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Ny publikasjon ved Arkeologisk museum (AM) – AmS-Varia 49:

Tverrfaglige perspektiver
Arkeologisk museum har gitt ut en ny publikasjon i sin Varia-serie.
Dette er nummer 49 i rekken og har fått tittelen «Tverrfaglige perspektiver».
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tverrfaglige
perspektiver
En presentasjon av fire utvalgte hus fra Forsandmoen
2007. Klimarom: Klimaets avhengighet av skala og
landskap. Historieformidling og historiebevissthet:
Den utfordrende fortellingen om den fjerne fortiden.
Evig eies kun det tapte – med alle sine hemmeligheter.
Refleksjoner rundt en gjenstand av kleberstein funnet
ved Håelva på Jæren. The identity of Vlfberht and how
the swords with his signature were spread in Europe.
Norwegian dendrochronology; almost a victim of the
Black Death. Skjevtrekantene fra Fiskåvatnet – en
preliminær presentasjon av mikrolittmaterialet fra en
heller ved Fiskåvatnet, Karmøy kommune, Rogaland.
Hammel – en jernalderplads i Østjylland. Tverrfaglig
innfallsvinkel til verneprognoser og vernestrategi for
maritime kulturminner knyttet til anløpsplasser og
leder fra jernalder og middelalder. Økser, amuletter
og overtro: En steinalderøks i jernaldergrav på Avaldsnes, Karmøy. Bebyggelse, landskap og lokalklima.

AmS-Varia 49

Uke 46
Mandag 9. november
10.30–14.00 Rektormøte
Tirsdag 10. november
09.00–10.00 LHAU
14.00–17.00 Museumråd
Onsdag 11. november –
fredag 13. november:
Ferie

AmS-Varia
Marianne Nitter og Einar S. Pedersen (red.): Tverrfaglige perspekTiver

Direktørens møteplan

I sin forskning legger museet stor vekt på
AmS-Varia
49
det tverrfaglige aspektet, noe som både
avspeiles i sammensetningen av staben
og ved at museets forskere samarbeider
med forskere fra andre institusjoner.
Varia 49 har ikke et samlende tema,
men viser stor bredde i valg av emner.
Den består av 11 artikler, to med flere
forfattere, som handler om historieformidling og historiebevissthet (Grete Lillehammer), spredningen av vikingsverd i
frankerområdet (Anne Stalsberg), dendrokronologiske rekker fra tiden rundt
Svartedauden (Terje Thun), hvordan
gjenstander dukker opp i arkeologiske
funnsammenhenger der de ikke hører
hjemme (Eva S. Täte og Olle H. Hemdorff), diskusjon av landsbybegrepet med
utgangspunkt i en bosetning fra jernalder
(Mads Ravn), et spennende gjenstandsmateriale fra en heller på Karmøy (Krister Scheie Eilertsen), refleksjoner rundt
en gjenstand uten kjente paralleller og
uten funnkontekst (Sveinung Bang-Andersen), en presentasjon av fire utvalgte
hus fra eldre jernalder på Forsandmoen
(Barbro I. Dahl), hva klimaet har betydd
for plasseringen av bebyggelse i forhistorisk tid (Marianne Nitter), utvikling av
begrepet ”klimarom” (Marianne Nitter),
og en tverrfaglig innfallsvinkel til vernestrategi for maritime kulturminner (Endre Elvestad, Marianne Nitter og Lotte
Selsing).
Som en ser er bredden i tema svært
stor og det samme er tilfellet for spredningen i tid og rom. Tidsmessig dekker
de 11 artiklene de fleste deler av vår for-

Marianne Nitter og Einar S. Pedersen (red.)

historie, fra den eldste steinalder opp
til vår tid og romlig beveger en seg flere
steder i vårt eget lokalmiljø, i ulike deler
av Norge, i Danmark, i frankerriket, dvs.
store deler av det europeiske kontinentet,
og vi befinner oss ikke minst i rom uten
geografiske begrensinger.
Åtte av forfatterne er tilsatt ved AM,
fire kommer utenfra. Det er i tråd med
museets retningslinjer for publisering.
Samtidig som museets serier skal være
en mulighet for egne forskere til å publisere, ønsker en også bidrag fra fagfolk
i andre miljøer. Etter at AM gikk inn i
Universitetet i Stavanger i 2009, har en
intensivert arbeidet på publiseringssektoren, og det vil komme flere utgivelser
i tiden framover.
einar.s.pedersen@uis.no
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Åpen fagdag
25. november
UiS åpne fagdag avholdes hver
høst, med målsetning om å styrke kontakten med befolkningen i
Rogaland. Dette er den åttende
gangen UiS inviterer til åpen dag,
og årets program inneholder stor
variasjon med hensyn til tema og
innfallsvinkler. Rundt 40 representanter fra det vitenskapelige
personale stiller opp for å formidle aktuell kunnskap fra sitt fagområde. Fra Arkeologisk museum
stiller Marianne Nitter. Hun skal
holde foredraget «Lokalisering og
vern av maritime kulturminner når
havnivået stiger», i Ellen og Axel
Lunds hus, rom 317, kl. 09.15.
Neste år satser vi på flere representanter fra AM på Åpen fagdag!
Les mer om dagens program på
www.uis.no/pluss

