
Katalogen är klar att tas i bruk 

Det nya katalogiseringsprogrammet Katalogen är klart att tas i bruk. Det betyder att nu har 

hembygdsföreningar och arkiv möjlighet att spara information om sina samlingar digitalt, på ett 

ändamålsenligt och tryggt sätt. Nu bjuder vi in er föreningar, för att arbeta digitalt med programmet 

och för att påverka justeringar och utvecklingen av det.  

I en artikel i Hembygden 5/2029 presenterades katalogiseringsprogrammet som då ännu var under 

utveckling. Arbetet med att skapa, utveckla, testa och justera har pågått under hösten 2019 och 

våren 2020. I det stora hela har katalogens yttre ramar inte ändrat mycket sedan november 2019, 

men nu kan mera precisa uppgifter om funktioner och innehåll presenteras. 

Programmet kommer att heta Katalogen och ingår i webbhusets föreningsverktyg Desky.  

Katalogen är uppbyggd så att man inte behöver ”scrolla” nedåt utan hela den aktuella sidan är synlig. 

I stället finns flikar där man fyller i uppgifterna samt en manual. Flikarna är sex stycken; 

grunduppgifter, beskrivning, historia, aktörer, förvärv och placering, bilagor samt manual. Under 

respektive flik finns olika fält där man fyller i uppgifterna,  

 

Bild 1. Grunduppgifter och de fält som finns under den fliken.  

 

I Bilagor kan man spara tilläggsuppgifter om olika museiobjektet; fotografier, byggnader, föremål 

mm.  

Man kan skapa samlingar eller spara enskilda objekt och det finns möjlighet att göra massändringar. 

Från varje fält finns en länk till manualen och det aktuella fältets beskrivning, vilket underlättar 

katalogiseringen. 

För varje objekt kan sparas ett fotografi (max 7 Mb) men man kan spara fler fotografier genom att 

sätta dem som bilaga i exempelvis ett pdf-dokument. 



Originalfiler, stora digitala fotografier eller dokument, kan inte sparas i Katalogen utan måste sparas 

på annat sätt. 

Katalogen kan föra material till Finna, (arkivens, bibliotekens och museernas gemensamma 

sökportal) men här finns ännu arbete att göra med bland annat avtal och gränssnitt. Det här är en 

stor möjlighet för hembygdsmaterial, att det blir tillgängligt och sökbart i Finna-portalen, 

www.finna.fi. 

 

I artikeln i Hembygden 5/2019 skrevs att vi kommer att hålla seminarier och infotillfällen om 

Katalogen, med start våren 2020. Med anledning av coronapandemin uteblev de här men vi tar nya 

tag och återkommer på ett eller annat sätt; infotillfällen på distans eller genom ”traditionella” 

seminarier eller sammankomster. Information om det här kommer att finnas på Digihems och Fsh:s 

webbsida.  

Ta kontakt med Digihem/Susanne om ni är intresserade av Katalogen eller vill veta mera om 

funktionerna och innehållet.  

Ett stort Tack till våra pilotföreningar, Kyrkslätts hembygdsförening/Arkivalia och Nagu 

hembygdsförening, för era kommentarer om Katalogen. Tack även till Korsnäs hembygdsförening för 

en kortare och intensivare testkörning. 

 

 

Bild 2: Här ser man hur listan på alla inmatade föremål och samlingar ser ut. 

 

 

 

http://www.finna.fi/

