
 

 

 

GUIDE 
 

 

til 

 

UTSTILLINGENE 

 

ved 

 
UNIVERSITETSMUSEET  

i  BERGEN 

 

 



 2 

Oversikt over utstillingene 

ved Universitetsmuseet i Bergen 
 

Kulturhistorie 3 

Første etasje 3 

Den lengste historien - kort fortalt 3 

Mot fjerne land og tider 3 

Vikingtid 3 

Andre etasje 4 

Kirkekunstutstillingen 4 

Russiske ikoner 4 

Tredje etasje 5 

Ibsen i Bergen 5 

Christierommet 5 

Roser og helter i folkekunsten 6 

STRIKK - gammelt strikk til inspirasjon 6 

Fjerde etasje 7 

Indianer, inuitt, aleut - de første amerikanere 7 

Evig liv – skatter fra det gamle Egypt 7 

Misjon på Madagaskar 8 

 

Naturhistorie 9 

Første etasje 9 

Kvartærgeologi 9 

Pollen - så lite - så stort 10 

Botanisk systematikk 10 

Andre etasje 11 

Eksotiske pattedyr 11 

Kolonitid 11 

Hvalsalen 12 

Krypdyr 13 

Knokkel og bein 13 

Norsk fugl 13 

Tredje etasje 14 

Eksotiske fugler 14 



 3 

Kulturhistorie 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Første etasje 

 

Den lengste historien - kort fortalt 

Dette er en steinalderutstilling som viser 

gjenstander fra tiden mellom 11 200 til 3 800 før 

nåtid fra Vestlandet. Alle gjenstandene i 

utstillingen er originale. Det er tatt dristige valg 

ved å montere gjenstander i antatt opprinnelige 

kontekster og det er laget replika. Temaene som 

tas opp i utstillingen er de første bosetterne og 

det eldste materialet, fra råstoff til ferdig 

gjenstand, jakt og fangstutstyr og det tidligste 

jordbruket. Det er laget en stor kronologi-

typologi tavle som viser hvilke forskjellige typer 

redskaper som var vanlige i de ulike periodene 

av steinalderen. Det er også laget et eget rom for 

religion og magi samt studiekrok og dataplasser. 

Mot fjerne land og tider 

Dette er Universitetsmuseet sin barneutstilling. 

Den er en stille utstilling spesielt beregnet for de 

minste barna der de kan leke i vikingskip, i 

middelalderborger, på handelsbasarer i 

Midtøsten, og i beduinertelt. Her kan de høre 

eventyr eller tegne. De kan kle seg ut som 

prinsesse, ridder eller noe annet. 

Vikingtid 

Her ser du noen få av de mange originale 

gjenstandene fra vikingtid funnet i bl.a. graver, 

på boplasser eller som løsfunn som er her ved 

Universitetsmuseet. I hovedsak er funnene gjort 

på Vestlandet, men flere av gjenstandene 

stammer også fra andre deler av landet. I 

utstillingen har vi valgt å legge særlig vekt på  

de hjemlige forholdene i vikingtiden. Disse 

skapte jo også forutsetningene for den ytre 

ekspansjonen mot øst og vest. Utstillingen tar 

opp tema som båt og båtbyggerkunst, jernet, 

gård og grunn, kleberbrudd og ressurser, 

gravmateriale, våpen, smykker, drakter og 

tekstilarbeid, skattfunn og pengeøkonomi og til 

slutt røvertokt og bosetning i øst og i vest. 
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Andre etasje 

 

Kirkekunstutstillingen 

Foruten en utskårne deler av stavkirker 

fra 11 og 1200-årene, omfatter 

utstillingen kunstverk som har 

utsmykket vestnorske kirker i 

middelalderen, fra 1100-årene til 

reformasjonen i 1536. Her må man 

særlig framheve høymiddelalderens 

alterutsmykninger, krusifikser, 

Madonnaskulpturer og malte 

alterfrontaler. Fra senmiddelalderen har 

vi alterskap og prosesjonsstenger. Fra 

tiden etter reformasjonen, særlig fra 

1600-årene og første halvdel av 1700-

årene finnes det altertavler, glassmalerier 

og diverse kirkeinventar. 

