
 
 

Digitala utställningen   ”Historisk Hembygd 1917” 

Nu har din förening möjlighet att delta i en gemensam digital utställning om händelserna 

under åren 1917-1918. Genom att vi skapar en gemensam utställning får vi en fin helhet 

över lokala händelser från hela svenskfinland, samlade på ett ställe. Den historia som lärs 

ut i skolorna berättar ganska lite om lokala händelser och genom utställningen kan vi 

komplettera bilden av det här skedet i Finlands historia.  

 

        Allmän beskrivning av utställningen  ”Historisk Hembygd 1917” 

 Materialet kommer att sättas in i programmet Digiarkiv, som har anpassats för 

utställningen. På adressen www.historisk.hembygd.fi finns utställningens webbsida. 

Sidan är under arbete och planeras vara färdig senast i mitten av september 2016. Efter 

det kan ni börja sätta in material i utställningen. 

 Föreningen får inloggningsuppgifter och anvisningar för vad som ska fyllas i, d.v.s ni 
sätter själva in materialet och ansvarar för innehållet, eventuella uppdateringar och 
ändringar. 

 Digihem kommer också att ge råd och hjälp vid behov; genom infotillfällen i regionerna, 

via telefon eller per e-post. Datum och plats för infotillfällen kommer att finnas på 

digihem.fi samt skickas ut till föreningarna i respektive region. Några datum finns redan 

bokade, se nedan i gröna rutan. 

 Det är kostnadsfritt att delta i utställningen och infotillfällena.  

 
 

        Utställningen 
 Utställningen omfattar åren 1917-1918 och för närvarande finns 2 huvudgrupper med 

underrubriker: 
1. Vardagen i lokalsamhället: Arbete, Väderleksförhållanden, Hus och bostäder 

                   Matbrist, ransonering och prisregleringar på maten, Familjen, Näringar (t.ex. sjöfart,   
                   handel), Föreningsliv, Religion och väckelserörelser, Fest och nöjen, Hälsovård  
                   Skolväsende, Nymodigheter, Politik, Kommunal verksamhet, Ryska inslaget i lokal-  
                   miljön, Speciella händelser, Folktro 

 

                2. Första världskriget och lokalsamhället Oroliga tider, Röda garden, Skyddskårer, 
                   Finlands Självständighetsförklaring, Inbördeskriget, Försoning 

 Lyft gärna fram vardagshändelserna; någonting som man inte ofta hör om när man 
pratar om den här tiden.  

 Man kan sätta in olika materialtyper; fotografier, föremål, berättelser, historiska platser 
fotograferade i dag. 

 Det material ni sätter in i utställningen kan ni använda/publicera/ställa ut även på andra 
ställen 

 Vid behov kan nya rubriker sättas till.  

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


 Utställningen är planerad att vara färdig i augusti 2017 

 OBS! Tänk på det juridiska (upphovsrätt, personskydd, tillstånd mm) samt uppge 
källorna. 

 I utställningen kommer att sättas in åtminstone ett exempel för att visa hur man går till 
väga. 

 
    

     Önskar du delta gör så här:  
 Sök upp lämpligt material och sammanställ det. Komplettera vid behov. 

 Kontakta Digihem för att få inloggningsuppgifter (start mitten av september) samt 
manual för hur du använder programmet. 

 Delta i de infoträffar Digihem ordnar för att få mera information om bland annat 
programmet och utställningen. 

 

  Tidtabell 

 

   

 

Obs!  Planen är preliminär och ändringar kommer att ske men vi siktar på att utställningen ska 

vara färdig i augusti 2017. De infotillfällen som har datum angivna kommer att hållas då. 

2016  

 September  Utställningens webbsida/program färdigt 

 Infotillfällen i Österbotten, åtminstone på 3 olika orter (datum senare) 

 Infotillfälle i Åboland/Pargas onsdagen 28.9.2016 

 Föreningarna söker lämpligt material  

 

 Oktober  Infotillfällen i Helsingfors 1.10.2016 på Föreningsdagen.  

 Infotillfällen i Västra Nyland och Östra Nyland (datum senare) 

 Föreningarna söker lämpligt material 

 

 November  Österbotten. Föreläsning vid Malax-Korsnäs MI tisdagen den 

22.11.2016. Programmet presenteras i höstens kurskatalog och på 

Digihems webbsida. Katalogen finns tillgänglig på adressen  

https://www.malax.fi/barn-och-

utbildning/medborgarinstitutet/kursprogram-och-anmalan  

 

 

2017  

 Januari –  

        Juni 

 

 Föreningarna arbeta med materialet och sätter in i programmet 

 

 Augusti   Utställningen färdig 

 

https://www.malax.fi/barn-och-utbildning/medborgarinstitutet/kursprogram-och-anmalan
https://www.malax.fi/barn-och-utbildning/medborgarinstitutet/kursprogram-och-anmalan

