AMinfo 17
Internt informasjonsorgan for Arkeologisk
museum ved Universitetet i Stavanger

Besøk utgravingsfeltet på Tjora

Direktørens møteplan
Mandag 15.06
kl. 08.15 - 10.15 Lokalt
hovedavtaleutvalg
kl. 10.30 - 13.00 Toppledergruppen
kl. 13.00 - 15.00 Ledermøte
Tirsdag 16.06
kl. 10.30 - 11.30 Styremøte SU
kl. 12.00 - 15.00 MUSIT styremøte
Onsdag 17.06
kl. 09.00 - 13.00 Museumsråd
Torsdag 18.06
kl. 10.00 - 11.30 Møte Statsbygg
kl. 11.30 - 13.00 Besøk fra Hå gamle
prestegård
kl. 13.00 - 14.30 Møte Statsbygg

Referater fra møter
Referater fra ledermøter og
museumsrådet 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

Gylden anledning til å se hva kolleger arbeider med! Andre sesong
med arkeologiske utgravinger er i gang på Tjora i Sola kommune. På
tirsdag 16. juni ønsker arkeologene velkommen til åpen dag i utgravingsfeltet, fra kl. 16.00 til 18.00.
Hvert år arrangerer Arkeologisk museum
en åpen dag hvor publikum kan besøke et
aktuelt utgravingsfelt i distriktet.
Utgravingene skal pågå frem til tidlig
høst. Det er hele ni arkeologer i arbeid i
feltet, som vil vise og fortelle om området,
gi demonstrasjon av utstyr samt fortelle
om arkeologiske metoder.
Prosjektansvarlig Niall Oma Armstrong
forteller at det er blitt funnet stolpehull etter flere hus hvor de eldste går 4000 år tilbake i tid, til yngre steinalder. Det er sann-

Neste allmøte

synlig at det er nå er blitt funnet husene til
menneskene som ble gravlagt på Orshaug,
som fjorårets utgraving på Tjora avdekket.
Funnene fra Orshaug står utstilt på Arkeologisk museum fram til midten av august, i utstillingen «Spor i jord. Nye funn
2008».
Hvordan komme til utgravingsfeltet:  Ta
av på Raffeneriveien og til høyre på Orshaugveien.
Vel møtt!

Mandag 22. juni kl. 08.30

Saksliste: Referat fra møte i museumsrådet 17. juni
Presentasjon av nye medarbeidere

God ferie
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Aktiviteter på AM og JAG i uke 25
Dag
Mandag

Dato
15. juni

Fra – til
11:00 – 15:30

Sted
U

Aktivitet
Norsk arkeologisk selskap

Tirsdag

16. juni

08.15 – 09.45

A

Forelesning v/Marianne. St. Svithun ungdomsskole

Tirsdag

16. juni

10:00 – 12:00

A

St. Svithun vgs. 120 stk. Forelesning v/Babro

Tirsdag

16. juni

11:30 – 17:00

M1+2

Tirsdag

16. juni

16:00 – 18:00

Onsdag

17. juni

09:00 – 14:00

Onsdag

17. juni

14:30 – 20:00

Onsdag

17. juni

17:00 – 19:30

Bursdag
Heldagsseminar Kristiansund kommune
Hå gamle prestegard møte

Personalseminar UiS
Besøk et utgravningsfelt

M1+2

Museumsrådet. Vitenskapsakademiet
Boudicca

Torsdag

18. juni

08:00 – 15:30

(A+K)
M1+2+3

Torsdag

18. juni

18:00 – 22:00

(A+K)