 

 

 

 

Russiske ikoner 

Utstillingen viser en liten samling 

russiske ikoner fra 1800-årene av den 

typen som har hengt i hjemmene. De 

første russiske ikoner kom til 

Universitetsmuseet allerede omkring 

1830. En egentlig samling fikk Bergen 

Museum først i 1993 da museet mottok 

en fornem gave fra Anders og Janette 

Buraas samt deres to barn Peter og 

Karen Winifred. 

Donasjonen er et minne om Anders 

Buraas`mor Dagny von Tangen. Gaven 

bestod av i alt 45 russiske ikoner, alle fra 

tidsrommet 1750 til 1900. 
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Tredje etasje 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ibsen i Bergen 

I utstillingen finner du en bred 

presentasjon av både Ibsens liv og virke i 

Bergen, samt Ibsentradisjonen på 

bergenske scener. Utstillingen har som 

målsetting å pirke i myten om Henrik 

Ibsen og hans seks ulykkelige år i 

Bergen. Rommet domineres av modellen 

av det gamle teatret, plassert midt på 

gulvet. Det norske Theater (1850-1863), 

der Henrik Ibsen var ansatt fra 1851 til 

1857, holdt til i bygningen. Årsaken til at 

Ibsen dukket opp i Bergen, var møtet 

mellom ham og Ole Bull i Christiania 

15. oktober 1851 på en aften-

underholdning til inntekt for teatret i 

Bergen. Henrik Ibsen skrev prologen, 

Ole Bull komponerte musikken. Ole Bull 

fattet interesse for Ibsen og inviterte ham 

til Bergen. Og Ibsen kom ... 

 

 

Christierommet 

Stortingspresident Wilhelm Frimann 

Koren Christie (1778-1849) grunnla 

Bergens Museum i 1825. Med 

utgangspunkt i Bergens Museum, ble så 

Universitetet i Bergen stiftet i 1946. I 

Christierommet er det stilt ut 

praktmøbler fra Christie-familien. De er 

fra første halvdel av 1800-tallet, og en 

lang rekke småting som hørte til 

Christie: blekkhus, kikkert, et taffelur, en 

medaljesamling og en nattlue av lin med 

hvit søm og lakserødt silkefór. Her er 

rokken og brudeskoene til mor hans, 

feltsengen som han hadde med seg på 

reiser, reiseapoteket der kamferoljen og 

annen medisin fra 1840-årene ennå 

finnes på noen av flaskene - og ikke 

minst eksempler på den store mengden 

originaldokument som Universitets-

biblioteket i Bergen har lånt til 

Universitetsmuseet. 
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Roser og helter i folkekunsten 

Utstillingen viser en liten del av vår store 

samling norsk bygdekunst. Her vil du 

bl.a. finne vakre kister, møbler som 

stoler og bord, husgråd som boller, tiner, 

åklær og drakter med tilbehør slik som 

sølv. Verdens eldste hardingfele, 

Jaastad-fela er stilt ut og du vil kunne 

hør musikkopptak der denne fela blir 

spilt på.  

 

 

 

 

STRIKK - gammelt strikk til inspirasjon 

Denne utstillingen viser mønstre og 

teknikker i gamle strikkeplagg og tar 

utgangspunkt i Universitetsmuseets 

samling av strikk. Materialet viser 

hvordan mønster i strikk er blitt utført på 

forskjellige måter. Utstillingens 

målsetting er å være til inspirasjon og 

glede, og den viser hvordan 

strikkemønstre er blitt utført på 

forskjellige måter gjennom historien. 

