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Til skoler og
barnehager
OM VEST-AGDER-MUSEET
Vest-Agder-museet består av elleve spennende
besøksmål og formidlingsarenaer i seks
kommuner i vestre del av fylket: Friluftsmuseer,
bymuseer, museumsjernbane, levende
museumsfabrikk, flytende krigsseilermuseum,
herregård, kunstnerhjem og mye mer.
FORMIDLINGSTILBUD
Skoler og barnehager er viktige målgrupper for
oss, og vi vil gjerne legge til rette for at dere skal
få gode og lærerike opplevelser hos oss. I denne
brosjyren presenterer vi museene våre og kort
hva vi kan tilby. Tilbudet varierer fra museum til
museum, og enkelte undervisningsopplegg er
knyttet til årstider eller midlertidige utstillinger
og tilbys kun i visse perioder. Vi anbefaler derfor å
ta direkte kontakt med det museet dere ønsker å
besøke. Vi kan også skreddersy og tilpasse ønsket
opplevelse og tema til din gruppe.
PRISER
Ordinært museumsbesøk for grupper fra
skoler og barnehager er i regelen gratis hos oss,
men utgifter knyttet til for eksempel ekstra
bemanning, verkstedsaktiviteter og kjøring med
Setesdalsbanen, kan medføre kostnader for
bestiller.
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VELKOMMEN TIL OSS!
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Flekkefjord museum

Flekkefjord museum består av en fredet kjøpmannsbolig fra 1724, to sjøbuer som ble gjenreist etter en brann i 1981 og ei
krambu som også er museets kafé og resepsjon. I 1924 mottok Flekkefjord kommune en testamentarisk gave etter frøken
Anna Wahl. 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», bygd i 1936. I Sjøbuene er det skiftende utstillinger og den nye
lokalhistoriske utstillingen, «Fortellinger fra Flekkefjord».

FOTO: IVIO AS

TILBUD TIL SKOLER OG BARNEHAGER
- Hovedbygning fra 1724 med 17-, 18- og 1900-tallsinteriører.
Best egnet for små grupper. Målgruppe: alle.
- «Fortellinger fra Flekkefjord»: Ulike opplegg knyttet til
Flekkefjords historie generelt eller tematisk, f.eks. industri,
samferdsel, andre verdenskrig.
Målgruppe: alle. Legges opp i samarbeid med lærer.
- Byvandringer. Generelle og tematiske, f.eks. StreetArt-, skulpturog arkitekturvandringer. Varighet: ca. 1 time.
Målgruppe: alle. Legges opp i samarbeid med lærer.
- «Kanonbra»: Et opplegg på batteriet på Grønnes med historier,
leker, skattejakt og sjørøververksted.
Målgruppe: barnehager, 1.–4. trinn.
- Museumsskøyta Solstrand.
Målgruppe: spesielt tilrettelagt for 5. trinn.

I tillegg har museet en rekke skiftende utstillinger i løpet av året.
Følg med på nettside og Facebook for oppdatert utstillingsprogram
og undervisningstilbud.
PRAKTISK INFORMASJON
Tilbudene er gratis for alle skoleklasser og barnehager der ikke annet
er annonsert.
KONTAKT
Dr. Krafts gt. 15-17 I 4400 Flekkefjord
Kontaktperson: Birgit Gautschi I Tlf. 938 14 388
birgit.gautschi@vestagdermuseet.no
vestagdermuseet.no/flekkefjord
Følg oss på: facebook.com/Flekkefjordmuseum
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Lista museum

Lista museum har mange besøksmål i Farsund kommune, blant annet Nordberg fort, Listeskøyta kystkultursenter,
Østhassel redningsstasjon og friluftsmuseet i Vanse. Nordberg fort er museets hovedarena. Fortet ble anlagt av den tyske
okkupasjonsmakten i 1942. Med sin opprinnelige bygningsmasse og løpegraver ligger det fantastisk til med utsikt over
Listalandskapet. Her er det også et nyere formidlingsbygg med utstillinger, barneaktiviteter, museumsbutikk og kafé.
Utstillingene dekker tema som andre verdenskrig, Listas forhistorie og kunst, blant annet Mathias Skeibroks vakre skulpturer.
TILBUD TIL SKOLER OG BARNEHAGER
Lista museum har en stor og bredt anlagt samling som gir gode
muligheter for samarbeid mellom skolen/barnehagen og museet.

