
 

 

  

Barn och studerande på åländska daghem och skolor, besöker kostnadsfritt Ålands konstmuseum samt Kulturhistoriska tillsammans med sina 

respektive pedagoger, assistenter eller grupphandledare.  

Även visningen och det pedagogiska materialet är gratis. 

Boka in ert besök redan idag.  

 

Museipedagog Katarina Damm 

tel. 018-25424  

Mail: katarina.damm@regeringen.ax 

 

 

 

oktober-december 2021 

 

SISTA CHANSEN! 

”den andra huden” 

Pågår ännu till 24.10.2021 

 

I utställningen möts verk av Barbro Erikssons och 

klädesplagg som sällan visas ur museets textilsamling 

utvalda av textilkonservator Susan Hannusas. Det handlar 

om de plagg som burits så nära vår kropp att de blivit som 

en andra hud. Vilka historier finns insydda i klädesplaggen 

och vilka minnen väcker de hos betraktaren?  

  

 

 

 

Slaget om Bomarsund i litografier 

5.11.2021 – 6.2.2022 

 

Sommaren 2021 donerade Ålandsbanken sin samling av 

litografier, som beskriver slaget om Bomarsund, till Ålands 

museum. Utställningen visar ett urval från samlingen och 

berättar om processen bakom skapandet av litografierna 

och i vilket syfte de framställdes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk på detta när du besöker oss: 

Skjut upp ditt besök om du har förkylningssymptom /Visa hänsyn och håll avstånd inne i museet/ Håll god handhygien 

Hjärtligt välkommen att besöka våra utställningar. Tillsammans värnar vi om allas hälsa. 
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Bruno Liljefors, Katten Jeppe i solsken, 1884, opd.  

 

oktober-december 2021 

  
 

 

Pågår ännu till 7.11.2021 
 

Blickar man tillbaka ett århundrade har mycket skett, 

både sådant vi minns med glädje och sådant vi minns 

med sorg. Varje händelse lämnar ett avtryck i minnet 

och även synliga spår. I denna utställning vill vi blicka 

tillbaka och reflektera över detta. 100 år 100 verk visar 

ett potpurri av den åländska konsthistorien under 100 år 

där man kan uppleva allt från mellankrigstidens 

strömningar till ismerna och dagens influenser i 

samklang med historiska och lokala händelser. 

 

 

ANDERS WIKLÖFS KONSTSAMLING FRÅN ANDERSUDDE  
25.11.21-27.2.22 

 
Som en del av Åland 100 firandet kommer kommerseråd Anders 

Wiklöfs konst från Andersudde att visas på Ålands konstmuseum 

och alla får den unika chansen att ta del av ett urval ur hans 

fantastiska konstsamling! Anders Wiklöfs konstintresse väcktes 

redan på 1980-talet och det första stora inköpet han gjorde var 

Aftonarbete i en åländsk stuga av Karl Emanuel Jansson. Idag 

finns det flera hundra verk i hans samling och i denna utställning 

visas ett flertal av dessa mästerverk. 
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Museipedagogik för skolor och daghem 

 

Museiambulansen besöker kostnadsfritt skolor och daghem, 

och erbjuder följande lektioner:  

• Stenålder – mat, djurliv, boplatser, leridoler och 

forskning. 

• Bronsålder till vikingatid - livet på gården, 

hantverk, handel och resande.  

• Medeltid – livet i slott och bondgård. 

• Stormaktstiden 

• Allmoge och postforsling över land och hav. 

• Skolmuseet Vårdö, en skoldag 1920 (maj-

september)      

• Den åländska självstyrelsen 1921-1922, 

händelserna som formade den åländska 

självstyrelsen.  

• Åländska konstnärer  
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