Her vil du også kunne se det eldste 

fragmentet av et strikkeplagg vi kjenner 

til i Norge som stammer fra middelalder 

og er funnet under en utgravning på 

Bryggen i Bergen. 

se tidstypiske gjenstander utlånt fra 

Bergen Sjøfartsmuseum. 
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Fjerde etasje 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indianer, inuitt, aleut - de første 

amerikanere 

Utstillingen gir en oversikt over noe av 

materialet fra det amerikanske kontinent 

innkommet til Universitetsmuseet i 

årenes løp. Så sent som i 1951 fikk 

museet sin første vitenskaplig tilsatte 

etnograf som kunne gi dette materialet 

en vitenskaplig ramme. Materialet i 

utstillingen er presentert etter etnografisk 

gruppe eller geografisk område der de 

polare tilpasningene som Inuit og Aleut 

vises først og man beveger seg så lenger 

og lenger sør på dette kontinentet. Du vil 

se eksempler på ulike indianerstammers 

gjenstander som klesdrakt, våpen og 

utstyr. 

 

Evig liv – skatter fra det gamle Egypt 

I utstillingen " Evig liv - skatter fra det 

gamle Egypt" kan du oppleve mumier i 

en atmosfære som er lik den i 

gravkammeret, der de ble plasserte for 

mer enn 3500 år siden. En mumie er et 

balsamert lik som har gjennomgått en 

prosess slik at legemets naturlige form er 

tatt vare på. Mumiene ligger til vanlig i 

en malt kiste. På utstillingen kan 

publikum se to mumier og et kistedeksel. 

Den ene mumien som 

Universitetsmuseet fikk alt i 1828- er av 

prestedatteren Teshemmin, som ble 

gravlagt mellom år 525 og 350 f. Kr. 

Hun ligger svøpt i lin, noe av ansiktet er 

ødelagt. Kisten er rikt dekorert med 

bilder og tekst, som forteller om 

foreldrene hennes. Den andre mumien 

med kiste og det tredje dekselet var 

gaver fra Fridtjof Sundt til museet i 

1902, sammen med mange av de andre 

gravfunnene som også blir vist.  
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Misjon på Madagaskar 

Norge og Madagaskar, to land på hver 

sin side av jordkloden. To land som er 

knyttet sammen gjennom mange bånd i 

nesten 200 år. For mange nordmenn ble 

Madagaskar og norsk misjon nærmest 

synonymer. Gjennom misjon, handel og 

bistand har nordmenn vært aktive på 

Madagaskar helt frem til i dag. Til Norge 

kom brev, fortellinger, fotografier, filmer 

og gjenstander. Minner, slektshistorie og 

kontinuerlig kontakt fortsetter å holde 

Madagaskar levende i mange nordmenns 

bevissthet. Mange av gjenstandene 

havnet i museenes magasiner, eller ble 

utstilt for å fascinere og lokke med det 

som var eksotisk og annerledes. 

Utstillingen på Universitetsmuseet tar 

utgangspunkt i museets egen 

Madagaskarsamling. Blant giverne er 

misjonærer, bergenske kjøpmenn, 

skipskapteiner og sjøfolk. De sistnevnte 

seilte på misjonsskip eller deltok på 

hasardiøse handels- og 

utvandringsekspedisjoner til 

Madagaskar. Tittelen på utstillingen, Jeg 

tillader mig herved at sende en 

«gasserbylt» er åpningssetningen i et 

brev til Universitetsmuseet i 1906. 

Brevet ble skrevet av 

Madagaskarmisjonæren Anton Flygel da 

han sendte museet en rekke etnografiske 

gjenstander. Madagaskar-samlingen 

bringer vitnesbyrd om gassisk kultur, 

men også om en gassisk gjenstandskultur 

blant nordmenn. Måten disse 

gjenstandene taler til oss er farget av hva 

vi er, like mye som hva gjenstandene er. 
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Naturhistorie 
 

 

Første etasje 

 

 

 

 

Kvartærgeologi og Mineralsamling 

De geologiske utstillingene viser de 

fleste tema innen geologi. Særlig 

attraktiv er mineralsamlingen, som gir en 

systematisk oversikt over mineraler. I 

denne utstillingen kan du se både 

prakteksemplarer fra hele verden og fine 

lokale prøver. 
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Pollen - så lite - så stort 

Pollenutstillingen viser den store 

variasjonen i former pollenkorn kan ha. 

