AMinfo 19
Internt informasjonsorgan for Arkeologisk
museum ved Universitetet i Stavanger

Ferieavikling på AM

Oversikt over ferieavikling
på AM ligger ute på http://
ansatt.uis.no/aktuelt/
aktuelt_fra_arkeologisk_
museum/article15730-4922.
html


Publikumsundersøkelse

ved Arkeologisk museum sommer/høst 2009

Porten på plass
I forrige uke ble porten laget
av Geir Magnussen satt
på plass ved Kongsgård.
Resulatet ble riktig så
staselig!
I juli gjennomfører vi første etappe i sommerens og høstens publikumsundersøkelse.

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»

For å kunne gi våre besøkende et best mulig tilbud, må vi vite litt om hvorfor de
kommer hit, hvordan de har fått vite om
oss, hvor de bor, om de kommer sammen
med andre, hvor gamle de er, om de har
vært her før, og om de har hatt det kjekt
på museet.
Det er laget et spørreskjema på norsk og
engelsk som er lagt i resepsjonen og i utstillingene i A-blokka. De besøkende blir

på en vennlig måte oppfordret til å fylle ut
skjema, og på denne måten hjelpe oss til å
bli et enda bedre museum.
Vi har bevisst konsentrert oss om relativt få, men gjennomtenkte spørsmål. Det
viktig at vi kan følge opp undersøkelsen og
gjøre tiltak i forhold til de svarene vi får.
Den samme undersøkelsen vil bli foretatt
i september og november. På denne måten vil vi se om det er endringer i løpet av
disse månedene.
Vi planlegger å gjennomføre en slik undersøkelse årlig.
anne-kari.skaar@uis.no
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Finn i femte
Botaniker Finn Ervik har siden i fjor høst hatt Arkeologisk museum og femte etasje som arbeidssted –
men bare hver mandag vel å merke. Ervik har ikke mindre enn tre arbeidsgivere: armer og bein, altså 40
prosent, går til Stavanger kommune, vitale organer og innpakning, her også 40 prosent, går til Rogaland
Arboret, og hodet med tilhørende funksjoner, røft regnet 20 prosent – går til Arkeologisk museum.
– Tidligere tilhørte de 20 prosentene Bioforsk på Jæren. Det er bare positivt å skifte
arbeidsgiver. Her på museet har jeg mange
kjekke botanikerkolleger som jeg kan utveksle erfaringer med. Dessuten er turen
til jobb blitt betraktelig kortere – Bioforsk
har kontorer på Kleppe, forteller Storhaugbeboer Ervik.
Finn arbeider for tiden med digitalisering av Herbariet, et arbeid som nylig har
startet i og med at AM og UiS er blitt deleier i MUSIT.
- Jeg holder nå på å lære opp Junko og
Tamara i å legge inn nødvendig data for
å lage utbredelseskart. Vi må registrere
koordinatene til innsamlingene. Dataene
sendes så inn til Oslo og blir tilgjengelige i
Artsdatabasen, forklarer Ervik.
Arbeidet med Herbariet pågår ut oktober, og prosjektet har mottatt kr 200 000
fra Artsdatabasen.
– Dette er et flott prosjekt som gjør våre
baser tilgjengelige for alle. Søker man for
eksempel på ”Jærtistler” vil man finne ut
at planten kun eksisterer på Hå. Dessuten
er basen veldig anvendelig for Fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning,
samt for dem som er interessert i planteutbredelse, sier Ervik.

Finn i Botanisk hage
I Botanisk hage på Ullandhaug arbeider
det tre gartnere på fulltid, foruten to sommervikarer og Finn.
– Det skjer mye i hagen for tiden. Vi tar
inn masse planter, lager stier og setter ut
benker og informasjonstavler. Staudehagen får nytt fargetema og nytt steinbed. I

Kaja fikk en stor gutt

på 5 kilo forrige mandag som lyder navnet Mio. Vi gratulerer så
mye! Kaja hilser og takker så
mye for flotte blomster fra museet.

