
 

 

 

UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN 

Nyhetsbrev for ansatte – 1/13 – 24.1. 2013 

Omstillingsprosjektet - Allmøtet 14. januar 
Rundt 85 kollegaer var til stede på Allmøtet mandag 14. januar der Henrik, nå endelig offisielt vår nye 

direktør, orienterte om videre prosess i Omstillingsprosjektet. Det viktigste nå er at arbeidet 

forlenges i forhold til tidligere tidsplaner og at vi bruker hele 2013 på denne prosessen. Like  viktig er 

det at arbeidet med å utvikle strategiske planer for forskning, forvlatning og formidling nå også settes 

i gang. Dette  vil foregå parallellt med organisasjonsprosessen. Det vil bli satt ned tverrfaglige 

arbeidsgrupper for dette arbeidet. Forskningsstrategien vil foregå i to etapper, først vil DKS og DNS 

diskutere sine strategier hver for seg, for så at det i neste omgang blir utviklet en samlet 

forskningsstrategisk plan for Universitetsmuseet. Om du vil holde deg oppdatert på 

omstillingsprosessen, så går du inn på omstillingsprosjektets nettsider:   

http://www.uib.no/universitetsmuseet/om-museet/for-ansatte/omstillingsprosjektet  

 

 

Nye HMS-sider på nett 
De nye nettsidene for HMS ved Universitetsmuseet finner du her: 

http://www.uib.no/universitetsmuseet/om-museet/helse-miljo-og-sikkerhet-hms .Her er det lagt ut  

viktig informasjon om blant annet avviksrapportering, brann og  beredskap, sykefravær, risikoavfall, 

feltarbeid, systematisk HMS - arbeid med organisering og årshjul, og om aktuelle HMS- saker ved 

museet. Klikk deg inn og bruk den aktivt. 

Brannvernkurs er viktige, populære og datoen for 2-timers kursene er klar for våren. Du skal ha fått 

informasjon gjennom din lokale enhet på e-post. Om du ikke allerede har deltatt på kurs, meld deg 

på via din lokale kontaktperson. 



 

 

Nettverk av verneombud på UM 

Verneombudene ved Universitetsmuseet hadde nettverksmøte 20.12.12. Sentrale tema som ble 
dsikutert var risikovurdering og gjennomgang av risikoanalyser, bruk av plantevernmidler og 
kjemikalier, sprøyter rusmisbrukere i Muséhagen og målinger i herbariet. Fra 1. januar er det ny 
sammensetning av verneombudene på Universitetsmuseet. Disse møtes til sitt første  møtet 14. 
februar, ledet av hovedverneombud Asbjørn Engevik. 
 

 

Pollen på nett 

Beate Helle og Kari Hjelle har nå laget en nettsideversjon av pollenutstillingen; Pollen - så lite - så 

stort på Museplass 3. Her er lenken: 
http://www.uib.no/universitetsmuseet/publikumstilbud/utstillinger/nettutstillinger/pollen-saa-lite-
saa-stort  

 

Månedens publikasjoner 

• Rotter årsak til Svartedauden? Anne Karin Hufthammer  har sammen med Lars Walløe en 

artikkel i tidsskriftet Journal of Archaeological Science. Denne handler om pest og rotte som 

smittekilder til de store pestepedemiene i Nord-Europa i senmiddelalderen. Artikkelen fikk 

også bred omtale i den nederlandske avisern Nieuwe Rotterdamse Courant, se  

https://www.uib.no/universitetsmuseet/om-museet/forskning-ved-universitetsmuseet-i-

bergen/publisering/publikasjoner-naturhistorie 

 

 

• Boblesneglen gjenfunnet. Manuel Malaquias  med forskerkollegaer har gjenoppdaget 
Colobocephalus costellatus - den såkalte boblesneglen har ikke vært observert i Norge siden 
1870, da Michael Sars fant den i Oslofjorden. Funnet i Sognefjorden er så spesielt at 
Artsdatabanken kaller det sensasjonelt 
http://www.artsdatabanken.no/ArticleList.aspx?m=6&amid=11623. Se også 
http://www.artsdatabanken.no/artArticle.aspx?m=259&amid=8977. BT presenterte saken 
slik:  http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Ingen-har-sett-den-siden-1870-2814710.html  

 
 

• Dynamisk landskapsforvaltning - resultat fra DYLAN-prosjektet  Artikkelen: Ecology and 

long-term land-use, palaeoecology and archaeology – the usefulness of interdisciplinary 

studies for knowledge-based conservation and management of cultural landscapes 



 

 

er blitt publisert internasjonalt (i et spesialnummer av International Journal of Biodiversity 
Science, Ecosystem Services & Management)? Her har gruppen fra Universitetsmuseet en 
tverrfaglig artikkel:  Hjelle, K.L., Kaland, S., Kvamme. M., Lødøen, T.K., Natlandsmyr, B. 2012. 
Ecology and long-term land-use, palaeoecology and archaeology – the usefulness of 
interdisciplinary studies for knowledge-based conservation and management of cultural 
landscapes. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management 
8 (4), 321–337.Se http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21513732.2012.739576 

 

Museet i media – noen glimt 
• Kunsttyveriet i Kinasamlingen – intervju med Henrik von Achen 

http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=52283 

• Juletresesongen skapte mediehenvendelser som våre ansatte velvillig stilte opp på. Bjarte 

Jordal trødde til og bidro til informasjon om det som kravler og kryper i julegrana under 

julelys, kurver og engler. Se blant annet http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/juletreet-ditt-

inneholder-25000-smaakryp-3937275.html 

 

Flere voksne enn barn på museet i 2012 
Endelige besøkstall for Universitetsmuseet  for 2012 var 61235 besøkende. 43562 var innom  
Muséplass 3 og 17674 var innom Haakon Sheteligsplass 10. Med unntak av 2007 er dette det beste 
besøkstallet på denne siden av 2000- tallet. Usikkerhet om stengning eller ikke,  har nok til en viss 
grad påvirket negativt besøket de siste månedene i fjor , særlig bestillinger fra skoler o.l.. 
Totalt besøkte 30809 voksne og 30426 barn museet i 2012. 