Her kan du lære hvordan pollenanalyse 

kan brukes for å beskrive 

vegetasjonshistorien og du vil lære å 

kjenne igjen de ulike plantenes 

pollenkorn. Ordet ”pollen” ble første 

gang brukt av Carl von Linnè, det er 

latin og betyr fint støv eller mel. I 

utstillingen lærer du mer om 

vindbestøvning, insektsbestøvning, 

pollenallergi, systematikk og evolusjon, 

og om å kjenne igjen ulike arters 

særegne pollenkorn. I utstillingen finner 

du vakre modellerte pollenkorn i 

kjempeformat laget av kunstnerne Marta 

Nerhus og Æsa Bjørk Thorsteinsdottir i 

materialer som glass, metall og 

pappmasjè.  

 

 

 

Botanisk systematikk 

Utstillingen viser de forskjellige 

planterikene og hvilke planter som 

kjennetegner de ulike rikene. Du vil se 

spalteplanter, alger, sopp, lav, moser, 

bregneplanter og frøplanter. Utstillingen 

benytter seg av vakre, gamle modeller 

laget i forrige århundre til å vise planters 

særegne former og funksjoner, i 

kombinasjon med moderne digitale 

presentasjoner og musealt 

plantemateriale. 
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Andre etasje 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksotiske pattedyr 

Utstillingen er i store trekk bevart med 

sitt opprinnelige uttrykk slik den ble 

oppført for inntil hundre år siden. Her 

finner du pattedyr fra de fleste 

verdenshjørner, inkludert en samling av 

primater, hunde- og kattedyr, skjelldyr 

og flotte hjortedyr. Vi anbefaler å ta en 

nærmere titt på det australske nebbdyret 

og den helt særegne beltemusen fra 

Argentina! En stor del av utstillings-

objektene som i dag finnes på De 

naturhistoriske samlinger ble skaffet til 

veie i perioden 1860-1910 og har til dels 

stor antikvarisk og museal verdi. I løpet 

av 1930-årene kom det meste av det 

utenlandske materialet til museet.  

 

 

 

 

Kolonitid 

Utstillingen tar oss med både til 

”hutaheiti” og til ”dit pepperen gror”. 

Utstillingen handler om nordmenn og 

norske interesser på de mest eksotiske 

steder vi kan tenke oss. Vi møter en 

sjøkaptein fra Farsund som led 

skipbrudd og fant sin kjærlighet på 

Aitutaki. Vi ser på The Norwegian 

Solomon Islands Trading Company og et 

norsk sukkereventyr på Hawaii. Vi får et 

glimt av storstilt forretningsdrift i Sør-

Afrika og Mosambik, og blir mer kjent 

med gründere og dandy’er på safari i det 

koloniale Afrika. Utstillingen er delt i to 

der man på sin høyre side ser hva 

nordmenn tok med seg ut da de dro og 

på venstre side ser man hva de tok med 

seg tilbake til Norge da de kom hjem. 

Dataskjermene slår seg på når man står 

foran dem og du kan se filmer og 

digitale fortellinger om de ulike plassene 

og personene utstillingen omhandler. 
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Hvalsalen 

Utstillingen av hvalskjeletter er en av 

verdens største i sitt slag, og ble montert 

på slutten av 1800- og begynnelsen av 

1900-tallet. I alt finnes det her 22 

monterte skjeletter og 3 kranier fra 18 

ulike arter.  

 

De fleste av Nord-Atlanterens hvalarter 

er representert. Elleve skjeletter er over 5 

m lange, med en 24 m lang blåhval som 

den største. Utstillingen inneholder også 

en variert samling av marine virvelløse 

dyr, alle norske selarter, samt en rekke 

fiskeslag fra både sjø og ferskvann. 

 

Hvalutstillingen er svært verdifull på 

grunn av det store mangfoldet av arter 

som er representert. Med unntak av 

vågehvalen, som fortsatt utsettes for en 

begrenset fangst i norske farvann, er alle 

artene i dag fredet. Flere av dem er 

dessuten blitt meget sjeldne. Det ville 

derfor vært svært vanskelig å skaffe til 

veie disse skjelettene i dag. 

