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Kl. 08:00 – Velkommen ved direktør John Olsen
Kl. 08:05 – Setesdalsbanen
Første bidrag er fra Setesdalsbanen. Det blir en artikkel som omhandler
Setesdalsbanen gjennom den femårige okkupasjonen, med både kjente og mindre
kjente historier.
Kl. 09:00 – Kristiansand museum
Fra Kristiansand museum kommer det en video fra hjemmefrontshytta. Kanskje
har du allerede vært på besøk der - eller kanskje ikke? Bli med inn i hytta og hør
fortellinger om motstandskampen.

Kl. 10:00 – Utendørs utstilling på Torvet
og digitalt fotoalbum fra Kristiansand
Kl.10 blir det fokus på fotografier fra krigen og fredsdagene. På
Torvet i Kristiansand åpner en ny utendørs utstilling med tittelen
”Kristiansandsbilder fra frigjøringsdagene 1945”. Vi håper byens
befolkning vil ta turen for å se på utstillingen! Denne dagen blir det en
video fra Torvet. I tillegg kommer det et digitalt album med krigen som
tema. Her vil man kunne se før- og nåbilder fra byen.

Kl. 11:00 – Sjølingstad Uldvarefabrik
Herfra blir bidraget en artikkel med tittelen «Sjølingstad i krig og fred». Hvordan
prega krigen fabrikkbygda Sjølingstad? Dette kan du lese om i artikkelen som slippes
kl.11:00.

PROGRAM FOR 8. MAI 2020
En digital markering av frigjøringsjubileet
Kl. 12:00 – Lista museum
Fra Lista kommer det en video som tar for seg krigs- og fredssporene i
Listalandskapet. Videoen er et samarbeid mellom Lista museum og Farsund
kommune.
Kl. 13:00 – Flekkefjord museum
Fra avdelingen vår i Flekkefjord kommer det et digitalt album med fotografier fra
krigen og fredsdagene i Flekkefjord.

Kl. 14:00 – Tingvatn forminnepark
Fra Tingvatn kommer det en artikkel om Snartemobåndet og symbolikken i det.
Symbolikken i båndet fra 500 e. Kr. ble tatt ivrig i bruk av nazistene. Hva gjør en
slik bruk med et symbol?

Kl. 13:30 - Nettutstillingen «FRED 1945»
Vest-Agder-museet, Aust-Agder museum og arkiv og
Interkommunalt arkiv i Vest-Agder gått sammen om å lage
en digital fotoutstilling med bilder fra maidagene 1945.
Samarbeidet er også en markering av at vi nå er ett samlet
Agder. Utstillingen viser bilder fra frigjøringsdagene fra hver
kommune i Agder. «FRED 1945» åpnes av fylkesordfører Arne
Thomassen ca. kl. 13.30 og streames: https://www.facebook.
com/events/252041749321272/. Vi deler linken til utstillingen
her rett etter åpningen.
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Kl. 15:00 – Freden ringes inn av Domkirken
8. mai 1945 kl.15:00 til kl.16:00 ringte kirkeklokkene freden inn. Det ønsker vi å
gjenskape og har fått Domkirken med oss på laget. Mellom kl.15:00-15:15 skal
kirkeklokkene ringe fra kirketårnet i Domkirken. Vi sender de første minuttene
direkte.

Kl. 18:00 – Gimle Gård
Du har kanskje lurt på hva som skjedde på Gimle Gård under andre verdenskrig? Vår
konservator gir deg svaret i videoen som slippes kl.18:00. Dette vil du få med deg!

Kl. 16:00 – Mandal museum
I Mandal stiller to av våre formidlere i bunad for å fortelle om Uranienborg og
Mandal under krigen. Visste du at at tyskerne hadde en kommandosentral her?
Hør mer om dette kl.16:00!

Kl. 17:00 – Militærhistorie fra Odderøya og Kristiansand kanonmuseum
I denne timen blir det fokus på militærhistorie. Sammen med vår militærhistoriker
besøker vi mellombatteriet på Odderøya. Deretter blir vi presentert for noen av de
sentrale anleggene på kanonmuseet. For første gang viser vi noen glimt fra den nye
utstillingen i sambandsbunkeren, ”Menneskene og Møvik”.
I tillegg byr vi på noen smakebiter fra prosjektet
”Ungdom møter Møvik”, som skal være i kasematten.
Elever fra Møvig skole har bidratt med filmer og
lydinstallasjoner.

Kl. 19:00 – D/S Hestmanden - Norsk krigsseilermuseum
Kl. 19:00 hilser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til krigsseilerne, og vi viser en
spesialprodusert video om D/S Hestmanden og andre verdenskrig.

Kl. 20:00 – ”Identity on the Line” og ”Det snakker vi ikke om”
Gjennom to videoklipp får vi kunnskap om det internasjonale samarbeidsprosjektet
”Identity on the Line”, som Vest-Agder-museet leder samt det norske bidraget ”Det
snakker vi ikke om” - om familiehemmeligheter etter andre verdenskrig.

20 % avslag på utvalgte bøker i vår nettbutikk 8. mai 2020!
Besøk vår nettbutikk på www.vestagdermuseet.no/produktkatalog/boker og se alle de spennende bøkene du kan kjøpe hos oss. Denne dagen tilbyr vi 20% på bøker som omhandler
andre verdenskrig.

