
 

Undervisning ved Kristiansand museum vårhalvåret 2015 

Alle undervisningsprogram-titlene i uthevet skrift. 

Bestill tid ved å ringe 488 54 805 (helst sent på dagen, utenom undervisningstid) eller send en sms.  

Eller e-post t.christiansen@vestagdermuseet.no .  

All undervisning ved museet er gratis. 

På grunn av plassmangel i de gamle husene er gruppestørrelsen satt til totalt 25 personer. 

Fremmøte ved museets hovedbygning i Vigeveien 22 b. 

 

 

Undervisningsprogram for ungdomstrinnet 

Var alt så mye bedre i gamle dager?      - april og mai 1 ½ time Med utgangspunkt i 

utstillingen Feber og fellesskap vil vi formidle tiden fra rundt 1850 om kampen mot 

sykdommer. Før i tiden oppsto med jevne mellomrom epidemier som menneskene sto 

maktesløse overfor. Utstillingen forteller om uvitenhet rundt overføring av smitte, om 

overtro og forsøkene på å bekjempe epidemiske sykdommer. I friluftsmuseet ser vi hvordan 

folk bodde og problemer med hygiene og smittebegrensing. 

 

Kjenner elevene historien?  70 år siden 2. verdenskrig sluttet  - mai -  juni    - 1 ½ til 2 timer. 

Kristiansand museum markerer dette ved å invitere ungdomsskoleelever til å oppleve et ekte 

skjulested fra verdenskrigens dager. ,,Fredløs", en liten hytte, 225x185 cm, ble reist under regnvåte 

desemberdager i 1942 ved Jentetjønn i Byskauen (det området vi i dag kjenner som Hellemyr).  På 

1970-tallet ble hytten flyttet til museet på Kongsgård. Hytten rommer kun 7 elever om gangen, 

elevgruppen vil derfor bli delt i mindre grupper og mens de venter vil vi sørge for at de får vite en del 

om krigen. Vi vil også vise frem hjem slik de kunne fremstå den gang. 

 

Omvisninger i  friluftsavdelingen    -    mai og juni - ca. 1 time pr sted      Friluftsavdelingen 

våkner til liv etter den lange vintersesongen. Husene fylles med tekstiler og nyvaskede gardiner. Vi 

gjør oss klar til å ta imot gjester. Om Gamle Kristiansand i Bygaden, om Livet på landet for 200-

300 år siden på Setesdalstunet, om Bondegårdsliv på Vest-Agdertunet fra midt på 1800-tallet og 

frem til motordrevne maskiner tas i bruk. Omvisning ved hvert av stedene tar rundt en time. 
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