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Neste utstilling på AM:

Fragment av levde liv

Direktørens møteplan
Tirsdag 11. august
kl. 08.30 Ledermøte
Onsdag 12. august
kl. 08.30 Toppledergruppen, møte UiS
Torsdag 13. august
kl. 09.30 Allmøte/informasjonsmøte
nybygget

Allmøte/
informasjonsmøte
Torsdag 13. august kl. 09.30
blir det holdt allmøte og informasjonsmøte om det nye formidlingsbygget i auditoriet. Siden
forrige allmøte ble avlyst grunnet
sykdom, avholdes det allmøte i
forkant av informasjonsmøtet.
Saksliste allmøte:
1. Referat museumsråd
2. Velkommen til nye ansatte
Program informasjonsmøte
nybygg:
1. K
 orte hovedtrekk om nytt
formidlingsbygg v/Harald
Jacobsen
2. Romprogram og sikring
v/Bitten Bakke
3. R
 omprogram og funksjonskrav
v/arkitekt Knut Borgen og
prosjektleder Peter MoltkeHansen fra Statsbygg
4. Spørsmål vedr. romprogram
fra ansatte

’Fragment av levde liv’ er en fotoutstilling med en serie bilder av fotografen Styrk Lote. Utstillingen åpner på Arkeologisk museum søndag
6. september og vil stå i cirka seks uker.
Styrk Lote er bosatt på Bryne, og har tidligere arbeidet som industriarbeider og er
nå pensjonert. Han har fotografert mer
eller mindre fast siden 1960-tallet da han
ble medlem i Bryne Fotoklubb. Naturen er
den store inspirasjonskilden til Lote, men
andre tema som grafitti og søppel - gjerne
i naturen, er sentrale i motivene hans. Fotografen sier følgende om bildene sine:
Menneskelege spor er fasinerande å følgja - på godt og vondt. Som fotograf peikar
eg på hendingar og stiller spørsmål. Det er
viktig å skapa debatt. Og som fotograf er
ein stadig på leit. Eg har vore oppteken av
detaljer og har eit minimalistisk billedsyn.
Ser etter gullkorn der andre ser rot eller
søppel.

Grafitti og tagging har fasinert meg. På
sitt beste er det poesi i det offentlige rom.
Samstundes eit innlegg i debatten om kven
som skal bestemma kva. Eg er litt glad for
at eg nå kan «udødeleggjere» ei forfylgd
kunstform.
Fotoutstillingen kobles opp mot forhistorien og dens kilder som nettopp er fragmenter av levde liv - med tre montre som
viser fragmenter fra arkeologiske funn.
Tekster laget av Siv Kristoffersen vil gi et
utvalg av perioder og gjenstander, fragmenter av levde liv i forhistorien som gir
kunnskap om mennesker i forhistorien.
Utstillingen «Runer - fra grafitti til gravskrift» åpner på AM 1. november.

siri.pedersen@uis.no

På PC-rommet

i 5. etasje (A-515) står 4 maskiner som kan
brukes av alle med gyldig brukerkonto.Får man alvorlige problemer med
egen kontor-PC, kan man ta sine papirdokumenter med seg til PC-rommet
og fortsette arbeidet der, inntil kontor-PCen fungerer igjen. 2 PCer er
koblet til AmS-nettverket (Amslan2), de 2 andre er koblet til UiS-nettverket
(Novell). 2 PCer har A4-skannere tilkoblet (1 på hvert nettverk).