Museet har flere skiftende utstillinger i løpet av året. Følg med
på nettside og Facebook for oppdatert utstillingsprogram og
undervisningstilbud.

For skoleåret 2022-23 tilbys følgende opplegg:
- Hervoll mølle: Vi maler korn til mel på bygdemølla.
Målgruppe: 3. trinn og barnehager
- Arkeolog for en dag. Målgruppe: 4. trinn
- Lista i krig. Målgruppe: videregående skole. Vi tar også imot ungdomsskoleklasser for omvisning og guiding på fortet på forespørsel.
- Nordberg fort, 08.01–29.01. 2023:
«Hvem eier morgendagen? Politisk kunst fra Tangen-samlingen»
(en utstilling fra Kunstsilo; tilbud i DKS).
- 09.02.2023–26.03.2023: «Det snakker vi ikke om! Familiehemmeligheter etter krigen» (vandreutstilling, Vest-Agder-museet)

PRAKTISK INFORMASJON
Museet er gratis for barnehager og skoler. Det er gode parkeringsmuligheter på museet for biler og busser og god framkommelighet
til hovedbygget for rullestolbrukere. Vi har flere disponible
langgriller på området.
KONTAKT
(Nordberg fort) Postboks 57 I 4557 Vanse
Kontaktperson: Janet Seppola I Tlf. 472 94 536
janet.seppola@vestagdermuseet.no
vestagdermuseet.no/lista I Følg oss på: facebook.com/nordbergfort
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Tingvatn fornminnepark

Tingvatn er et svært gammelt tingsted for de indre bygdene i vestre del av Agder. Tingplassen med gravhauger, steinsettinger og
bautaer finnes fremdeles. Fokus for formidlingen er folkevandringstiden i eldre jernalder (375–550 e.v.t) i Listerregion. Museet
består av kulturhistoriske utstillinger med kopier av arkeologiske funn. Kopier av gjenstander brukes i taktil læring, slik at elevene
kan kjenne, lukte, smake og bruke alle sanser for å bli kjent med det levende jernaldersamfunnet, hvor mennesker elsket og
kranglet, skapte og kriget – og kanskje ikke var så annerledes enn oss.
TILBUD TIL SKOLER OG BARNEHAGER
Vi avtaler omvisning inne i utstillingene eller ute på fornminneområdet (60 min.) og fordeler undervisningen på tre fokusområder
med utgangspunkt i folkevandringstiden: 1. Demokrati og
medvirkning 2. Håndverk/ressursvett 3. Klassesamfunn.
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Skolen velger et fokusområde, og opplegget tilpasses det
klassetrinnet som kommer. Undervisningen tar utgangspunkt i
kulturminner på stedet og i nærområdet hvor elevene går på skolen.
Klassestørrelse: maks. 30 personer per gruppe (én klasse).
Vi har også utviklet et mer omfattende formidlingsopplegg for
videregående skole om samfunnsstyring og demokrati,
«Fra henrettelse til likeverd». Ta kontakt for mer informasjon.

PRAKTISK INFORMASJON
Museet er gratis for barnehager og skoler der ikke annet er
annonsert. Vi har stor parkeringsplass for busser og ladestasjon
for to elbiler. Stedet er rullestoltilpasset. Undervisningsrommet
kan brukes til skolens eget opplegg hvis det er ønske om å bruke
hele skoledagen på Tingvatn. Det er mulig å spise medbrakt mat
innendørs og utendørs.
KONTAKT
Tingvatn fornminnepark I Lygnaveg 1221 I 4595 Tingvatn
Kontaktperson: avdelingsleder Katja Regevik I Tlf: 977 90 403
tingvatn@vestagdermuseet.no
vestagdermuseet.no/tingvatn/
Følg oss på: facebook.com/fornminneparken/
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Sjølingstad Uldvarefabrik

Sjølingstad Uldvarefabrik ble grunnlagt i 1894 og var i drift i 90 år. I dag er fabrikken en levende museumsfabrikk og fredet av
Riksantikvaren. Vi produserer fortsatt ullvarer på de gamle maskinene, og på omvisningen gjennom fabrikken viser vi elevene
maskinene ulla må gjennom før den blir til stoffer, tepper, strikkegarn m.m.