 

EØS-midler for kultur- og kulturarvsektoren 
Er du interessert  EØS midler i forbindelse  kulturarvsprogrammene med partnere i Estland, Latvia, 

Litauen og Ungarn  eller for kulturutvekslingsprogrammene  med partner i Latvia, Litauen eller 

Tsjekkia  eller Spania? Det er nå denne våren og høsten 2013 at det er aktuelt å kunne få penger. Har 

du ideer og spirer til gode prosjekt? – skaff deg en partner. Les mer på nettsidene til Riksantikvaren, 

http://www.riksantikvaren.no/eos-midlene/  og Kulturrådet, http://kulturradet.no/eos-midlene.  

 



 

 

 

In memoriam: Ole Anton Sæther  
Ole Anton Sæther døde tirsdag 8. januar. Han var født i Kristiansand i 1936. Etter å ha fullført graden 

cand.real. i 1963, ble han tilsatt som universitetslektor ved UiO til 1969. Han var også gjesteforsker 

ved Freshwater Institute of the Fisheries Research Board i Canada. I 1977 ble Ole Sæther ansatt som 

professor ved Zoologisk Museum ved Universitetet i Bergen. Han var tilsatt på Bergen Museum helt 

fram til han gikk av med pensjon i 2006, og har siden da hatt sin arbeidsplass som pensjonist på 

Realfagsbygget. Hans faglige intersse for den økologiske viktige og artsrike insektgruppen fjærmygg 

(familien Chironomidae) ble tent tidlig. Denne fascinasjonen skulle vare resten av livet. Ole Sæther 

var en populær lærer, og han brakte verden til museet og Universitetet i Bergen gjennom sitt brede 

internasjonale kontaktnett. Hadde en kolossal produksjon av taksonomiske arbeider med 

beskrivelser av arter fra hele verden. Hans totale vitenskapelige forfatterskap nærmer seg 250 

arbeider, publisert i tidsskrifter og bøker. Han var også medforfatter på elektroniske publikasjoner. 

Ole Sæther var ansvarlig for beskrivelser og navnsetting av nærmere 400 nyoppdagede arter, - de 

fleste fjærmygg, men også andre insekter og midd. Les minneordet i På Høyden: 

http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=52372 

 

Årboken  2012 
Den ukjente Greve-samlingen, det dramatiske mordet i Canterbury 1170 eller utfordringen ved å 

flytte elefanter. Dette er bare noe av det du kan lese om i Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 

2012. En rekke kollegaer har bidratt. Om du skal på reise, treffe samarbeidspartnere o.a kan det være 

en ide å gi årboken for å fortelle litt mer om institusjonen du kommer fra.  Årboken ligger også i pdf 

på nettet http://www.uib.no/universitetsmuseet/nyheter/2012/12/aarbok-for-universitetsmuseet-i-

bergen-2012 

 

 



 

 

OG VISSTE DU AT…. 
• Kom deg ut  til fjell og fjord – til hyttene på Ustaoset og i Tingviken! Det er nå åpnet for 

elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset og for Tingviken i Utne 
for perioden 1. april -23. juni 2013. Frist: 15. februar 
http://meldinger.uib.no/intranett.php?id=52273 og for engelskspråklige : New application 
period for the cottages at Ustaoset and Tingviken at Utne – spring 2013 
http://meldinger.uib.no/intranett.php?id=52274  
 

• Nye åpningstider i veksthuset i Muséhagen er mandag- fredag 1000 – 1330. 
 

• Alle nyhetsbrevene fra 2010 og fram til i dag ligger på museets Internettsider. Se under 
menypunkt Om Museet/ For ansatte: http://www.uib.no/universitetsmuseet/om-
museet/for-ansatte/nyhetsbrev-for-ansatte IT avdelingen gir deg løsninger for hvordan du 
enkelt kan publisere informasjon på nett Hvordan bla. Opprette blogg 
https://it.uib.no/ithjelp/images/5/5b/Nettlosning-blogg.pdf  
 

• Saksforelegg, vedtaksforslag og protokoller fra Styret for museet ligger også nå lettere 
tilgjengelig på nett: Se http://www.uib.no/universitetsmuseet/om-museet/organisasjon-og-
ledelse/styret-ved-universitetsmuseet-i-bergen  

• Siste utgave av ICOM News magazine , Vol. 65 No 3 finnes digitalt, og du kan lese det ved å 
klikke deg inn på http://archives.icom.museum/icomnews2012-3_eng/index.html Og her 
finner du siste newsletter fra ICOM for desember 2012 – januar 2013 
http://icommunity.icom.museum/en/user?destination=node/1030  

 

•  På Encyopedia of Life finner du mye interessant. Klikk deg inn på nyhetsbrev og annet 
http://eol.org/  

 

 

 

Kom gjerne med tips til neste nyhetsbrev til  jo.hoyer@um.uib.no  


