
 
 

Program på Stavanger museum 

KJELLEREN 
Små ting under lupen  
Oppdag hvordan verden ser ut når du forstørrer 
den! Kanskje den ikke er helt som du tror? Vi ser 
på kulturhistoriske og naturhistoriske objekter i 
stereolupe. Ta gjerne med egne små ting! 
 
Dramatisk eventyrstund 
Hør museumspedagog Tove Galta fortelle skumle 
historier om hvileløse gjenferd og onde dronninger 
i verkstedet i kjelleren. 
Kl. 19.15, 19.45, 20.15. Anbefalt fra 7 år. 

 
 
FØRSTE ETASJE 
Dissekering av dyr og fugler 
Kom og hjelp til når dyr og fugler fra naturhistorisk 
avdeling skal dissekeres. 
 
Bli en livredder!  
Test deg selv i hjerte-lunge-redning. Instruksjon 
ved Laerdal Medicael i Lærdalsutstillingen.    
 
Polsk omvisning i Tidsrommet  
Bli med på omvisning på polsk i utstillingen 
«Tidsrommet – barndom gjennom 900 år» og hør 

fortellingen om polske Karolina på 10 år som kom 
til Stavanger i 2005. Kl. 19.30, 20.30.          
 
Hekser, trolldom og Luther  
Hør historiker Hans Eyvind Næss fortelle om 
trolldomsprosesser i Rogaland på 1500-1600-tallet 
i biblioteket.  
Kl. 20.00, 22.00 (Varighet: 20 min.) (Anbefalt for 
voksne.) 
 
Tango og talkshow i «Museumscaféen by 
Matmagasinet»  
Museumsdirektør Siri Aavitsland inviterer til 
talkshow med spennende gjester og oppvisning og 
dans med tangogruppen «En tus brazos» og Nani 
Mariana Gonzalo på kaféscenen fra kl. 21.00. 
Milonga for alle fra 22.30.  
God mat i Museumscaféen by Matmagasinet og 
åpen museumsbutikk hele kvelden. 

 
 
ANDRE ETASJE 
Krigsvrak spesial  
Visste du at det nylig er funnet et krigsvrak på over 
500 meters dyp i Boknafjorden? Foredrag ved 
marinarkeologene og Statoil på fire språk.  
Kl. 19.30 (eng), 20.00 (pol), 20.30 (no), 21.00 (it)    



Stol på MUST – Ut fra magasinet  
Kom og delta som konservator i arbeidet med 
historiske gjenstander.    
 
Sporløype i utstillingen Livets under  
Sjekk om du klarer å skille hva som er fakta og hva 
som er overtro. Den kombinerede Indretnings 
venner gir deg diplom etter fullført løp. Kl. 19-21.    
 
Maritimt makraméverksted  
Gjør som sjøfolkene på frivakten og lær deg 
makramé og lag armbånd i hamp og treperler eller 
øv deg på nyttige maritime knuter.    
 
Iddisklubben «Norway Brand»  
Bytt iddisar med iddisklubben Norway Brand.    
 
Kle deg ut og utforsk eventyrborgen i Det lille 
barnemuseet. Verkstedsaktiviteter.  

 
 
TREDJE ETASJE 
Hallo Kitty  
Ta på deg Holo-briller og møt kunstneren og 
samfunnsdebattanten Kitty L. Kielland (1843-1914) 
i det historiske Kiellandrommet.    
 
Kitty L. Kielland og jærmaleriet 
Foredrag kl. 21.00. (Varighet: 15 min.)    
 
Tegn med lys  
Inspirert av kunstnere som Vicki daSilva og Pablo 
Picasso lager vi lystegninger i høstmørket og 
fotograferer resultatet. Passer for alle.    
 
Stig Roar Olsens antikviteter  
Stig Roar viser fram et knippe antikviteter fra sine 
samlinger. Med entusiasme gir han oss et innblikk i 
1800-tallets materielle kultur. Olsen arbeider for 
tiden med sin mastergrad i historie ved UiS.  
Kl. 19.30, 19.50, 20.10, 20.40, 21.00    
 
Olafur Eliasson, Solar Compression (2016)  
Opplev kunstinstallasjonen Solar Compression av 
den dansk-islandske kunstneren Olafur Eliasson i 
museets hemmelige trapperom.  

 
TAKET 
Byvandring på taket  
Med fantastisk utsikt fra museets takterrasse gir 
Erik Rønning Bergsagel et riss av Stavanger bys 
utvikling og vekst.  
Kl. 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30. 
(Maks 14 pers. per tur. Reservér plass i 3. etasje.)  
 
ADMINISTRASJONSBYGGET FØRSTE ETASJE 
Trykkpresser og settekasser gjøres klar slik at du 
kan prøve deg som boktrykker sammen med 
Venneforeningen for Norsk grafisk museum.    
 
