AMinfo 13
Internt informasjonsorgan for Arkeologisk
museum ved Universitetet i Stavanger

Jeg fant, jeg fant!

Utvendig restaurering av ’den gamle tollboden’ fra 1840

Direktørens møteplan
Mandag 11. mai
kl. 10.00 - 13.00 Møte toppledergruppen
- Ullandhaug
Tirsdag 12. mai
kl. 09.00 - 10.30 Møte arbeidsmiljøundersøkelsen
– Ullandhaug
kl. 12.15 - 13.45 Ledermøte
Onsdag 13. mai
kl. 10.00 - 10.30 Møte ansettelsesråd
kl. 12.00 - 15.00 Møte med Statsbygg
Torsdag 14. mai
Styremøte UiS
Fredag 15. mai
Møte i Oslo
Stedfortreder: Arne Johan Nærøy

Utsnitt av akvarell ”Stranden sett fra Skagen 1857”, malt av Mons Gabriel Monsen (1836-1896).

For mange blir Tollboden på Skansekaien fra 1905 oppfattet som den
gamle tollboden i Stavanger. 104 år er riktignok en anstendig alder,
men byen har en enda eldre tollbod. Den ligger på motsatt side av
vågen, med adresse Nedre Strandgate 51. I dag er huset trolig bedre
kjent som det rosa huset ”der havnevesenet holder til”.
Sveip i byggets historie

Informasjon og
bidrag til Am-Info
leveres per e-post til
ams-info@ark.museum.no
eller i posthyllen til
Asta J. Jøssang.
Merkes «Am-Info»

”Stavanger Toldbod” ble oppført i 183840 etter tegninger av datidens fremste
arkitekt, Christian Heinrich Grosch, som
10 år senere også tegnet Valbergtårnet.
Bygning er bygd i pusset teglstein i streng
senempire-stil. Originalt ble sokkeletasjen
benyttet til pakkhus mens hovedetasjen
var innredet til kontorer og vaktstue. Da
tollvesenet flyttet over til Skansekaien i
1905 overtok Stavanger kommune bygget,
men leide det fra samme år ut til Stavanger
Preserving som lager for hermetikk. Leieavtalen gikk frem til 1918. I disse årene
forfalt bygget kraftig.

I 1918 overtok Havne- og Losvesenet
den gamle Tollboden, som pusset opp bygget og tok det i bruk som administrasjonsbygning.
Bortsett fra i årene 1940-45, da tyskerne
brukte bygget til administrasjonssenter
for den tyske havnekommandant, holdt
Havne- og Losvesenet hus her frem til
1950. Samme år flyttet havneingeniøren
med teknisk stab inn. Den gamle Tollboden eies fremdeles av Stavanger kommune
og er i dag i bruk som administrasjonsbygg
for Stavangerregionen Havn IKS.
Den gamle Tollboden i Stavanger ble
fredet i 1923.
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Rehabiliteringsbehov
Etter 170 år med skiftende bruk og varierende kvalitet på vedlikehold ble en sårt
tiltrengt utvendig rehabilitering igangsatt
tidlig i 2008. Bruk av plastmaling ved de
to siste oppmalingene har gjort at veggene
ikke lenger pustet. Den innestengte fukten
har brutt ned originalpussen og forårsaket
åpne sprekker, samt avskallinger og løse
stykker av både puss og murverk - en forfatning som ikke er et fredet hus verdig.
Fredningsstatus medfører at alle endringer knyttet til en rehabilitering skal godkjennes av Riksantikvaren (RA) og utføres
på antikvarisk grunnlag. Siden Tollboden
er i kommunal eie er den antikvariske
myndighet delegert fra RA til Rogaland
fylkeskommune, som skal påse at arbeidet
skjer i henhold til fredningsbestemmelsene. Det var i utgangspunktet bestemt
at bygget skulle, om mulig, tilbakeføres til
opprinnelig utseende og at antikvariske
fargeundersøkelser skulle gjennomføres
som grunnlag for dette. Derfor kom AmS
inn i bildet i 2008.

