AMinfo 20
Internt informasjonsorgan for Arkeologisk
museum ved Universitetet i Stavanger

Stedsfortreder direktør
Uke 29: Arne Johan Nærøy
Uke 31: Mari Høgestøl
Uke 32 Arne Johan Nærøy
Harald Jacobsen er tilstede
i uke 30


Informasjonsmøte
om nybygget
Torsdag 13. august kl. 10.00
blir det holdt informasjonsmøte om det nye formidlingsbygget i auditoriet.
Foreløpig program:
– Korte hovedtrekk om nytt
formidlingsbygg ved Harald
Jacobsen
– Romprogram og sikring ved
Bitten Bakke
– Romprogram og funksjonskrav ved arkitekt Knut
Borgen fra Statsbygg

Lille Jernaldergarden
Rundkjøringer kan være kjedelige greier – hvis man ser bort fra de nye
tilskuddene i Madlakrossen.
Flinke folk fra Bjørns hage og anlegg har
brukt tre dager på å lage en miniutgave av
Jernaldergarden i den nye Madlakrossen.
Utsmykkingen i rundkjøringen består av
to langhus laget med steiner og prydet
med gress på taket – ganske så lik originalen.
Prosjektet er inspirert av rundkjøringer i utlandet som ofte dekoreres med
identitetsskapende elementer. Madla og
Ullandhaug er områder med mye historie, og at Jernaldregarden er blitt brukt
som hovedmotiv og utsmykning er veldig kjekt! Kanskje rundkjøringen pirrer
lokale og turisters nysgjerrighet – og at

de tar turen oppom når de først er ut på
søndagstur. Se innslag om mini-garden på
NRK 18:40; http://www1.nrk.no/nett-tv/
indeks/176573
Rundkjøringen ved bensinstasjonen er
også blitt utsmykket med historiske motiver; to tøffe vikingskip pynter opp veibildet. Dette følger en trend som Madla
Amfi startet da de skulle smykke ut kjøpesenteret. Her henger tre meter store bronselurer som er kopier av bronselurene fra
Revheim, som står utstilt på museet, og
vegger er blant annet dekorert med helleristninger med vannfall over.
siri.pedersen@uis.no

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»
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Feltsesong, oppdateringer på hjemmesiden
Nå er feltsesong 2006, 2007 og 2008 mer eller mindre på plass på
hjemmesiden. Se http://am.uis.no/vaare_fagomraader/feltsesong/
Vi oppfordrer prosjektansvarlige til å komme med oppdateringer på
sine felt - både for årets sesong og tidligere sesonger.
Oppdateringer på feltsesonger fra årene før 2006 vil komme utover
høsten.

Bildedatabase AM Ved overgangen til UiS har vi ikke tilgang

til bildedatabasen. Et tips er å finne maskiner som fremdeles er
tilkoblet den gamle serveren: i 3. etasje i verkstedet til Bente Ruud,
katalogiseringsrommet i 3. etasje eller maskinen ved postmottaket i
2. etasje. Logg på med gammelt passord. Adressen til bildedatabasen er: http://obelix/fotoweb/ams_searchresult.fwx

i AM digging it

Nye ansatte ved AM

De nye t-skjortene med den
friske påskriften “I AM DIGGING IT” er nå kommet i butikken. Ingund får en god klapp
på skulderen for strålende ide
til tekst og ikke minst for tøft
design.
Teksten på t-skjorten markerer
at vi har fått nytt navn: AM –
og dessuten har teksten en
haug med dobbeltbetydninger.
Som en fin sommermarkering
mottar alle ansatte på AM
hver sin t-skjorte. Den kan
hentes i resepsjonen. Feltledere kan ta med en t-skjorte hver
til feltarbeidere. Ansattpris er
satt til kr 75,-. Utsalgspris i
butikken er kr 150,-.
T-skjortene finnes i følgende
størrelser og farger:
Barn – hvit: 4-6 år, 8-10 år,
12-14 år. Herre – Sort: Medium, Large, XLarge, XXL.
Dame – Sort: Medium, Large,
XLarge

Magnus Mårtensson er engasjert fra 15.
juni og ut i desember. Magnus skal arbeide med konservering av materialet fra
arkeologisk utgravning på Tjora. Magnus
er svensk og har konservatorutdanning
fra Gøteborg Universitetet. I forbindelse
med studiet hadde han praksisplass på
AM i 2008.
Nathalie Hanna er vikar i ett år for Kim
B. Davies som eri svangerskapspermisjon.

Nathalie, som også var vikar for Kim ved
hennes forrige permisjon, skal arbeide
med konservering i kildesikringsprosjektet. Hun er fra Libanon, men har også
dansk statsborgerskap. Nathalie har master i både arkeologi og konservering.
Vi ønsker Magnus og Nathalie velkommen tilbake til AM.
bitten.bakke@uis.no

Da håper vi at du digger det.

AM-info tar ferie. Neste nummer kommer 10. august. God sommer!

