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Åland Post donerar målning till 
Önningebymuseet 

Åland Post donerar ett porträtt av Mariehamns post- 
förvaltare Uno Godenhjelm till Önningebymuseet. Målningen 
är gjord av konstnären Leo Belmonte 1899, som deltog 
i Önningebykolonin samma år. Mot bakgrund av att post- 
mästaren hade en mycket stor inverkan på och betydelse för 
Önningebykolonin skänks verket till Önningebymuseet.

Uno Godenhjelm (1842–1903) var postförvaltare i Mariehamn 1878–1903, eller 

postmästare som han ofta kallades. Godenhjelm gjorde en betydande insats 

vid uppbyggnaden av den unga stadens samhällsfunktioner och var aktiv inom 

kulturlivet. Han hade intresse för konst och konstnärer. Han förmedlade konst-

närer till Önningebykolonin och gjorde kolonin ryktbar genom sina notiser under 

rubriken Mariehamnsposten som publicerades i Åbo Underrättelser. 

”Godenhjelm var en ofta sedd gäst i Önningeby och han umgicks med konstnär- 

erna JAG Acke och Victor Westerholm. Godenhjelm deltog i jakt i Önningeby och 

då var Acke med ibland. Godenhjelm följde även med på målarfäder med kolo-

nisterna”, berättar Kjell Ekström, verksamhetsledare vid Önningebymuseet. 

Konstnären Leo Belmonte (1875–1956) studerade på 1890-talet i Paris och 

deltog i Önningebykolonin 1899. Samma år medverkade Belmonte i den 

första konstutställningen i Mariehamn. Utställningen ordnades av postmästaren 

i Elementarskolans lokaler, idag känt som Gamla rådhuset. Belmonte deltog i 

utställningen bland annat med porträttet av Godenhjelm, som konstnären sedan 

skänkte till postförvaltaren och Mariehamns postkontor. Målningen hängde i 

verkställande direktörens rum fram till 2005. Sedan dess har verket varit 

magasinerat. 
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”Målningen är av stort intresse för Önningebymuseet; dels genom motivet, dels 

genom att upphovspersonen Leo Belmonte inte är särskilt bra representerad i 

samlingen sedan tidigare”, säger Kjell Ekström. 

Foto från överlämningen av donationen. Från vänster: Jack 
Karlsson, produktionsledare på Posten och idéskapare till 
donationen, postkontorschef Sara Hallman och verksamhets-
ledare Kjell Ekström på Önningebymuseet. Målningen hänger 
i röda rummet, i museets porträttgalleri.

Leo Belmonte, porträtt av Mariehamns postförvaltare 
Uno Godenhjelm, 1899.