Fargeundersøkelser
og ny oppmaling
Undersøkelsene startet med en stor grad
av forvirring i forhold til hva vi fysisk fant
på veggen. Vi visste at huset var renovert
flere ganger, men antall og omfang av sekundære pusslag var ukjent. Vi konstateres til slutt at det dreide seg om flere lag og
i et stort omfang. Siden originalmateriale
var å finne på svært begrensede flater, ble
akvarellen malt av M. G. Monsen i 1857
- som viser Tollboden i farger (henger på
Stavanger Museum), samt fotografisk dokumentasjon som kunne si noe om fargeholdning og eksteriøre endringer, ekstra
viktig i prosessen med å forstå våre funn.
Fargeundersøkelsene er blitt utført ved
stratigrafisk (lagvis) avdekking i form av
fargetrapper og ved uttak av materialprøver for nærmere betraktning i mikroskop.
Fargene er gitt fargekode i NCS (Natural
Colour System), som brukes av malerne
Se innslaget ”Tollbod tilbake til
1840” på NRK Rogaland 10. mars
hvor funn av riksvåpen og tysk
påskrift blir omtalt: http://www1.
nrk.no/nett-tv/klipp/472556
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Detalj av foto fra 1897 (Statsarkivet)

Malingsnitt 1840 – 2007. Veggen har 13 lag maling.
Bortsett fra 1905 – 1918 har bygget hatt rosa-rød farge.

som utgangspunkt for ny oppmaling. Undersøkelsene viser at bygget har hatt lik,
eller tilnærmet lik, farge på vegg og etasjeskille fra 1840 og frem til cirka 1861. Dører
og vinduer ble imidlertid skiftet ut, mest
sannsynlig på 1970-tallet. Dette skaper
problemer i forhold til sikker tilbakeføring
til 1840. Det er derfor foreslått en fargemessig tilbakeføring til 1857 – det året
Monsen malte sin akvarell. Akvarellen viser en Tollbod med en blek rosa hovedfarge med en mørk staffering på etasjeskille
og vannbord under vinduene. Dører og
vinduer var på det tidspunkt hvite. Tilsvarende funn er dokumentert.

”Bonus-funn” som gjør det mer
gøy å være malerikonservator
Akvarellen til Monsen viste seg å bli sentral på flere punkter. I tillegg til fargesetting var detaljer i akvarellen årsak til at
Tollbodens originale ”attributter” ble funnet igjen.
Ser en nøye på akvarellen oppdager en
et rødlig ovalt felt i østgavlen, der det i dag
er et vindu. En ser også et markert mørkt
felt under gesimsen. En forstørrelse av et
fotografi med hele tollpersonalet oppstilt
foran østfasaden, tatt i 1897, ga akvarellens
malte antydninger en mening. Det har
vært et riksvåpen i dagens vindusåpning.
Den rødmalte ovalen er bakgrunnsfargen
på det norske riksvåpen (1844-versjon) og
under gesimsen kan leses ”KONGELIG
TOL…”.
Da jakten på riksvåpenet startet endte
det med lykkelig utfall etter kun en time.
Nedstøvet på et kott på loftet til den nye
tollboden ble riksvåpenet funnet med sin
forgylte løve og den røde bakgrunnsfargen
intakt. Der har den trolig ligget siden 1905
og vil kunne settes rett på plass etter noe
konservering. Håpet er at Norsk Tollmuse-

um gir tillatelse til at det gjeninnsettes på
sin originale plass i gavlen, som ”prikken
over i-en” på den vakre fasaden. I tillegg er
RA forespurt om tillatelse til å påføre kopier av de originale bokstavene, som trolig
er ”Kongelig Toldkammer” i følge Tollmuseet, men med uoriginal tilføyelse; ”18401905” for ikke å skape forvirring i forhold
til dagens bruk. Fylkeskommunens kulturavdeling fører disse sakene. 		

