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 Upptäck din egen historia och lär dig mer om Tornedalen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basutställningen 

I basutställningen Möten på gränsen får du lära dig mer om Tornedalens historia från 
stenåldern till modern tid. Utöver föremålen och föremålstexterna innehåller pekskärmar-
na rikligt med fördjupningstexter, bilder och filmer.  

Utställningen Vår gemensamma älvdal 

berättar bland annat om: 

 förhistoriska fynd om de första 

människorna och deras bosätt-

ningar efter istiden fram till järnål-

dern 

 Torneås grundande 

 områdets traditionella näringar 

 handeln, mått och pengar förr i ti-

den 

 resande och upptäcktsresande i 

Tornedalen. Maupertuis och Stru-

ves gradmätningar 

 krigen som drabbat området: 

Finska kriget, första och andra 

världskriget 

 Den ryska tiden i Torneå 

 språk och dialekter i området   

I utställningen Våra gränsstäder kan man 

bland annat bekanta sig med:  

 Torneås och Haparandas stadshi-

storia 

 livet i städerna, borgerskapet och 

städernas hantverkare 

 industrin i Tornedalen, från sågar-

na och gruvorna till Outokumpu 

och Polarica 

 gränsfenomen som gränshandel, 
smuggling, tullverksamhet och mi-
gration 
 

 
Under guidningen kan man ur basutställ-
ningens digra material välja att betona 
ämnen som ingår i skolornas läroplaner.  
 

 



TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR hösten 2019 

Anna – begravd i kyrkan  

12.9.– 1.12.2019 

 

Utställningen presenterar seder, trosuppfattningar och 

lukter och dofter i samband med döden och sorgen. 

Utställningens tema, döden är en allvarlig sak och    

temat har inte blivit utslätat men utställningen är inte 

för tung för yngre besökare.   

Du kan kolla vilka fenomen man kan hitta i den virtuella 

mumien. Utrustningen är lämplig för barn som är tolv år 

och äldre.  

I samband med utställningen finns en kotnadsfri    

workshop. I workshopen får du höra om tradioner   

relaterade till begravningskarameller och sorgknappar. Workshoppar är riktat till två olika åldersgrupper,  

4-7 och 8-11 år. I workshopen kan du pyssla din egen begravningskaramell eller sorgknapp. Med guidningen 

och workshoppen tar besöket ca 45-60 min.  

 

Grupper är också välkomna! 

Boka gärna en tid för ert besök med en större grupp för att undvika trängseln.   

 

 

Jul på museet 10.12.– 5.1.2020  

 

Det finns julstämning i Tornedalens museums   

basutställning under jultiden. Julbordet är dukat 

fram på pörten och på guidningen får man veta hur 

man firade jul förr.   

 

Julig workshop 

Man kan boka en funktionell workshop tillsammans 

med guidningen. I workshoppen kan man            

förberedera julen, t.ex tillverka bivaxljus och     

julpyssla. Ett besök med guidning och workshop tar 

ca 45-60 minuter.    

 



 

Boka ditt besök! 

 

Guidade besök på museet är kost-

nadsfria för skolorna i Torneå och 

Haparanda. 

Museet tar även emot skolgrupper 

utanför museets ordinarie öppettider, 

från klockan 8 finsk tid. 

 

För elever i klasserna 1–3 rekommen-

deras en besökstid på ca 45 minuter 

med en inledande guidning på drygt 

30 minuter varefter eleverna under 

den återstående tiden på egen hand 

bekantar sig med museet. För äldre 

elever kan guidningens längd variera 

från en till en och en halv timme. 

 

Guidningar i museet kan bokas till 

basutställningen och de skiftande ut-

ställningarna. För yngre elever re-

kommenderar vi en kortare guidning 

i en del av museet. För äldre elever 

kan guidning av museets hela utbud 

sammansättas efter önskemål.  

 

Bokningar och förfrågningar:  

Museireceptionen 

telefon: +358 50 597 1559 

 

Kansliet 

telefon: +358 50 597 1564 

 

e-post: maakuntamuseo@tornio.fi 

 

Meddela oss gärna i förväg om ert 

gruppbesök även om guidning inte 

önskas. 

 

TORNIONLAAKSON MAAKUNTAMUSEO – 

TORNEDALENS MUSEUM  

Torikatu 4  

95400 Torneå 

www.tornio.fi/tornionlaaksonmuseo 

www.merilapinmuseot.fi/sv 

www.facebook.com/ 

Tornionlaaksonmaakunta-

museo.Tornedalensmuseu 

 

mailto:maakuntamuseo@tornio.fi

