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Arbeider for startbevilgning i statsbudsjettet til høsten 
Etter at Museumsprosjektet ikke fikk penger over revidert statsbudsjett, vil rektor Sigmund Grønmo 
nå arbeide for en startbevilgning i det ordinære budsjettet for 2013. Ikke minst vil dette være viktig 
for undervisningskapasiteten ved UiB. 
- Universitetet har behov for et auditorium som aulaen, som vi også kan bruke i 
undervisningssammenheng, sier Grønmo. 
Man ser nå at aulaprosjektet ikke trenger en så stor bevilgning i 2013 som tidligere antatt, siden man 
ikke lenger sikter seg inn mot en åpning i 2014. Det vil også gi kostnadsgevinster ved å starte opp 
hovedarbeidet i sørfløyen samtidig med forprosjektering i resten av bygningen.  Det vil bli foretatt 
noen justeringer i kommunikasjonsarbeidet siden fokuset rundt jubileumsfeiringen ikke lenger 
involverer aulaprosjektet. Bortsett fra dette så går fremdriften i prosjektet omtrent som normalt. 
Les intervju med rektor på uib.no : 
http://www.uib.no/museumsprosjektet/nyheter/2012/06/3993768095120819364 
 

1. november stenger Museplass 3  
Prosjektgruppen leverte romprogram for midtbygg og nordfløy på forsommeren. Dette danner 
grunnlaget for forprosjektet for denne delene av bygget som i hovedsak følger planlagt framdrift. 
Under forutsetning av at det bevilges penger på det ordinære statbudsjettet for neste år, vil 
Muséplass 3 stenge for publikum 1. november. Dette er nødvendig både for å få flyttet utstillingenes 
gjenstandsmateriale til Hansahall-magasinet og på grunn av oppstarten av byggearbeidene i 
Sørfløyen.  
  

http://www.uib.no/museumsprosjektet/nyheter/2012/06/3993768095120819364


 

 

Utstillingsprosjektet 

 
Brukermøte med  Riksantikvaren – prosjektgruppe, Statsbygg og vi som brukere. Foto: Terje Lislevand 

 
Et av de store spørsmålene som utstillingsprosjektet har jobbet med i vår er å velge ut tema for de 
nye utstillingene på Muséplass 3. I den anledning ble det gjennomført en vellykket 
idédugnad 29. mars. Hele 26 personer stilte opp for en ettermiddags diskusjon om hva vi skal fylle de 
nye utstillingene med! Det kom fram en rekke gode forslag som er svært verdifulle i arbeidet som nå 
pågår med å lage en helhetlig plan over hva utstillingene skal inneholde. Et utkast til denne planen vil 
foreligge i  høst, og endelig versjon vil være ferdig for behandling av museets styre  
innen utgangen av året. 
 

Flytting til Hansahallene 

 

Marielle Bergh på befaring i Hansahallene. Foto: Christina Holmefjord 

De nye magasinene i Hansahallene er klare 1. september. Materialet som skal flyttes, skal innom 

Konserveringsavdelingen i BT først for aktiv konservering før de går videre til magasinene i 

fjellhallene. Det kulturhistoriske materialet fra Bygd- og bysamlingen er allerede flyttet ned til BT – 

bygget. I uke 27 kommer det naturhistoriske materialet, som har vært lagret i Tårnsalen, også ned i 

BT-bygget.  Her er det nå gjort klar plass for mellomlagring.  Vi håper 4 nye prosjektmedarbeidere er 

på plass i løpet av august. Sammen med de andre fast ansatte på Konserveringsavdelingen skal de da 

ta fatt på konserveringsarbeidet. 

 



 

 

Skinn og pelsmaterialet fra DKS 
Skinn og fjær fra Norge, Sverige , Canada, Alaska, Madagaskar, Zaire, USA, Afghanistan, Grønland, 

Kongo, Øst – Afrika og Etiopia som tidligere har vært « gjemt» i et kjølemagasin i Frielesgate er nå 

midlertidig flyttet ned til Konserveringsavdelingen i BT bygget for fjerning av mugg og analyse av 

miljøgifter. Wenche Odden og Ph.D. konservator  Torunn Klokkernes, Culture et. Preservation står for 

rensingen og de kjemiske analysene. Det viser seg at mye av materialet i større eller mindre grad er 

forurenset med miljøgifter. Før gjenstandene blir pakket ned igjen, vil de bli merket med « ufarlig – 

giftig – eller meget giftig» , avhengig av analyseresultatene. Det vil også bli satt opp retningslinjer for 

hvordan dette materiale skal håndteres i framtiden.  

