
 

Gyllene salongen 

Renässans– 
rummet 

Ser du den här? 
Det är ett        
kabinettskåp, 
där kan man 
gömma och för-
vara saker. 

Hittar du den här? Den köptes åt Finlands kung, 
den tyske prinsen Friedrich Karl, blivande Kaarle 
9.10.1918. Sedan förlorade Tyskland första 
världskriget, det blev inget av kungadömet och 
1919 blev Finland republik. Tänk om Finland 

hade en kung, hur skulle det vara? 

Rokoko– 

rummet 

Hittar du 

denna?  

Gustavianska 
rummet 

Hittar du denna? 
Österbottningarna 
var hantverksskick-
liga och dekorati-
onsmåleri var    
vanligt.  

Biedermeier

-rummet 

Hittar du den 

här? Är det en 

bokhög? Nej 

det är ju en 

kakburk. 

Biedermeier 

Hittar du kop-

pen? Det är en 

kakaokopp med 

mustasch- 

skydd 

Vilket rum tyckte du bäst om? 

FÖREMÅLSJAKT 

Österbottens museum  

Hedmanska våningen 

Konstsamlarna och museets medgrundare (fil.mag) Elin  

Hedman och (läkaren) Karl Hedman bodde på den här 

våningen.  

Detta är Napoleon-rummet. Hittar du 
den här dekoren? Soffan i empire-  
stil hör till Hedmanska samlingarna. 
Man får inte sitta på Hedmans ägo- 
delar, det är de mycket noga med. 

Konstrummen 

 

Hittar du katten? Hur många 
finns det här i rummet? 

 Hur är stämningen i målnin-
gen?  Festlig, sorglig, ilsken? 
Skriv eller teckna i den vita ru-
tan. 

 

 

Hittar du 

fågeln? Den 

är målad av 

konstnären 

Schjerfbecks 

lärare. 
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Hittar du fåren? Målningen gjordes 
av Ferdinand von Wright 1857 och 
heter Oväder över Haminanlaks.   
Hur märker man att det är oväder? 
Har fåren det bra? 

Landskap i morgon-  

dimma målades av 

Hjalmar Munsterhjelm 

1879. 

   Ser du änderna? 

Hur känns det just nu?       

Gör som konstnärerna 

och teckna ett djur som  

visar vilken stämning 

du befinner dig i. 

Vad ser du för färger och stämningar 

när du tittar på de här målninganra? 

Kan du hitta målningarna? 

Hugo Simberg 

Marssnö, 

1897 

Juho Mäkelä 

Solnedgång 

 1910 

Helen Schjerfbeck 

Dansande barn, 
1894 

Känner du igen platsen? 
Hittar du målningen? Hur 
skulle byggnaden se ut 
om den fortfarande var på 
plats? Teckna!  

Charlotte Wahlström 

Gamla Vasa kyrkoruiner, 
1924 


