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Internt informasjonsorgan for Arkeologisk
museum ved Universitetet i Stavanger

Referansesamlingen
av frø opprustes


Direktørens møteplan
UKE 5
Mandag 31. januar
09.00–11.30 Rektormøte UiS
12.00–15.00 IRIS – RM seminar
Tirsdag 1. februar
08:30–11:00 Ledermøte
11:00–16:30 UHRM (AM)
Onsdag 2. februar
09:00–11:30 Museumsrådet
12:30–13:00 	Møte med personal
UiS (AM)
Torsdag 3. februar
11:00–16:00 Befaring Statsbygg
UKE 6
Mandag 7. februar
09:00–10:00 Allmøte
10:30–11:30 Dekanmøte
12:00–14:00 	Møte i Sentralt
forskningsutvalg
Tirsdag 8. februar
08.30–11.00 Ledermøte
12:00–15.45 HMS–opplæring, UiS
18:30–20:00 Tirsdagsforedrag
Onsdag 9. februar
10:00–11:00 	Rektorvalg –
presentasjon på AM
Torsdag 10. februar
12.00–13.00 	Rektorvalg –
presentasjoner på UiS

Foto: Terje Tveit

-Det er kjekt å jobbe med dette prosjektet,
spesielt fordi det er noe som flere vil ha
nytte av og vil bruke i sitt arbeid. Og så
lærer jeg også mye nytt mens jeg holder
på, sier Tamara Virnovskaia der hun sitter ved PC’en mellom floraer og frøbokser.
Arkeologisk museum lånte for en tid siden en frøsamling fra Geologisk institutt
i Oslo. Da samlingen skulle returneres,
fikk vi anledning til å beholde noen frø.
Vi er i ferd med å bygge opp Arkeologisk
museum sin referansesamling av frø.
Samlingen er nyttig for alle som arbeider
med makrofossiler. Frø (f. eks. fra korn,
lin, hasselnøtter, ugras) som blir funnet
ved arkeologiske utgravninger kan fortelle om aktivitene som har foregått. Jo flere
frø som kan identifisers, jo mer informasjon. En god referansesamling er derfor
viktig. Det var våren 2010 Tamara startet
med dette arbeidet. Det dreier seg om ca.
1750 frø (moderne frø) som hun har lagt
inn i et Excel-skjema med latinsk familie
og plantenavn og norske navn. De fleste

frøene er fra planter som finnes i Norden,
men det er også innslag av mer eksotiske
vekster. Listene skal så organiseres slik at
en kan printe ut etiketter til frøboksene.
Heller ikke floraens verden er statisk.
Planter skifter navn, de overflyttes fra en
familie til en annen osv. En viktig oppgave for Tamara er å gå nøye gjennom
plantenavnene og sjekke med den siste
utgaven av floraen at opplysningene hun
fører inn er de som gjelder akkurat nå.
Litt morsomt er det at den første oppgaven Tamara hadde da hun startet på
museet var nettopp å arbeide med referansesamlingen. Nå er det fint å se at
samlingen blir oppgradert og modernisert slik at den blir et enda bedre verktøy for botanikerne på museet. Hvis vi
ikke passer på, kan vi risikere at frøene
blir spist av larver og biller. Arkeologisk
museum har også en referansesamling av
pollen som krever oppgradering og vedlikehold.
anne-kari.skaar@uis.no
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Rektorvalget –
presentasjon av
valgprogram på AM
I forbindelse med det forestående
rektorvalget ønsker Aslaug Mikkelsen og Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
å besøke alle institutt/senter og
administrative enheter ved UiS.
”Vi har et spennende valgprogram
som vi både ønsker å presentere og
å diskutere”, sier de. De kommer
til oss her på museet onsdag 9.
februar klokka 10.
Valget gjennomføres i år elektronisk
og skjer fra 17. til 23. februar. Rektorparet velges for perioden 2011
til 2015. Studenter og ansatte
inviteres til presentasjonsmøte med
rektorparene torsdag 10. februar kl.
12.15 i Kjell Arholms hus, auditorium A-1.
Kandidatparene til rektor/
prorektorvalget er:
1. R
 ektor: Marit Boyesen
Prorektor: Tor H. Hemmingsen
2. R
 ektor: Tor Hauken
Prorektor: Kari Vevatne
3. Rektor: Aslaug Mikkelsen
Prorektor: Bjørn Kvalsvik
Nicolaysen