Museumsrådsmøte
10. november 2009
Dokumentene til møtet ligger på
skrivebordet i 2. etasje for dem
som ønsker å lese dem.

http://ansatt.uis.no

Internasjonalt styreverv til
Sveinung Bang-Andersen
Union International des Sciences pré-et Proto Historiques
(UISPP), den internasjonale unionen for verdens arkeologer, har
fått et nytt og rogalandsk styremedlem.
UISPP ble etablert i 1930-årene og kan i
organiseringsform sammenlignes med
ICOM. Unionen er inndelt i 36 vitenskapelige avdelinger eller kommisjoner.
Arkeolog Sveinung Bang-Andersen er
nylig valgt inn som styremedlem i kommisjon XXXII, altså 32, som har kulturutviklingen i Nord-Europa mot slutten av
istiden som fagfelt.
– Kommisjonen arbeider med den siste
perioden i istiden – og hva som skjedde
med menneskene da isen etter hvert forsvant. Dette er en aktuell problemstilling
i Nord-Tyskland, Danmark og på kontinentet – så vel som på Myrvatnet og Flørlivatnet for Sørvest-Norge sin del, forteller
Bang-Andersen.
Kommisjonen møtes hvert andre til
tredje år, og Bang-Andersen ble valgt som
styremedlem under forrige fagmøte i København i oktober.
– Det er positivt at AM og UiS får nye
fotfester i det europeiske forskningsmil-

jøet. Rent praktisk vil vervet innebære
noe reise- og møtevirksomhet, sier BangAndersen.
UISPP arrangerer generalkonferanser
hvert fjerde år for alle de 36 kommisjonene samlet. For to år siden ble det holdt
i Lisboa og om to år er det Brasil som er
vertskap for konferansen.
Arkeologisk museum tar av seg hatten,
og gratulerer seg selv og Sveinung BangAndersen med et flott og viktig styreverv!
siri.pedersen@uis.no

Aktiviteter på Arkeologisk museum uke 46
Dag

Dato

Dag

Dato

Fra – til
Fra – til

Sted

Aktivitet

Sted

Aktivitet

Tirsdag

10.11.2009

09:00 – 10:30

Kl

Sandved skole

Tirsdag

10.11.2009

11:00 – 12:30

Kl

Sandved skole

Tirsdag

10.11.2009

11:30 – 14:00

A

RFK seminar

Tirsdag

10.11.2009

12:15 – 14:00

M1+2

Tirsdag

10.11.2009

13:00 – 14:00

Kl

Hetland vgs , Runeutstillingen

Tirsdag

10.11.2009

18:30 – 20:00

A

Tirsdagsforedrag : Anita Synnestvedt ’Hvem besøker kulturminner’.

Onsdag

11.11.2009

09:00 – 10:30

Kl

Sandved skole

Onsdag

11.11.2009

11:00 – 12:30

Kl

Gausel skole

Onsdag

11.11.2009

18:00 – 19:30

K

Foredrag for historie, kultur og samfunn

Torsdag

12.11.2009

08:30 – 16:30

A

Fagbokforlaget 2 kurs for lærere i Stavanger og omegn.

Torsdag

12.11.2009

10:00 – 14:00

M1+2

Torsdag

12.11.2009

12:30 – 13:30

Kl

SFO gruppe 30-50 barn

Torsdag

12.11.2009

13:00 – 14:00

Kl

Hetland vgs, Runeutstillingen

Fredag

13.11.2009

12:00 – 13:30

Kl

St.Olav vgs , Runeutstillingen

Lørdag

14:11.2009

12:00 – 14:00

K

Bursdagsselskap

Søndag

15.11.2009

11:00 – 16:00

U

Åpent aktivitetsrom med runeverksted

Forskningsforum, Anita Synnestvedt ’Hvem besøker kulturminner?’
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Invitasjon
AM-julebord

med internasjonalt tilsnitt
Fredag 27. november
kl. 19.30 – 01.00
Meny og drikke fra åtte
forskjellige land, minst!
Musikk ved Los Immigrantos
Praktiske opplysninger: I år holdes museets julebord uten feller.
De som ikke ble trukket fra felleskassen i fjor, betaler ved påmelding
kr 300 til Aud Rigmor. Lurer på om du er blitt trukket – spør Aud Rigmor!

Påmelding: På listen ved posthyllene innen fredag 20. november
Med vennlig hilsen Julebordkomiteen
Aud Rigmor, Olle, Ellen H., Bodil, Bente, Ingund og Siri

