
 

 
 

Nyhetsbrev for ansatte – 1 / 2011 – 25.3.2011 

Tilsetting av ny direktør ved Bergen Museum 
Det er i alt 6 søkere til stilling som ny direktør ved Bergen Museum. 2 av søkerne har bedt 
om, og fått innvilget, unntak fra offentlighet.Foruten disse har følgende søkt: Odd Aksel 
Bergstad,  forsker Arendal , Zlatko Jovanovic, Oslo , Mats Linden, biolog Helsingborg, 
Christoffer Schander, professor Hordaland.  
 
Det er satt ned et innstillingsutvalg med følgende sammensetning: som består av prorektor 
Berit Rokne (leder) Tor Tønsberg (DNS), Sigrid Kaland (DKS) Bjarne Meidell 
(Forskerforbundet), Jorid Martinsen (studentrepresentant) og seniorrådgiver Tone Bergan 
(sekretær for utvalget). Utvalget har startet arbeidet. Etter at innstillingsutvalget har levert sin 
innstilling, vil styret på Bergen Museum få anledning til å uttale seg. Tilsetting blir gjort av 
Universitetsstyret. 
 
Interimsperiode: Siri Skretting Jansen slutter i sin stilling som direktør ved Bergen Museum 
fra.1. april Fra da vil styreleder Henrik von Achen fungere som direktør i en interimsperiode 
fram til ny direktør er på plass.  Personal- og økonomiavdelingen vil bidra med administrativ 
assistanse.  
Mer opplysninger finner du i e- post fra Siri og  Henrik sendt alle ansatte fredag. 25. mars.  

  Museumsprosjektet 
Nye informasjonsrutiner 
Kommunikasjonsavdelingen har nå ansvar for den eksterne informasjonen om 
Museumsprosjektet. En  egen nettside om Museumsprosjektet på uib.no, vil formidle løpende 
nyheter, bakgrunnsstoff med mer. Se https://www.uib.no/museumsprosjektet Informasjonen 
vil bli koordinert med Bergen Museum, der Jo Høyer er kontaktperson.   

https://www.uib.no/museumsprosjektet


Oppstartsmøte og signering  
Mandag 14. mars ble kontrakten undertegnet mellom Statsbygg, rådgivningsselskapet Sweco, 
Bjerk og Bjørge arkitekter og arkitektkontoret Helge Schjelderup. I tiden fremover skal det 
gjennomføres tilstandsanalyser, programmering og skisseprosjekt for rehabilitering av De 
naturhistoriske samlinger. Skisseprosjektet skal i følge Statsbygg være klart til mars 2012. 

Bergen Museum, inkludert interiør og hagen rundt er foreslått vernet i 
Kunnskapsdepartementets forslag til Landsverneplan. Dette vil ligge som viktig forutsetning i 
arbeidet med skisseprosjektet. Les mer: 
https://www.uib.no/museumsprosjektet/nyheter/2011/03/arbeidet-har-startet   

Terje Lislevand - prosjektleder for utstillingsprosjektet 
I februar oversendte brukerstyret universitetsledelsen en skisse til hvordan arbeidet med 
utstillingen i et framtidig DNS skal organiseres. Terje Lislevand er engasjert som 
prosjektleder for utstillingsarbeidet. Han skal koordinere arbeidet og ha ansvar for å drive 
fram prosessen innen for rammene som er satt for tid og økonomi.. 

Hansahallene  
Universitetsledelsen har gitt klarsignal for at det nå settes i gang arbeidet med å få til leie av 
nye magasin i Hansahallene Det gjelder først og fremst for de kulturhistoriske samlingene., 
men vil også omfatte gjenstander fra publikumsutstillingene, særlig innen naturhistorisk.  UiB 
starter nå drøftingene med eieren, som er Lie-gruppen, om leiebetingelser, ferdigstillelse og 
andre praktiske forhold. 

