
 

 

Norsk Utvandrermuseum 
Lørdag 17. juni 2017 

 
Vi starter fra Drøbak kl. 09.00 og fra Ås Stasjon kl. 09.20. 

Vi kjører mot Norsk Utvandrermuseum som har adresse Ottestad like sør for Hamar. 

Vi starter besøket med servering av kaffe og kringle. 

Norsk Utvandrermuseum er landets eneste landsdekkende museum viet den norske 

utvandringen til oversjøiske land. En vandring gjennom friluftsmuseet viser oss livet til de 

norske nybyggerne i det amerikanske Midtvesten på 1800-tallet. Her finner vi også den 

norske utvandringens minnekirke, bygd i Minnesota i 1896.  

Museet rommer varierende utstillinger. Hver sommer arrangeres Utvandrerfestival: Foredrag, 

konserter og minnegudstjeneste for norske utvandrere verden rundt.  

Emigrantmuseet er et spesialmuseum for hele landet som gjennom dokumentasjon og 

forskning skal øke kunnskapene om emigrasjoner og om norsk utvandring spesielt, dens 

bakgrunn og forløp, utvandrernes kulturelle 

utvikling i innvandringslandet og deres 

forhold til Norge og norsk kultur. Museet skal 

samle og oppbevare historiske kildemateriale 

og formidle forskningsresultater bl.a. gjennom 

utstillinger og publikasjoner. 

Etter serveringen blir det en guidet omvisning 

i Friluftsmuseet.  

”Kindredhus” er det lille huset som norske 

nybyggere tømret i 1873 i North Dakota. 

Dette ble brukt som både kirkehus, 

postkontor, kommunehus, samfunnshus, 

eiendomskontor, skole og prestebolig.  

Sammen med vår guide skal vi også få se de andre utvandrer-husene, som er brakt tilbake fra 

Midtvesten av Amerika. Alle husene er satt opp i den flotte museumsparken ved Mjøsstranda. 

Omvisningen ender i den norske utvandringens minnekirke; Oak Ridge, kirken fra 1896. Den 

ble satt opp igjen og vigslet på Norsk Utvandrermuseum i 2002. Etter en interessant 

omvisning bruker vi litt tid på egen hånd. Nå kjører vi til Løiten Brænderi, hvor vi skal få 

servering på Løiten Kafe. Her kan vi velge mellom Elgkarbonader eller ovnsbakt kylling til 

hovedrett og dessert enten karamellpudding eller tilslørte bondepiker. 

Hvis ønskelig og det er i åpningstiden kan vi sette av litt tid her slik at det blir mulighet for å 

besøke Løiten Lys og de andre butikkene som er her. 

 

Påmelding:  Bindende påmelding til Eva Bliksvær mob.nr. 979 34 565 innen 21.mai. 

 

Pris pr. person: kr. 500,-. Betales i nettbank eller ved bussen. 

 

Prisen inkluderer: Busstransport 

   Mat 

   Inngang og guidet omvisning på Norsk Utvandrermuseum 

      

Total kjørelengde: 320 km – ca. 11 timer 

 