TILBUD TIL SKOLER OG BARNEHAGER
Vi tar imot skoler og barnehager hele skoleåret og barnehager og
SFO i skolens ferier. Omvisning og aktiviteter tilpasses læreplaner,
barnas alder og spesielle ønsker fra skolen. Overgang fra håndkraft
til masseproduksjon, teknikk, vannkraft og elektrisitet, arbeidsmiljø,
globalisering og bærekraft er blant temaene som kan behandles.
Kombiner gjerne omvisning med en verkstedsaktivitet. I ullverkstedet kan elevene lage sitteunderlag i filt og ull på nålefiltmaskinen
vår. Andre verkstedsaktiviteter er spinning av tråd og repslaging
(hoppetau). Vi har også sesongpregede aktiviteter som juleverksted
og påskeverksted, der elevene lager figurer i filt og ull.
Slik legger vi vanligvis opp skolebesøk på fabrikken: omvisning én
time, en halv times pause til å spise matpakker og til slutt en aktivitet
i verkstedet på ca. én time.

PRAKTISK INFORMASJON
Omvisning i fabrikken er gratis for skoler og barnehager.
Verkstedsaktivitetene koster 10-50 kroner per elev. Matpakker kan
spises i publikumsmottaket vårt eller utenfor fabrikken. Vi har også
bålpanne som vi tenner om dere ønsker det. Fabrikken er tilgjengelig
for elever i rullestol.
KONTAKT
Besøksadresse: Sjølingstadveien 297 I 4513 Mandal
Kontaktperson: Formidlingsleder Judith Seland Nilsen
Tlf: 488 54 806 I 38 25 60 23
sjolingstad@vestagdermuseet.no
vestagdermuseet.no/sjolingstad
Følg oss på: facebook.com/museumsfabrikken

11

vestagdermuseet.no

Mandal museum

Mandal museum holder til i Andorsengården, byens største kjøpmannsgård. Mandal blir ofte kalt Den lille byen med de store
kunstnerne, og i museet finnes arbeider av Adolph Tidemand, Olaf Isaachsen, Amaldus Nielsen og Gustav Vigeland. Museet har
også utstilling om byen og omegn, «Mandal – der elv møter hav». Vigeland hus er Gustav og Emanuel Vigelands barndomshjem.
Huset har to etasjer og loft. Det ble brukt som kombinert møbellager, kontor og bolig. Anlegget omfatter også sørvisbygg, fjøs/
stall, en liten skulpturhage og verksted/galleri.
TILBUD TIL SKOLER OG BARNEHAGER
Mandal museum har utstillinger og formidlingsopplegg i anleggene
Andorsengården og Vigeland hus, men vi bruker også byen og
bymiljøet som arena i vår formidling.
Eksempler på tilbud til skoler og barnehager:
- Byomvisning med vekt på Gustav Vigelands Mandal
- Mandal – byen med de store kunstnerne
- Sjøfartsbyen Mandal
- Grafikkverksted, Vigeland hus (kr 40 per bilde)
- 2. verdenskrig med vandring til Uranienborg

KONTAKT
Besøksadresse Mandal museum:
Andorsengården I Store Elvegate 5/6 I Mandal sentrum
Besøksadresse Vigeland Hus:
Grensegt. 3a I Mandal.
Kontaktperson:
Formidlingsleder Judith Seland Nilsen,
tlf. 38 25 60 23 I 488 54 806 eller avdelingsleder Birgitte Sørensen,
tlf. 488 54 829 I mandal@vestagdermuseet.no
vestagdermuseet.no/mandal
Følg oss på: facebook.com/mandalmuseum

