
START: 
Krigen er over, og du vil 
hjem for å gjenreise hus 
og liv. 
For å få hjemreisetillatelse 
og starte spillet må du 
kaste høyere enn 3 med 
terningen.

Båten er full. 
Vent to omganger. 

Du fikk plass på båten. 
Ekstra kast! 

Du klarte å snike deg 
med som blindpassasjer 
på hurtigruten. 
Rykk 6 frem. 

Det er ikke behov for 
jordmødre. 
Gå 4 tilbake. 

Din onkel har ledig seng i 
brakken sin. 
Du kan klatre opp stigen! 

Båten din har fått 
motorstopp. 
Vent en omgang på nye 
deler. 

Hyre ledig for erfaren 
styrmann. 
Opp stigen med deg!

Du har erfaring som 
snekker og god fysikk. 
Klatr opp stigen. 

Båten din har blitt 
rekvirert av myndighetene 
til syketransport. 
Gå ned trappen. 

Din kone har fått 
tuberkulose. Du må reise 
tilbake for å ta vare på 
familien. 
Tilbake til start.

Grunnmuren din står enda. 
Ekstra kast! 

Det er lang 
behandlingstid på nye 
søknader. 
Vent en omgang. 

Stopp i Tromsø for avlusning. 
Vent en omgang... 

Du har fått plass 
i ei brakke gitt 
av Tønsberg by.
 
Gratulerer og 
god tur opp 
stigen!

Minefare!! 
Gå ned trappen. 

Stort behov for erfarne 
mineryddere i Finnmark. 
Rykk frem 4.

Du er pålagt militærtjeneste. 
Gå ned trappen.

Du får tildelt arbeidskraft. 
Rykk opp stigen! Midnattssolen kommer. 

Arbeidsdagen er lengre. 
Rykk 5 frem.

Alle brakker er opptatt. 
Reis tilbake til start.

Byggesøknaden din henger 
fast i byråkratiet. 
Gå 10 tilbake. 

Byggesøknad godkjent. 
Klatre opp stigen!

Amerikapakker er 
ankommet! 
Klatre opp stigen for å få 
pakken din.

Du har vært utsatt for en 
ulykke på havna. 
Reis tilbake til start. 

Det er uvær og arbeidet 
må stoppes. 
Gå ned trappen. 

Et lass materialer har 
drevet inn med tidevannet. 
Ekstra kast! 

Det ble for kaldt i teltet da 
snøen kom. 
Gå ned trappen for å vente 
på brakke... 

Du har fått arbeidsplikt på 
leir for tvangsevakuerte i 
Hedmark. 
Vent en omgang.

Materialet er vått. 
Du må vente en omgang. 

MÅL! 
Huset er gjenreist!

Finnmarkskatten har 
finansiert 100 nye 
brakker. Du har nå plass 
til familien din. 
Opp stigen!

Du får låne naboens 
badekar. Ferdigattesten er 
godkjent! 
Klatre opp stigen!

Barna dine får reise til Sverige! 
Det blir mer tid til snekring for 
deg. Opp stigen!
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Hei!

Her kommer det oppdaterte skoleprogrammet for våren 2017!

I oktober åpnet vi ei ny utstilling med fokus på gjenreisningen av Finnmark; «Til Lykke med 
Freden».  Hovedvekten av formidlingstilbudet dette semesteret er knyttet til denne utstillin-
gen, men vi har også andre aktiviteter å by på til våren. 

Museet kan brukes i alle fag, det er kun fantasien som stopper for kulturarvens inntog i lære-
planen. Vårt hovedmandat er å utvide kunnskapen om tvangsevakuering, nedbrenningen og 
gjenreisningen av Finnmark og Midt-Troms. Perioden vi skal dokumentere og formidle fra 1930 
-1960 er langt mer enn bare dette. Fagtilknytningene er mange: emnet innfatter antropologi, 
design, arkitektur, norsk, arkeologi, psykologi, samfunns- og samtidshistorie, ideologihistorie, 
politikk og utviklingen av det moderne samfunn. Vi ønsker å tilby et skoleprogram som i stør-
re grad er knyttet til fagplanen. programmene skal også gi elevene forståelse av kilder som 
gjenstander, tekst og bilder, samt en forståelse for museet som en faglig hukommelsesbank og 
dialoginstitusjon.

De lokale og regionale forholdene gir også en grobunn for å forstå både nasjonale og inter-
nasjonale forhold, og en mulighet for å knytte Finnmarks historie med hendelser i resten av 
verden.

Jeg håper programmet vil falle i smak og at vi sees i løpet av våren!
Med Vennlig hilsen
Maria Stephansen, Museumsformidler
Telefon: 78 40 29 35. 
e-post: maria.stephansen@gjenreisningsmuseet.no

Praktisk informasjon:

Alle skoleklasser er velkommen til å benytte våre faste utstillinger som et utvidet klasserom uten 
kostnader (skolene må selv dekke transport). 
Matpakke kan spises i vår kafé i forbindelse med besøk på museet.
Bruk av museet krever påmelding per mail eller telefon.. Dersom skolene kontakter museet i god 
tid i forveien er det lettere å tilpasse besøket den enkelte klasse. 
Lærerne har ansvaret for å holde elevene i ro under besøket. 

Følg oss gjerne på facebook, eller bli medlem av vår gruppe – gjenreisningsmuseet-forum for 
skole. Her vil oppdateringer om aktiviteter, artikler, foredrag og lignende legges ut..