Torsdag

18. juni

11:00 – 13:00

Auglend skole. 4 trinn

Torsdag

18. juni

10:00 – 15:00

Costa Mediterranea

Fredag

19. juni

10:00 – 14:00

Seabourn Pride 204 pax

Fredag

19. juni

12:00 – 17:00

Grand Voyager 927 pax

Lørdag

19. juni

10:00 – 11:00

Lørdag

19. juni

Dag

Dato

U

Arrangement via Region Stavanger

ICOM DEMHIST (komiteen for historiske hus)
Saga Ruby 679 pax

Fra – til

Sted

Aktivitet

Tirsdag

16. juni

11:00 – 12:30

JAG

Hafrsfjord skole, 4.trinn

Onsdag

17. juni

09:00 – 12:30

JAG

Porsholen skole, 4.trinn

Torsdag

18. juni

09:00 – 10:30

JAG

Bjerkreim skole, 4.trinn

Fredag

19. juni

10:00 – 19:30

JAG

Ar temis 1260 pax, Vikingmarked

Lørdag

19. juni

JAG

Braemar 820 pax, Vikingmarked

Søndag

20. juni

JAG

Tahitian Princess 777 pax, Vikingmarked

Vikingsverdet
er på plass!
Sverdet som ble funnet ved fjorårets utgraving på Hålandsmarka
er nå plassert i monter på Spor i
jord-utstillingen.
Sverdet ble funnet i ei båtgrav fra siste
halvdel av 900-tallet e.Kr. I samme grav
ble det funnet lansespiss, kniv, sigd, perler
av rav og glass, gullbelagt ringnål av irsk
type og over 250 båtnagler av jern.
Funnene er utstilt sammen med øvrige
gjenstander som ble funnet i gravene på
Hålandsmarka, deriblant et gullbelagt
kors fra Irland med bevarte tekstiler og
et helt perlebånd med over 60 fargerike
glassperler. Utstillingen vil stå fram til
midten av august.

barbro.dahl@uis.no

UniverS Arkeologisk museum er behørig presentert i siste nummer av UniverS, som er en spesialutgave med FoU-rapporter.
Har du ikke fått magasinet i hyllen din kan du lese det her:
http://issuu.com/univers/docs/univers_0209

Universitetet har også et samarbeid med Forskning.no, som gjør at
vi får presentert flotte artikler på nettstedet.
Nyhetsbrev fra Forskning.no kan bestilles her:
http://www.forskning.no/abonner
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God morgen,
Tamara Virnovskaia!
Forskningstekniker,
konserveringsavdelingen

Hva skal du
gjøre i dag,
mandag 15.
juni?
I dag skal jeg
jobbe med
prøver fra
Hålandsmarka.
Jeg begynte
på dette arbeidet tidlig i vår,
sammen med Jon. Vi jobber
ofte samtidig på prosjekter.
Hva ser du på i mikroskopet
akkurat nå?
Det er en makrofosilprøve, med
litt planterester, kull og sand.
Jeg leter selvfølgelig etter korn.
I en pose bestående av 30 ml,
har jeg plukket ut cirka 10 potensielt interessante gjenstander. Det er ikke så mye. Paula
og Barbro skal til slutt ta stilling
til hva som skal dateres.
Hvor lenge skal dere arbeide
med prøver fra Hålandsmarka?
I cirka to uker. Vi veksler litt
med hva vi arbeider med. For
eksempel har jeg her to esker
med prøver fra Trondheim, fra
middelalderen. Disse er jeg akkurat ferdig med. De inneholdt
dessverre ingenting spennende...
Skal du ha ferie snart, da?
Jeg skal kanskje ha en ukes
ferie i juli. Da får jeg besøk av
slektninger fra Moskva. De har
ikke vært her før – så da må
jeg jo ta dem med til Lysefjorden og Prekestolen. En tur til
Jernaldergarden og museet er
jo også obligatorisk!

Vikingmarked på Jernaldergarden
I år blir Hafrsfjordvikingenes kaupang holdt på Jernaldergarden! Det kommer
handelsfolk fra fjern og nær som selger jernalderhåndverk i alle farger og
fasonger.
Det blir tre dager til ende med vikingaktiviteter: Ridning på vikinghest,
femkamp, sporløype for barna, bueskyting, gjøgling med kniver og flammer,
vikingkamp og mye mer! Vikingmarkedet er åpent: Fredag kl. 16.00–20.00
Lørdag og søndag kl. 11.00–17.00
Fredag 19. juni
Kl. 17.00

Husfruen viser frem gården sin

Kl. 18.00

Kampoppvisning med Hafrsfjordvikingene

Lørdag 20. juni
Kl. 13.00

Husfruen viser frem gården sin

Kl. 15.00

Kampoppvisning med Hafrsfjordvikingene

Søndag 21. juni
Kl. 12.00
og 13.00

Arkeologene Olle Hemdorff og Dr. Eva Thäte forteller om
vikingtidens båtgraver i Rogaland. Tro og overtro – en
siste seilas til dødsriket. (engelsk, norsk og tysk)

Kl. 15.00

Kampoppvisning med Hafrsfjordvikingene

Kl. 16.00

Husfruen viser frem gården sin

Brikkevev: Du får denne helgen en unik mulighet til ta et nybegynnerkurs i
brikkevev. For påmelding kontakt Camilla Haug på tlf. 977 10 278 eller e-post
skjebnetraaden@gmail.com
Mer informasjon om sesongens program finner du på www.jernaldergarden.no

