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     Planen  

Finlands Svenska Hembygdsförbund:s plan är godkänd i det 

nationella Jubileumsprogrammet ”Tillsammans100” och kommer 

att förverkligas på följande sätt: 

 

 en digital utställning ”Historisk hembygd 1917” för 

hembygdsföreningar. Hittas på webbadressen 

www.historis.hembygd.fi 

 

 En fotoutställning  med temat ”min hembygd”  för barn och unga 

samt för nyfinländare. Publiceras på sociala medier.  Presenteras 

närmare under sommaren 2016 

 

 

 
 

http://www.historis.hembygd.fi/


     Digitala utställningen  

         Historisk hembygd1917 

 Vem: Hembygdsföreningar från hela Svenskfinland.  Föreningar som har 

kulturarvsmaterial från  året 1917. Önskvärt att föreningen är medlem i FSH. 

Samarbete med andra aktörer. 

 

 Materialet: kan vara fotografier, berättelser, dagboksanteckningar, olika 

dokument, föremål, platser i miljön, dvs. material som kan berätta om 

lokalmiljön under året 1917. För att delta behöver man inte ha många 

objekt; ett är tillräckligt. 

 

 Hur: materialet sätts in i plattformen Digiarkiv under olika 

utställningsrubriker. Tillsammans  bildar materialet en intressant helhet över 

vad som hände på olika ställen i svenskfinland under år 1917.  

 

 Information: Digihem/S Lagus kommer att besöka de olika regionerna för 

att informera  om frågor i anslutning till materialet och programmet DigiArkiv 



     Digitala utställningen Historisk hembygd 1917 

          
Digiarkiv 

 En enkel plattform som har utvecklats av Digihem/FSH och Webbhuset. I 

programmet kan man visa digitalt kulturarvsmaterial 

 

 Utställningen 1917 har en egen webbsida, www.historisk.hembygd.fi  och 

administreras av Digihem.  

 

 Utställningsrubrikerna är ännu under arbete men kommer att indelas i 

huvudgrupperna Vardagen och Första Världskriget och samhället 

 

 Underrubriker till dessa kommer att vara bl.a: arbete, föreningsliv, 

skolväsendet, fest och nöjen, skyddskårer mm. Vid behov görs tillägg. 

 

 Material kan sökas från en region, kommun eller by eller ses som en helhet, 

hela Svenskfinland. 

 

 

 

 

 

http://www.historisk.hembygd.fi/


     Digitala utställningen Historisk hembygd 1917  

  Vill du delta, gör så här:        

Exempel:  

 Förening  NN har två fotografier från år 1917 och vill delta i utställningen 

 

 Föreningen kontaktar Digihem som ger inloggningsuppgifter till programmet 

      samt en manual för hur man fyller i uppgifterna. 

 

 Man väljer till vilken underrubrik fotografierna hör, ex. skolväsendet. 

 

 Sätt in fotografierna under skolväsendet och skriv titel, datum ev fotograf, 

innehållet (vad som finns på fotona) samt några andra uppgifter.  

      Källuppgifterna är viktiga! 

 

   Klart! 

 

 



     Digitala utställningen Historisk hembygd 1917 

          
 Utställningen kommer att fungera lite på samma sätt som Museilaboratoriet, en 

digital utställning som inte längre finns tillgänglig på internet. 

 

 



     Digitala utställningen Historisk hembygd 1917 

      Utställningens ingångssidan.    
 

 



     Digitala utställningen  

         Plan och tidtabell 

2016 

   Maj - juni      - information till föreningarna.  

   Aug- okt       - besök till de olika regionernas föreningar och   

                          presentation av plattformen Digiarkiv. Mera info om         

  plats och datum på digihem.fi 

   Sept-            - föreningarna söker material och sammanställer.        

                          Eventuellt samarbete med andra aktörer  

 

2017 

   Maj-aug        - material färdigt att sättas in i Digiarkiv. 

   Maj               - Digiarkiv publiceras (eventuellt tidigare) 

   Aug- sept      - färdig utställning 

 

 

 



     Digitala utställningen  

         Mera info 

 

 Digihem  (http://digihem.fi/2017/) projektledare S Lagus 

susanne.lagus@hembygd.fi  // 040-1841 668.  

      Sidan uppdateras och mera info kommer senare 

 

 Jubileumsåret officiella webbplatsen ”Tillsammans100” (Statsrådet) 

 

 Bekanta dig med Digiarkiv på Digihems webbsida. 

 

 www.historisk.hembygd.fi  

 

http://digihem.fi/2017/
mailto:susanne.lagus@hembygd.fi
http://suomifinland100.fi/?lang=sv
http://digihem.fi/digiarkiv/test/
http://www.historisk.hembygd.fi/