Tagging fra 2VK
Det var ikke bare Tollvesenet som ønsket
å markere seg i den vakre bygningen på
Strandkaien. Senere brukere har også satt
sin ”signatur” på bygget.
I de 13 årene det var hermetikklager sto
det skrevet ”STAVANGER PRESERVING
CO” med store bokstaver på østfasaden i
hele byggets bredde.
I perioden 1940-45 ble det også tagget spor på veggen; under arbeidet med å
fjerne plastmaling fra østfasaden ble det
oppdaget noen bokstaver på sokkelveggen.
Ved nærmere betraktning kunne leses:
”TYSKLAND SEIRER PÅ ALLE FRONTER”. Teksten er kronet med en stor ”W”.
Påskriften er påført med sjablonerte(?)
bokstaver i hvitt. Det er foretatt fotografisk dokumentasjon og kalkering av bokstavene, men skriften vil, etter ønske fra
antikvarisk myndighet, bli malt over. En
konservators jobb er i utgangspunktet
å avdekke veggens hemmeligheter – jeg
fant, jeg fant! I dette tilfellet er ikke tiden
moden for avdekking - det vil imidlertid
være mulig å hente skriften frem igjen om
det skulle være ønskelig en gang i fremtiden.
Per i dag er byggets vestfasade (inn mot
Gamle Stavanger) ferdig malt. Ta en titt
neste gang du går forbi.
Anne.ytterdal@uis.no
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Avdeling for formidling og publikumstjenester

Aktiviteter på AM og JAG i uke 20
Dag

Dato

Fra – til

Tirsdag

12.05

09.00 – 10.30

Sted
Kl

Aktivitet

Tirsdag

12.05

10.00 – 15.00

A+K

Tirsdag

12.05

11.00 – 12.00

kl

Tirsdag

12.05

12.30 – 14.00

kl

Sørhåland skole

Onsdag

13.05

12.30 – 15.00

D

Møte Am-Statsbygg

Onsdag

13.05

09.00 – 10.30

Kl

Kleppe skule

Onsdag

13.05

11.00 – 12.30

Kl

Kleppe skule

Onsdag

13.05

12.30 – 13.30

KL

Johannes læringssenter

Onsdag

13.05

18.00 – 20.00

K

Forum for historie, kultur og samfunn
Professor Vidar L. Haanes ‘Mellom utopisme og sosial assimilasjon:
den kirkelige og religøse utvikling i det norske Amerika’.

Torsdag

14.05

08.00 – 15.00

M1+2+3

Styremøte Uis

Tu skole
Rfk seminar
Stangeland skole

Torsdag

14.05

09.00 – 10.30

Kl

Sandved Skole

Torsdag

14.05

11.00 – 12.30

Kl

Sandved skole

Torsdag

14.05

11.30 – 16.30

A+K

Torsdag

14.05

13.00 – 14.30

Kl

Jelsa skole

Torsdag

14.05

17.00 – 19.30

A

Bildeforedrag Motivasjon og inspirasjon v/Torleif Lundquist

Fredag

15.05

09.00 – 10.00

M1+2

Konferansegruppen

Dag

Dato

Fra – til

Sted

Aktivitet

Mandag

11.05

09.00 – 10.30

(JAG)

Våland skole

Mandag

11.05

10.00

(JAG)

Cruiseomvisning Oceana

Mandag

11.05

11.00 – 12.30

(JAG)

Tonstad barnehage

Tirsdag

12.05

09.00 – 10.30

(JAG)

Tu skole

Tirsdag

12.05

11.00 – 12.30

(JAG)

Johannes læringssenter

Onsdag

13.05

09.00 – 10.30

(JAG)

Kleppe skule

Onsdag

13.05

11.00 – 12.30

(JAG)

Kleppe skule

Onsdag

13.05

13.00 – 14.30

(JAG)

Rognebærhagen barnehage

Torsdag

14.05

09.00 – 10.30

(JAG)

Sandved skole

Torsdag

14.05

11.00 – 12.30

(JAG)

Sandved skole

Torsdag

14.05

13.00 – 14.30

(JAG)

Haga skole

Fredag

15.05

09.00 – 10.30

(JAG)

Våland skole

Fredag

15.05

11.00 – 12.30

(JAG)

Jåtten skole

Fredag

15.05

12.00

(JAG)

Cruiseomvisning Aida

I vikingenes fotspor
Guidecompaniet lanserer i vår en ny tur for cruiseturister. Første stopp på runden er Arkeologisk museum
hvor gjestene blir møtt av husfruen.
Les mer om vikingturen på Guidecompaniets hjemmeside: http://www.guidecompaniet.no/index.php?p=8

Arkitektforeningen

Ang. ESSO-kort –
fylling av diesel-bensin
Vi har ikke lenger avtalen med ESSO om fylling av diesel og bensin. Det betyr at vi ikke kan fylle bensin/
diesel på bilene våre og sette det på kortet hos ESSO
Tiger, Bekkefaret.
Inntil videre må dere betale selv og få refundert beløpet etterpå. Husk kvittering.
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«Sykle til jobben»aksjonen 2009

