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Museum at an historical site
Ullensaker museum at Gardermoen is situated at one of the oldest Norwegian drill grounds, Lilleplassen, which was established
in 1740. When the new civilian airport was opened in 1998, this
marked the end of 250 years of military activity in this area.
Today there are 8 protected buildings at the museum: Kornmagasinet, Depot 148, Telthuset, Østerrikegata 13, Ballonghuset,
Rawindhuset, Posthuset and Furua. Six of the houses have their
history in relation to military activity while Østerrikegata was a
house with several apartments for working people and Furua was
a house used by people belonging to the gipsy culture.
The museum has five permanent exhibitions with the following
themes: Metereology, The daily life in a military camp, The gipsy
culture and The history of establishing the main air port at
Gardermoen. In 2009 Ullensaker museum will open a new permanent exhibition Ull`s rike – liv og virke i Ullensaker gjennom 10
000 år. This shows objects from Ullensaker and takes the visitor
through the county of Ullensaker`s history from the Stone Age till
this day.
Ullensaker museum is one of 15 departments of Akershusmuseet.
Ullensaker museum plays an important role in developing Gardermoen Kulturpark, a collaborative effort of Ullensaker museum,
SAS-museet (The Scandinavian Airline Museum) and Forsvarets
Flysamling (the collection of military airplanes).

Ullensaker museum
- en del av Akershusmuseet
Akershusmuseet er et moderne museum som gjennom utstillinger og arrangementer setter fokus på tendenser i vår egen
tid og det kulturelt sammensatte Akershus.
Ved femten ulike avdelinger gjenspeiles det mangfoldige
Akershus, fra kristianiaborgernes herregårdsliv på
Linderud Gård, storbondens stell på Gamle Hvam til husmannskår i de dype skoger på Aurskog-Høland Bygdetun.
Opplev Asker Museum med kunstnerliv og kystkultur i
vest, følg tømmerets historiske vannveier og naturreservatet ved Fetsund Lenser, ta en reise tilbake i tiden
med røyk og damp på Tertitten, eller sett deg ved pulten på
Eventyrskolen i Nes og drøm deg bort i den norske eventyrskatten, malt på veggen av kjente norske malere.
Museet har i dag 51 fast ansatte og ca. 150.000 besøkende
pr. år. Administrasjon og fellestjenester ligger på
Strømmen. Se også felles-brosjyren for Akershusmuseet, eller gå inn på www.akersmus.no
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Priser/ Prices
Barn/ honnør kr. 15,- (Barn t.o.m. fylte 16år)
Voksen kr. 30,Familie kr. 80,- (2 vokse+ 2 barn)
Grupper kr. 25,- per pers. (Minimum 15 personer)
Ved spesielle arrangementer gjelder andre priser.
Åpningstider/ Opening hours
15. jan. –14. mai: Tirsdag og torsdag kl.10-15.
15. mai – 15. sept.: Tirsdag til torsdag kl.10-15.
Søndag kl 11-16.
Åpent lørdager i juni, juli og august kl.11-16.
16. sept. – 17. des.: Tirsdag og torsdag kl.10-15,
samt på arrangementsdager i november.
Museet holder stengt vinter-, høst-, jule- og påskeferie.
Åpent etter avtale. Forbehold om endringer.
Museumsbutikk: Foruten enkel servering, selges her
spennende kunsthåndverk, bøker og husflidsartikler.
Butikken ligger i Depot 148.
Omvisninger og skoletilbud: Museet tilbyr omvisninger
for skoler, barnehager, bedrifter og foreninger. Ta kontakt
for avtale.
Utleie: Kornmagasinet fra 1814, er restaurert og leies ut til
selskaper og arrangementer i sommerhalvåret.
Kontakt museet for mer informasjon.

Ullensaker museum

Ullensaker museum, Tunvegen, 2060 Gardermoen
E-post: post@ullensakermuseum.no
www.akersmus.no, www.gardermoenkulturpark.no
Telefon: 64 82 22 52 Faks: 64 82 22 51
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Aktivitetsprogram
Følg med for detaljert program på nettsidene
www.gardermoenkulturpark.no eller
www.akersmus.no/ullensaker. Delta i spørrekonkurranse og
bli heldig vinner av introtur med Gardermoen Flyklubb!

Søndag 22.mars

Åpning av salgsutstillingen Min reise på Øvre Romerike – med
kamera og pensel, Elisabeth Breivold.
Arr.: Ullensaker kunstforening. Sted: Depot 148, kl.13.

Museum på historisk grunn

Ny basisutstilling 2009

Ullensaker museum på Gardermoen holder til ved en av
Norges eldste ekserserplasser, Lilleplassen, anlagt i 1740. Utbyggingen av hovedflyplassen markerte slutten på en 250 år lang
militær aktivitet på Gardermoen.
Området inntar en sentral rolle i norsk militærhistorie. Denne
avspeiles i de bevarte bygningene fra den gamle militærleiren.
Tunet består av følgende verneverdige bygninger: Kornmagasinet, Depot 148, Telthuset, Østerrikegata 13, Ballonghuset,
Rawindhuset, Posthuset og Furua.

