
BERGEN MUSEUM 
geo\ogisamnngene

Av 0ystein J. Jansen

Museet ble grunnlagt i 1825, men dagens bygning stammerIra 1868 og 1898
(pabygging av to fleyer). Foran bygningen star museets grunnlegger,

stortingspresident og eidsvollsmann Wilhelm F. K. Christie, pa en sokkel av
larvikitt med en leve av samme bergart til a passe museet. Museets mektige

11



Fra «de gode, gam le dage»,f¢r
1975.

inngangsder minner om fordums storhet,
men innenfor veggene er inntrykket noe
mer blandet. Deler av museet er pusset

opp, mens andre deler preges av en
«sjarmerende» blanding av stev og darlig
vedlikehold - et slags mu seum i museet.

Geologisamlingene var i «gamle dager»
en ryddig samling i sortmalte montre og
sirlig skrevne etiketter, typi sk for sin tid 
og slik sto den faktisk mer eller mindre
uber¢rt fram til 1975.

Da sto 150-arsjubileet for dagen og noe
matte gjeres, og dessuten - Kongen skulle
komme pa besek. Men s modemiseringen

F010 foregdende side
- Bergen Museum, De naturhistoriske sam linger

med vaiende j7agg og Christie med love pa plass
f oran .

- lnngangsderen synes ikke awere beregnet pd
bam uten fo lge Gl ' voksne.

av de botaniske og zoologiske delene av
museet begrenset seg til a skifte ut noen
etiketter, ble de geologiske samlingene
full stendig ombygget. Resultatet ser en
idag - montre og utstillingsrekker i 70
tallets typi ske stil, fra den sakalte «strie
tiden ». Noen mer modeme innslag finne s,
f. eks. oljegeologi , mammuten Dima og 
ikke minst - en utstilling om menneskets
utvikling.

Mineralsalen inneholder en del godbiter
fra «gamle dager», den gang velstaende
bergen sere var villig til a «sponse» storre
innkj ¢p. I de senere ar har museets drifts
bud sjett ikke tillatt ste rre innkjop av nyere
materiale, og man ge av de nye funn er
ikke representert i samlingene. Vi har
imidlertid et godt samarbeid med Vestlan
dets amat¢rgeologer og dette har resultert
i en del fine prover fra denne del av lan
del. Disse prevene er stort sett a finne i en
egen vestlandsavdeling der funn fra de fire
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Fra Steindagen - barna lager steinfigurer

Fra mineralsalen ,vestlandsutstillingen

vestlandsfylkene er utstilt. Dersom du har
noe a bidra med i denne avdelingen er det
bare a ta kontakt, det er mange fIer som
far se funnet diu i museet enn hjemme i
stuen.

Et resultat av de gode samarbeid museet
har med amatergeologene er «Steindagen»
som arrangeres en sendag hver host. Da
stiller 50 amatergeologer opp og publikum
strernmer til for a ta del i all verdens akti
viteter - fra tombola til foredrag.

A.pningstidene om sommeren er kilO 
IS pa hverdager og kill - 16 pa sendager,

VELKOMMEN I MUSEET!
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Fra magasinet - her Iigger en del bra ting som
kanskje aldri vil se dagens I)'s.

Fra Steinda gen - Paleontologen B. Neuman
[o rteller om fo ssil er.