PRAKTISK INFORMASJON
Museet er gratis for skoler og barnehager, men materialkostnader
ved verkstedsaktiviteter må påregnes. Det er mulighet for å spise
matpakker ute i hagen på Vigeland hus.
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Kristiansand kanonmuseum

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. Kristiansand kanonmuseum ble åpnet i 1993. I 2016 ble den gamle
ammunisjonsjernbanen på fortet reetablert, og i sommersesongen har den daglige avganger. Kanonmuseet har utstillinger i
kanonbunkeren og sambandsbunkeren, og i det nye besøkssenteret er det seminarrom som kan brukes til undervisning.
TILBUD TIL SKOLER OG BARNEHAGER
Kristiansand kanonmuseum tilbyr flere tilrettelagte undervisningsopplegg på fortet på Møvik. Her kan elevene utforske restaurerte
bunkere innredet med utstillinger og oppleve restene etter de store
inngrepene tyskerne gjorde i terrenget. Vi kan tilby foredrag og
omvisninger i autentiske omgivelser, hvor elevene får lære viktig
historie om tiden under okkupasjonen.
Så vel som det tekniske rundt kanon og jernbane, har vi også fokus
på menneskene som levde sine liv på fortet. Sammensetningen
av tyske soldater, norske arbeidere, sovjetiske krigsfanger og
lokalbefolkningen rundt anlegget, gjør historien om Møvik fort
svært egnet til å belyse krigens mange historier. Ta kontakt, så
tilrettelegger vi et opplegg som passer for din klasse.

PRAKTISK INFORMASJON
Det koster 20 kroner pr. elev å besøke kanonmuseet for lokale skoler
og barnehager. Museet har gode parkeringsmuligheter for biler og
busser. Enkelte utstillinger er ikke tilgjengelig for rullestolbrukere,
men dette kan i stor grad omgås og tilrettelegges etter ønske.
Medbrakt niste kan spises i besøkssenteret. Avtal gjerne på forhånd.
Følg med på nettside og Facebook for oppdatert utstillingsprogram
og undervisningstilbud.
KONTAKT
Besøksadresse: Kristiansand kanonmuseum I Kroodden I Møvik
Kontaktperson: Arild Andersen I Tlf. 913 43 938
arild.andersen@vestagdermuseet.no
For mer informasjon: vestagdermuseet.no/kanonmuseum

FOTO: STEINAR FURU
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D/S Hestmanden

D/S Hestmanden ble bygget i 1911 i Bergen for Vesteraalens Dampskibsselskab. I fredstid fraktet skipet hovedsakelig folk og gods
opp og ned norskekysten. Under begge verdenskrigene deltok Hestmanden i den risikofylte konvoifarten og er i dag det eneste
gjenværende norske skipet fra Nortraship-flåten, og fartøyet har nasjonal status som Norsk krigsseilermuseum. Skipet er et seilende
museum som både forteller skipets egen historie og den dramatiske historien til sjøfolk på norske skip under to verdenskriger. Om
sommeren seiler vi langs kysten og formidler den viktige historien. Resten av året ligger vi til kai på Bredalsholmen i Kristiansand.
TILBUD TIL SKOLER OG BARNEHAGER
D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum tar imot skoleklasser
på bestilling og har tilrettelagte undervisningsopplegg for flere
alderstrinn. Tematisk er historien om skipet og krigsseilerne best
egnet for ungdomsskolen og videregående. Elevene får oppleve
autentiske omgivelser om bord i skipet, med sterke historier om
krigsseilernes opplevelser under andre verdenskrig. Undervisningsopplegget består av foredrag, omvisning om bord, gruppeoppgaver
og filmvisning. Følg med på nettside og Facebook for oppdatert
utstillingsprogram og undervisningstilbud.
PRAKTISK INFORMASJON
Tilbudet er gratis for skoleelever. D/S Hestmanden er et levende
skip, med jevnlig aktivitet om bord. Utenom sommermånedene når

vi er på seilas, ligger skipet ved Bredalsholmen Dokk og
fartøyvernsenter i Andøyveien, Kristiansand. Parkeringsplass
i umiddelbar nærhet. Skipet er ikke universelt utformet og har
begrenset fremkommelighet for rullestolbrukere. Muligheter for å
spise medbrakt niste. Avtal gjerne på forhånd.
KONTAKTINFORMASJON:
Besøksadresse: D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum,
Bredalsholmen, Kristiansand
Kontaktperson: Stian E. Lunde I Tlf. 903 68 603
stian.engedal.lunde@vestagdermuseet.no
vestagdermuseet.no/hestmanden
Følg oss på: facebook.com/DSHestmanden
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Odderøya museumshavn

