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Besøkstall  2011 
Fjorårets  publikumstall viser at totalt 57 695  var innom dørene på Universitetsmuseet i 2011;     

18420 personer besøkte DKS,  og 39 275 DNS. Dersom vi kompenserer for at  Museplass 3 var stengt i 

januar og nesten hele februar, så er besøkstallet for 2011 et meget godt resultat.  Vanligvis besøker 4 

– 6000 DNS de to første vintermånedene i året,  som kunne plusses på fjorårets resultattall om det 

hadde vært et normalår. 

 
 

Nordisk geologipris til Haakon Fossen 
Vi gratulerer Håkon med prisen Nordic Geoscientist Award som har som formål å gi anerkjennelse til 

en nordisk geoviter som gjennom sitt arbeid har bidratt til økt kunnskap og forståelse for geofag, 

både gjennom publisert forskning og gjennom samfunnsformidling. Prisen ble utdelt under den 



nordiske geologiske vinterkonferansen i Reykjavik, 12. januar. Les mer: 

http://www.geoforskning.no/nyheter/100-nordisk-pris-til-norsk-forsker 

 

 
 

 

Forprosjekt for Sørfløyen er ferdig 

 – nå starter arbeidet med Midt og Nordfløy 
Sørfløyen: Statsbygg leverte forprosjektet for Sørfløyen rett før jul og UiB har nå gitt sine merknader 

som vil bli forsøkt innarbeidet i planen. Dersom det blir bevilget midler på revidert Statsbudsjett i 

juni,  vil byggeprosjektet for Sørfløyen med ny aula, kafe og publikumsfasiliteter starte i løpet av 

sommeren  

Midt- og Nordfløyen: Nå starter også prosjekteringen for resten av bygget, dvs Midt- og Nordfløyen. 

UiB har forskuttert midler til dette arbeidet. Oppstartsmøtet ble holdt i dag, torsdag 26. januar. 

Foruten Utstillingsprosjektet ble det satt ned  egne prosjektgrupper for  ulike funksjoner som butikk, 

ekspedisjon, skoletjeneste og museumsdrift. Arbeidet i disse gruppene som vil foregå nå i vår,  vil 

være grunnlaget for tiltaks- og funksjonsplanen som Statsbygg skal ha ferdig til sommeren. 

Universitetets og  museets brukerkoordinator og representant inn mot Statsbygg er Christian 

Ebbesen. 

Når stenges Museplass 3?  Når arbeidene med tilrigging og riving i Sørfløyen etter hvert starter, vil 

de være så omfattende at det ikke er mulig å holde bygget åpent for publikum.  Etter planen vil 

derfor Museplass 3 stenge over sommeren. Vi satser på å holde åpent sommermånedene, men det 

tas noe forbehold om endring av tidspunktet for stengning dersom arbeidene  i bygget gjør det 

uforsvarlig å holde åpent eller om startbevilgningen er på plass i  revidert statsbudsjett. Derfor bør 

alle ansatte spre informasjon om at de som vil oppleve Museplass 3  nå, bør slå til før sommeren er 

over.  

Hvor mellomlagres DNS utstillingene?  Forberedelsene med flytte materialet fra utstillingene i 

Museplass 3 har startet, der flyttingen ut av huset vil begynne i sommer/høst. Mesteparten av 

materialet vil bli lagret  midlertidig i Hansahallene og noe i magasinet vi har i Jusbygget på 

Dragefjellet. 



Bannere og brosjyrer: Kommunikasjonsavdelingen ved UiB er i ferd med å gjøre ferdig en brosjyre 

om Museumsprosjektet. Den er planlagt å komme i midten av februar. Ansvarlig for brosjyren er UiB,  

og den skal gi en presentasjon av arbeidet som nå settes i gang ved museet.  Det vil også bli hengt 

opp nye bannere på Museplass 3. Disse vil være festet til flaggstenger som  står på plassen. Det 

gjenstår en formell tillatelese fra Bergen kommune før dette er klart. 

Klart for Hansahallene 
Som tidligere nevnt klargjøres nå Hansahallene for å ta imot magasinmaterialet fra DKS I løpet av de 

neste ukene vil valg av reolsystem bli gjort. Selve flyttingen av materialet over til Hansahallene vil 

starte i løpet av sommeren. 

 

 

MÅNEDENS ARTIKKEL 

Fragmenter av kvinnedrakter fra vikingtiden 

– metode for identifikasjon av gamle tekstilfunn 
Hana Lukešová har fått publisert denne interessante artikkelen i tidsskriftet  Viking, årbok for 

Arkeologisk selskap 2011. Artikkelen omhandler identifisering av kvinnedrakter fra vestnorske 

gravfunn, med utgangspunkt i Universitetsmuseets nokså ukjente samling av tekstilfragment. Les 

mer på våre nettsider www.uib.no/universitetsmuseet/nyheter/2012/01/den-vestnorske-

vikingkvinnen-hvordan-var-hun-kledd 

 

 

 



Har du fått registrert dine publikasjoner? 
Frist for å registrere i Cristin er 15. februar, der du må må logge deg inn som UiB-ansatt. I tillegg til 

vitenskapelige artikler bør du også registrere kronikker, debattinnlegg, formidling (også på radio og 

TV). Når det er flere forfattere fra UiB, så har førsteforfatter ansvaret for å registrere. 

 

Hvor er det penger å hente? 