   Nye sikkerhetsrutiner  
Det er nå stor aktivitet spesielt på Muséplass 3 i forbindelse med Museumsprosjektet der 

mange folk er innom, blant andre håndverkere, konserveringspersonale, flyttefolk, vakter, 
arkitekter, entreprenører, journalister og andre.. En gruppe har nå gjennomgått og revidert 
rutinene for blant annet sikkerhet og adgang til alle museets bygninger og magasin. De 
viktigste er flg 

o Alle ansatte må bære ID-kortet sitt med bilde godt synlig i bygningene på 
Muséplass3 og H. Sheteligsplass 10. 

o Midlertidig ansatte skal også bære synlig ID.  
o Andre besøkende som trenger tilgang til byggene, utover det vanlig 

besøkende har, må bære besøkskort når de er innomhus. Disse skal kvitteres ut 
og fås  ved å henvende seg til Anne-Karin Ulvatn 82949 ( for DNS) og Inger-
Alice Loftesnes 89172( for DKS).  

o Kortholdere og snor til å ha rundt halsen fås også hos Inger-Alice og Anne-
Karin 

o Det er sendt ut epost til alle om dette tidligere Den oppdaterte sikkerhetsboken 
finner du også på intranettet  under https://intranett.uib.no/ 

 

https://www.uib.no/museumsprosjektet/nyheter/2011/03/arbeidet-har-startet
https://intranett.uib.no/


    Pennies from heaven  
Flere ansatte ved museet har fått tildelinger gjennom både Meltzerfondet, Bergen 
Universitetsfond og Olaf Grolle Olsens legat: 

Meltzertildelingen for 2011 
 Alf Tore Hommedal, kr 190 000: Bygningsarkeologisk og geokjemisk undersøking av 

Mariakirken i Bergen og Hove kyrkje Vik i Sogn 
 Bjarte Jordal, kr 250 000: How many barcodes are enough? Developing sampling 

strategies for natural history collections. 
 Terje Lislevand: kr 50 000: Detaljerte studier av temmincksnipens trekkruter og 

overvintringsområder – sesong 2 
 

Bergen Universitetsfond 
 Trond Lødøen: kr 100 000: ( bok) Vingen et naturens  kolossalmuseum for 

helleristninger 
 Frode Storaas: kr 150 000 Not-in-the-news – kulturvariasjon på nett 

 

Olaf Grolle Olsen og Miranda Bødtkers legat ( botanikk) 
For 2011 er tildelingen på i alt kr 623 000 til 22 vitenskapelig ansatte og stipendiater ved 
Bergen Museum.. 

Vi gratulerer! 

   Folk strømmer til museet  
Bergen Museum er ikke glemt. Etter knapt et års stengning åpnet DNS igjen 22. februar. 
Allerede første helg var 630 besøkende innom Muséplass 3. Første uke var besøkstallet 1076 .. 
Den første måneden fram til og med 22. mars hadde 6035 besøkt DNS.  Publikumsbesøket på 
DKS i samme periode fra 22.2. til 23.3 var 1881 besøkende innom de kulturhistoriske 
utstillingene.  



   SFYK med hektisk gravesesong 
Seksjon for ytre kulturminne går nå inn i en meget aktiv feltsesong mer omfattende enn på 
mange år. I forbindelse med den største utgravingen, på Lutelandet i Ytre Sogn, inngås det nå 
kontrakter for et flerårig prosjekt på i alt 18, 2 mill kroner.  Dette er den største utgravingen 
siden arbeidene i forbindelse med Trekantsambandet i Sunnhordland på begynnelsen av 1990-
tallet. Prosjektleder for Lutelandet er David Simpson. Du kan lese mer om dette på : 
www.uib.no/aktuelt/nyheter/2011/02/travel-vaar-for-arkeologene 

Årets sesong omfatter i alt 18 prosjekter som inkluderer tre delprosjekter på Lutelandet. En 
rekke feltledere og assistenter vil være i sving denne feltsesongen, og behovet for kortids- 
engasjement av arkeologer er stort. Totalt er prognosen for inngåtte kontrakter nå på rundt 34 
mill kroner. 

Mer om tildelingen kan du lese på : 
http://www.uib.no/sfyk/feltarbeid/feltarbeid-2011 
 

Nye utstillinger 

 
Flere nye utstillinger er nå åpnet både på DKS og DNS 

http://www.uib.no/aktuelt/nyheter/2011/02/travel-vaar-for-arkeologene
http://www.uib.no/sfyk/feltarbeid/feltarbeid-2011
http://www.uib.no/sfyk/feltarbeid/feltarbeid-2011


 Fragment fra fortida 
Utstillingen Fragment fra fortida åpnet 4. februar på DKS. Den er en del av et samarbeid 
mellom museet og Senter for middelalderstudier (CMS)  som omfatter både utstilling, 
foredrag og bok. Utstillingen er designet av Anne Aspen. Sammen med Alf Tore Hommedal 
og hun er museets folk i prosjektgruppen med CMS. Foredragsserien har så langt vært godt 
besøkt. Det gjenstår to foredrag denne våren: onsdag 30. mars 19.00. Ildar Garipzanov: 
Scandinavia and Eastern Christendom  13. april 19.00. Stian Hamre: Klostrene og de syke. 
Du kan lese mer om prosjektet: www.uib.no/bergenmuseum/opplevelse-og-
laering/utstillinger/skiftende-utstillinger/nonneseter-og-selja-og-kontakten-mot-europa 

Vel møtt til onsdagsforedrag i utstillingen på DKS! 
 

