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Christoffer Schander – vår nye direktør 

Universitetsstyret har tilsatt Christoffer Schander som ny direktør ved Bergen Museum. Han har 

takket ja til stillingen og tiltrer i løpet av august. Christoffer Schander er 51 år og professor i 

biologi (marin biodiversitet) ved Universitet i Bergen, jfr intervju i På Høyden 

http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=4906. Vi ønsker han velkommen til Bergen Museum! 

Det er naturlig at eksisterende styre for Bergen Museum fungerer inntil videre som støtte for den 

nye direktøren. Slik det ser ut, blir styret sittende, sannsynligvis til sommeren 2012. 

Allmøte 
Det planlegges et allmøte for alle museumsansatte i løpet av september. Møte med vår nye 

direktør, oppdateringer på Museumsprosjektet og innspill til arbeidet med nye utstillinger er 

aktuelle tema for møtet. Dato og mer detaljert agenda for allmøtet kommer over sommeren.  

Sommerfest og stor takk til Siri  

Årets sommerfest 8. juni ble nok en suksess, og kollegaer koste seg sammen i strålende 

ettermiddagssol i Muséhagen. På festen ble Siri behørig markert og takket av for den store 

innsatsen hun har lagt ned som direktør. Siri går nå over i ny stilling som seniorrådgiver spesielt 

med oppgaver knyttet til Museumsprosjektet.  

http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=4906


Sommerfesten er blitt ”en schlager” noe som både antall påmeldinger og mange gode 

tilbakemeldinger vitner om. Festen er blitt en viktig sosial møteplass for ansatte som til daglig 

sitter spredt på ulike enheter på Nygårdshøyden. En stor takk til arrangementskomiteen med Eli 

Kristine (Økland Hausken) og Anne- Karin (Ulvatn) som nok en gang satte seg i sving og laget 

en slik flott fest.  

 
 

 
I bedre stand enn fryktet 
De foreløpige undersøkelsene som er gjort, har avdekket at Museplass 3 er i bedre stand enn 

fryktet. Lagene mellom etasjene virker å være uberørt av fukt, men for å være sikker skal tre-fire 

steder i hver etasje undersøkes.  

Dette gjør at det er flere hull i gulv og tak på museet for tiden, men arkitektene gjør ikke dette 

bare for å avdekke tilstanden. Det er vel så viktig å dokumentere grunnskjelettet til bygningen, 

for det er nemlig ikke sikkert at byggearbeiderne i forrige århundre arbeidet nøyaktig etter 

planene. http://www.uib.no/museumsprosjektet/nyheter/2011/05/avdekker-museets-

hemmeligheter 

 

Modell av museet 
Bjerk & Bjørge arkitekter har fått laget en modell av Museplass 3 i papp. Denne blir brukt som en 

arbeidsmodell, og er mulig å demontere. Modellen skal brukes for å planlegge arbeidene som 

skal gjøres på museet, og skal følge hele museumsprosjektet. 

http://www.uib.no/museumsprosjektet/nyheter/2011/06/slik-har-du-aldri-sett-museet 

 

Ellers fra prosjektet 
I Kommunikasjonsavdelingen jobbes det nå med å få klar informasjonsmateriale om prosjektet til 

Forskningsdagene 2011 går av stabelen. Det er planlagt både brosjyrer, plakater og om mulig 

bannere til å henge ved inngangen.  

http://www.uib.no/museumsprosjektet/nyheter/2011/05/avdekker-museets-hemmeligheter
http://www.uib.no/museumsprosjektet/nyheter/2011/05/avdekker-museets-hemmeligheter
http://www.uib.no/museumsprosjektet/nyheter/2011/06/slik-har-du-aldri-sett-museet


    

Utstillingsprosjektet  

Utstillingsprosjektet, oppgaven med å lage nye naturhistoriske utstillinger i det rehabiliterte 

Muséplass 3, planlegges og gjennomføres i sin helhet av Bergen Museum. Førsteamanuensis 

Terje Lislevand er utnevnt til prosjektleder. Han blir nå kjøpt fri fra sin ordinære  

stilling ved DNS og det vil bli ansatt en vikar til å ta seg av hans vanlige arbeidsoppgaver. 

De nye utstillingene skal: 

• reflektere forskningen ved Bergen Museum 

• først og fremst omhandle naturhistorie, men også annen forskning ved UiB 

• inneholde en antikvarisk del (i hovedsak midtbygget) som også tar opp og forklarer 

utviklingen i vitenskapshistorien.  

 

Når Museumsprosjektet er ferdig skal vi ha fått førsteklasses, moderne utstillinger, i en ferdig 

renovert museumsbygning. Endelig prislapp på de nye utstillingene er ikke klar, men foreløpige 

kalkyler antyder at arbeidet kan beløpe seg til i alt 60-70 millioner kroner. Dette kommer altså i 

tillegg til restaureringen av selve bygningen. 

 

Fram til nyttår, dvs. i den første fasen av prosjektet, skal vi ha grundige diskusjoner om hva slags 

tematiske overbygning/konsept de nye utstillingene skal ha. Dette vil danne fundamentet for det 

videre forprosjektet der bestemte tema og utstillingsformer meisles ut, og for den endelige 

produksjonen av utstillingene. 

 

For å produsere nye utstillinger er det nødvendig å mobilisere den kompetansen som finnes lokalt 

ved Bergen Museum, men også den som finnes utenfor, både nasjonalt og internasjonalt. 

Hvordan dette skal organiseres, blir blant annet en sak å ta fatt i for vår nye direktør. Det vil så 

snart som mulig bli etablert et arbeidsutvalg ved Bergen Museum som skal stå sentralt i 

gjennomføringen av prosjektet. 