Informasjonssenteret vil dessuten romme publikumstoaletter og fasiliteter som
åpner for et fast søndagskafé-tilbud. Selve
finansieringen ser Ervik optimistisk på:
– Vi har en venneforening med en del
oppsparte midler. Hvis de legger noen
hundretusener på bordet, satser vi på at
Stavanger kommune bidrar med brorparten, og at også Rogalands Fylkeskommune
kan støtte oss økonomisk.

Finn i Arboretet

Geografisk hage flytter vi et ”kontinent”.
Det er Sør-Amerika som trenger mer
plass, forteller Ervik.
Det er vanskelig å anslå hvor mange som
besøker Botanisk hage på årsbasis.
– Vi skulle så gjerne ha laget et diskret
gjerde rundt hagen. Da kunne vi ha registrert antall publikum med for eksempel
tellemaskin, samt skape en annen besøksadferd. Dessuten ville gjerdet holdt rådyrene unna, sier Finn.
Det arbeides nå med å få finansiert et
nytt informasjonssenter i Botanisk hage,
som skal erstatte vaffelbua som legger inn
årene etter en lang og tro tjeneste.
– Informasjonssenteret er planlagt til
rundt 100 kvm. Det skal også fungere som
en slags stue for middelhavsplanter og lages derfor delvis i glass; sitron, aprikos og
oliven er noen av de eksotiske fruktene
som skal få gode dyrkningsforhold her,
forteller en fornøyd Ervik.

I arboretet jobber det 7 stykker, her er det
flere administrative stillinger da arboretet
også driver med utleie av kafé og hytte.
– Det kreves en annen type vedlikehold
i Arboretet – det er på hele 600 mål. Det er
ansatt en daglig leder som også er gartner,
forklarer Ervik.
Arboretet har fantastiske 100 000 besøkende i året, basert på telling på utvalgte
dager og kameraovervåking.
– Arboretet er et svært populært turområde, spesielt på søndager. Ingund her
på AM lager i disse dager oppsett til en
informasjonsbok om plantene som finnes
i Arboretet. Det skal bli kjekt å tilby alle
besøkende informasjonsmateriell om alt
som finnes innen de 600 målene.

AM på tur
Til høsten planlegger Finn å ta alle ansatte
på museet med på en omvisning i Botanisk hage. Og til våren – når Rododendronen blomster for fullt – vil han ta oss med
til Arboretet. Det gleder vi oss til!

siri.pedersen@uis.no
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Feltsesong 2009
1. Stavanger Aftenblad 29. mai ”Angir arealstørrelsen på
husmannsplasser”. Oppslag over 1 en side, med foto av Olle
Hemdorff som viser frem spinnehjul og glassperle, og av feltansvarlig Jan Berge som viser bosetningsspor. Utgravingene
på Forus har gitt mange overraskninger, blant annet fire ulike
bosetninger. Se oppslag på tavlen ved resepsjonen.
2. Solabladet 9. juni ”Orshaugbautaen”. Oppslag over en
side. Om kaptein Svendsens hage og historien til huset
som skal rives på Tjora, og om bautaen som stod i hagen.
Les artikkel på vår hjemmeside: http://am.uis.no/category.
php?categoryID=5163
3. SA 11. juni ”På sporet etter Solas tidligste bønder”. Oppslag over 1 side. Om årets feltsesong på Tjora, og funnene så
langt. Intervju med Olle Hemdorff og Niall Armstrong som
forteller om bosetningsspor – og at det mest sannsynlig er
husene til de som ble gravlagt på Orshaug som nå er funnet.
Gravene er trolig fra vikingtid. Se oppslag på vår hjemmeside:
http://am.uis.no/category.php?categoryID=5163

