UPPROP HBTQ
Arbetets museum samlar berättelser från hbtq-personer födda före 1950
Våren 2015 gör Arbetets museum i Norrköping en ny minnesinsamling för att tillvarata
livserfarenheter från äldre hbtq-personer. För tio år sedan gjorde museet insamlingen
Skriv om ditt liv och arbete som gav 44 inskickade berättelser från hbtq-personer. Några
publicerades i boken Här har du mitt liv – skildringar vid sidan av normen. Insamlingen
var en av de första i sitt slag. I anslutning till den gjorde museet utställningen Normen
skaver – på jobbet är väl alla hetero… som fick RFSL Stockholms Regnbågspris 2005.
Sedan 2004 har glädjande nog intresset och kunskapen kring hbtq-frågor ökat.
Samtidigt finns oroväckande motrörelser i Sverige och globalt. Det är särskilt viktigt att
påminnas om hbtq-rörelsens historia och att de framsteg som gjorts är ett resultat av
människors kamp som inte kan tas för givna. Därför gör vi insamlingen UPPROP HBTQ.
Arbetets museum är ett nationellt museum med uppgift att dokumentera och
levandegöra människors arbete och vardagsliv. Att samla på människors berättelser är
särskilt värdefullt eftersom det på ett unikt sätt fördjupar och nyanserar kunskapen om
vår samtid och historia. Idag finns över 2 600 berättelser bevarade i museets arkiv.

SKRIV KORT ELLER LÅNGT – VI VILL HÖRA JUST DINA MINNEN OCH DIN HISTORIA
Nu vill vi få in självbiografiskt material som kan ingå i museets arbete med
utställningar och publikationer liksom framtida forskning. Skickar du in din berättelse
kommer ditt namn inte att utlämnas eller publiceras utan att du tillfrågas. Den som
eventuellt ska använda det insända materialet måste söka tillstånd hos museets
forskningschef. Tänk även på att inte namnge andra personer utan deras medgivande.
Berätta om en särskild händelse eller om ett helt liv, skriv i prosa, berättelseform, som
dagboksanteckningar eller i en helt annan form – du bestämmer! Nedan finns några
frågor som är tänkt som ett stöd i skrivandet, men det går lika bra att skriva helt fritt.
Insamlingen pågår till 31 maj 2015. Mejla ditt bidrag eller frågor till
arkivet@arbetetsmuseum.se eller posta till Arbetets museum, Arkivet, 602 21
Norrköping. Ange namn, adress, telefon och mejladress så kan vi nå dig vid behov. Vi
har även vissa begränsade möjligheter att intervjua personer – hör av dig om du är
intresserad. Du får gärna skicka med något foto med koppling till det du skriver om.

STÖDFRÅGOR:
Kort presentation av dig själv: Berätta om dig själv; födelseår, fördelsort och bostadsort.
Barn- och ungdomstid: Berätta om familjeliv, fritid, vänner, skolgång, framtidsdrömmar.
Arbetsliv: Berätta om ditt arbetsliv; kollegor, arbetsuppgifter, mål och utmaningar.
Fritid: Berätta om ditt liv utanför arbetet; familjeförhållanden, hemliv, vänner och
bekanta, fritidsintressen och föreningsaktiviteter.

