
 

 

 

 

 

DUKKEHJEM 
MUSEUM PÅ 

TOTEN 

mer enn bare dukker – til glede 
for både gammel og ung 

LES MER PÅ SIDE 2 

 

HISTORIEN 

Ett lite innblikk i historien 
om Dukkehjem Museum 

LES MER PÅ SIDE 3 

 

 

ET DUKKEHJEM 
PÅ KAPP 

En reise tilbake i tid 

LES MER PÅ SIDE 3 

 

  

V ELKO M MEN  

Dukker, leker, skolesaker 
porselen, bilder, mugger,  
biler, tog, bamser, butikk 
OG MYE MER …. 

Du finner oss på Kapp i 
Østre Toten. Mer info på 
våre nettsider; 

 www.dukkehjem.no 

Åpent i hele Juli 12 – 16 
untatt mandager.  

Vestadgutua 1-3, 2849 Kapp 

 

Museum og Butikk 
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 DUKKEHJEM 
  

 Museum på Kapp  
    

 I 1990 kjøpte Gudrun og Odd Langdalen eiendommen Nordby på Kapp i Østre 

Toten kommune. Hele 6 år tok det å forvandle stedet til en idyllisk perle, og et 

eventyrlig dukke- og leketøymuseum, - et lite paradis på Toten. Siden 

åpningen i 1996 har Dukkehjem-museet på Kapp stolt kunne vise frem en 

overveldende antikvarisk samling av – dukker- leker- porselen, bilder, 

skolesaker, kirkegjenstander – håndarbeider - bruks- og pyntegjenstander fra 

et par århundrer tilbake. Den eldste dukken stammer så langt tilbake som fra 

midten av 1700-tallet.  

 

I 2005 overtok datteren Camilla Langdalen, og samboer Thomas Kristiansen 

hele driften, og sørget for å videreføre historiene og tradisjonene. De holder 

fremdeles på i dag, med innspill fra eieren selv, Gudrun Langdalen. 

 

Dukkehjem-museet fortoner seg også som en drøm for de besøkende, og en 

opplevelse til glede for både store og små gjester. I tillegg til museumsdelen er 

det også innredet en trivelig, original og lun kafe med salonger av gammel 

årgang med servering av nystekte vafler, kafe, is og brus. Museumsbygningen 

er omgitt av et idyllisk hageanlegg med paviljong, bro, bekk og de tre bukkene 

bruse.  

 

Blant de tre bukkene Bruse, og trollet under brua kan du glede deg over 

utstillinger av leker, dukker, biler, gamle drakter, muggesamlinger, skolestue 

og kirkerom m.m. Nyt nystekte vafler og kaffe i en atmosfærisk kafe, eller på 

selve tunet ved vann-dammen. Vår bruktbutikk er som oftest åpent samtidig. 
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En reise 

tilbake i 

tid 

  

ET DUKKEHJEM PÅ KAPP 
KORT OM HISTORIEN 
 

Gudrun Langdalen vokste opp i trange kår i Kolbu på 

Østre Toten. Dukke- og leketøysaker fikk hun ikke som 

liten, men det tok hun igjen i voksen alder. Etter et møte 

med en amerikaner på 1960 tallet som anbefalte henne å 

samle dukker og leketøy bestemte hun seg for å samle. 

Dette var begynnelsen på en nærmere 40 år lang intens 

jaktsamling av dukke- og leketøysaker. Gudrun giftet seg 

med Odd Langdalen i 1955, og ektemannen elsket sin 

kone høyt, og støttet henne i samleinteressen. Hennes 

trofaste mann kjørte henne gladelig land og strand rundt 

på auksjoner og markeder. En blid kone var alt han 

ønsket seg. Blid og glad ble også Gudrun da hun, og 

ektemannen i 1990 kjøpte eiendommen Nordby på Kapp 

i Østre Toten kommune for 

å endelig kunne realisere 

hennes drøm om eget 

leketøymuseum. Nærmere 

40 års samling skulle endelig få sin egen plass. 

 

Etter seks lange år var endelig 

alt på plass, og våren 1996 åpnet 

dukke- og leketøymuseet sine 

dører for besøkende, til glede 

for eierne og gjestene! 

 

I dag drives Dukke- og leketøy museet samt brukt- og 

antikvitetsbutikken av Camilla Langdalen og 

svigersønnen Thomas Kristiansen. Sjefen, Gudrun 

Langdalen har rundet 90 år, og er fremdeles lidenskapelig 

opptatt av gamle ting, og våre besøkende, og kunder. 

Odd Langdalen gikk dessverre bort i 2000, men hans 

minne lever fremdeles på Kapp. 

 

“Vi er opptatt av at våre besøkende skal føle seg 

hjertelige velkommene, og være fornøyde med hele 

opplevelsen hos oss. Vi har enormt mye å vise, og 

tilbakemeldingene er utelukkende positive.” - Camilla 

Dette er stedet for dem 

som vil gjenoppleve 

barndommen, de som 

interesserer seg for 

antikviteter og de som 

ønsker en annerledes 

opplevelse. Dukke- og 

leketøymuseet på Kapp 

på Toten er nemlig noe 

helt utenom det vanlige. 
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INFORMASJON 
 

ET LITE PARADIS PÅ TOTEN! 

En opplevelse for store og små gjester! 

 

- Dukker – Leker – Håndarbeider – Porselen – 

Bilder – Skolesaker – Kirkegjenstander -Bruks- 

og pyntegjenstander – Bruktbutikk 

 

 

ÅPENT TIRSDAG TIL SØNDAG FRA KL 12 – 16 I JULI 

Grupper etter avtale i "sommer"-sesongen. 

 

Dukkehjem Museum og Butikk  

Vestadgutua 1-3, 2849 Kapp. 

 

   Idyllisk hageanlegg med paviljong, bekk og tre bukkene 

bruse. Koselig kafe med salonger av gammel årgang! 

 

Mer info på www.dukkehjem.no 

 

HJERTELIG VELKOMMEN      

 

 

 