Odderøya museumshavn er et levende museum med fokus på maritime aktiviteter og utstillinger for store og små.
I museumsbygget har vi en utstilling som viser plastbåtens historie. I sommersesongen (mai-oktober) kan man bl.a. låne robåt,
spikke barkebåt, lage krabbesnøre og kose seg i plastbåtutstillingen i havna, men vi kan kontaktes hele året. Vi setter opp ulike
opplegg for skoleklasser og grupper basert på alder og læringsutbytte. Ta kontakt for å legge til rette for din gruppe.

TILBUD TIL SKOLER OG BARNEHAGER
Vi tilbyr en omvisning i utstillingen der vi snakker om plastbåtindustrien på Sørlandet, fritidslivet på vannet, sikkerhet til sjøs og tilstøtende tematikk. Opplegget tilpasses målgruppa som besøker oss.
Det er mulig å bestille verksted for å lage strikkbåter. Da påløper det
materialkostnader på 25 kroner per barn. Lageverksted bestilles i
forkant av besøket.
Tidsrom:

Hele året etter avtale. I mai og juni er det vanligvis
stor pågang og mye DKS.
Målgruppe: 1.-10. trinn.
Antall:
En klasse eller gruppe på opptil 30 personer.
De voksne i følget må hjelpe til på verkstedet.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Gratis inngang for skoler og barnehager. Materialkostnader for
aktiviteter på 25 kr pr. barn kommer i tillegg. Museumshavna har et
flott uteområde med gode muligheter for å spise medbrakt niste.
Tilgjengeligheten for rullestolbrukere er god, men det er ikke
parkeringsmuligheter for buss i Nodeviga.
KONTAKT
Besøksadresse: Nodeviga 38 I 4610 Kristiansand
Kontaktperson: Susanne Andersen I Tlf. 952 34 353,
susanne.andersen@vestagdermuseet.no
vestagdermuseet.no
Følg oss på: facebook.com/Odderoeya.museumshavn
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Gimle Gård

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 botanisk 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 to hundre årene.

TILBUD TIL SKOLER OG BARNEHAGER
Vi tilbyr en klassisk omvisning der vi forteller om både huset og livet
i hjemmet til Titti Arenfeldt Omdal og generasjonene før henne.
Vanligvis tilbys det pedagogiske opplegg ved høytider som påske og
jul. Ta kontakt for mer informasjon.
Målgruppe: Alle
Tidsrom:
Primært april–oktober, men det er mulig å få til
gjennom hele året.
Antall:
En klasse eller gruppe på opptil 30 personer.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Tilbudet er gratis for alle skoleklasser og barnehager der ikke annet
er annonsert. Det er mulig å spise matpakke. Avgiftsbelagt parkering
er tilgjengelig for buss eller personbiler i forbindelse med besøket.
Huset er fredet og ikke tilrettelagt for rullestol.
KONTAKT
Besøksadresse: Herregårdsmuseum i Gimleveien 23
(nabo til Naturmuseum og botanisk hage, UiA)
Tlf. 38 10 26 80 I kristiansand@vestagdermuseet.no
vestagdermuseet.no/kristiansand
Følg oss på: facebook.com/gimlegaard
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Kristiansand museum

På friluftsmuseet kan du oppleve Kristiansand og omegn i gamle dager. Besøk de originale husene i Bygaden med blant annet
blikkenslagerverksted, urmakerbutikk, håndverkerbolig, arbeiderhus, tobakksspinneri, en gammeldags krambod og et
herskapelig hus med tilhørende paviljong. Bli også med til museets to tun fra Setesdal og Eiken. På Setesdalstunet ligger museets
eldste bygning, Nomelandsloftet fra ca. 1580. «Minibyen» viser kvartaler med miniatyrhus fra gamle Kristiansand. Aktuelle
utstillinger vises i hovedbygningen.