Søndag 24.mai åpner utstillingen Ull’s rike – liv og virke i
Ullensaker gjennom 10 000år, i Depot 148. Tema for utstillingen er ullsokningenes liv, fra steinalderen frem til våre
dager. Raknehaugen i
Ullensaker kommune er et
viktig kulturminne i nasjonal
sammenheng, og er undersøkt gjennom arkeologiske
utgravninger. Funn fra
utgravingene presenteres i
utstillingen.

Søndag 24. mai

Folk har bodd og arbeidet
i Ullensaker i flere tusen
år. Overgangen fra fangst
til jordbruk, kristningen av
landet, etablering av Forsvaret og den industrielle
revolusjon har vært viktige
vendepunkter. Viktige har
også de langsomme forandringene vært – som nye
måter å dyrke jord og lage
mat på. Fremvinningen av jern på Eidsvold jernverk fra 1624
har vært av betydningen. Fra 1800-tallet ble samfunnsendringene mer omseggripende. Opprettelsen av hovedjernbane fra Oslo til Eidsvoll var en viktig begivenhet. Det ble født
flere barn, folk levde lengre og befolkningsmengden økte.

Torsdag 4. juni
Omvisning i utstillingen Ull’s rike – liv og virke i Ullensaker
gjennom 10 000 år, samt demonstrasjon av kokegrop.
Sted: Depot 148, 2.etg. kl. 16 og 17.
I samarbeid med Akershus fylkeskommune og Ullensaker
kommune. Museet holder åpent kl 10.00-18.30, i forbindelse
med markering av Raknehaugen. Åpen kafé.

Basisutstilingen En særdeles skiøn Excerserplads, Gardermoen
kaldet vises i Telthuset. Huset ble bygget i 1740-årene – på
den tiden da ekserserplassene lå ved kirkene. Huset ble flyttet
til Gardermoen rundt 1850, og ble brukt til lagring av telt og
militært utstyr.
En meteorologiutstilling vises i Ballonghuset og Rawindhuset. Ballonghuset, fra 1945, er spesialkonstruert for fylling av
værballonger – en virksomhet som pågikk frem til 1990-årene.
Rawindhuset ble reist under 2. verdenskrig. Navnet Rawind
(satt sammen av radio og wind) viser til rawindpeileren som
sto sentrert i bygget.
Huset Furua tilhørte tatermiljøet på Gardermoen. Det ble
bygget sist på 1800-tallet av Julius Furua, og overtatt av Ludvig
Karlsen på 1920-tallet som brukte stua som vinterbolig for sin
familie. Furua er innredet i sin opprinnelige form.
Basisutstillingen Luftfarten inntar Gardermoen - fra flyvesandsdyne til hovedflyplass vises i Depot 148 – en bygning fra
1860-tallet. Depot 148 huser temporære salgsutstillinger i regi
av Ullensaker kunstforening, samt dokumentasjonssenter. I
senteret finnes arkivalia, foto, gjenstander som avspeiler lokal
historie og historikk om hovedflyplassen.
Ullensaker museum har en viktig rolle i utviklingen av
Gardermoen Kulturpark.
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Utstillingen belyser essensielle trekk ved Ullensakers historie.
Den gamle bildesamlingen er digitalisert og tilgjengelig på
internett. På museets nettside finnes en oversikt over kulturminner i Ullensaker: Skolens kulturminnemeny.
Vi håper utstillingen vil vekke minner og skape undring omkring Ullensakers unike og lange historie.
Velkommen.

Åpning av basisutstillingen Ull’s rike – liv og virke i Ullensaker gjennom 10 000 år. Sted: Depot 148, 2.etg. kl. 11.30.
Stand, musikk, aktiviteter for barn, auksjon i regi av Ullensaker
Røde Kors. I samarbeid med Ullensaker Husflidslag, Ullensaker
Hagelag, Ullensaker Historielag, Ullensaker Røde Kors, Ullensaker bygdekvinnelag, Ullensaker birøkterlag.
Åpen kafé.
Vandreutstillingen Fremtid for håndverk.
Sted: Østerrikegata 13. Arr.: Kulturringen.

Søndag 6. september
Militærhistorisk dag. Demonstrasjoner og stand med militærhistoriske kjøretøy fra 1. og 2.verdenskrig. I samarbeid med
Historisk Militære Kjøretøyers forening avd. Romerike.
Åpen kafé.
Åpning av salgsutstilling med arbeider av Karin Kjærstad og
Ole Kjønstad. Arr.: Ullensaker kunstforening.
Sted: Depot 148, kl.13.
Utdeling av premie i sommerkonkurransen.
Søndag 8. november
Verdens Arkivdag. Foredrag.
I samarbeid med Ullensaker Historielag.
Søndag 29. november
Adventsarrangement.
I samarbeid med Ullensaker Husflidslag.
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