ralf.hartel@uis.no
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1. R A 8. juli ”Ny Kongsgård-port”. Liten artikkel med foto av
den nye porten som Geir Magnussen har laget til Kongsgård.
Porten er nå på plass. Fint oppslag også på nettsiden til RA:
http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article4449507.ece
2. Forskning.no 13. juli ”1000 år gammelt dopapir”. Intervju
med botaniker Paula Utigard Sandvik om Tusenårsstedet.
http://www.forskning.no/artikler/2009/juli/224432
3. Nationen 13. juli ”Arkeologi: 1000 år gammelt dopapir”. Oppslag over én side, med bilde av utgravinger
på torget. Opprinnelig artikkel som sto på trykk i UniverS, deretter Forskning.no – som samarbeider med Nationen på forskningssaker, som publiseres hver mandag.
Se oppslag på hjemmesiden: http://am.uis.no/category.
php?categoryID=5163
4. Forskning.no 20. juli ”Ølkrydder i 3000 år”.
Omarbeidet artikkel av Eli-Christine Soltvedt fra
Haug ok heidni. Om pors-planten i forhistorien
og dens anvendelighet. Artige kommentarer om
artikkelen, blant annet blir det opplyst om at
man kan drikke pors-øl på Cardinal i Stavanger.
Neste lønningspils der, altså? http://www.
forskning.no/artikler/2009/juli/224921
5. Nationen 20. juli ”Pors: Fra Myra til
ølglassene – i 3000 år”. Samme artikkel
i en noe kortere versjon, på temasidene for
forskning. Foto av Eli-Christine. Se oppslag
på hjemmesiden: http://am.uis.no/category.
php?categoryID=5163
6. TV-Aftenbladet 20. juli ”Unikt gravfunn på
Øksnevad”. Innslag på 1 min. Om de flotte vikingtidsfunnene på Øksnevad, intervju med Olle Hemdorff og Magnus
Mårtensson. Se oppslag her: http://aftenbladet.no/lokalt/
article1055550.ece
7. Jærradioen 16. juli ”Spennende funn”. Hør intervju med
Olle Hemdorff om vikingtidsfunnene på Øksnevad her:
http://www.jaerradioen.no/modules/module_123/proxy.
asp?C=56&I=4165&D=2
8. TV-Norge nyhetssendingen Aktuelt 20. juli ”Unikt gravfunn på Øksnevad”. Samme innslag som på TV-Aftenbladet.
9. Politiken og Stifts Tidende 2. august ”Hovedløse skeletter løser ældgammel gåde” ”Århus-arkæolog finder
sjældent folk” Forskningssjef Mads Ravns prosjekt i øyriket
Vanatau i Stillehavet har fått mye publisitet i danske aviser.
Spennende funn av 59 hodeløse skjeletter belyser hvem de
første menneskene som bebodde øyene var. http://stiften.dk/
apps/pbcs.dll/article?AID=/20090802/AAS/672186925/1002
 ttp://politiken.dk/videnskab/article761549.ece
h
stiften.dk - Århus: Århus-arkæolog finder sjældent folk - stiften.dk - Artikler og nyheder fra Århus

Mediesaker 4. Juli – 7. August
Jernaldergarden
10. R A 13. juli ”Samuel (6) prøvde seg som smed”. Oppslag
over to sider, bildeserie med blant annet smed Magnus Mårtensson, barn i aktivitet og av husfrue Anna Økstra. Godt
oppmøte med masse barn som syntes det var spennende
med smedkunster. Intervju med Mårtensson og Økstra.
Se oppslag på hjemmesiden: http://am.uis.no/category.
php?categoryID=5163
11. R A 17. juli ”Godter og brød på ekte jernaldervis”. Oppslag over to sider, bildeserie med blant annet jernaldersnopspisende barn,og husmann Svein Vatsvåg Nielsen. Intervju
med barna og husmann Svein Vatsvåg Nielsen om sommeraktivitetene på garden og oppskrifter på surdeigsbrød og
jernaldersnop. Se oppslag på hjemmesiden: http://am.uis.no/
category.php?categoryID=5163
12. Tønsberg blad 3. august ”Fant et nytt kapittel”. Oppslag
over to sider. Forfatter Inger Bjar-Kesslers andre bok om
lokalhistorie, “Søskenparet i borgen på Berget” får etter et
besøk på Jernaldergarden et nytt kapittel – med fokus på
folkevandringstiden. Vertene på JAG samt turister ble tatt
bilde av – bildene skal brukes i boken som kommer ut til
høsten. Se oppslaget på hjemmesiden til Tønsberg blad:
http://tb.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090803/KULTUR/692383974/1011/NYHETER#

Saker av interesse
Haugesunds Avis 6. august ”Kartlegger fortida”. Det blir
for tiden gjennomført geofysiske undersøkelser med fem ulike
metoder på Avaldsnes, i samarbeid med NTNU. Oppslag også
på NRK-lokalradio og Alltid Nyheter, med samme vinkling. Se
oppslag blant annet på Karmøy kommunes hjemmesider: http://
www.karmoy.kommune.no/nyhet/2009/geofysiske-undersokelser-pa-avaldsnes/
RA 6. august ”Å henge på gjerdet til arkeologen”. Kronikk av
riksantikvar Marstein, publisert i en rekke aviser. http://www.
rogalandsavis.no/meninger/kommentar/article4500460.ece

www.vikingkings.com Nordvegen histo-

riesenter har fått ny hjemmeside. Verd å sjekke ut!

Kim Davies fikk en liten jente
14. juli! Nurket heter Anna Kristina.
Kim melder følgende: Vil bare si tusen
takk for de flotte blomstene vi fikk!!
Her står alt bra til. Tar en tur innom
museet snart!