Aksjonen går fra 4. mai til 30.
september. UiS oppfordrer
alle syklister til delta i sykle
til-jobben-aksjonen for 2009,
enten individuelt eller i lag.
Aksjonen inkluderer jammen
meg også de som går/jogger/
bruker rulleskøyter, skateboard
eller sparkesykkel etc til og
fra jobb. Les mer om lokkende
premier på ansattsidene:
http://ansatt.uis.no/aktuelt/
article5587-2955.html

Foredrag

Internt forskningsforum
Alle møter er kl 12.15 i nybygget
på 2. etasje
19.5. Christin Jensen,
Arkeologisk museum:
Klima- og bosetningshistoria i NV Skandinavia
belyst ved paleoøkologiske metoder
3.6. H
 oward Williams,
University of Chester:
Boat graves and
burial rites

Referater fra møter
Referater fra ledermøter er nå
lagt ut på ansattsidene.
Referatet legges rutinemessig
ut på intranettet samme dag
som møtet er avholdt.
http://ansatt.uis.no/raad_og_
utvalg/arkeologisk_museum/
article14153-5034.html

Skifte på Jernaldergarden
Kaja er sykmeldt før hun går ut i permisjon
i månedsskiftet mai-juni. Hun blir borte i
15 måneder fram til september 2010.
Hun har lovet at med en gang fødselen
er unnagjort, rundt midten av juni, er museet blant de første som skal få beskjed. Vi
ønsker henne alle lykke til med fødsel og
permisjon og regner med at hun er tilbake
i kjempeform neste høst. Som de fleste nå
sikkert kjenner til, har vi tilsatt en vikar for
Kaja. Det var 21 søkere, mange med gode
kvalifikasjoner, men til slutt falt valget på
Inger Horve som tiltrer 18. mai.
Inger er helt i sluttfasen i arbeidet med
mastergraden i arkeologi ved Universitetet
i Bergen, der hun har skrevet en oppgave
om bronsealderens bebyggelse i Rogaland.
Hun har hatt sommerjobb på museet

og på Jernaldergarden i tre sesonger, og i
fjor var hun vikar da Kaja hadde sommerferie. Inger starter på Jernaldergarden der
det allerede en stund har vært besøk fra
skoleklasser og cruiseturister, og der den
offisielle sesongen for publikum starter
søndag 24. mai.
Når Jernaldergarden stenger til høsten,
blir det arbeid som formidler ved museet
før hun på senvinteren må starte planleggingen og gjennomføringen av sesongen
2010 på Jernaldergarden. Hun får nok å
henge fingrene i, men hun sier at hun gleder seg til å begynne.
Vi ønsker Inger hjertelig velkommen
til museet og ser fram til samarbeidet de
neste 15 månedene.
einar.s.pedersen@uis.no

ForskDok

UiS oppfordrer ansatte ved museet å gjøre seg kjent
med ForskDok-basen, universitets system for forskningsdokumentasjon.
Det vil før sommeren bli kurset i hvordan publikasjoner registreres i
basen. ForskDok-ansvarlig Suvada Veledar oppfordrer forskere på museet til å allerede nå gjøre seg kjent med systemet og bestille passord.
Her finner du ForskDok-basen:
http://ansatt.uis.no/forskning/forskdok/article7486-3608.html
Spørsmål om denne tjenesten kan rettes til ForskDok-ansvarlig Suvada
Veledar ved UiS ; tlf. 51 83 11 55; e-mail: suvada.veledar@uis.no

5

AM-info nr. 13 – 2009

Mediesaker 20. mars – 8. mai
9. R A 30. mars ”Dina jaktet på steinskatter”. Oppslag over
to sider med foto av barn i graveaktivitet, og Heidi Wevle
som viser hvordan man går frem på en arkeologisk utgravning. AM tilbyr arkeologikurs for barn i alderen 10-14 år,
dette er første gang det er blitt arrangert, som en forsmak til
sommerens program.
10. SA 30. mars ”Ser du forskjellen?” Earth Hour før og etter
kl. 21.00 – med utsikt fra Vålandstårnet er slukking av lys på
AM omtrent den eneste forskjellen i bildet.