 

Det jobbes med å sette sammen en ekstern referansegruppe for prosjektet. Gruppen skal bestå av 

personer med en solid bakgrunn fra lignende arbeid, eller fra andre relevante prosjektet knyttet til 

kommunikasjon og formidling. Referansegruppen vil ha en rådgivende funksjon, og skal sikre at 

arbeidet vårt holder et høyt nivå. Dersom du har forslag til hvem som bør sitte i en slik 

referansegruppe, bes du snarest formidle dette videre til prosjektleder! 

 



Endelig planlegges det et symposium tidlig i høst, der tema for utstillingene skal diskuteres. 

Målet er å diskutere utstillingenes form og funksjon og å komme fram til et endelig 

utstillingskonsept. 

 

Spørsmål om utstillingsprosjektet kan stilles til prosjektleder Terje Lislevand på telefon 

55582907 eller e-post terje.lislevand@bm.uib.no. Mer detaljer om prosjektet vil bli presentert på 

allmøtet i september. 

 

Magasin i Hansahallene 

Arbeidet med å forberede kontrakt med Lie-gruppen, om å leie og legge til rette for magasiner i 

Hansahallene, er i full gang. Dette gjelder først og fremst kulturhistorisk materiale, men også 

blant annet utstillingsmateriale fra DNS. Det arbeides nå med å klargjøre sikringssystemer før 

kontrakt kan signeres. Hansahallene må stå ferdig innen sommeren 2012 og Museplass 3 må være 

tømt innen utgangen av det samme året, dvs. 2012. 

 

Ny sikkerhetsbok    

Museets sikkerhetsrutiner er nå samlet i en egen sikkerhetsbok, som omhandler blant annet 

rutiner og risikoanalyser, brann og beredskap. Den finnes i oppdatert versjon på intranettet: 

https://intranett.uib.no/uPortal/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.target.275.uP?loc_cod

e_path=3410&menu_type=11&link_id_path=161237&url=&mid=lokalt_overordna&uP_root=ro

ot 

 

mailto:terje.lislevand@bm.uib.no
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Mars - beste månedstall på minst 15 år 

I mars var over 8122 besøkende innom Bergen Museum. Den største økningen var for De 

naturhistoriske samlinger med et besøkstall på 6129. Dette er den best besøkte måneden siden 

denne registreringen startet i 1996. Les mer på: 

http://www.uib.no/bergenmuseum/nyheter/2011/05/beste-besokstall-for-mars-paa-minst-15-aar 

 

Forskningsdagene 2011 - 25. september 

Kom inn på bakrommet og se hvordan det er nå på Museplass 3. Oppdag bortgjemte skatter og 

hør om byggets historie og framtidsplaner.  Skriv som munker og nonner, på middelaldersk vis , 

med stylus på selvlaget vokstavle. Hvordan renser man en hva et hvalskjelett - prøv selv. 

Bergen Museum skal nok en gang bidra i forbindelse med Forskningsdagene. Omvisning på 

museets bakrom, hvalprosjektets rensemetoder og middelaldersk skrivekunst er de tre temaene vi 

fokuserer på i år. Dette vil foregå på Muséplass 3 og i ” Huset i hagen” søndag 25. september kl 

11 – 15. 

….og visste du at… 

…. at samarbeidet mellom Bergen Museum og Senter for middelalderstudier (CMS) om 

utstillingsprosjektet Fragmenter fortsetter til høsten med nyåpning 30. august. To nye tema 

presenteres Lov & Rettferdighet og Stat & Kongemakt, gjennom både utstilling og en 

foredragsserie. Til høsten er det også 750 års jubileum for Håkonshallen.  

http://www.uib.no/bergenmuseum/nyheter/2011/05/beste-besokstall-for-mars-paa-minst-15-aar


 

… at du også kan følge Bergen Museum på Facebook der det også legges ut ulike nyhetssaker 

fra egen nettside og andre nyheter og der museet inviterer til kommentarer 

 

…. at Teknisk Ukeblad arbeider med tre saker om Bergen Museum; om de nye magasinene på 

Realfagsbygget, om Hvalprosjektet rengjøringsmetodene og rehabiliteringen av Museplass 3. 

Sakene kommer i bladet i løpet av sommer og høst 

 

… at Kommunikasjonsavdelingen nå dokumenterer fortløpende med foto og film bilder fra 

Museplass 3, før den skal rehabiliteres. Dette gjelder både aktiviteter og selve bygningen.  

 

… at Ingvar Byrkjedal og Jan Yde Poulsen sammen med amerikanske forskere, har første gang 

beskrevet en ny art dyphavsfisk, publisert i tidsskriftet Zootaxa. Se også 

http://www.uib.no/bergenmuseum/om-bergen-museum/bergen-museum-i-media 

 

En riktig god sommer  
 

Henrik, styreleder og snart avtroppende, konstituert direktør, har sendt en liten sommerhilsen i 

form av  …”  en strofe, høytidelig fremført av det personifiserte Bergens Museum ved overlege 

Danielsens 64års dag den 4. juli 1879”  

Museet: 

"Du kjæmped og stræved for mig og mit Hus, 

og tapper forsvarte du Posten, 

men fattig jeg er som den magreste Lus, 

og smaat er det ofte med Kosten. 

Det fiffer jo lidt paa Habitten 

hver Draabe, vi stjæler af Spritten!" 

 

Etter en improvisert tale ble Danielsen så båret på gullstol.(Fra Danielsen-arkivet, utført rundt 

1860, men verken tegneren eller modellen er kjent.) 

 

http://www.uib.no/bergenmuseum/om-bergen-museum/bergen-museum-i-media