Arkitektene kommer!
Torsdag i neste uke blir en spennende dag på museet. Da har Statsbygg invitert de 6 firmaene som
deltar i konkurransen om nybygget
til museet til møte og befaring. Det
blir en stor forsamling siden de nok
kan stille med 3-6 personer hver
sammen med representanter fra
Statsbygg og fra oss. Møtet starter
kl. 1100 og varer ut dagen med en
innlagt lunsj. Vi begynner trolig med
samling i auditoriet før det blir befaring på bygget både inne og ute.
Jeg oppfordrer alle til å presentere
museet så godt som vi kan.

http://ansatt.uis.no

Rettelse Vi beklager at det i siste AMinfo ble satt feil underskrift på innlegget
”Orientering om DDAMA, digitalisering av universitetsmuseenes arkeologiske arkiver”.
Det er Wenche Brun som har skrevet dette, og hun var også prosjektleder for dette
prosjektet. I artikkelen om MUSIT-arbeidet er det kommet inn en bindestrek i lenken
til gjenstandsdatabasen, slik at den ikke virker. Klikk på lenken og fjern bindestreken i
ordet forskning, og du kommer inn. En fin base som det absolutt er verdt å sjekke.

Nytt kassasystem i kantinen
Alle har nok lagt merke til at vi i publikumsmottaket har vært heldige og fått
nytt kassasystem i kafé/kantinen og museumsbutikken.
Vi er kjempefornøyde og ser at når alle
rutiner er på plass, får vi en mye bedre
oversikt og kan veldig enkelt hente ut
rapporter over billettsalg, kjøp, salg og
varelager i butikken, i kafeen og JAG. Vi
har også kjøpt nytt bookingsystem fra
samme leverandør. Bookingdelen installeres om ikke alt for lenge.
I tillegg til et bedre og mer rasjonelt
salgssystem, er deler av systemets funksjonalitet noe Riksrevisjonen har stilt
krav om og vil følge opp at er gjennomført. En del av informasjon har ikke vært
praktisk mulig å håndtere manuelt p.g.a.
de store datamengdene. Vi har da oppnådd begge deler.
I starten kan det nok oppstå enkelte
utilsiktede effekter mht. kafeen inntil alt
er på plass, bl.a. lenger køtid i kassen i
lunsjen. Vi beklager dette men har som
mål at dette problemet vil bli løst innen
et par ukers tid, og ber om forståelse for
dette i mellomtiden.

Litt info om kassen i kafeen:
Kundenummer:
De fleste av oss, har fått eget kundenummer. Dere som ikke har fått ennå
skal også få, forhåpentligvis denne uken.
Kundenummeret brukes:
1) For å registrere handel med
kantinerabatt.
Alle varene er lagt inn med kafépriser og kantinekunder får rabatt på
påsmurt, salat og drikke, dvs. mellom
40-60% rabatt på kafévarene.

