MiA - Museene i Akershus

Opplevelser som gir mening

Familieaktivitet på skinner
TERTITTEN
Urskog-Hølandsbanen, populært kalt Tertitten, er en museumsjernbane på Sørumsand utenfor Oslo, hvor du kan få nærkontakt
med majestetiske, kullfyrte damplokomotiv fra en svunnen
tid – fra den gang jernbanen var den viktigste transportåren! I
desember kan du reise deg til litt ekstra julestemning, med en
spennende togreise og tur med hest og vogn!
LOMMEDALSBANEN
Lommedalsbanen i Bærum kalles «Det lille toget i skogen»,
og er en museumsjernbane bygget for å vise bruken av ulike
typer anleggsjernbanemateriell. Her får du oppleve en h
 eller
ukjent del av anleggshistorien, og på 1000 meter skinner kjører
toget g
 jennom hele sommerhalvåret. Få også med deg den
tradisjonelle juleturen med besøk hos Lommedalsbanens
nissefamilie!

Krig og kritikk
GRINIMUSEET
Arbeidet med å utvikle det nasjonale krigsminnet Grini for
fremtiden er viktig, og ved dette museet formidles krigshistorie
og relevante dagsaktuelle temaer til dagens unge – gjennom
både levende formidling, gjenstander og moderne teknologi.
Grinimuseet åpner i 2020 med nye utstillinger.
ULLENSAKER MUSEUM
Vil du vite mer om hva som skjedde i Trandumskogen under
andre verdenskrig? Ved Ullensaker museum formidles temaer
som spenner fra krigens dystre hendelser til det hverdagslige, og
favner glemte historier fra nærområdet. Her finner du arrangementer for hele familien. Det er omvisninger i Trandumskogen,
og på selve museet finnes utstilling om skogen.
AVISTEGNERNES HUS
Avistegnernes hus er et spennende og kreativt møtested
for tegnere, og et galleri for ytringsbasert kunst. Her vises

både a
 vistegning, tegneserier og annen illustrasjonskunst,
som plakater, politiske kommentarer og satire, portretter og
karikaturer, samt retts- og teatertegninger. Både historiske
og samtidige tegneutstillinger vises jevnlig i galleriet.

Farefulle yrkesvalg
ROALD AMUNDSENS HJEM
Hjemmet til Roald Amundsen står fremdeles slik som han
forlot det da han forsvant i isødet i 1928. I dette vakre huset
ved B
 unnefjorden planla og forberedte Amundsen flere av sine
største polare bragder – som erobringen av sydpolen i 1911 og
gjennomseilingen av nordøstpassasjen 1918–1925.
FETSUND LENSER
På museumsområdet ved Fetsund Lenser, finner du mange
gjenstander som er forbundet med virksomheten ved lensene.
Dampslepebåten DS «Gahn» ligger under tak på Viubanen, og
fløtingsmuseets hovedutstilling forteller historien om tømmer
fløtingen, og om anleggene på Bingen og Fetsund. Benytt
sjansen til å få et historisk innblikk i tømmerets vei fra skogen
til kysten!

Storgårder
LINDERUD GÅRD
Denne gården er en perle i Groruddalen, og har historie helt
tilbake til middelalderen. Etter statsråd Mathiesens død i 1953
ble gården vernet, og bygningen rommer i dag kunst- og møbelsamlingen «De Mathiesenske Samlinger». Gården er åpen for
omvisninger og konserter store deler av året, og har også et av
landets best bevarte historiske hageanlegg.
GAMLE HVAM
Gamle Hvam museum er et innholdsrikt museum med
utstillinger og bygninger knyttet til landbruk, håndverk og
bondekultur på Romerike. Her finnes også en plantesamling av
innsamlede hageplanter fra hele Østlandet. Gamle Hvam byr på
kulturhistorie i friluft med opplevelser for hele familien!
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Kunstnersjeler og fritenkere

Livet i vann

ASKER MUSEUM
Asker museum, Valstads samlinger, ligger i Kunstnerdalen på
Hvalstad i Asker. Hjertet i museet er kunstnerhjemmene til Tilla
og Otto Valstad og Hulda og Arne Garborg. Museet har også
en frodig, barokkinspirert hage med dyreskulpturer av Anne
Grimdalen, en mangfoldig samling av hus og gjenstander – og
både faste og skiftende utstillinger.

OSLOFJORDMUSEET
På Oslofjordmuseet kan du oppleve utstillinger og aktiviteter
knyttet til fritidsbruken av Oslofjorden. Her kan du se et
utvalg Oslofjordens fritidsbåter gjennom tidene, lære om
marin forsøpling og vannrensing – eller hva med å ta en
rotur i simulator? Bygg strikkbåter og test dem i et innendørs
basseng, eller i fjorden rett utenfor! Her på Vollen i Asker, finnes
opplevelser for alle aldre!

STEIN SKOLE (Nes samlinger)
«Eventyrskolen» er en opplevelse for både barn og voksne!
I 1930-årene ble Stein skole utsmykket av kjente norske
kunstnere, bl.a. Reidar Aulie, Dagfinn Werenskiold og Henrik
Sørensen. De omskapte skolens interiør – og skapte en
fantasifull og fargestrålende ramme rundt undervisningen.

Klima

Et sunt inneklima uten
muggsoppsporer, fukt,
bakterier og støv.

Kjøling

SDV Klima har kulde og
varmepumpekompetanse for
å møte våre kunders behov.

BESØKSSENTER VÅTMARK NORDRE ØYEREN
Dette oppdagelsessenteret for barn og unge har mange
spennende utstillinger og aktiviteter. Området rundt besøkssenteret og på Blikomøya er naturskjønt, med Glomma som
nærmeste nabo og flott utsikt mot deltaområdet i Nordre Øyeren
naturreservat. Her er det gode muligheter for ulike aktiviteter, lek,
piknik og rekreasjon, og inne finnes det utstillinger fra lokal fauna
og flora.

Vedlikehold

Vi kan tilby forvaltning,
drift og vedlikehold (FDV)
av klimanlegg.

Sofiemyrveien 6 F, 1412 Sofiemyr • Tlf. 66 89 29 10
E-post: klima@sdv.no • www. sdv.no

Råd og veiledning
Vi kan gi råd om hva du
bør gjøre for å få et best
mulig inneklima.
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Tro mot orginalen

VI GJENSKAPER
ANTIKVARISKE
VINDUER OG DØRER

BDO er et rådgivnings- og revisjonsselskap, som med
høy kvalitet i leveransene og et oppriktig engasjement for
mennesker, næringsliv og samfunn, skaper og sikrer verdier.
Ta gjerne kontakt med oss for en prat.
64 84 68 00 - romerike@bdo.no
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Designelementer

Å finne den rette gaven kan

Du bestemmer selv verdien på

være en skikkelig utfordring.

gavekortet fra De Historiske

Slik har det nok alltid vært.

(minimum 500 kroner). Kortet

For hva gir man egentlig til

er gyldig i ett år fra det skrives

de som har alt? Eller til de

ut.
Gavekort fra De Historiske

som sier de ikke ønsker seg
noe? Et eller annet må du jo gi.

kan kjøpes direkte ute hos

Løsningen er ganske enkelt et gavekort fra De Historiske.
Dette er en presang som kan benyttes på 63 hoteller, 24

våre medlemmer eller på;
www.dehistoriske.no/gavekort/

spisesteder og 1 historisk skip. Steder som byr på nydelig
mat og uforglemmelig
vertskap. I tillegg kan du
bruke det ved kjøp av
våre populære
kortferier.
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