Helleristninger på ipod
1. SA 31. mars ”Helleristninger på Ipod”. Oppslag over to sider, med stort foto av Bitten Bakke. Om filmen som er laget i
samarbeid med Riksantikvaren, som kan lastes ned på Iphone
eller ipod, og tas med på tur til Åmøy. Intervju med Bakke
og beskrivelser av hvordan guiden fungerer. Se oppslag her:
http://aftenbladet.no/lokalt/article1008523.ece

11. Bygdebladet 2. april ”Interesse for landskapet”. Oppslag
over en side med foto av folk på kulturstien, samt av Mari
Høgestøl og Lisbeth Prøsch Danielsen. Kulturbruket på Bru
fikk et innblikk i hvordan arkeologer og botanikere jobber for å finne ut hvordan landskapet endrer seg, og tok de
frammøte med på en reise 14000 år tilbake i tid.

2. Bygdebladet 8. april ”Vakker bergkunst på mp3”. Oppslag
over en side, med stort foto av Bitten Bakke. Om filmen som
kan lastes ned og tas med på tur. Se oppslag på
http://am.uis.no/category.php?categoryID=5163
3. NRK Kulturnytt 07. april ”Helleristninger på MP3 og
mobil”. Les oppslag og hør innslag med Barbro Dahl på NRK
P2 Kulturnytt. http://www.nrk.no/nyheter/kultur/1.6559215
4. H
 egnar.online ”Museumstur med iPoden som guide”.
http://www.hegnar.no/it/article370504.ece
5. Boarding.online “Gå på tur med ipoden”
http://www.boarding.no/art.asp?id=36054

Andre saker

12. SA 20. april ”Museum lokker med gratis is”. En spaltes
artikkel med foto av det gamle meieriutsalget med uttalelser
fra driftsleder Statsbygg Jostein Mæhle + fin tekst og bildeserie på nettversjonen. http://www.aftenbladet.no/lokalt/
stavanger/1017042/Museum_lokker_med_gratis_is.html

6. R A 23. mars ”Ella pusset opp Tyra”. Flott dobbelside med
bilder fra søndagens båtpuss-arrangement, med tekst og foto
av Ella som pusser båt, repr. fra Engøyholmen Ro- og Råseillag og av Helge Sørheim som fortalte om skip i vikingtiden.
Se http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article4213622.ece

13. S
 A 22. april ”De prioriterte prosjektene”. Kommunedelplan for kunst og kultur i Stavanger legges av kulturadministrasjonen ut på høring, med tydelige signaler på hva
kulturbyen Stavanger bør satse på de neste åtte årene. Nytt
formidlingsbygg til AM er en av de 18 prioriterte prosjektene.

7. SA 23. mars ”Framtidens innbyggere på forfedrenes
tufter”. ¼-oppslag med lite foto av Tore Helge Olsen. Om
fornminner i beitemarka mellom Sviland skole og Vedafjell.
Olsen intervjuet om gardsanlegg fra jernaldergarden og livet
på Sviland i jernalderen.

14. R A 25. april ”Sloss som ekte vikinger”. Tre siders oppslag
om Rygene kampgruppe. Flotte bilder i vikingdrakter med
sverd. Nevner Jernaldergarden som sted hvor de har oppvisninger.
http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article4286407.ece

8. Dalane Tidene 23. mars ”Rydder fram kulturmarka”.
Oppslag over to sider. Den gamle bosettingen på Horvegården ryddes fram i lyset, bonde Jan Sveinung Heskestad har
fått 50 000 i off. støtte til særskilte miljøtiltak i landbruket
(SMIL-midler) for å stelle marka i Horve. RFK og AM foretok
en kartlegging av området i januar, og det ble registrert blant
annet seks hustufter.

