Svarfrist for de ti kandidatene er i romjulen, så i neste infobrev vil vi 

kunne ønske våre nye prosjektmedarbeidere velkommen.  

Vinduene på Museplass 3 

Odda Mekaniske Verksteder a/s, som har fått oppdraget med å 

restaurere alle vinduer på MP3 er i full gang. Etter litt starproblemer 

når det gjaldt å ta ut glassene hele, har de nå funnet frem til gode 

metoder som bevarer en betydelig andel av de gamle glassene. 

Arbeidet gjennomføres fra innsiden, i arbeidsbokser som skal beskytte 

utstillingene mot støv og skade. Glassene fjernes, det pusses, knuste 

glass erstattes, glass settes på plass og det fuges og males.  Ta gjerne 

en tur innom, for dette blir virkelig flott!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stengte utstillinger 

Utstillingen 3 etg er stengt for publikum mens arbeidet med 

vinduene pågår, og utstillingen om Kolonitid er nå midlertidig 

pakket ned. Utstillinger i områder hvor det pågår arbeid vil 

måtte være stengt, og det arrangeres jevnlige møter med 

brukerkontaktene Kari Klæboe Kristoffersen, Terje Lislevand 

og Gunnar Langhelle for å planlegge fortløpende hvordan dette 

skal organiseres. Når arbeidet med hvalskjelettene starter opp i 

mars, vil også denne utstillingen stenges for publikum. 

 

 

Prosjektene innebærer dermed en betydelig reduksjon i 

tilbudet til publikum, og det bør derfor snarest settes i gang et 

arbeid for å planlegge hvordan dette bør håndteres i 



anleggsperiodene. Det er i så måte svært viktig at vi får på plass god informasjon til publikum, 

både for å informere om utstillingstilbudet fremover og for å informere om planene for fremtidig 

museums-utstillinger i det renoverte bygget. 

Styringsgruppen 

Styringsgruppens neste møte er planlagt avholdt i uke 2, og foreløpig utkast til saksliste 

inneholder følgende saker: 

1. Orienteringssaker (status på alle delprosjekter) 

2. Revidert budsjett (vedtak om kostnadsramme for alle delprosjekter)  
3. Magasinsituasjonen Bergen Museum (med særlig vekt på de kulturhistoriske samlinger) 

4. Samlet fremdriftsplan (oppdatert plan) 

5. Utstillinger i Museplass 3 (plan for videre arbeid med disse) 

6. Styring og ledelse ved Bergen Museum (prosess fremover) 

7. Eventuelt 

Revidert budsjett 

Universitetsstyret bevilget i møte 3.desember 20 millioner til Museumsprosjektet 2014, over 

neste års investeringsbudsjett. Totalt har dermed MP2014 61,5 millioner til disposisjon i denne 

fasen av prosjektet. Oppdaterte kostnadsoverslag viser imidlertid at vi blant annet grunnet mer 

omfattende utbedringsarbeider av pusskadene på fasaden på Museplass 3 har en underdekning 

på ved 4,6 millioner. Det arbeides nå med å finne muligheter for innsparing, og styringsgruppen 

vil vedta det reviderte budsjettet i sitt møte i januar. 

Museumskonferansen 25.-26. mars 2010 

Arbeidet med å få på plass programmet for museumskonferansen som skal avholdes 25.-26. 

mars pågår stadig, og svært mange en de inviterte innlederne er allerede på plass. Med tittelen 

”Fremtidens museum” inviteres til en bred diskusjon rundt temaet framtidens museum. 

Komiteen ønsker å legge til rette for diskusjon om formidling i bred forstand, og da spesielt 

samfunnets behov for og bruk av universitetsmuseene. Det er søkt støtte til konferansen 

gjennom Universitetsfondet. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Det nærmer seg oppstart av Hvalprosjektet…. 

 