Vil du se frimerkesamlingen min?  
Møt medlemmer fra Stavanger Filatelist-klub som 
viser sine samlinger. Utdeling av frimerker til 
barna.  
 
ADMINISTRASJONSBYGGET ANDRE ETASJE 
Danseverksted for barn  
Bli med på folkedansverksted med Ina Maria Cyrus 
og toraderspelemann Håvard Ims. Sang, dans og 
lek med rytmer. Alle kan være med.  
Kl. 19.15, 19.45, 20.15, 20.45.  
 
UTE 
Lær å spille mablis    
 
Våre gode naboer fra Barne- og ungdomsteateret 
gjør en gjesteopptreden.    
 
«Eg strør!» Vi strør iddisar i museumshagen. 
Samler du ikke på iddisar fra før, kan du begynne 
nå!  
Kl. 19.45, 20.15  
 
Vindusverksted 
Lær å skifte glass i gamle vinduer. Museets 
håndverkere gir råd og tips til hvordan vi kan ta 
vare på Stavangers unike trehusbebyggelse. 

 
  



Program på Arkeologisk museum 
 

VED INNGANGEN 
Sjonglering og flammer med Flaks 
Sjongleringsgruppe. Varm velkomstdrikk serveres.  
 
UNDERETASJEN 
Tidsmaskinen  
Ta tidsmaskinen tilbake til steinalderen og besøk 
en steinalderboplass. Dra på fisketur i stokkebåten, 
slip grønnstein, mal korn på skubbekvern.  
 
Skinn med særpreg  
Preg lær med dine initialer i runeskrift. 
 
Besøk vikinghuset og lær å spinne en tråd på 
håndtein. 
 
KAFEEN 
Kveldsmatmeny  
Pizza, eplekake med krem, kanelboller og kakao, 
hirsegrøt. 
 
«Jeg fant, jeg fant»  
Arkeologen viser fram funn fra årets utgravinger. 
 
Bruk av moderne hjelpemidler som drone og 
GIS på arkeologiske utgravinger.  
 
Utstilling om restaureringen av Stavanger 
domkirke 
 
Da Biskop Hoskuld av Stavanger ble Luther øre  
Reformasjonsjubileet 1517 – 2017. 
 
MUSEUMSHAGEN 
Besøk vikingteltet  
mal ditt eget mel og stek hellebrød på ilden.  
 
Fyr og flamme 
Lag ild på steinalder- og vikingvis.  
 
Se smeden i arbeid i smia  

 

Besøk «steinhoggerhytta»  
Prøv deg som steinhogger sammen med 
steinkonservatoren og få vite mer om reparasjoner 
av steinskulpturer fra Stavanger domkirke. 
 
Sverdkamp med Rygene Hærkamp.  
Etterpå får store og små møte Rygene og prøve seg 
på vikingenes kampteknikk. Kl. 20.00 

 
 
 
UTSTILLINGENE 
Mjød – gudenes drikk  
Fra bier til honning til mjød. Hør mer om bihold i 
jernalderen og om bryggingen og betydningen av 
denne gylne drikken. 
 
Miniutstillinger  
«Bernhard Hansons samling – Stavangers eldste 
oldsaksamling». «Ernst Sprockhoff. 
Okkupasjonsmaktens arkeolog på Jæren». 
 
Skjult informasjon  
Avslør den hemmelige meldingen og hør hvordan 
konservatorene bruker kjemiske analysemetoder 
for å finne, lese og forstå informasjon i 
gjenstandene. 
 



Hva kan dette være?  
En nesten 3000 år gammel tregjenstand funnet på 
Sømme i Sola i 2014 er fremdeles et mysterium. 
Hva har den blitt brukt til? Hjelp arkeologen ved å 
undersøke en 3D-printet kopi og se originalen. Hør 
konservatoren forklare hvordan man redder 
gjenstanden fra å råtne bort. 
 
2. ETASJE 
Godteriverksted ved Gullkornutstillingen    
Vi lager snop med inspirasjon fra frøenes 
verden. Bli med botanikeren inn i frøutstillingen 
«Gullkorn» og få vite mer om «sjokoladefrøet» – 
kakaobønnen. 
Kl. 19.00‒21.30 

 
 
Se i mikroskop  
 
Mal ditt eget byggmel på dreiekvern.  
 
Lag et «pillefygertfrø». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vikingen forteller  
Hør spennende historier fra vikingenes verden: 
Passer for alle – både små og store.  
Kl. 19.15, 19.30, 20.45    

 
 
BIBLIOTEKET 
Skriften på veggen  
let med lommelykt etter usynlige tegn. Fine 
premier. 
 
Fargelegging for små og store. 
 
Ta en rast i biblioteket sammen 
med bibliotekarene – mat for mage og hjerne. 
 
Bokutstilling 
 
Arkeologi under nazismen med bøker bl.a. av 
Ernst Sprockhoff. 
 
AUDITORIET 
Filmer fra fortiden (vises kontinuerlig). 
 