2) For å registrere kreditthandel
Kjøp på kreditt i kafeens åpningstider:
Åpningstider: fra kl. 11-15 mandag-søndag (tirsd til kl. 20 og søndag til kl. 16).
1) I kafeens åpningstid skal kafeen
være betjent. Du tar varene og
oppgir ditt kundenummer i kassen.
Kjøpet blir registrert på deg.
2) Etter ca en måneds tid får du en
”faktura” som blir lagt i hyllen din.
3)Du tar med faktura til kafeen og
betaler med kort eller kontant.
Vi jobber med å få et smartkortsystem.
Da betaler vi inn på forhånd og trekker
kort som betaling. Ved å trekke kortet
blir også kundenummer og rabatter
registrert.
Kjøp utenom kafeens åpningstider:
Før kl. 11 og etter kl. 15 (tirsd etter kl. 20 og
søndag etter kl. 16) er kafeen ubetjent.Da
er det mulig å handle selvbetjent. Vi ønsker
kun kredittkjøp utenom åpningstid:
1) Ta varene og registrer beløpet på
ditt navn i den svarte mappen som
er lagt fram, eller ligger ved kassen
(slik vi alltid har gjort).
2) Kjøpet blir i etterkant registrert på
ditt kundenummer i systemet og vil
følge med når faktura legges i hyllen
din.
Kontantkjøp utenom åpningstid er ikke ønskelig. Vi ber om at det ikke legges penger
på disken, men at alt kjøp utenom åpningstid føres i boka og legges inn på kreditt.
Minner om at alle varer har samme
pris om kafeen er betjent eller ubetjent, i
og utenom åpningstid.
bodil.svendsen@uis.no
karstein.dalaaker@uis.no
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Ann Meeks er blitt
master i arkitekturvern
Masteroppgaven har tittelen ”Akademisk håndverk innen bygningsvern” ved Høgskolen i Oslo.
I masteroppgaven peker Ann på
hvor viktig det er med kunnskap og
forståelsen for tradisjonelt håndverk, bygningsdetaljer, materialkunnskap, dokumentasjon samt å
ta vare på/analysere kildematerialer for å se helheten i en kompleks
bygning med lang historie før en
setter i gang restaurering. Det er
nødvendig med god kommunikasjon mellom alle faggruppene for
å få et godt restaureringsresultat.
Mye av dette er kunnskaper som
konservatoren tilegner seg gjennom studier og arbeidserfaring.
Ann viser i oppgaven at det er
svært nyttig og verdifullt å ha en
konservator med fra planlegging til
ferdigbefaring ved restaureringsprosjekter innen bygningsvern. Hun
skriver: ”Akademisk håndverk er et
begrep som jeg tillegger alle nivåer
innen bygningsvernet, helt fra høyeste vernemyndighet til siste strøk
utført av murer. Nemlig hvordan
tenkes det rundt det å bevare selve
materialet som har, eller ikke har
verdi”.
Dette er kjempebra for Ann, for
konserveringsavdelingen og for museet!!! GRATULERER - vi er stolte
av deg!
bitten.bakke@uis.no

Tegning: Jon Amundsen

Ny medarbeider i kafeen
Dere har nok allerede møtt Jeanett Myhre bak disken i kafeen. Hun skal være i
praksis hos oss fram til sommeren, i første omgang i alle fall. Hun jobber hver
dag fra ni til to, lager mat sammen med
Sidsel, og står i kassen. Jeanett har gått på
Time videregående skole på linja for mat
og helse, og hun er glad for at hun fikk
praksisplass hos oss. Jeanett liker arbeidet godt, og hun synes folkene på museet
er hyggelige og greie å ha med å gjøre.
Det er ikke bare når hun er i museumskafeen at hun svinger grytene – matlaging opptar henne også i fritiden. Supper
er hennes spesialitet, og Erotisk Suppe er
favoritten – med tacokrydder og mange
godsaker. Kanskje vil skal be om oppskriften og presentere den her i AM-info
– hvis vi tar sjansen? Utenom matinte-

Foto: Terje Tveit

ressen er det svømming hun bruker en
del tid på.
Vi ønsker Jeanett velkommen til Arkeologisk museum og håper hun får en fin
og lærerik tid hos oss!
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Museet midt på dagen
Forrige torsdag ble museets vårprogram på dagtid, kalt «Museet midt på dagen» arrangert
for første gang. Mange interesserte møtte opp for å lære mer om hvordan glassperler lages og
litt om hva perlene kan fortelle oss om fortiden.
– Hva skal til for at man kan kalle noe
en perle, og hva hengte man perlene på?
Det er ikke alt vitenskapen kan si oss sikkert, men mye kunne likevel formidler
Kaja Storaker forklare da hun tok «midt
på dagen»- interesserte med seg rundt i
perleutstillingen.
Kaja kunne fortelle at perledefinisjonen regnes der man kan tre noe gjennom et hull, en skikk folk i våre trakter
og mange steder ellers i verden har gjort
i tusener av år. Hva man brukte til selve
kjedet vet man altså ikke sikkert, annet
enn at det var organisk.
«I perlehumør» ble dermed nok en
gang sentrum for ny lærdom om perlene
fra forhistorien, en utstilling som kun

baserer seg på menneskeskapte perler.
Arkeologisk museum arrangerer denne våren et gratis prøveprogram på dagtid med formål å utvikle dette til et fast
programinnslag. Og torsdag denne uken
var det mange skuelystne som dukket
opp.
Besøkende fikk se på perler og spørre
om ting de lurte på, samt se hvordan en
glassperle faktisk lages. Forventningsfulle om hvordan dette skulle gjøres benket
de besøkende seg rundt gassflammen der
Kaja manøvrerte den bevegelige glassmassen med stødig hånd.
Det var til slutt den minste i forsamlingen, en fem år gammel jente som fikk den
flotte perlen med seg hjem.