15. Solabladet 5. mai ”– Her har det bodd mye folk”.
Oppslag over en side om feltsesong 2 som nå har begynt på
Tjora. Foto av prosjektansvarlig Niall Armstrong og av graver, gule pinner som markerer funn og rester etter ildsted.
Om funn av formasjoner som tyder på hus på 16-17 meter
langt hus, og spor etter bosetning. Se oppslag på vår hjemmeside: http://am.uis.no/category.php?categoryID=5186
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Mediesaker 20. mars – 8. mai

Avaldsnes-saken
16. Haugesunds avis 4. april ”Venter ennå på Oslo-ja”.
Professor Dagfinn Skre venter spent på gravetillatelse fra
Riksantikvaren, og forventer at svaret er positivt.
17. NRK Rogaland nyheter 29. april. Oppslag om Riksantikvarens svar på disp.søknad til Kongsgårdprosjektet, hvor
svaret blir tolket som en utsettelse. Dagfinn Skre uttaler
at han er skuffet. Harald Jacobsen uttalte seg om prosessen på formiddagslokalen samme dag, hovedsakelig om
verneperspektivet på Avaldsnes.
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/1.6586932
18. NRK Rogaland 18:40, samme nyhet. AM ikke nevnt.
Se innslag her: http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/169250
19. Haugesunds avis 30. april ”Får ikke grave – ennå”.
Knøttlite oppslag om Riksantikvarens avgjørelse. Dagfinn
Skre er både overrasket og skuffet, men ønsker å fokusere
på geofysiske undersøkelser på Avaldsnes i sommer.
20. SA 4. mai ”Ny kunnskap eller vern?” Kronikk av Riksantikvaren, om verneperspektivet ved kulturminner. Les
kronikken på vår hjemmeside:
http://am.uis.no/category.php?categoryID=5163

Saker av interesse

Kunstreise til Hå
Gamle Prestegard!
Vi inviterer herved alle UiS-ansatte til
kunstreise til Hå Gamle Prestegard. Turen
starter tirsdag 19. mai kl. 15.00

Gjesdalbuen 24. mars ”Rådmannen anbefaler sykkelvei”.
I diskusjonen om å anlegge gang- og sykkelvei fra Gilja til
Dirdal skole ønsker rådmannen dispensasjon fra kulturminneloven slik at fornminnene kan graves ut.

Vi møter opp ved bussholdeplassen like ved Arne Rettedals hus og kjører sørover. Vi får litt mat, og kaffe og
kaker ved ankomst. Deretter blir det kunstomvisning på
de forskjellige utstillingene og vi vil ha tid til å kikke i
kunstbutikken og til å bli bedre kjent med kolleger.

RA 31. mars ”Nå starter det”. Konsolideringen mellom
Rogaland kunstmuseum og Stavanger museum er endelig
vedtatt, og skal gjelde fra 1.januar 2010, stillingen som adm.
direktør vil lyses ut først da. Det nye museet vil satse mer på
forskning og bli bedre på markedsføring.

Vi regner med å være tilbake på UiS innen kl. 20:00.

SA 31. mars ”Risa får en kvart million i bot”. Grunneier
Reidar Bryne ble høsten 2007 anmeldt for å ødelegge to stakketufter på eiendommen sin på Kvåle. RFK meldte grunneier
til politiet. Eiendommen er blitt brukt til uttak av stein og
masse av Risa AS som nå får 250 000 i bot for ødeleggelse av
kulturminner.
SA 22. april ”28 års venting på trygg skolevei”. Behovet for
en trygg skolevei har vært åpenbar i årtier, men fortsatt har
ikke Gjesdal kommune innfridd kravet om gang- og sykkelsti.
Politikerne har sagt nei til å legge ny skolevei langs vann- og
avløpstraseen ved elva, delvis grunnet ulemper for bøndene
som eier jorda. RFK (og AM) vil ikke frigi gravhauger for å
lage sykkelsti. Saken kommer til ny politisk behandling til
sommeren.
Solabladet 14. april ”Vil innlemme Einargården i hotellplanene”. Sømmevågen AS har kjøpt eiendommen som ligger
i krysset Sentrumsvegen/Flyplassvegen. RFK varsler innsigelser mot planen grunnet funn av fornminner.