 

Hvalsalen er i dag fredet og det arbeides 

stadig med å konservere og stabilisere de 

store objektene samt med å gi dem gode 

klimatiske forhold her ved museet. 
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Krypdyr 

Her finnes et vell av kjente og ukjente 

slanger, øgler og skilpadder, fra vår 

hjemlige hoggorm til den enorme 

anakondaen og deltakrokodillen. 

Utstillingen inneholder både dyr som er 

lagret på sprit, stoppet ut eller tatt 

avstøpning av. Enkelte monterte 

skjeletter viser dessuten i detalj noen av 

de fantastiske bygningstrekkene som 

særpreger krypdyrene. 

 

 

 

Knokkel og bein 

Knokkel og bein kan du se en samling av 

vakre skjelettobjekter av alt fra lemmer 

til kranier. Utstillingen er basert på en 

gammel undervisningssamling og 

presenterer eldre utstillingsteknikk. Den 

legger dermed grunnlag for en 

presentasjon av skjeletters evolusjon. Du 

kan blant annet se tre evolusjonsmontre 

over hestens utvikling, lemmers 

evolusjon, samt den unike samlingen av 

hvalbekken. 

 

 

 

Norsk fugl 

Her vil du finne de fleste av de rundt 450 

fugleartene som hekker i Norge, pluss 

noen til. Fuglene er gruppert i forhold til 

slektskap mellom arter og de er ofte satt 

inn i det miljøet de hører hjemme. 

Utstillingen rommer både vanlige og mer 

sjeldne arter, hvorav flere med reir. Der 

det er aktuelt, vises også ofte 

fjærdraktvariasjon i forhold til kjønn og 

alder. 
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Tredje etasje 
 

 

Eksotiske fugler 

Dette er en svært variert utstilling som 

inneholder fuglearter fra alle 

verdensdeler. Sammen med Norsk fugl 

gjør denne samlingen at museets 

utstillinger inneholder opp mot 15 % av 

verdens ca. 10.000 fuglearter. Ta deg 

derfor god tid til å studere mangfoldet og 

de mange vakre detaljene i fuglenes 

størrelse, form og farger. 
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På nettet finner du mer informasjon 

 

 
Fra brudd til bygning  
For å øke forståelsen av middelalderens bruk og brytning av kleberstein i Bergen og 

Hordaland er det viktig å finne ut hvor steinen kom fra. Bli med på letingen etter 

bruddene! 

http://universitetsmuseet.uib.no/nettutstillinger/geologi/mariakirkens_geologi/index.htm 

 
 

  
Mumiene forteller  

Mumiene har vært til CT-skanning på Haukeland universitetssykehus. Her kan du følge 

prosjektet etter hvert som nye resultater kommer frem. 

http://universitetsmuseet.uib.no/nettutstillinger/mumie/index.html  

 

 

Bandoneon - et instrument litt over de andre... 

I den tyske tradisjonen var det et instrument for arbeiderklassen (”Bergmannsklavier”) 

som var så vanskelig å spille på at bare de beste og mest tålmodige greide det. Dermed 

ble det en måte å heve seg litt over de andre. 

http://universitetsmuseet.uib.no/nettutstillinger/bandoneon/index.html  
 

 

BUBO  

Bubo er en ugle som bor på Universitetsmuseet, De naturhistoriske samlinger. I likhet 

med barna som kommer til museet er Bubo fascinert av alt det merkelige de har her. 

Her er dyr og fugler fra hele verden. 

http://universitetsmuseet.uib.no/nettutstillinger/bubo/index.htm  

 

 

Hvalsalen på nett  
Velkommen til en virtuelle omvisning i Hvalsalen på De naturhistoriske samlinger. 

http://universitetsmuseet.uib.no/fagsider/osteologi/hvaler/index.htm 

 

 

http://bergenmuseum.uib.no/nettutstillinger/geologi/mariakirkens_geologi/index.htm
http://universitetsmuseet.uib.no/nettutstillinger/mumie/index.html
http://bergenmuseum.uib.no/nettutstillinger/bandoneon/index.html
http://bergenmuseum.uib.no/nettutstillinger/bubo/index.htm
http://bergenmuseum.uib.no/nettutstillinger/bubo/index.htm
http://universitetsmuseet.uib.no/fagsider/osteologi/hvaler/index.htm
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Krystaller, stein og fjell  
Her får du lære mer om blant annet bergarter, mineraler og om den 

geologiske utviklingen. Gjennom flere kapitler føres du igjennom vår 

spennede geologiske historie.  

