AMinfo 15
Internt informasjonsorgan for Arkeologisk
museum ved Universitetet i Stavanger

Direktørens møteplan
Mandag 25.05
Kl. 08.30 - 09.30 Allmøte
Møteplan:
– Referat fra møte i
Museumsrådet 20.05
– Orientering om nybygget
– Eventuelt
kl. 10.00 - 12.30 Lederforum
kl. 16.00 - 18.00	Møte Toppledergruppen
Onsdag 27.05
kl. 12.15 - 13.45	Møte Lokalt
hovedavtaleutvalg

Årets grillfest på UiS
Grillkomiteen melder at årets
grillfest går av stabelen torsdag 11. juni kl. 15.00. Det blir
masse god underholdning og
grillmat i godt selskap.
Deltakeravgiften for UiS-ansatte
er kr. 200,- og vil bli trukket av
juli-lønna. Ansatte ved Statsbygg
og pensjonister vil motta regning
(pensjonister: kr. 200,-, Statsbygg: kr. 370,-). Siste frist for
påmelding er 3. juni
http://ansatt.uis.no/aktuelt/
article15318-2955.html

Jernaldergarden åpner!
Førstkommende søndag åpner Jernaldergarden publikumssesongen
med blant annet stevlokking, rygekamp og lam tilberedt i kokegrop.
Husfrue Inger Horve er allerede i gang
med gardens dunter, og ser frem til en
hektisk sesong. I fjor hadde vi publikumsrekord på garden med nesten 20 000 besøkende, og i år kommer det jo enda flere
cruisebåter til Vågen – så det blir nok ikke
mindre travelt.
Fra 24. mai vil garden på Ullandhaug
være åpen hver søndag, fra kl. 11.00 –
16.00.
Husfruen og hennes folk byr på et flott
og spennende program på åpningsdagen:
Kl. 11.30: Ann Kristin Sørvåg lokker sesongen i gang med stev på taket!

Kl. 12.00: Husfrua viser fram garden sin
og byr på smaksprøver på lam
tilberedt i kokegrop
Kl. 13.00: Rygene Blankvåpenforening
viser seg fram i sverdkamp!
Det vil være anledning til å prøve seg på
bueskyting hele dagen. Dessuten kan du
prøve å lage brød på jernaldervis.
Velkommen til gards!
For fullstendig program se
http://www.jernaldergarden.no/AKT_
program.htm
Inger Horve

