ÆRESTAVLEN

Åbningstider:

Ærestavlen blev skabt for at familier
og venner kan mindes de danske
indvandrere som kom til Amerika.
Næsten 4000 indvandrere er
anerkendt på væggen og deres
historier er vigtige for den voksende
beholdning af
familiehistorier på
museet og
centeret for
slægtsforskning
og historie.

Mandag-Fredag kl. 9-17

”SE VORES SAMLING”
”Se vores samling” indeholder
næsten 34000 genstande og næsten
46000 billeder. Disse tal bliver hver
dag højere eftersom museets kurator
af samlingen, bibliotekets personale,
de danske og de amerikanske
praktikanter tilføjer genstande og
tekster til samlingen.

THE DANISH IMMIGRANT MUSEUM

Lørdag kl. 10-17
Søndag kl. 12-17
Lukket Thanksgiving, Juledag,
Nytårsaftensdag, Påskedag
Priser
Voksne: $ 5.00

2212 Washington Street

Børn (8-17 år): $ 2.00

Elk Horn, IA 51531

Særlige familie- og gruppepriser

TLF: (712) 764-7001

Fri adgang for medlemmer

FAX: (712) 764-7002

Særlige begivenheder:

EMAIL: info@danishmuseum.org

Tivolifest (Maj)

HJEMMESIDE:
www.danishmuseum.org

Sankt Hans Aften (Juni)
Julefest (November)

Et internationalt kultur center
Det danske immigrant museum deler

E-NEWSLETTER:
Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev
på vores hjemmeside!

kultuarven og den stadige indflydelse af dansk
kulturs bidrag fra Danske indvandrere, deres
efterkommere og danskere, der er bosat i
Amerika.

BIBLIOTEK OG
SLÆGTSFORSKNING

Danish Roots,
American Branches

Centeret for slægtsforskning og historie
er museets bibliotek for forskning. Det
åbnede i 1996 og har siden da hjulpet
mange mennesker i USA og Danmark
med at finde forbindelser til deres fortid
og deres danske forfædre såvel som
fundet manglende familiemedlemmer
for danske og amerikanske forskere. I
centeret for slægtforskning kan man
finde en betydelig samling historie og
baggrunds materiale i forbindelse med
danske indvandreres bosættelse og
institutioner samt danske amerikanere.
For nye såvel som erfarne
familiehistorikere er der hjælp at hente
til dansk slægtsforskning.
4210 Main Street, Elk Horn,Iowa
Email: genealogy@danishmuseum.org
Telefon: +01 712 764 7008

JENS DIXEN HYTTEN

BEDSTEMORS HUS

Denne lille hytte blev bygget sidst i
1890erne af en indbygger fra North
Dakota. Jens Dixen var en lærer og
åndelig leder, som i 1901 flyttede ind i
hytten og begyndte at undervise drenge
fra området. De blev kaldt ”Shanty Boys”.

Det charmerende victorianske hus blev
bygget i 1908 af den danske indvandrer
Jens Otto Christensen. Det er blevet
restaureret i den originale stil og er
registreret i det nationale register for
historiske steder. Her er der mulighed for
at besøge en bedstemors hus, som det
var for 20 år siden eller helt tilbage for 80
år siden. Her kan man høre den utrolige
historie om ejeren, som byggede huset, og
grunden til at han aldrig selv boede her.

JENS JENSENS PRÆRIEPARK
Jens Jensen var en indvandrer fra
Danmark, som bosatte sig i Chicago og
banede vejen for landskabarkitektur kaldet
”prærieskolen”. Han er kendt for at benytte
lokale beplantninger og efterligne de
naturlige omgivelser.
2105 College Street, Elk Horn, Iowa

Bibliotekets åbningstider:

Åbningstider for Bedstemors Hus

Sommer: (1. maj- 31. oktober)

15. maj - første mandag i september

Tirsdag-fredag kl 9-17

kl 13-16, eller efter aftale.

Lørdag kl 10-17
Vinter: (1. november- 30. april)
Tirsdag-fredag kl 10-16