Konkurransen
Som en del av programmet «Museet
midt på dagen» - vil det også bli arrangert en konkurranse hvor man kan vinne
en formidler hjem til seg, eller der hvor
venner eller foreninger møtes. Interesserte oppfordres til å få konkurransefolder i resepsjonen på museet, eller ringe
for å få en tilsendt.
Neste torsdagsarrangement blir 3.
februar. Da møter man husfruen fra vikingtid, og gjenstander fra vikingtid, besøk i vikinghuset og et nærblikk på husfruedrakten blir noe av det man kan få
med seg da.
Foto: Terje Tveit
kristin.kalgraff@uis.no
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Aktiviteter på Arkeologisk museum uke 5/6
Dag
Mandag

Dato
01/31/11

Fra – til

Sted

08:30 – 16:00

(A+K)

Aktivitet
UiS

Tirsdag

02/01/11

08:00 – 17:00

M1+2+3

Tirsdag

02/01/11

10:00 – 12:00

A

Universitets og høykolerådet
Møte v/ Marit Boyesen

Tirsdag

02/01/11

11:00 – 12:00

Kl.

Mjukhaugskogen bhg

Tirsdag

02/01/11

12:00 – 18:00

A

Sykehjemslegeforum

Tirsdag

02/01/11

18:00 – 20:00

M1+2+3

Onsdag

02/02/11

09:30 – 10:30

A

Onsdag

02/02/11

11:00 – 12:30

Kl.

Torsdag

02/03/11

08:00 – 16:00

A

Torsdag

02/03/11

09:15 – 10:30

Kl.

Torsdag

02/03/11

12:00 – 13:00

U

Fredag

02/04/11

11:00 – 12:30

Kl.

Lørdag

02/05/11

12:00 – 14:00

K

Inspirasjonslørdag m/Catrine Glettes bok “Votter og vanter”

Søndag

02/06/11

11:00 – 15:00

K

Se en glassperle bli til.

Mandag

02/07/11

08:00 – 10:30

A

Uldals

Tirsdag

02/08/11

08:00 – 15:45

A

RFK seminar 70 personer

Tirsdag

02/08/11

09:00 – 10:30

Kl.

Tirsdag

02/08/11

18:00 – 20:00

M1+2+3

Tirsdag

02/08/11

18:30 – 19:30

A

Tirsdagsforedrag. Dagfinn Skre, arkeolog:
“Avaldsnes-Nordvegr-Norge.”

Onsdag

02/09/11

08:00 – 10:00

A

Uldals

Onsdag

02/09/11

09:00 – 10:30

Kl.

Onsdag

02/09/11

09:00 – 15:00

M1+2+3

Onsdag

02/09/11

11:00 – 12:30

Kl.

Madlamark skole

Torsdag

02/10/11

09:00 – 10:30

Kl.

Smeaheie skole

Torsdag

02/10/11

11:00 – 12:30

Kl.

Smeaheie skole

Torsdag

02/10/11

19:00 – 21:00

A

Fredag

02/11/11

08:00 – 11:00

A

Uldals

Lørdag

02/12/11

12:00 – 14:00

K

Bursdagsselskap

Søndag

02/13/11

13:00 – 14:00

M

Familieomvisning ’Livet i bronsealdern’.

Islandsk sagalitteratur
Møte UiS
Gautesete skole
Møte arkitektfirma/statsbygg/AM
Roaldsøy skole
Museet midt på dagen
Tryggheim skole

Vatne skole
Islandsk sagalitteratur

Madlamark skole
Finn Morten Jacobsen , Meteorologikurs

Vitenskapsakademiet , foredrag.

