
 Porkala Porkkala 100 – with love    
Degerby byaråd rf 
 

Kort beskrivning:  
 
 

Projektet  fokuserar på dem som under Finlands 100 år bott i, älskat och 
tvingats lämna Degerby i Porkala och består av tre teman: 
- Porkkala Love Stories  Vi berättar bland annat om Erik och Doris som fann 
varandra tack vare evakueringen av Porkala 1944 och om Nikolaj och 
Shishkina som möttes på officersklubben i Degerby kyrka när Porkala var en 
sovjetisk militärbas.  
- Från spade till GPS - jordbruksmetoder i utveckling under 100 år. Vi berättar 
om tider när räkneverket bestod av streck på en laddörr, om den 
arbetsdryga röjningen av Porkala efter arrendetiden och om dagens 
högteknologiska metoder när arealer och åtgärder beräknas digitalt. 
Utvecklingen skildras av en serie teckningar av Bosse Österberg och en 
utställning gamla redskap samt fordonskavalkaden på Degerbydagen. 
- Skyddskårschefen Valter Österman var en av 29 Degerbybor som stupade i 
kampen för Finlands självständighet. Hans omfattande samling av medaljer 
och diplom är bevarad och därmed unik. Hans hustru Margits liv som änka 
och ensam ansvarig för hemgården Labbas vid evakueringen utgör en andra 
del av utställningen.  
Projektet förverkligas i form av utställningar som öppnas i april 2017 och tre 
större evenemang sommaren 2017:  Igormuseets 20-årsjubileum  den 10 
juni, Degerbydagen den 5 juni med en stor jordbrukskavalkad och en 
spännande forneldskväll med en magiker på plats i keldjursparken 26 
augusti. 
En Porkala handbok på tre språk ingår också. 
 

Pågår:  
 

1.4.-30.12.2017. Alla tre utställningarna pågår åtminstone till årets slut.  

Programmets plats:  
 

Degerby Igor-museet, Furuborgsvägen 6 i Degerby – utom forneldskvällen 
som firades i keldjursparken vid Torbackavägen 213. 

Webbsida:  www.degerby.fi  
Mera info: Förfrågningar: igor@degerby.fi, Lena Selén, tel. 040 5418526 

 

 

 
Stupade i bygden.  
Dragsfjärds hembygdsförening rf 
 

Kort beskrivning:  
 

Presentation av stupade soldater som finns porträtterade i hembygdsgården. 
Utgående från tillgängliga stamkort har respektive soldats personalia hämtats.  
Presentationen kompletteras med uppgifter från krigsdagböcker för ett par av 
de regementen (JR13, JR61) där soldaterna har tjänstgjort. 
 

Pågår:  2.12.2017, kl 12-16 

Programmets plats:  Preliminärt Kärrabuktens byaråds lokal 

Webbsida:  Fr o m slutet av oktober: http://dragsfjard.hembygd.fi/aktuella_aktiviteter/  

Mera info:  
 

Kontaktperson: Stig Söderström, 040-545 89 43, 
stig.m.soderstrom@gmail.com 

http://www.degerby.fi/
mailto:igor@degerby.fi
http://dragsfjard.hembygd.fi/aktuella_aktiviteter/


 
 

 

 
 

Utställning ”Lejonfanan” 
Fotoutstälnning ”Förbudslagstiden i Kaskö tullkammardistrikt” 
Kaskö hembygds-och museiförening rf 
 

Kort beskrivning:  
 
 

Lejonfanan syddes av två damer i Kaskö och överräcktes till skyddskåren för 
att hedra minnet av de stupade i anslutning till uppvaktning vid krigargraven 
1918 
”Förbudslagstiden i Kaskö tullkammardistrikt” visar unika fotografier med 
bildtexter, föremål och tjänstedagböcker mm  

Pågick:  
 

Under museets öppettider 14.6-16.8.2017.  

Programmets plats:  
 

Kaskö hembygdsmuseum 

Webbsida:  www.kaskohbm.fi  
 

 

 Utställning av sedlar och mynt samt Arabia kaffekoppsmodeller 
Lantbruksmuseet i Finbygränd 

Kort beskrivning:  
 
 

Utställning av sedlar och mynt från Finlands självständighetstid samt mer än 
hundra olika Arabia kaffekoppsmodeller. Utställningen är en del av 
husgerådsavdelningen i lantbruksmuseet. 