1945 var et år som rommet store kontraster i Finnmark. 
I det frigjorte øst hadde en sivil administrasjon fått fot-
feste, mens i vest fortsatte ruineringen. 
Hele Norge avr blitt et flykntningemottak for en hjem-
løs befolkning. Gjenoppbyggingen av Finnmark ble et 
nasjonalt anliggende, og var igang alt før brannene 
var slukket. I denne utstillingen ser vi på hvordan over-
gangen fra ookkupert til frigjort ble gjennomført, og 
noe av det planleggingsarbeidet som ble lagt ned for 
å gjenoppbygge fylket.

Til Lykke med Freden
-  perspektiver på den første gjenreisninga

8. - 10. trinn: Minnearbeid og kildekritikk 
– et verksted der elevene får selv jobbe med atuentiske kilder og reflekte-
re over historien 

tid: 2 timer.

6. trinn: Spor etter fortida i kilder. 
Et opplegg som gir elevene innsikt i hvordan 
arkiver kan brukes i forskning. Hva lærer vi om 
fortida ved hjelp av det 
materiellet som har blitt tatt vare på?
tid: 2 timer

3.- 7. trinn: Stedsplanlegging
Hvordan bygger man en god by? Hvilke ting 
må man tenke på når man skal planlegge?
Et verksted om stedsplanlegging - 2 timer

1. og 2. trinn: Gjenreisningsarkitektur
Vi snakker om arkitektur og bygger vårt eget gjenreisningshus i papir.
1 t 30 min

Omvisning:
Vi tilbyr omvisning i utstillingen tilpasset 
for alle trinn. Varighet: 40 min

Omvisning med verksted:
Vi tilbyr opplegg med omvisning og verk-
sted i utstillinga tilpasset alderstrinn.



Opplegg knyttet mot fagplan og utvalgte trinn:

NYHET: Spesialopplegg for 9 trinn! 
Tilbys i uke 9 og 10!
2 verdenskrig med fokus på Finnmarks krigs-
historie. 
2, 5 t med foredrag + omvisning + verksted

2. trinn: Arkeologi på fagplanen. Her kan elevene besøke museet og stein-
alderrommet. Vi prater om hva en arkeolog gjør og hvordan han arbeider. 
Varighet: 45 min

4. Trinn: Hva er et museum? Hvordan jobber man på et museum? Hvorfor 
har man museum? – elevene får bli kjent med hvordan vi jobber på et muse-
um og hvorfor det finnes museer. De følger et objekts vandring fra hverdags-
gjenstand til museumsartefakt. Varighet: 2 timer

Etter påske:

4. trinn: Gåtefulle Forsøl. Steinalder og kulturminner i Forsøl. DKS-opplegg, 
Juni

5. trinn: Fiskeredskaper i naustet på Fuglenesodden. Vi ser på utviklingen 
av redskapsteknologi i fiske. 

7 trinn: «På flukt» med utgangspunkt i Finnmarks historie, og samtidens kon-
flikter jobber vi med tema om å være på flukt. Menneskerettigheter og det 
«å vente» er hovedtemaer. Tilbud etter påske:



Vi kan tilby i museets hovedutstillinger (med eller uten formidler): 
Hovedutstilling: Krig, evakuering, gjenreisning. Utstillingen kan brukes som ramme til skolens 
eget opplegg.

Telemuseet: Historikk over telekommunikasjon, - fra morse til mobil. Museet kan skaffe egen 
guide, - ta kontakt. Mer informasjon og forslag til tema finner du på hjemmesiden.

Fuglenesodden friluftsmuseum: Gjenreisningshus og naust, Melkøya-familiens liv, Skansen 
forsvarsanlegg, heksebrenning. Fin ramme rundt eget opplegg fra skolen. Ta kontakt i for-
kant med museet for å få komme inn i husene.
 

Tips: Kulturminner i nærmiljøet  
Natur- og kulturminner kan brukes i forbindelse med temaer som elevene arbeider med 
innenfor ulike fag. Og ikke minst; være ute, bli kjent med historien i nærmiljøet. På vår 
hjemmeside legges det i mars ut temahefter til fri bruk for de ulike turene.
Gammelveien: Middagsstanga, klinkastupet, jansvannet, trelleborgsveien 
Sikk-Sakkveien/parken: musikkpaviljongen, fontenen, Ole Olsen
Fuglenesodden: Meridianstøtta, kullkranen, Skansen, fyret, gjenreisningshus.
Kirkegårdsbukta: kultursti, hustufter, steinalder

Hele året:
Gjenreisning 
5. trinn: Gjenreisningsarkitekturen – en del av vår arkitektoniske kulturarv. Vi 
beskriver særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligner med norske/
internasjonale stilretninger. Vi lager enkle skisser av bygningenes særpreg.
9. trinn: Gjenreisningsarkitekturen som et særpreget fenomen i nasjonal arki-
tekturhistorie. 
1. – 7. trinn: Vi ser på husene og bygger vårt eget gjenreisningshus i papir
- Omvisning med fokus på gjenreisningsarkitektur og tanken om å bygge «et 
bedre samfunn»

2. verdenskrig og Evakuering:
3. trinn: Historier om flukt. Gjennom fortellinger blir barna kjent med regionens 
egen flyktningehistorie. Eventyrstund i hula. 
Mellomtrinnet: «Min koffert er lastet med» Ka skal vi pakke når en koffert skal 
romme hele livet ditt?
Alle trinn: Foto som historieforteller – Med utgangspunkt i noen bilder fra eva-
kueringen skal elevene få skape sine egne historier.

Kulturminner: 
Alle trinn: Fuglenesodden – gamle levekår. Naustet som arbeidsplass.

Samisk kultur:
1.trinn: I samestuen prater vi om livsgrunnlag, og om det å ta vare på tradi-
sjoner. Elevene får designe sin egen kofte.