Mediesaker 8. mai – 3. juli
7. NRK2 Sveip TV 16. juni, direktesendt fra Tjora. Dessverre
dårlige sendeforhold, det ble med et avbrutt intervju med
Niall Armstrong.
8. Jærbladet 1. juli ”Velstående jærvikinger”. Oppslag på 1
side, foto av Eva Thate, Magnus Mårtenson og Olle Hemdorff.
Utgravingene på Øksnevad har blant annet resultert i flere
funn i en mannsgrav fra vikingtiden, med flotte gjenstander
som sverd, ringspenne i bronse og kniv. Fra utgravingen i
2006 ble deler av kraniet med underkjeve og tenner gravd
frem. Les artikkelen her: http://www.jbl.no/modules/module_123/proxy.asp?C=15&I=33753&D=2&mid=19

Diverse
9. Bygdebladet 7. mai ”Mye historie på berget”. Oppslag over
1 side, Barbro Dahl viste mange interesserte folk, og da særlig
lokale, helleristningsfeltet på Åmøy. Se oppslag på tavlen ved
resepsjonen.
10. Haugesunds avis 18. mai ”Behov for bærekraftig vern”.
Kronikk av Arne Johan Nærøy og Harald Jacobsen om kulturminner på Avaldsnes og Riksantikvarens vurderingen av
Kongsgårdprosjektet. Se oppslag på tavlen ved resepsjonen.
11. Stavanger Aftenblad 22. mai ”Behov for bærekraftig
vern”. Kronikk av Arne Johan Nærøy og Harald Jacobsen
om kulturminner på Avaldsnes og Riksantikvarens vurderingen av Kongsgårdprosjektet. Se oppslag på tavlen ved
resepsjonen.
12. Solabladet 9. juni ”Skal løyse mysteriet om kyrkjesteinane”. 2 siders oppslag med foto av Alf Tore Hommedal
og Mari Haugestøl. Om klebersteinene i en bunkers i Stemvegen, og prosjektet som nå har startet om å finne ut hvor
steinene opprinnelig har stått. Les oppslag på vår hjemmeside http://am.uis.no/category.php?categoryID=5163
13. S
 tavanger Aftenblad 11. juni ”Vil ha cruisepassasjerer
på museum”. Oppslag over en side, med foto av husfrue
Ellen Hagen. Om samarbeidet mellom AM, Oljemuseet og
Stavanger museene om å informere om museumstilbudet
i byen til cruiseturister. Les artikkelen på vår hjemmeside
http://am.uis.no/category.php?categoryID=5163

4. Solabladet 11. juni ”En dag med arkeologene på Tjora”.
1-spaltes om Åpen dag på Tjora, med foto av Niall Oma
Armstrong.
5. NRK formiddagslokalen 16. juni ”De første bøndene
i Rogaland”. 10 minutters innslag. Åpen dag på Tjora,
direktesendt radio med intervjuer av Niall Armstrong og Eli
Christine Soltvedt. http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/504951
01:12 ut i sendingen
6. NRK Rogaland TV 16. juni ”Åpen dag på Tjora”. 2,30 min.
Åpen dag på Tjora, intervju med Niall Armstrong og unger
som prøver seg som arkeologer. Se klipp her: http://www1.
nrk.no/nett-tv/indeks/174938

14. R
 ogalands Avis 26. juni ”Ønsker små arkeologer velkommen”. 2-siders oppslag. Stort bilde av små arkeologspirer i hagen og av Ellen Hagen. Artikkelen forteller om åpningen av sommeraktivitetene, og om arkeologikurset for barn
som er nytt av året. Les artikkelen på hjemmesiden: http://
am.uis.no/category.php?categoryID=5163
15. UniverS 2 2009, FoU-rapport, fire sider om AM med fokus
på forskningsaktivitet 2008. Intervjuer av Sveinung Bakkevig ”Jaktar på jegarar” og Paula Utigard Sandvik ”Avfalldagliglivets kulturminne.”
16. Forskning.no juni Sveinung Bakkevig ”Jaktar på jegarar”
http://www.forskning.no/artikler/2009/juni/222593
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Jernaldergarden
17. NRK nett 24. mai ”Åpning med stev på taket”. Bildeserie
fra åpningen. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/
nord-jaeren/1.6622438
18. R A 25. mai ”Inger har åpnet Jernaldergården”. Oppslag
over to sider, med stort foto av Inger Horve foran den nye
urtehagen. Sesongåpningen av garden ble markert med besøksrekord. Se artikkelen på oppslagstavlen ved resepsjonen,
19. SA 17. juni ”Historisk sus over husfrue”. Flott oppslag
over 2 sider, deriblant forsiden av billaget ”Jobb & utdanning”, som har temaet feriejobber. Foto av Karen Marie
Ramstad Gunnerud som har sommerjobb på garden. Karen
Marie intervjues om jobben sin. Faktaboks om Jernaldergarden. Se oppslag på vår hjemmeside: http://am.uis.no/category.php?categoryID=5163
20. NRK Rogaland formiddagslokalen 19. juni ”Vikingmarked på Jernaldergarden”. Innslag 5 minutter. Direktesendt
intervju med Inger Horve og Hafrsfjordvikingene. Hør innslaget her: http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/506326, 14.56
min ut i sendingen.