AM-info nr. 15 | 22. mai 2009 | ÅRGANG 19 | http://ansatt.uis.no

2

AM-info nr. 15 – 2009

http://ansatt.uis.no

Aktiviteter på AM og JAG i uke 22
Dag
Mandag

Dato
25.05

Fra – til

Sted

08.30 – 10.00

A

Aktivitet
Allmøte

Tirsdag

26.05

09.00 – 10.30

K1

Motland skule

Tirsdag

26.05

11.00 – 12.30

K1

Motland skule

Onsdag

27.05

09.15 – 10.30

Kl

Harestad skole

27.05

09.30 – 15.30

A +
M1+2+3

Onsdag

27.05

11.00 – 12.30

Kl

Nygård barneskole

Onsdag

27.05

13.00 – 14.30

Kl

Nygård barneskole

Onsdag

Stavanger k. / Seminar

Onsdag

27.05

18.30 – 22.15

A

Landskapsarkitekforeningen / forelesning

Torsdag

28.05

09.30 – 11.00

Kl

Eigerøy skole

Torsdag

28.05

11.30 – 13.00

Kl

Eigerøy skole

Fredag

29.05

09.00 – 10.30

Kl

Sola skole

Fredag

29.05

11.00 – 12.30

Kl

Lørdag

30.05

11.00 – 15.00

Utstillingen

Lørdag

30.05

15.00 – 18.00

A

Dag

Dato

Fra – til

Sted

Figg jo skole
Finnøy sentralskole
Verdens barn / foredrag

Aktivitet

Mandag

25.05

09.00 – 10.30

JAG

Bogafjell skole

Mandag

25.05

11.00 – 12.30

JAG

Bogafjell skole

Mandag

25.05

12.00 – 20.00

JAG

AIDA aura 1266 pax

Mandag

25.05

12.00 – 19.00

JAG

Saga Ryby 679 pax

Mandag

25.05

13.00 – 14.30

JAG

Sandnes Lutherske grunnskole

Tirsdag

26.05

09.00 – 10.30

JAG

Motland skule

Tirsdag

26.05

11.00 – 12.30

JAG

Motland skule

Tirsdag

26.05

13.00 – 14.30

JAG

Øksnevad bhg. Førskolegruppe

Onsdag

27.05

09.00 – 10.30

JAG

Godesett skole

Onsdag

27.05

10.00 – 19.30

JAG

Ventura 3100 pax

Onsdag

27.05

11.00 – 12.30

JAG

Nygård barneskole

Onsdag

27.05

13.00 – 14.30

JAG

Nygård barneskole

Torsdag

28.05

09.30 – 11.00

JAG

Eigerøy skole

Torsdag

28.05

11.30 – 13.00

JAG

Eigerøy skole

Fredag

29.05

09.00 – 10.30

JAG

Figg jo skole

Fredag

29.05

10.00 – 14.30

JAG

Seabourn Pride 204 pax

Fredag

29.05

10.00 – 15.00

JAG

Costa Atlantica 2680 pax

Fredag

29.05

11.00 – 12.30

JAG

Gautesete skole

Fredag

29.05

12.00 – 17.00

JAG

GRAND Voyager 927 pax

Fredag

29.05

13.00 – 14.30

JAG

Stavanger mottakssenter

Referater fra møter

Allmøte
Neste allmøte er mandag 25. mai kl. 08.30 i auditoriet.
Foreløpig saksliste:
– Referat fra møte i Museumsrådet 20.05
– Orientering om nybygget
– Eventuelt

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
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Forskningstorget
2009
Forskningsdagene går av
stabelen 18. – 27. september.
I samarbeid med den lokale
forskningsdagskomiteen
arrangerer Tekna – Teknisknaturvitenskapelig forening,
og Vitenfabrikken et todelt
forskningstorg. I år begynner
forskningstorget lørdag 19.
september på Domkirkeplassen i Stavanger, og fortsetter
i Sandnes, utenfor Vitenfabrikken, lørdag 26. september.
Fokusområdene for årets
Forskningsdager er bærekraft,
evolusjon og Hamsunåret. Vi
ønsker imidlertid å sette fokus
på alle typer fagfelt. Hovedmålene med forskningstorget
er å vise bredde og å fremme
interesse for forskning i sin
alminnelighet.
Vi har herved gleden av å
invitere deres firma /organisasjon/institutt til å delta på
forskningstorget med en stand
som viser noe av det dere produserer/arbeider med/forsker
på. Dette vil gi dere en unik
mulighet til å presentere dere
for et stort antall besøkende.
Standdeltakelse er gratis og
vi sørger for telt og strøm. Vi
håper at dere vil kunne bidra
med interaktive innslag som
passer for store og små.
Forskningstorgets åpningstider
vil være: 19. september kl.
13.00 – 16.00. 26. september
kl. 12.00 – 15.00
Vi ber om en tilbakemelding på deres interesse for å
delta innen onsdag 10. juni til
dk.roga@tekna.no,
tlf. 51 83 24 18.
På vegne av
forskningsdagskomiteen
Ilse Ros

Klinker til med en port
Geir Magnussen, restaureringsteknikeren - eller smeden - på huset,
har de siste månedene jobbet nonstop med en drøyt 3 meter høy port
som skal stå mellom Sangsalen og biblioteket på Kongsgård skole.
Oppdragsgiverne er Rogaland Fylkeskommune og Kongsgård skole, som ønsket
porten laget med gamle klinketeknikker,
dette for å passe inn i miljøet ved Kongsgård skole. Klinking er et gammelt fag, begrepet brukes i forbindelse med konstruksjoner som sammenføyes med en nagle.
Teknikken har vært benyttet så lenge vi
har gjort bruk av metaller. Elektrisk sveising ble vanlig for omtrent hundre år siden, før dette ble klinknagler mye brukt
ved sammenføyninger av metalldeler –
være seg ved arbeid på skip, bruer eller til
og med på fly.
– Det er få smeder som benytter klinketeknikken i dag, de fleste driver jo med
sveising. Rent praktisk må man bore hull
eller dore et hull, så putter man en nagle
med ferdiglaget hode i den ene enden
gjennom hullet. Ved hjelp av mothold og
klinkhammer formes et nytt hode i motsatt ende som holder delene sammen, forklarer Magnussen.
Naglene varierer i størrelse, de groveste
må varmes godt før hamringene begynner. Det må bores mange hull – på porten
til Kongsgård skole er det til sammen blitt
boret 6-7 meter i stål.
Porten er tegnet av Magnussen sjøl,
og siden Kongsgård skoles bygninger har

Eple-emblemet sett ovenfra.
status som fredet ble skissene på forhånd
godkjent av Riksantikvaren. Alt ved porten er håndlaget; håndtak, hengsler og låskasse. Den monumentale porten er blitt
smykket med et eple.
– Siden porten skal stå ved Sangsalen
hvor skoleteateret Idun holder til, var det
ønskelig at Iduns emblem, kunnskapens
eple, ble brukt som et dekorativt element,
sier Magnussen.
Porten er lovet ferdig ved utgangen av
mai. Men før det må det til med tre lag
med maling, og noe forsterkningsarbeid i
forbindelse med transporten.
– Utfordringen nå er å få porten ut av
huset, den går nok kanskje ut på langs, avslutter Magnussen håpefullt.
siri.pedersen@uis.no

