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Information
Län: Norrbotten
Kommun: Haparanda
Kategorier: Museer
Position: 65.8459,24.1423

Kontaktuppgifter
Tel: + 358 50 597 1559
E-post: maakuntamuseo@tornio.fi
Hemsida:
http://merilapinmuseot.fi/sv/utstallningskalender/tornedalens-mus
eum
Facebook:
https://www.facebook.com/Tornionlaaksonmaakuntamuseo.Torne
dalensmuseum

Beskrivning
Det kulturhistoriska museet ställer ut tornedalsk historia från båda
sidor om den svensk-finska gränsen. I utställningen kan man lära
sig vad arkeologerna har att berätta om livet i regionen för
hundratals och tusentals år sedan, bekanta sig med traditionella
näringsformer och höra hur krigen berört tornedalingarna. Även
företeelser som alltjämt påverkar vardagen finns med i
utställningen, såsom populärmusiken, matkulturen, den lokala
identiteten och regionens språk och dialekter, som också går att
lyssna på. Den andra utställningsdelen Våra städer på gränsen
berättar om städerna Haparanda och Torneås historia och det
som är typiskt för gränsområdet, t ex gränshandeln, smugglingen
och poikkinainti – gränsöverskridande giftermål. Genom
föremålen och det digra bild- och filmmaterialet vaknar historien
till liv. Museet är ett gemensamt museum för Haparanda och
Torneå och det enda gränsöverskridande museet i världen.
Texterna i utställningarna är på både finska och svenska.

TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR 2019

OUR STORIES - Meidän tarinamme - Vår historia
20.10.2018 - 6.1.2019
I samarbete med Lapplands yrkeshögskola
 
JAKSAA, JAKSAA! - KÄMPA, KÄMPA!
6.2.- 21.4.2019
Av egen produktion
 
POLKUPYÖRÄN HISTORIAA - CYKELNS HISTORIA
8.6. - 11.8.2019
I samarbete med Roland Jakobsson
 
KIRKKOON HAUDATUT - BEGRAVDA I KYRKAN
12.9. - 1.12.2019
I samarbete med universitetet i Uleåborg under projektet Kyrka,
utrymme, minne

Priser
50 kr, barn under 18 år gratis inträde

Öppettider
tis-tor 10-17, fre-sön 10-14



Undantag
Före helg stängs redan kl 14 svensk tid och stängt på helgdag

Vägbeskrivning
Torikatu 4, 95400 Torneå
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