21. N
 RK Rogaland 19. juni ”Vikingmarked på Jernaldergarden”. Innslag 2 minutter. Tøft intervju med husfrue Inger
Horve og Hafrsfjordvikingene på garden. Se innslag her:
http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/175471/
22. Rogalands avis 22. juni ”Jeg er en skikkelig viking”.
Oppslag over 2 sider. RA har vært på vikingmarkedet og
laget en fin artikkel om alt som har leet og rørt seg på
garden under Vikingmarkedet. Intervju med Inger Horve.
Les artikkel på vår hjemmeside: http://am.uis.no/category.
php?categoryID=5163

Saker av interesse
SSB 9. juni ”Fire fylker dominerer kulturminnevernet”.
Halvparten av arealet vernet etter kulturminneloven fordeler
seg på fire fylker: Oppland, Buskerud, Nord-Trøndelag og Rogaland. http://www.ssb.no/vis/emner/01/01/20/arealvern/main.
html
SSB 25. juni ”Stabilt museumsbesøk” http://www.ssb.no/
emner/07/01/40/museer/

Mediesaker 8. mai – 3. juli

God morgen,
Eva Christina M. Calder!
Resepsjonsvert med mer, formidlingsavdelingen

Hva skal du gjøre i
dag, fredag 3. juli?
I dag skal jeg jobbe
med turnuslisten for
i sommer. Jeg skal
sjekke at vi har nok
folk i juli. Vi har cirka
ti nye museumsverter
denne sesongen, som
også jobber på Jernaldergarden. Nå er alle
ferdig opplært.
Det har vært en travel vår med utrolig mange
oppgaver. Turnuslister og arrangementer skal
organiseres mens man sitter i resepsjonen og tar
imot gjester og telefoner, her det gjelder å holde
tungen rett i munnen!
Noe annet som står på planen for dagen?
Ja, nå får jeg endelig tid til å ta tak i statistikken
for besøk så langt i år. For AM ser det ut til at
vi har noe færre besøk enn i fjor. Når det er fint
vær går ikke folk på museum. Men desto bedre
tall for Jernaldergarden – det skal bli spennende
å få de tallene klare. Ellers skal jeg jo ta vel imot
gjester som forhåpentligvis tar turen innom.
Ellers gleder vi oss til byggesjauen og borringen
er ferdig, av og til er det som å sitte og jobbe i en
sentrifuge.
Skal du ha ferie snart, da?
Jeg skal ha ferie den siste uken i juli, og de to
første i august. Da skal jeg være frivillig på Kammermusikkfestivalen.
Skal du jobbe i ferien?
Ja, jeg er veldig interessert i klassisk musikk
og har vært frivillig under festivalen de to siste
årene. Jeg hjelper til med bevertningen i den
flotte hallen på Kongsgård, og får treffe alle de
store musikerne. Er det plass på konsertene får
vi fri entré, det er flott.
Men du skal vel ha litt ferie også?
Jo da, turen går deretter til Sverige og Danmark.
siri.pedersen@uis.no