Første innspill til ny organisasjonsstruktur  

 

17. juni sendte direktøren alle ansatte det første innspillet til ny organisasjonsstruktur. Med dette 

inviterer han til en bred debatt både om organisasjon og strategi. Forslaget hans bygger på noen 

grunnprinsipp: 

o Organiseringen følger museets primærvirksomhet  som er forskning, forvaltning og 

formidling  

o Forslaget innebærer en flatere struktur enn den vi har hatt til nå. 

o SFYK  skal reintegreres i  det øvrige arkeologiske miljøet. 

o Forslaget skal bidra til at styring blir lettere og tydeligere.  
Om gangen i prosessen skriver Henrik i e-posten« ….Denne strukturen må fylles med innhold, nemlig 

vår virksomhet. Til det formål må vi i løpet av høsten 2012 utarbeide en strategisk plan for ale deler 

av vår virksomhet . Når organisasjonsstruktur og strategisk plan lanseres må den følges opp med en 

bemanningsplan. En slik skal altså også utarbeides i løpet av høsten.» 

Nytt hovedverneombud - nye verneombud og  HMS-koordinator 

          
Asbjørn Engevik        Wenche Odden  Aud Bergli            Sonja Innselset 

Asbjørn Engevik er nytt hovedverneombud ved museet. Han erstatter  Wenche Odden som har gått 

inn i funskjonen som ny HMS koordinator. Nytt verneombud på DKS er Aud Bergli med Sonja 

Innselset som vara. Verneombudene er ansattes representant og skal se til at arbeidsgiver ivaretar 

sitt ansvar for arbeidsmiljøet, både det fysiske og det psykososiale. Vernombudene er fristilt 

arbeidsgiver og har sitt mandat fra Arbeidsmiljøloven. I tillegg koordinerer hovedverneombudet alle 

museets verneombud. 



 

 

HMS kooridinator er arbeidsgivers representant og er ansatt i linjen. Hun skal arbeide med helse- og 

mijø-relaterte saker, i første rekke det fysiske arbeidsmiljøet. Å  få kartlagt miljøgifter i magasin og 

samlinger er spesielt viktige nå på grunn av flytteprosessene som er i gang. 

Teknisk personale med lik arbeidstid som adminstrative 
Fra 1. august får tilsatte i tekniske stillinger samme arbeidstid som tilsatte i administrative stillinger. 
Ordningen gjelder fra 1. august. For noen grupper må det inngås tilpasset ordninger. Viser til e-post 
sendt alle  ansatte 8. juni.   

Kristin ansatt som administrasjonssjef  

 

Kristin Miskov Nodland som siden i høst  har vært engasjert i administrasjonen som kontorsjef, er nå 

fast tilsatt i stilllingen som administrasjonssjef. Hennes ansvarsområder dekker økonomi, 

personalsaker og HMS. Kristin kan nås på tlf  55588958 , kristin.nodland@um.uib.no. 

16. symposium for Nordisk Arkeobotanisk Gruppe 

 

Ekskursjon til Hardanger der vi bl.a. besøkte SFYKs pågående utgravninger i Vaksdal og Voss, og Herand i Jondal 

Universitetsmuseet/ DNS  arrangerte 11.-13. juni det 16. symposium i Nordisk Arkeobotanisk Gruppe 

(NAG). Dette er et forum som diskutterer resultat og metodiske spørsmål knyttet til botanikk i 

arkeologiske undersøkelser. Deltakerne kom fra Nationalmuseet og Moesgård museum (Danmark), 

Miljøarkeologisk laboratorium, Universitetet i Umeå og Riksantikvarembetet i Lund (Sverige) 

Universitetet i Helsinki (Finland) og Universitetet i Tallinn (Estland), samt fra Universitetet i 

Stavanger, Arkeologisk museum, i tilllegg til våre egne. Museets direktør, Henrik von Achen, ønsket 

velkommen, og de 20 deltagerne hadde tre faglig interessante og inspirerende dager sammen. 



 

 

Sommerviten - Liket i åkeren 

 

I to uker, den siste i juni og den første i juli,  arrangeres Sommerviten, et samarbeid mellom 

Universitetsmuseet og VilVite. Tilbudet er for ungdom i Bergen. Vi har ansvar for to prosjekter; et om 

evolusjonen og et med tittelen « Liket i åkeren». Det siste  handler om et mystisk funn av et eldre 

skjelett i en åker i Ukraina.To ulike grupper skal løse mysteriet; en som baserer seg på naturhistoriske 

metoder og en som ser dette fra en kulturhistorisk vinkel. Funnet er antakelig en nordisk person fra 

vikingtid som har kommet seg helt ned til det ukrainske åkerlandet. Hvem var det, og hvordan kan 

det ha gått til? Svaret finner deltakerne antakelig ved å kombinere både natur-- og kulturhistorisk 

kunnskap. Se oppslag i BT 27.6. https://www.uib.no/filearchive/forsker-paa-hodelost-skjelett.pdf 

Sigrid Kaland takker for seg 

 

Sigrid Kaland går nå over i pensjonistenes rekker etter lang arkeolgisk innsats ved DKS. Dette ble 

behørig markert den 25. mai i Krypten med taler og bespisning der mange kolleger og venner var til 

stede. Og talerne og godordene var mange, blant annet fra gemal Peter Emil, Henrik, Øystein, Asle 

med flere. Vi ønsker Sigrid lykke til med mange gode år framover. 