Pågår:  
 

Till slutet av år 2018. Annonserade öppethållningstider, se museets hemsida. 
 

Programmets plats:  Prästkullavägen 944 10600 Ekenäs 

Webbsida:  http://lantbruksmuseetfinbygrand.fi/  
 

Mera info:  Kontakt: 0400 991507 Filip Karlsson 
Öppet för grupper enligt överenskommelse. 

 

 

 Egentliga Finland 1917. En digital utställning med 14 lokala berättelser från 
Egentliga Finland för 100 år sedan.  
Pargas Hembygdsförening 
 

Kort beskrivning:  
 
 

Pargas bidrag berättar om Lenin och Pargas. 
Lenin vistades i Pargas år 1907 och år 1917 reste några pargasbor till 
Petersburg där Lenin fixade knallhattar för gruvarbetet i Pargas. 
 

Webbsida:  http://www.egentligafinland1917.fi/pargas.php  
 

 

http://www.kaskohbm.fi/
http://lantbruksmuseetfinbygrand.fi/
http://www.egentligafinland1917.fi/pargas.php


 

 

 
 

I Pargas för 100 år sedan  
Pargas Hembygdsförening 
 

Kort beskrivning:  
 
 

Facebookutställning. Händelser som skett i Pargas för 100 år sedan saxade ur 
tidningarna ÅU och Västra Finland illustrerade med bilder ur museets 
samlingar. Publiceras cirka en händelse per vecka under ett års tid. 

Pågår:  
 

1.1.2017-31.12.2017 

Webbsida:  https://www.facebook.com/Pargasmuseum/  
 

 

 

 Fotoutställning   
Rökiö biblioteksförening r.f. 
 

Kort beskrivning:  
 
 

Fotoutställningen i Hägglunds fotomuseum har förnyats med anledning av 
Finland 100 år. Fotografierna belyser förändringen i samhället under 100 år. 
Erik Hägglund verkade som fotograf i Vörå från 1910-1960.  Hans 
negativsamling som uppgår till uppskattningsvis 40 000 glasnegativ finns 
bevarad i Svenska litteratursällskapets arkiv i Vasa. Samlingen 
innehåller bilder av landskap och bebyggelse, heminteriörer, bilder från 
livets och årets högtider och arbetsbilder. Hägglund fotograferade sina 
besökande kunder i ateljén, i deras hem och fotograferade livets högtider 
som dop, konfirmation, bröllop. 

Pågår:  
 

Fr.o.m. 5.7.2017 och framåt.  

Programmets plats:  
 

Kvarnstugan i Rökiö, , Lotlaxvägen 9, Vörå 

Webbsida:  www.rokiobiblioteksforening.sou.fi/start/  
Mera info:  
 
 

Fotomuseet är öppet enligt överenskommelse.  
Grupper kan boka besök till fotomuseet och njuta av kaffe i Kvarnstugan. 
Kontakta vår värdinna per tfn: 050 5689 941. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Pargasmuseum/
http://www.rokiobiblioteksforening.sou.fi/start/


 Bygdeverksamhet i Tenala runt år 1917 
Tenala Marthaförening r.f. 
 

Kort beskrivning:  
 
 

Utställning över företag, byggnader, föreningsverksamhet, liv och leverne 
runt år 1917 i Tenala 

Pågick:  
 

Utställningen var öppen under tiden 28.6 - 30.7.2017 

Programmets plats:  
 

Tenala Hembygdsmuseum 

Mera info: Ordf. Gun Lundsten, gunkjell@lundmet.fi  
 

 

 

 Tillsammans! 100 år av finländsk musik 
Jubileumskonsert i Terjärv  
Terjäv Hembygdsförening rf 

Kort beskrivning:  

 

 

Musiklivet i Terjärv är rikt och livligt. 2015 föddes iden att satsa på en större 

konsert än normalt med inhemsk musik jubileumsåret 2017 till ära. 