 Klosterliv 
En annen utstilling som nå er kommet på DNS, også med samme tema fra middelalderen er 
vandreutstillingen Klosterliv som omhandler klostrene i Bergen i middelalderen. Utstillingen 
er et samarbeid med Bryggens Museum. Ansvarlige fra Bergen Museum er Anne Aspen og 
Alf Tore Hommedal. 

 Livsformer 
Foto Beate Helle 
Den siste av utstillinger som er åpnet er den restaurerte utstillingen om systematisk botanikk 
på DNS. Denne sto opprinnelig ferdig i 1920 og omfattet alle hovedgrupper av planter i 
tillegg til sopp og alger, fordelt på 27 montre. Utstillingen er nå blitt vakkert fornyet og heter 
Livsformer. En stor del av de gamle objektene er beholdt, også mange modeller, fossiler, 
bilder og tegninger. Taksonomien er oppdatert etter system fra dette århundre. De gamle 
monterne danner ramme omkring objektene, med skriftlig informasjon og supplerende bilder 
på frostet plexiglass. Faglig ansvarlig er Mary Losvik og design gjort av Anne Aspen. Se 
www.uib.no/bergenmuseum/opplevelse-og-laering/utstillinger/faste-
utstillinger/botanikk/livsformer-paa-bergen-museum 
 

http://www.uib.no/bergenmuseum/opplevelse-og-laering/utstillinger/skiftende-utstillinger/nonneseter-og-selja-og-kontakten-mot-europa
http://www.uib.no/bergenmuseum/opplevelse-og-laering/utstillinger/skiftende-utstillinger/nonneseter-og-selja-og-kontakten-mot-europa
http://www.uib.no/bergenmuseum/opplevelse-og-laering/utstillinger/faste-utstillinger/botanikk/livsformer-paa-bergen-museum
http://www.uib.no/bergenmuseum/opplevelse-og-laering/utstillinger/faste-utstillinger/botanikk/livsformer-paa-bergen-museum


OG VISSTE DU AT…. 
 Hvalprosjektet har kommet halvveis i arbeidet med å renovere de unike 

skjellettene. Nesten alle skjellett, men unntak av noen små, vil være renset til 
mars 2012. Dette er i tråd med planen. Les mer 
http://thewhaleboneblog.blogspot.com/ 

 Bergen Museum internasjonale vandreutstilling Dypere enn lyset / Deeper than 
light har til nå vært i 9 land i Europa og USA. Den åpnet 4 mars i  Lennestadt i 
Tyskland www.uib.no/bergenmuseum/nyheter/2011/02/dypere-enn-lyset-til-
tyskland 

 Bergen Museum vil presentere Vingen prosjektet på UiBs Christiekonferanse 
27 . april. Se filmtrailer: www.arkikon.no/vingen_trailer.html 

 NRK P2 programmet Museum lager nå tre radioprogram med utgangspunkt i 
Bergen Museum. Det første handlet om Nonneseter klostret, og  ble sendt sist 
lørdag. Kan lastes ned fra  www.nrk.no/programmer/sider/museum/ 

 Alle ansatte er invitert til å bidra til neste års utgave av Årbok for Bergen 
Museum : www.uib.no/bergenmuseum/opplevelse-og-
laering/publikasjoner/aarbok-for-bergen-museum 

 
Har du informasjon og nyheter som også kan være interessant for andre kolleger, send 
noen ord på mail til jo.hoyer@bm.uib.no. , så kommer det med i neste nyhetsbrev. 

http://thewhaleboneblog.blogspot.com/
http://www.uib.no/bergenmuseum/nyheter/2011/02/dypere-enn-lyset-til-tyskland
http://www.uib.no/bergenmuseum/nyheter/2011/02/dypere-enn-lyset-til-tyskland
http://www.arkikon.no/vingen_trailer.html
http://www.nrk.no/programmer/sider/museum/
http://www.uib.no/bergenmuseum/opplevelse-og-laering/publikasjoner/aarbok-for-bergen-museum
http://www.uib.no/bergenmuseum/opplevelse-og-laering/publikasjoner/aarbok-for-bergen-museum
mailto:jo.hoyer@bm.uib.no
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