Gode besøkstall for mai 

I mai var over 4905 besøkende innom Universitetsmuseet. 3639 besøkte Muséplass 3 og 1266 

Haakon Sheteligpl 10.  Dette en av de beste publikumstall for mai siden denne registreringen 

startet i 1996. Sommermånedene er her med håp om godt besøk  i begge hus. Nå er tiden også 

inne for å invitere dine sommergjestene på et uforglemmelig museumsbesøk! 



 

 

Ny museumsbrosjyre 

 
Ny museumsbrosjyre er nå til trykking og ventes ferdig med det første. Brosjyren er både på engelsk 

og norsk. Denne versjonen inneholder en rekke kart, både romplaner over begge bygg, kart over 

hage og museumsområdet og bykart.  Slik er den prakitsk andvendelig for  alle som besøker og 

vandrer omkring på museet.  

Universitetsmuseet i media 
Det er ikke lett å få oversikt de store og små omtaler av museet  i media. På museets nettsider finner 

du et knippe av noen. Klikk deg inn på: www.uib.no/universitetsmuseet/om-

museet/universitetsmuseet-i-bergen-i-media. Her finner du blant annet omtale av : VårT 

SommerViten engasjement, Søren Diinhoff på Vestlandsrevyen og omtale av Hvalsalen i i den 

australske utgaven av magasinet The Week. 

Sikre sommertegn på Milde 

                    

       Magnolia sieboldii    

Det er et sikkert tegn på at det går sommer når sommerblomstene settes ut i Botanisk hage på Milde. 

Sortimentet på over hundre ulike sorter danner et fargerikt blomsterteppe sommeren igjennom. 

Hovedutstillingen ligger i Solåkeren i Botanisk hage, men også ved Blondehuset i Arboretet er det 

sommerblomster. Ellers i Botanisk hage er det flere nye utstillinger under etablering. Den ene er om 

sukkulenter, med eksotiske arter som har overvintret i veksthus. Den andre er en utstilling av truete 

og sårbare arter som står på den norske rødlisten. I den faste utstillingen av nyttevekster i 

kjøkkenhagen i Botanisk hage er alt ferdig utplantet nå.  

I Arboretet er det sommer i luften når sieboldmagnolia (junimagnolia) kommer i blomst. Disse store 

flotte blomstene med kritthvite kronblader står i fullt flor etter at bladene har sprunget ut. I år har vi 

fått en virkelig magnolia-sensasjon etter at vi oppdaget to store knopper på en annen magnolia, 

Magnolia hypoleuca. Dette er et større tre som kommer til å blomstre rundt 20. juni, og det er første 

gang i Arboretets historie. Vi har hatt planten i 35 år. Magnoliasamlingen ligger i furuskogen lengst 

nord i Arboretet. I Rosariet er rosene på god veg, og om en uke vil mange være i blomst. Vi kan friste 

roseelskere med mange nye sorter.  

http://www.uib.no/universitetsmuseet/om-museet/universitetsmuseet-i-bergen-i-media
http://www.uib.no/universitetsmuseet/om-museet/universitetsmuseet-i-bergen-i-media


 

 

  

OG VISSTE DU AT…. 

 du kan søke midler til filmprosjekter med såkalte KJØL- midler. Her kan museer samarbeide 

med profesjonelle filmmiljø og søke prosjektmidler. Søknadsfrist er 13. september 2012 med  

tildeling skjer 1. november 2012.. Les mer: http://www.vestnorskfilm.no 

 at Universitetets intensiverer parkeringskontrollen. I tillegg til borttauing  tas det nå også i 

bruk  kontrollavgift som sanksjonsmiddel ved feilparkering. Så her er det bare å skjerpe seg 

 Den nye hvalbrosjyren er nå også kommet på engelsk. ¨ 

 Hordaland Museumslags sin høsttur går i år til Amsterdam, 22 og 23 oktober. Mer 

informasjon og påmelding får du hos Bård Gram Økland: bard.okland@bsj.uib.no 

 Campusbussen utvider med en ekstra avgang, 

http://meldinger.uib.no/intranett.php?id=51350 

 Personal- og organisasjonsavdelingen tilbyr høsten 2012 kveldkurs i akademisk engelsk for 

ansatte, http://meldinger.uib.no/intranett.php?id=51344 

 Sommerkveld i Dyphavet  på Agder Naturmuseum ble arrangert 8. juni i forbindelse med FNs 

internasjonale havdag og at utstillingen «Dypere enn lyset» nå vises på museet der.   

Foredrag, film, grafittipresentasjoner og konserter både med shantykor og Annbjørg Lien var 

noen av ingrediensene,  samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Agder museum og 

Universitetsmuseet.  

 Sommerfesten i Muséhagen ble holdt torsdag 14.juni i vakkert sommervær, uten den helt 

store temperaturen. Men hva gjør nordavindstrekken når du har kjekke kollegaer, nydelig 

tapas og god drikke.Takk for en flott fest og ikke minst til Kristin, Margareth, Eli  og Siri som 

hadde hovedansvaret for festen. 

GOD SOMMER 

 
 

Kom gjerne med tips til neste nyhetsbrev som kommer over sommeren. Frist 15. september  

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