
 
 

Digihem projektet 

 

Digihem och arbetet med det digitala kulturarvet fortsätter. Med tanke på den kommande 

sommarsäsongen och andra projekt ni arbetar med, så finns det möjlighet att få hjälp, tips och 

råd av Digihem. Eftersom vi nu närmar oss jubileumsåret kommer mycket av arbetet att handla 

om saker i anslutning till 1917/2017. 

 Digihem fortsätter med att hålla kurser och träffar med föreningarna där saker som är aktuella 

behandlas. Under hösten 2015 och våren 2016 har ordnats totalt fyra skanningskurser. Ta kontakt 

om din förening har behov av kurser; katalogisering och allt där omkring, långtidsförvaring, 

arbete med webbsidor, publicering av material eller andra frågor om det digitala eller museala 

arbetet. 

 

 Pilotföreningarna har hunnit sätta in en hel del material i visningsprogrammet Digiarkiv men 

finslipningar pågår ännu. Besök gärna deras webbsidor och stifta bekantskap med både materialet 

och programmet; Kyrkslätt, Sjundby, Närpes och Kronoby som inom kort publicerar sitt material. 

På Digihems webbsida finns också en testversion av programmet, under fliken Digiarkiv/Test. 

Där finns också en enkel manual till programmet. 

Mera info om programmet kan hittas på Digihems webbsida eller fås genom att kontakta 

projektledaren Susanne. 

 

   

 

Jubileumsåret 2017 / ”Tillsammans100”  

 

FSH r.f och Digihem kommer att arbeta med Jubileumsåret enligt en plan som i korthet 

presenteras i det här infobrevet. Eftersom en del detaljer ännu är under arbete kommer mera 

information i tidningen Hembygden, på FSH:s och Digihems webbsidor. Info om hur din 

förening kan delta kommer att skickas ut till föreningarna under maj månad. Inom närmaste 

månaderna kommer Digihem att ordna träffar runt om i Svenskfinland och informera om hur 

man kan arbeta med jubileumsåret och utställningen. 

 

 Planen i korthet: 

 

1.Digital utställning. FSH:s medlemsföreningar erbjuds möjlighet att kostnadsfritt delta i 

en gemensam utställning om tidsperioden. Materialet kommer att sättas in i Digiarkiv och 

visas på en egen webbsida. Utställningen kommer att ha flera underrubriker och stort 

fokus kommer att ligga på den vanliga människans vardag. Vilka dessa underrubriker är 

kommer att presenteras i bland annat Hembygden. Tanken är att man ska kunna delta 

med tämligen liten arbetsinsats och få föremål, exempelvis ett föremål, en berättelse eller 

ett fotografi. Alla föreningars material bildar tillsammans en fin helhet.  

 

2. Fotoutställning för barn och unga. ”min hembygd”. Foton från den egna hembygden 

kan sättas in på exepelvis Twitter eller andra sociala medier 

 

3. ”Min nya hembygd” fotoprojekt med nyfinländare i samarbete med andra aktörer.  

Klicka på bilden så kommer du 

till webbsidan 
 

 

Hej Föreningar  
 

http://www.kyhf.hembygd.fi/arkivalia_sv/katalogen/index-102584-1
http://www.sjundby.fi/sve/bildgalleri/
http://www.ojskogsparken.fi/svenska/ivars_katalog/
http://digihem.fi/digiarkiv/test/
http://suomifinland100.fi/?lang=sv


 

 

 

ÖVRIGT  

 Det nya samlingsförvaltningssystemet (katalogiseringsprogram) MuseumPlus håller 

ännu på att testas och kommer troligen att bli tillgängligt nu under hösten (?) 2016. Priset 

har ”försvunnit” från Museiverkets webbsida eftersom programmet nu under våren 

kommer att börja administreras av Finlands Museiförbund (Suomen Museoliitto) och nya 

prisuppgifter är på kommande.  

 

 Att flytta över material från ett program till ett annat är en kostsam historia och kräver en 

hel del förarbete. Troligen kommer endast de som har större program att erbjudas den 

möjligheten.  

 

 De svenskspråkiga katalogiseringsanvisningarna kommer att publiceras på webbsidan 

www.luettelointiohje.fi efter att de blivit översatta, troligen under sommaren 2016. 

 

 

 Allt kan man göra med sociala medier  ... Akseli Gallen-Kallela och Pekka Halonen har 

gått med i Facebook!! Bekanta er med deras statusuppdateringar och se hur man också 

kan berätta om kulturarvet. Samma idé presenterade Digihem år 2015 som en möjlighet 

att berätta om år 1917 (www.digihem.fi/Jubileumsåret 2017/Malax år1917).  

 

Länk till konstnärernas facebooksidor: 

A Gallen-Kallela  www.facebook.com/gallenkallela/    

P Halonen    www.facebook.com/taiteilijapekkahalonen/?fref=ts   

 

 

 

 

Hälsningar från projekledaren 

Susanne Lagus 

http://www.luettelointiohje.fi/
http://www.digihem.fi/Jubileumsåret%202017/Malax%20år1917
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