BKF har fått en særavtale med Kunstbutikken på Hå GP
for denne kvelden. Våre turdeltakere får 5 % rabatt på
kunst som er kjøpt og betalt for, denne kvelden.
Dere som ønsker å delta bes gi beskjed via e-post til :
Anette Østbø i SV- Fakultetsadministrasjon (NHS-IØL),
e-post: anette.ostbo@uis.no Dette av hensyn til
bestilling/servering. Påmelding er bindende.
Alle UiS-ansatte er hjertelig velkomne.
Vi bestiller én buss og da blir det påmelding etter
“først til mølla”-prinsippet.
Dersom det blir stor pågang, vil vi sette opp en
venteliste. Av hensyn til planlegging må vi ha svar innen
12. mai. BKF har ansvar for det tekniske arrangementet.
Dette er et samarbeid mellom UiS velferdsutvalg og UiS
bedriftskunstforening.
Med hilsen på vegne av
Velferdsutvalget og BKF
For mer opplysninger om Hå Gamle Prestegard og
utstillingsprogrammet, sjekk: http://www.hagamleprestegard.no/artikkel.aspx?AId=318&MId1=3294

MiR - Museumsarbeidere i Rogaland

Foto: Hentet fra Engøyholmen Kystkultursenter sin hjemmeside

Velkommen til årsmøte i MiR torsdag 14. mai 2008
Styret inviterer og innkaller med dette til årsmøtedag og øyhopping like utenfor
Stavanger sentrum. Vi blir frakta ut til Natvigs Minde og Engøyholmen med
passasjerferga Hundvaag I. Engøyholmen Kystkultursenter er vårt vertskap og vi vil
i løpet av dagen få et innblikk i hvordan de jobber med kulturarv. Harald Hamre
fra Stavanger Museum vil gi en historisk orientering om øyene. Programmet er
spennende og variert og vi håper at så mange medlemmer som mulig har mulighet
og lyst til å være med.
Vi ber alle merke seg punktet vedrørende kontingenten lenger nede i invitasjonen.
Denne skal være betalt innen årsmøtet.

Program:
Kl. 08.30
Kl. 09.00
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

11.00
11.15
12.00
13.30

Kl. 15.00

Avreise fra Skansekaien med Hundvaag I
(v/ spisestedet Hall Toll – gamle Tollboden)
Natvigs Minde. Omvisning på Holmen med fokus på nyreist sjøhus og
byggeskikk, formidling og bruk av kulturminner i næringssammenheng.
Avreise til Engøyholmen.
Årsmøte
Lunsj: rekebord
Engøyholmen. Omvisning i båtverkstedet og foredrag om kulturminner
som redskap for opplæring og attføring.
Avreise til Stavanger - turen tar ca 15 minutter.

Årsmøte har følgende saker:
• Valg av møteleder
• Valg av referent
• Godkjenning av innkalling og saksliste
• Godkjenning av årsmelding
• Godkjenning av regnskap
• Valg
• Innkomne saker
Merk: Saker til årsmøtet må være hos leder av MiR senest 2. mai. Se adresse og epost nedenfor. Valgkomiteen sin innstilling blir lagt fram på årsmøtet.
Kontingent
Styret gjør for ordens skyld oppmerksom på at kontingent for 2009 må være betalt
innen årsmøtet. De som var medlemmer i 2008 og enda ikke har betalt kontingent
for fjoråret kr 100,- må også betale denne. Skulle vi ved feil kreve inn kontingent
som alt er betalt, ta kontakt med kasserer Jan Tjemsland på Norsk Oljemuseum.
Kontingenten betaler dere inn til MiR sin postgirokonto. Kontonummer:
0530.04.31684. Merk innbetaling med medlemsnummer.
Praktiske opplysninger vedrørende årsmøte 2009
Egenandelen dekker transport til øyene, program og servering. Prisen for å delta
vil ligge et sted mellom 200.- til 250,- kr, avhengig av antall påmeldinger til
årsmøtet. Transportutgifter til Stavanger må betales av den enkelte.
Mobiltlf: Vi vil gjerne at de som har dette oppgir mobilnr. ved påmelding.
Til lunsj blir det servert reker. Gi beskjed ved påmelding om spesielle hensyn
vedrørende mat.
Påmelding til årsmøtet innen onsdag 6. mai til:
Kristina Calder, Arkeologisk Museum, UiS, tlf. 51 84 60 00
E-post: kristina.calder@ark.museum.no
eller
Linda Høie, Pb. 338, 4379 Egersund, tlf. 51 46 14 10, mob. 90 77 08 70
E-post: linda@dalanefolke.museum.no
Navn:
Institusjon:
Adresse:
E-post:
Mobil:
Merknad:

