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OM VEST-AGDER-MUSEET
Vest-Agder-museet består av elleve spennende besøksmål og formidlingsarenaer:
Friluftsmuseer, museumsjernbane, levende museumsfabrikk, norsk krigsseilermuseum,
herregård, kunstnerhjem og mye mer.
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PRISER
Ta kontakt med museet du ønsker å besøke for prisforespørsel. Prisene varierer med tidspunkt
og antall personer i en gruppe.
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I denne brosjyren presenterer vi våre museer og hva dere som gruppe kan oppleve hos oss.
Åpningstidene varierer og vi anbefaler å ta direkte kontakt med det museet dere ønsker
å besøke. Her vil du treffe behjelpelige formidlere som kan skreddersy og tilpasse ønsket
opplevelse til din gruppe. Dersom det er ønskelig å besøke flere museer i løpet av en dag, kan
dette også avtales, og vi kan være behjelpelige med å anbefale kombinasjoner basert på for
eksempel tema.
SMITTEVERNTILTAK
Vest-Agder-museet følger de retningslinjene som myndighetene anbefaler. Vi har satt i gang
tiltak som skal sikre at din opplevelse på våre museer oppleves som trygg. Vi oppfordrer
besøkende til å vise hensyn til hverandre, til våre ansatte og til våre gjenstander. Benytt dere
av håndvask ved toalettene, desinfiseringssprit ved resepsjonen og hold én meters avstand til
hverandre.
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FLEKKEFJORD MUSEUM
OM
Flekkefjord museum består av en fredet kjøpmannsbolig fra 1724 og to sjøbuer som ble gjenreist
etter en brann i 1981. I 1924 mottok Flekkefjord kommune en testamentarisk gave etter frøken
Anna Wahl (1834 – 1924), som døde ugift og barnløs. Hun etterlot seg møbler, drakter og annet
utstyr, som i dag er en viktig del av museets samling. I tillegg har museet den
49 fot lange Flekkefjordsskøyta «Solstrand», som ble bygd i 1936.
GRUPPETILBUD
Historisk byvandring i Flekkefjord (varighet 1 – 1,5 time). Turen inneholder historie om Flekkefjord
fra 1600-tallet fram til i dag. Vi vandrer gatelangs i den sjarmerende byen med sine små hvitmalte
hus. Vi ser på Street Art, Hollenderbyen, byens eldste bolighus, hører om forandringen etter
bybrannen i 1878 og om den åttekantete kirken fra 1833. I Hidragaten, den tidligere handelsgaten,
hører vi historien om sykehuset før turen avsluttes i byens eldste og eneste diagonale gate.
Turen kan kombineres med et museumsbesøk.
KONTAKT
Dr. Krafts gate 15-17 I 4400 Flekkefjord
Tel: 992 39 679 / 938 14 388 I flekkefjord@vestagdermuseet.no
MUSEUMSBUTIKK OG SERVERING
Krambua er en to etasjers tømmerbygning fra 1828. Bygningen representerer en av de eldste
bevarte krambuer i Norge. Krambua er i dag Flekkefjord museums resepsjon og kafé, som tilbyr
klassiske krambuvarer og enkel servering. Velkommen inn!
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< Stavanger
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Nordberg fort

Lista museum
Gjennom natur og kultur på Lista

Hervoll møller
Lista fyr

vestagdermuseet.no

Borhaug
Listeskøyta
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Hetland
skolemuseum
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Friluftstunet
Vanse

43
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Farsund
Østhassel
redningsstasjon
GPS-koordinater Nordberg fort:
N 58° 7.817’, E 6° 37.288’

Lista museum, Nordberg fort
Tlf: 472 94 536, Tlf: kafè: 38 39 20 21
vestagdermuseet.no/lista - facebook.com/nordbergfort

barn på museum
Gøy på museum!/Fun at the museum!/Spaß im Museum!
Nordberg fort: bueskyting med historisk langbue, stylteløp,
ringspill, oppdagelsesferd i løpeganger, skattejakt, kaste på
blikkbokser og tegne helleristninger.
//Walk on stilts, explore the fort’s trenches, draw your own rock
carving.
//In der Befestigungsanlage kann man auf Stelzen laufen, die
Laufgänge des Forts entdecken, seine eigene Felsmalerei hinterlassen.

Åpningstider/Opening hours/Öffnungszeiten
Nordberg fort 19/6-19/8: Daglig 11-17, daily 11-17, täglich 11-17
20/8-30/10: lør - søn 12-16, sat - sun 12-16, sams - sonn 12-16
6/11-2/4: søn 12-16, sun 12-16, sonn 12-16
8/4-18/6: lør - søn 12-16, sat - sun 12-16, sams - sonn 12-16
09/04-17/04: Hver dag 12-16, everyday 12-16, täglich 12-16
Gratis inngang/Free admission/Freier Eintritt
Guidet tur Nordberg fort kr 90 (ca. 1 time).//Guided tour of Nordberg
Fort, kr 90 (1 hour). // Führung durch Nordberg Fort, kr 90 (1 Stunde).
Listeskøyta kystkultursenter, Friluftstunet i Vanse og Østhassel
redningsstasjon: se vestagdermuseet.no/lista

Listeskøyta kystkultursenter/Listeskøyta Coastal Culture
Centre/Küstenkulturzentrum: Lag ditt eget tau og bygg din
egen båt på Listeskøyta.
//Make your own rope and build a rubber band powered boat.
//Ein eigenes Seil knüpfen und Holzboot mit Gummimotor basteln.
Les mer om barnetilbudene våre på vestagdermuseet.no

© Vest-Agder-museet IKS 2018
Oversettelse/translation: Noricom Språktjenester AS //Foto: Egil Strømme (Farsunds Avis), Anders
Fjellestad (Farsunds Avis), Inge Eikeland og Per Grimsgaard //Kart: Statens kartverk
//Design: Vest-Agder-museet //Trykk: Kai Hansen Trykkeri AS

LISTA MUSEUM
OM
Lista museum har mange besøksmål: Nordberg fort, Listaskøyta kyst-kultursenter, Østhassel
redningsstasjon, Friluftsmuseet i Vanse og Hetland skolemuseum. Utenom sesongen er det
Nordberg fort som er åpent for publikum. Fortet ble anlagt av den tyske okkupasjonsmakten i
1942. Det ligger fantastisk til med utsikt over Listalandskapet. Her kan du oppleve de originale
bygningene, gå på oppdagelsesferd i løpegravene, se rester etter de store kanonene og radaren.
Den mest unike bygningen er kantinen med veggmalerier fra andre verdenskrig.
GRUPPETILBUD
Vi kan tilby omvisning til større grupper etter avtale, også utenom ordinær åpningstid. Vi kan
være behjelpelig med å organisere matservering til grupper. Det er også mulighet for guidet
omvisning på Listeskøyta kystkultursenter og redningsstasjonen i Østhasselstrand etter avtale.
KONTAKT
Lista museum I Nordberg Fort I 4560 Vanse
Tel 971 11 185 I post@vestagdermuseet.no
MUSEUMSBUTIKK OG SERVERING
På fortet er det bygget et formidlingsbygg med kafé med enkel servering og museumsbutikk.
Det er utstillinger og barneaktiviteter. Utstillingene dekker tema som andre verdenskrig, Listas
forhistorie og kunstutstillinger.
Formidlingsbygget er også en kulturarena der det jevnlig arrangeres konserter og andre
kulturarrangementer.
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SJØLINGSTAD
ULDVAREFABRIK
OM
Sjølingstad Uldvarefabrik ble grunnlagt i 1894. Omkring fabrikken vokste det raskt opp et lite
tettsted med arbeiderboliger, skole, butikk og poståpneri. Fabrikken var kjent for sine gode
varer, som slitesterke bekledningsstoffer, tepper og garn. Den ordinære driften fortsatte til
1984. I dag er fabrikken en levende museumsfabrikk, ivaretatt som et teknisk kulturminne over
tekstilindustrien i Norge. Vi produserer fortsatt tradisjonelle ullvarer på de gamle maskinene,
og fabrikken og produksjonen vises fram for publikum.
GRUPPETILBUD
Bli med på omvisning i den levende fabrikken. Se hvordan ulla kardes, spinnes og veves på
gamle maskiner som fortsatt er i drift. Vi tilpasser omvisningen til gruppens interesser.
Ta kontakt for mer info.
KONTAKT
Sjølingstad Uldvarefabrik I Sjølingstadveien 297
4513 Mandal I Tel 38 25 60 23 I sjolingstad@vestagdermuseet.no
MUSEUMSBUTIKK OG SERVERING
I museumsbutikken på Sjølingstad Uldvarefabrik selger vi blant annet garn, kardet ull,
hobbyfilt, ullstoff og tepper produsert på gamle maskiner. Enkel kafé.
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MANDAL MUSEUM
OG VIGELAND HUS
OM
Mandal blir ofte kalt «Den lille byen med de store kunstnerne». I museet finnes arbeider av Adolph
Tidemand, Olaf Isaachsen, Amaldus Nielsen og Gustav Vigeland – alle født i Mandal. Museet
holder til i Andorsengården, byens mest prominente kjøpmannsgård, oppført 1801-1805. Museet
har utstillinger om byens historie og fiskeri på Agderkysten. Vigeland hus, barndomshjemmet til
kunstnerbrødrene Gustav og Emanuel Vigeland, er også en del av Mandal museum.
GRUPPETILBUD
I sommersesongen (20.06-15.08) har Mandal museum og Vigeland hus åpent daglig. Gruppebesøk,
byvandringer i Mandal og omvisninger kan bestilles hele året. Det er museumsbutikk både i
Andorsengården og på Vigeland hus. Vi anbefaler å bestille servering av mat/drikke på en av byens
kafeer og restauranter.
KONTAKT
Mandal museum I Store Elvegate 5/6 I 4502 Mandal
Vigeland Hus: Grensegata 3 A I 4502 Mandal
Tel 488 54 829 / 951 55 592 I mandal@vestagdermuseet.no
GRUPPEPRIS
Mandag-fredag kl. 9-16: Kr 1400,- pr. gruppe.
Lørdag-søndag kl. 9-20 og mandag-fredag kl. 16-20: Kr 2000,- pr. gruppe.

11

vestagdermuseet.no

TINGVATN FORNMINNEPARK
OM
Tingvatn er et svært gammelt tingsted for de indre bygdene i vestre del av Agder. Tingplassen
med gravhauger, steinsettinger og bautaer finnes fremdeles. Det er folkevandringstiden og
særlig Snartemofunnene som formidles. Museet består av kulturhistoriske utstillinger, enkel
kafè, museumsbutikk og turistinformasjon. Museet er åpent til faste tider gjennom hele året, og
ellers ved kurs, arrangementer eller etter avtale. Gjennom året arrangeres flere kurs hvor man
kan lære om håndverk i jernalderen.
GRUPPETILBUD
For grupper kan vi avtale omvisning inne i utstillingene eller ute på fornminneområdet
(30-90 min). Vi kan også skreddersy konkrete håndverksaktiviteter til grupper. Det er mulig å
leie kafeen til møter eller selskap.
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KONTAKT
Tingvatn fornminnepark I Lygnaveg 1221 I 4595 Tingvatn
Tlf: 977 90 403/ avdelingsleder Katja Regevik I tingvatn@vestagdermuseet.no
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MUSEUMSBUTIKK OG SERVERING
I museumsbutikken finner du en rekke kopier av historiske funn, glassvarer, sølv, spill og leker,
suvenirer og bøker. Tematisk knytter utvalget i butikken seg til jernalderen på Agder. Butikken
har spesielt fokus på brikkeveving fra folkevandringstiden med utvalg av ullprodukter. I kaféen
serveres enkel, kortreist mat, blant annet Tones hjortesuppe, ertesuppe fra museets kjøkken,
lapper og kanelboller. Ønsker du servering til større gruppe, vennligst avtal dette på forhånd.
Ta kontakt, så skreddersyr vi etter ditt behov.
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D/S HESTMANDEN
NORSK KRIGSSEILERMUSEUM
OM
D/S Hestmanden ble bygget i 1911 i Bergen for Vesteraalens Dampskibsselskab. I fredstid
fraktet skipet hovedsakelig folk og gods opp og ned norskekysten, og er dermed i kraft av sin
historie et enestående kulturminne fra den norske handelsflåten. Under begge verdenskrigene
deltok Hestmanden i den risikofylte konvoifarten, og er i dag det eneste gjenværende norske
skipet fra Nortraship-flåten. I etterkrigstiden seilte Hestmanden på ulike oppdrag både
utenriks og innenriks fram til 1979, da skipet ble berget fra opphugging. Etter flere tiår med
restaureringsarbeid ble skipet døpt på nytt i 2011. I 2017 åpnet skipet for publikum, både som
seilende museum, hvor båtens historie formidles i utstilling, og som Norsk krigsseilermuseum,
som formidler den dramatiske historien til sjøfolk på norske skip under to verdenskriger.
GRUPPEOMVISNINGER
Vi kan tilby spennende omvisninger på skipet, omvisningene kan tilpasses den enkelte gruppe.
En omvisning kan ta 1-2 timer, og gruppen velger selv hvor lenge den skal vare. Rundturen på
Hestmanden gir publikum innsikt i skipets historie så vel som krigsseilernes historie. Den byr på
både autentiske filmklipp fra krigen, et dykk ned i Krigsseilerregisteret, og ikke minst til slutt filmen
«Marerittet» som vises i fremre lasterom. Skipet er dessverre ikke universelt utformet.
KONTAKT
D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum I Bredalsholmen, Kristiansand
For mer informasjon: vestagdermuseet.no/hestmanden I Epost: post@hestmanden.no
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KRISTIANSAND KANONMUSEUM
OM
I flott turterreng på Møvik utenfor Kristiansand ligger et kanonbatteri fra andre verdenskrig.
Kanonen er verdens nest største kanon montert på land. Batteriet (Batterie Vara) ble påbegynt i
1941 og skulle sammen med kanonbatteriet i Hanstholm i Danmark kontrollere skipstrafikken i
Skagerrak. Kanonene hadde en rekkevidde på hele 55 kilometer. Etter krigen ble batteriet en del
av det norske kystartilleriet fram til 1957. Kristiansand kanonmuseum ble åpnet i 1993 og ble en
del av Vest-Agder-museet i 2012. I 2016 ble den gamle ammunisjonsjernbanen på fortet reetablert, og i sommersesongen har den daglige avganger. Snart starter byggingen av nytt besøkssenter på Kanonmuseet, med museumsbutikk og kafé i tillegg til seminarrom og øvrige
publikumsfasiliter. I sommersesongen selges is, drikke, suvenirer og bøker.
GRUPPETILBUD
Det tilbys spennende omvisninger i museumsbunkeren. I 2020 åpnet to nye utstillinger på
Kanonmuseet, den ene i Kasematten der skoleelever fra Møvik skole har laget lyd- og filminstallasjoner. I Sambandsbunkeren forteller utstillingen «Menneskene og Møvik» om byggingen av
Batterie Vara og fortet i tidlig etterkrigstid. Omvisningene på Kanonmuseet varer 1,5 timer og er
bare delvis tilpasset bevegelseshemmede.
KONTAKT
Kristiansand kanonmuseum I Kroodden, Møvik
For mer informasjon: vestagdermuseet.no/kanonmuseum I Epost: post@kanonmuseet.no

FOTO: STEINAR FURU

Skal du arrangere noe og trenger et lokale som begeistrer?
Ta kontakt så ser vi på løsninger sammen.
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KRISTIANSAND MUSEUM
OM
På friluftsmuseet kan du oppleve Kristiansand og omegn fra gamle dager. Besøk de originale
husene i Bygaden med bl.a. blikkenslagerverksted, urmakerbutikk, håndverkerbolig, arbeiderhus,
tobakksspinneri, en gammeldags krambod og et herskapelig hus med tilhørende paviljong.
Besøk også museets to tun fra Setesdal og Eiken. På Setesdalstunet ligger museets eldste
bygning, Nomelandsloftet fra 1585. «Minibyen» viser kvartaler med miniatyrhus fra gamle
Kristiansand. Aktuelle utstillinger vises i hovedbygningen.
GRUPPETILBUD
Det tilbys en rekke ulike omvisninger både i Bygaden og på de vakre tunene våre. Tilbudet
avhenger av årstid og vi ønsker så godt det lar seg gjøre å skreddersy den perfekte opplevelsen
for våre gjester. Enten du ønsker å lære om jul i gamle dager, hvordan livet arter seg på landet og
i byen på 1800-tallet, besøke en gammel skolestue eller lære mer om et gammelt håndverk. En
omvisning hos oss tar vanligvis rundt 60 minutter, men vi tilpasser ut i fra gruppens egne ønsker.
KONTAKT
Kristiansand museum I Vigeveien 22B I 4633 Kristiansand
Tlf. 38 10 26 80 I post@vestagdermuseet.no
SERVERING OG MUSEUMSBUTIKK
I Konsul Mørchs have/paviljong, som nå tjener som kafé i Bygaden, kan du kjøpe vafler, is, kaffe
og mineralvann. Museumsbutikk i resepsjonen ved inngangen.
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GIMLE GÅRD
OM
Gimle Gård sies å være landsdelens vakreste herregård. Her har livet stått stille siden
siste eier, Titti Arenfeldt Omdal, døde i 1982. Gimle Gård ble bygd som lystgård rundt
1800 av storkjøpmann Bernt Holm. Europeiske impulser ved valg av byggestil og interiør
er fremtredende trekk ved bygningen. Det staselige hovedhuset er omgitt av en engelsk
landskapspark og er samlokalisert med Naturmuseum og botaniske hage. Gimle Gård
fremstår i dag som en unik herskapsbolig, som forteller mye om politiske, kulturelle og sosiale
strømninger og begivenheter i løpet av de siste 200 årene.
GRUPPETILBUD
Museet tar imot grupper hele året. Bli med på en spennende tidsreise i en vakker herregård.
Ønsker du å leie malerisalen for intimkonsert? Ta kontakt for mer informasjon.
Maks. grense på 20 personer pr. omvisning.
KONTAKT
Gimle Gård I Vigeveien 22B I 4633 Kristiansand
Tel 38 10 26 80 I post@vestagdermuseet.no.
MUSEUMSBUTIKK OG SERVERING
Gimle Gård har ikke servering på gården. Naturmuseum og botanisk hage (UiA) rett ved siden
av har både kafé og museumsbutikk.
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ODDERØYA MUSEUMSHAVN
OM
Museumshavna ligger fredfylt og idyllisk til, ikke langt fra den travle handlegata Markens
i Kristiansand. Etter andre verdenskrig fikk folk mer fritid, og det vokste frem en betydelig
plastbåtindustri på Sørlandet. Det oppstod en kultur for skjærgård- og småbåtliv. I museumsbygget har vi en utstilling som viser plastbåtens historie. Utendørs i havna finner du fargerike
klassiske plastbåter fra 50-, 60, og 70-tallet.
GRUPPETILBUD/UTLEIE
Vi tilbyr spennende maritime aktiviteter for hele familien. I sommersesongen kan du låne robåt
og leie SUP-board, bruke vannkikkert, lage krabbesnøre og barkebåter og mye annen moro.
På «Sommerøya» på odden kan man slenge seg i en strandstol og lytte til folks sommerminner
eller ta seg et forfriskende bad. Vi skreddersyr gjerne et program med maritime aktiviteter og
verksteder for grupper hele året. Vi har også møtelokaler med spektakulær utsikt til leie.
Ta kontakt for mer informasjon.
KONTAKT
Odderøya museumshavn I Nodeviga 38 I 4610 Kristiansand I post@vestagdermuseet.no
MUSEUMSBUTIKK OG SERVERING
Museumsbutikk med maritimt utvalg av gaveartikler og strandleker til barn.
Kafeen Kabyssen selger nystekte vafler, is, kaffe m.m.
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SETESDALSBANEN
OM
Setesdalsbanen er en smalsporet jernbane som opprinnelig gikk fra Kristiansand til
Byglandsfjord i Setesdal. Strekningen åpnet i 1896 og var 78 km lang. Den ble bygget med
sporvidde 1 067 mm. Banen ble nedlagt i 1962, men en strekning på 8 km er bevart og drives
i dag som museumsjernbane. Det kjøres med damplokomotiv og gamle trevogner mellom
Grovane og Røyknes stasjon. Setesdalsbanen er blant de største turistattraksjonene
på Sørlandet. Togkjøringen skjer i hovedsak på dugnad ved hjelp av medlemmer av
Setesdalsbanens venner. Setesdalsbanen har sesong for togkjøring fra juni til september.
GRUPPETILBUD
Det tilbys både ordinære togavganger og chartertog for grupper. Se togtider og priser på
vestagdermuseet.no. I sesongen (mai til september) er det mulig å reservere vogn eller kupé
for grupper på minimum 20 reisende. Det er ingen ekstra kostnad for dette utover ordinær
billettpris. Dette må forhåndsbestilles.
BILLETTER
Forhåndskjøp billetter på blett.no eller kontakt museet på setesdalsbanen@vestagdermuseet.no
SERVERING OG MUSEUMSBUTIK
På Grovane og Røyknes stasjon er det enkel servering samt museumsbutikk i sesongen.
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ODDERØYA FYR
OM
Odderøya fyr er landfast og ligger ca 1 km fra Kristiansand sentrum i det populære turområdet
på Odderøya i innseilingen til Kristiansand. Den nåværende fyrbygningen og de øvrige
bygningene er godt bevart og er stort sett fra 1874. Fyrbygningene er tidstypiske og i tre.
Hovedhuset ble på 60-tallet kledd i tidstypisk eternitt og har et lyktehus i gavlen. En tåkeklokke
henger i en galge foran bygningen og er den eneste av sitt slag som er bevart her til lands.
Odderøya fyrstasjon er et karakteristisk trekk i Kristiansands havnebilde, og har fyrhistorisk og
opplevelsesmessig verdi med sin forbindelse til Oksøy og Grønningen fyr. Sammen merker og
sikrer de tre fyrene leden inn til Kristiansand.
I skoleferien om sommeren er fyret åpent for publikum på søndager. Da har vi salg av
kanelboller, saft og te/ kaffe.
GRUPPETILBUD
Det er mulig å bestille omvisning for grupper på fyrområdet.
Fyrbygningen leies ut til møter og selskap.
KONTAKT
Odderøya fyr I Odderøya, 4610 Kristiansand
post@vestagdermuseet.no
SERVERING
Servering etter avtale.
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Ønsker du å bestille omvisning
eller holde et arrangement
på et av museene,
ta kontakt på
post@vestagdermuseet.no
vestagdermuseet.no