TILBUD TIL SKOLER OG BARNEHAGER
Vi tilbyr omvisning i Bygaden og Setesdalstunet for å vise livet i byen
og på landet før i tiden. Tilbudet tilpasses den aktuelle målgruppen.
Omvisningen tar 1 time. Barnehager og skoler bør sette av 1,5 timer
til besøket.
Fra mars 2023 kan også opplegget «Byen vår før elektrisiteten kom»
bestilles, et tilbud der vi inviterer klasser til å oppleve livet i byen på
1800-tallet. Flere tematiske tilbud vil komme. Ta kontakt for mer
informasjon.

FOTO: ELIDA ÅSLAND

Målgruppe: Alle
Tidsrom:
Hele året
Antall:
En klasse eller gruppe på opptil 30 personer

PRAKTISK INFORMASJON
Tilbudene er gratis for alle skoleklasser og barnehager der
ikke annet er annonsert. Det er mulig å spise matpakke under
besøket på museet. Gratis parkering er tilgjengelig for buss eller
personbiler i forbindelse med besøket. I Bygata er det lett adkomst
for rullestolbrukere ute, men de antikvariske bygningene er ikke
tilrettelagt for rullestol.
KONTAKT
Besøksadresse: Vigeveien 22b I 4633 Kristiansand
Tlf. 38 10 26 80
kristiansand@vestagdermuseet.no
vestagdermuseet.no/kristiansand
Følg oss på: facebook.com/KristiansandMuseum
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Setesdalsbanen

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.

TILBUD TIL SKOLER OG BARNEHAGER
Setesdalsbanen inviterer barneskoler (1.–4. trinn) og barnehager til en hyggelig sommertur 13., 14. og 15. juni 2023.
Toget kjører fra Grovane stasjon til endestasjonen Røyknes og
returnerer deretter til Paulen gård. Her vil det bli et opphold på
ca. 1,5 time før toget kjører tilbake til Grovane stasjon. Paulen gård
er en gammel banevokterbolig, og den eies i dag av 1. Vennesla
Speidergruppe. Her er det store gressflater, knauser og skogholt
som er flotte lekeområder. Det blir en enkel natursti, og vi setter
fram stylter, ringspill, hoppetau m.m. Det er en kort og fin sti fra
Paulen til tømmerrenna for dem som vil ta en kort ekspedisjon dit.
Ansatte fra museet vil være til stede og kan hjelpe dere til rette.

PRAKTISK INFORMASJON
Det koster 50 kroner pr. person uansett alder.
Museet har gode parkeringsmuligheter for biler og busser.
Turen starter og ender på Grovane stasjon.
KONTAKT
Besøksadresse: Setesdalsbanen I Venneslavegen 350 I 4707 Vennesla
Kontaktperson: Janne Grundetjern I Tlf. 481 28 408
janne.grundetjern@vestagdermuseet.no
For mer informasjon: vestagdermuseet.no/setesdalsbanen

FOTO: JACK HOLLAND NIELSEN
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Museet utenfor museet
Vest-Agder-museet har mange arenaer og museer, men vi bruker også områder utenfor museet.
Vi har skoleturneer i Den kulturelle skolesekken, by- og stedsvandringer og utstillinger i det
offentlige rom. Her er noen av disse tilbudene.

VANDREUTSTILLING OG SKOLETURNÉ
«Det snakker vi ikke om! Familiehemmeligheter etter krigen»
Utstillingen handler om hvordan andre verdenskrig fremdeles er
Detselv,
snakker
vi ikke om! og
med på å forme folks oppfatning av seg
sin familiehistorie
Familiehemmeligheter etter krigen
identitet, snart 80 år etter krigens slutt. Vi møter 21 mennesker
Keep it quiet! Family secrets in the aftermath of WWII
som deler sine
fortellinger om det å
bære på en arv – kjent
eller ukjent – fra andre
verdenskrig. (https://
www.vestagdermuseet.
no/utstilling-detsnakker-vi-ikke-omfamiliehemmeligheteretter-krigen/).