http://universitetsmuseet.uib.no/geoom.php 

  

 

Middelalderens kammer i Bergen  
Nettutstillingen viser hvordan omreisende kammakere har slått seg ned i 

Skandinavias ulike byer for kortere eller lengre tid og forsynt befolkningen 

med utsøkt kamhåndverk.  

http://universitetsmuseet.uib.no/middelalder/html/index.html 

  

 

Materialer i jernalder 

Lær mer om jernalderens gjenstander og samfunn i Norge. Følg digitale 

forelesninger som forteller om gjenstandenes opphav og sammenheng.  

http://universitetsmuseet.uib.no/nettutstillinger/arkeologi/digmat/index.htm 

  

 

Evig Liv - gamle Egypt på nett 

"Evig liv - på nett" viser Bergen Museums rikholdige samling av 

gammelegyptiske gjenstander.  

http://universitetsmuseet.uib.no/nettutstillinger/egypt/ 

  

 

Gamle Naboar 

Kjenner du naboene på stedet der du bor? I en tid lenge før vår bodde det 

andre mennesker på hjemstedet ditt.  

http://www.gamlenaboar.uib.no/default.htm 

  

 

Reiseveska 

Pakk reiseveska di og bli med på en rundreise på Vestlandet på leting etter 

kulturminner.  

http://www.reiseveska.uib.no/default.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://universitetsmuseet.uib.no/geoom.php
http://www.gamlenaboar.uib.no/default.htm
http://www.gamlenaboar.uib.no/default.htm
http://universitetsmuseet.uib.no/middelalder/html/index.html
http://www.gamlenaboar.uib.no/default.htm
http://www.gamlenaboar.uib.no/default.htm
http://universitetsmuseet.uib.no/nettutstillinger/arkeologi/digmat/index.htm
http://bergenmuseum.uib.no/nettutstillinger/egypt/
http://bergenmuseum.uib.no/nettutstillinger/egypt/
http://universitetsmuseet.uib.no/nettutstillinger/egypt/
http://www.gamlenaboar.uib.no/default.htm
http://www.gamlenaboar.uib.no/default.htm
http://www.gamlenaboar.uib.no/default.htm
http://www.gamlenaboar.uib.no/default.htm
http://www.gamlenaboar.uib.no/default.htm
http://www.reiseveska.uib.no/default.htm
http://www.reiseveska.uib.no/default.htm
http://www.reiseveska.uib.no/default.htm
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Universitetsmuseet i Bergen 

ble stiftet i 1825 av tidligere 

stortingspresident Wilhelm Frimann 

Koren Christie (1778-1849). Museet ble 

en viktig del av grunnlaget for 

etableringen av Universitetet i Bergen i 

1946 og er i dag en integrert del av 

universitetet. I dag har 

Universitetsmuseet i Bergen landets 

største museale samlinger innen kultur- 

og naturhistorie samlet ved en 

institusjon. Museet har ansvaret for all 

museumsvirksomheten ved Universitetet 

i Bergen. 

Universitetsmuseet i Bergen driver 

innsamling, dokumentasjon, bevaring, 

forskning og formidling innenfor sine 

museale fagfelt. Fagfeltene er 

antropologi, arkeologi og kunst og 

kulturhistorie, botanikk, geologi og 

zoologi. 

Som statlig eid universitetsmuseum har 

Universitetsmuseet i Bergen omfattende 

vitenskapelige samlinger, og muséet er 

et regionalt kompetanse- og 

formidlingssentrum. 

Universitetsmuseet i Bergen har 

medarbeidere i to samlingsavdelinger, 

De kulturhistoriske samlinger og De 

naturhistoriske samlinger samt en felles 

stab under direktøren med ansvar for 

administrasjon, IT-, foto- og 

publikumstjenester. 

 