Jubileumsårets tema ”Tillsammans” passar oss väldigt bra. Artisterna, alla 

från den egna byn, bygger upp hela programmet. Körer som orkestrar, 

solosångare och instrumentalister bidrar till programmets mångsidighet. 

Under denna konsert kommer enbart inhemsk musik att framföras. Från 

Sibelius och Kuula till Mårtensson och Apulanta. 

Pågår:  14 oktober 2017  kl. 19.00 

15 oktober 2017 kl. 15.00 

Programmets plats:  Terjärv skola, Ringvägen 143, 68700 Terjärv 

Webbsida:  http://www.terjarv.hembygd.fi/aktuellt/  

Mera info:  Kontaktperson   Terjärv Hembygdsförening rf  

sekreterare Folke Österbacka  tfn 050 5576526  

folke@osterbacka.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gunkjell@lundmet.fi
http://www.terjarv.hembygd.fi/aktuellt/


  
 

Utställningen ”Malax för 100 år sedan” 
Malax museiförening r.f. 
 

Kort beskrivning:  
 
 

Utställning av 14 olika folkdräkter som användes i de olika gränderna, 
backorna och gårdsgrupperna i Malax fram till 1920-talet.  
Utställning av festkläder och underkjolar från ca 1890 – 1920. 
Utställning av skor, skomakar- och fabrikstillverkade, fram till ca 1940. 
Utställning av persedlar med Malaxmönster samt Malaxskjortan. 
Utställning av skoltillbehör ca 1900 – 1925. 
Utställning av skolfotografier 1900 – 1954. 

Pågick:  26.6 – 30.8.2017 
Programmets plats:  Brinkens museiområde 
 

 

 
 

Malax för 100 år sedan. Tidsvandringar med elever i Yttermalax skola 
Malax museiförening r.f. 

Kort beskrivning:  
 
 

1. Tidsvandring på Brinkens hembygdsområde för åk 4-6 från Yttermalax 
skola. Vandringen omfattar arkeologiutställning (1900 – 1985), Tufvasgården 
(ca 1800 – 1972), utställning av folkdräkter, brukskläder, skor och 
skolfotografier (ca1880-1925), museiträdgården (ca 1930) samt utställning 
av skoltillbehör (ca1900-1925) 
2. Tidsvandring på Kvarkens båtmuseum för åk 4-6 från Yttermalax skola. 
Vandringen omfattar stationerna emigration, fiskarstuga och 
strömmingsfiske, jungfrudanser och säljakt. 
3. Elevgrupper från åk 1-3 besöker sex olika berättarrum och får höra om 
skolan för 65-100 år sedan 
4. Elevgrupper från åk 1-6 besöker nio olika platser i närmiljön 
(Sockenmagasinet, Långfors kvarn, Kyrkskvären, Stenbron, hjältegravarna, 
begravningsplatserna vid kyrkan, mormors stuga, fattiggubben och gravar 
med speciella märken, Sockenstugan) och får höra om vad som timat där. 

Pågick:  
 

1. 22.8.2017  2. 30.8.2017  3. 4.9.2017  4. 5.9.2017 

Programmets plats:  
 

1. Brinkens hembygdsområde 2. Kvarkens båtmuseum 3. Yttermalax skola  
4. Kyrkbacken - prästgårdsområdet 

 

 Malax för 100 år sedan. Tidsvandringar med elever i Övermalax skola. 
Malax museiförening r.f. 
 

Kort beskrivning:  
 
 

1. Elevgrupper från åk 1 besöker fyra olika berättarrum och får höra om 
skolan för 65-100 år sedan.  
2. Elevgrupper från åk 2-3 besöker fyra olika berättarrum och får höra om 
skolan för 65-100 år sedan.  
3. Museiföreningen deltar i skolans workshop om Malax för 100 år sedan 
med olika programpunkter.  
4. Museiföreningen gör utställning och presentation av gamla folkdräkter, 
brukskläder och skolfotografier från ca 1900 till 1925 samt håller 
matematiklektion med eleverna med fokus på gamla mått och vikter. 
 

Pågick:  1. 18.4.2017  2. 19.4.2017  3. 25 - 26.4.2017  4. 27.4.2017 



 