Mellom 1940 og 1945 var det i perioder stasjonert rundt 500 000 tyske
soldater i det okkuperte Norge – et land med en befolkning på knappe
tre millioner mennesker. Kanskje mer enn noen annen periode i
norsk historie har disse fem årene satt dype spor i menneskene
som opplevde dem, men også i generasjonene som fulgte.
Åtti år senere er det fremdeles mange som strever med
langtidsvirkningene av det som skjedde under krigen.
I denne boken deler 21 mennesker sine fortellinger om det å
bære på en arv – kjent eller ukjent – fra andre verdenskrig.

Publikasjonen inneholder tekster på norsk og engelsk og
følger vandreutstillingen «Det snakker vi ikke om!», basert på
Vest-Agder-museets dokumentasjonsprosjekt med samme navn.

Between 1940 and 1945, a total of 500.000 German troops were periodically
deployed to Nazi-occupied Norway – a country whose population at that time
slightly numbered three million. Maybe more than any other period in Norwegian
history, those five years have left deep impressions on the people who lived through
them, but also on the generations that followed. Eighty years later there are
still many who struggle to come to terms with the long-lasting effects of
what happened during the war.
In this book, 21 people share their accounts of what it is like to cope
with a heritage – known or unknown – passed on from World War II.

The publication contains texts in Norwegian and English and supports the
travelling exhibition “Keep it quiet!”, based on Vest-Agder Museum’s
documentary project of the same title.

line» (https://i-on.museum/), som handler om langtidsvirkninger
av migrasjon og krig. Det er laget en digital utstilling til prosjektet
(https://www.identityontheline.eu/) og et undervisningsopplegg er
under utvikling (https://i-on.museum/school-packages/).
ANDRE SKOLE- OG BARNEHAGEBESØK
SOM KAN BESTILLES
«Fortellerkoffert med ull» – gjenstandsbasert
formidlingsopplegg med spinneaktivitet fra Sjølingstad
Uldvarefabrik.
Målgruppe: Barnehager og skoler 1.–7. trinn (Lyngdal og Lindesnes).
Varighet: 45 minutter. Pris: 1000 kr pr. dag (kan ha flere grupper om
dagen på samme skole).
Kontakt: Judith Seland Nilsen
j.s.nilsen@vestagdermuseet.no
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Vandrerute skoleåret 2022/2023:
Sjølingstad Uldvarefabrik:
01.09.2022–02.02.2023
Lista museum – Nordberg fort: 09.02.2023–26.03.2023
Flekkefjord museum:
01.04.2023–01.06. 2023
Fra høsten 2023 tilbyr vi et formidlingsopplegg som skoleturné
basert på utstillingen. Ta kontakt om du ønsker å bestille tidspunkt
for din klasse: Gunhild.Aaby@vestagdermuseet.no.
Målgruppe: ungdomsskole og videregående skole. Varighet: 60
minutter. Pris pr. dag: 1000 kroner (kan ha flere grupper om dagen
på samme skole).
Identity on the line:
«Det snakker vi ikke om!» er en del av et
internasjonalt samarbeidsprosjekt, «Identity on the

«Fortellerkoffert med kongelig innhold»
Museumsformidleren besøker barnehagen eller skolen med
spennende saker fra Flekkefjord museum i kofferten sin.
Målgruppe: barnehager og skoler 1.–4. trinn (vestfylket).
Varighet: 45 minutter. Pris: 1000 kr pr. dag
(kan ha flere grupper om dagen på samme skole).
Kontakt: Birgit Gautschi
birgit.gautschi@vestagdermuseet.no
Kan også bestilles i Kristiansand: gunhild.aaby@vestagdermuseet.no
Besøk Vest-Agder-museets
historiske juletreutstilling
i Rådhuskvartalet i Kristiansand
26. november til 22. desember.
Gratis inngang.
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