EØS – midler 

http://www.eeagrants.org/id/1937.0 Her er det muligheter for å få støtte til blant annet opphold og 

forskerutveksling. Gir  støtte til prosjekter både innen natur- og kulturfeltet slik som kulturarv, natur 

og miljøvern, biodiversitet, klimaendring mm . Se eksempler på prosjekt som har fått støtte:  

http://www.eeagrants.org/id/1937.0 

MAVA 

http://en.mava-foundation.org/    Mava foundation tar del I “   a huge diversity of projects with many 

dozens of different partners, all of them ultimately geared in some way towards conservation and 

protecting biodiversity. ….  Our three focal geographical regions – the Alpine Arc and Switzerland, 

the Mediterranean basin and Coastal West Africa – received the bulk of our support”  Se eksempel 

på prosjekter. http://en.mava-foundation.org/?page_id=193 

NORHED 

Dette er et nytt program som skal  bidra til kapasitetsbygging innenfor høyere utdanning og forskning 

i lav og middelinntektsland. NORHED vil bli finansiert av Norad og administrert av SIU. Det lyses ut 

såkornsmidler for våren 2012. Den første ordinære utlysningen av midler har søknadsfrist høsten 

2012. Les mer : http://www.siu.no/eng/Front-Page/Programme-information/Development-

cooperation/NORHED  

 



Dypere enn lyset til Stavanger ….  og Korea 
Vår vandreutstilling Dypere enn lyset/ Deeper than light er tilbake i gamlelandet og åpnet 13. januar 

på Stavanger Museum, der den vil stå fram til 15. april. 

http://www.museumstavanger.no/hjem/p/dypere-enn-lyset?ctl=Details&neID=2789&mid=3166.  

MAR-ECO materialet vil også bli presentert under verdensutstillingen EXPO, som er i  Korea i 

sommer. 1O objekter slik de er vist i utstillingen vil bli sendt østover om vel en måneds tid.   

 

 

 

Hvem får årets Christiepris som deles ut  Christiekonferansen? Du har nå sjansen til å nomimere 

aktuelle. Formålet med prisen er å vise verdien av samhandling mellom universitetet og 

omverdenen. Prismottakere er enkeltpersoner, grupper, institusjoner, bedrifter eller organisasjoner 

innenfor forskning, kultur, nærings- og samfunnsliv. Gjennom sitt arbeid skal de ha bidratt til å 

fremme eller synliggjøre universitetets betydning for samfunnsutviklingen. Tidligere vinnere er adm. 

dir i Bergen Næringsråd, Marit Warncke (2010) og  forleggerne Arno Vigmostad og Arnstein 

Bjørke (2011) 

 

 

GRATIS PRØVEFORESTILLING MED SJUR HJELTNES? 

Griegakademiet inviterer universitetsansatte til prøveforestilling med pianisten og komikeren Sjur 

Hjeltnes sitt nye enmannsshow, torsdag 2. februar kl. 20.00 i Gunnar Sævigs Sal, Griegakademiet –

Lars Hillesgt. 3. Der er gratis adgang for universitetsansatte m/følge. Interesserte melder seg på til 

post@grieg.uib.no Det er begrenset plass, og «først til mølla»-prinsippet gjelder. 

 

VISSTE DU AT… 



• Anne-Karin Hufthammer har fra årsskiftet blitt ny leder for skjelettgruppen i Forskningsrådets 

Etiske utvalg.  

• Fragment fra fortida– del 3, museets utstillingssamarbeid med Senter for middelalderstudier 

(CMS), åpner 7. februar. Tema for denne utstillingsbolken er Bot og bedring & Sagaer og 

sagaskriving. Temaene blir utdypet i ne foredragsrekke fire onsdagskvelder framover og som 

holdes i utstillingen. Dette vil foregå  fra 29. til 11. april.  

• Ny stilling som kontorsjef i Administrasjonen er lyst ut med frist 30. januar. 

http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=80081 

• Marie-Louise Lorentzen og Soraya Rodrigues  har stått for arbeidet med å restaurere 

takmaleriet  i 3. etasje på Sydneshaugen skole.  Arbeidet omfatter tak med frise og 

døroverstykker - ca. 150 kvm.  

• Hvalprosjektet går mot slutten og avsluttes i løpet av mars. Da er blant annet alle de store 

skjelettene ferdig restaurert. Det blir en større markering og oppsummering av prosjektet 

senere. Les også om prosjektet i årboken 2012: www.uib.no/universitetsmuseet/hva-

skjer/publikasjoner/aarbok-for-universitetsmuseet-i-bergen/aarbok-2011/aarbok-for-

universitetsmuseet-i-bergen-2011-er-her 

• I samarbeid med Darwindagen 2012 holdes foredraget “ How Big History is Currently Taught” 

I Historisk kafe 13 februar fra 12 – 133O. Foredragsholder er  Fred Spier: “In this 30 minutes 

presentation, a number of course models will be presented, all with their advantages and 

disadvantages, that are currently being developed for teaching big history. These range from 

teaching big history by one single teacher to the development of a website which will 

facilitate for free the teaching of big history at high schools worldwide”  

 

 

Kom gjerne med tips til neste nyhetsbrev i desember. Frist FREDAG 18. FEBRUAR 2012, 

send e-post til jo.hoyer@um.uib.no  

www.uib.no/universitetsmuseet 
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