SKRIVUPPROP

Var du stins, maskinskriverska eller stansade hålkort
– är du vloggare, klimatstrateg eller lär robotar prata?
Vi vill veta mer om ditt yrke! Många jobb har försvunnit med ny teknik eller när människor
ändrat sina vanor. Samtidigt har helt nya sätt att försörja sig dykt upp. Arbetets museum och
föreningen Liv i Sverige vill få in din personliga berättelse – både om du haft ett gammalt
yrke som inte längre finns eller om du jobbar med något nytt.
Vi vill veta vad du gjorde, eller gör, på jobbet. Minns du en viss arbetsdag av någon
anledning? Har du fått speciell utbildning eller är du självlärd? Doftar det du gör eller
väcker det andra sinnen till liv?

Skriv det du tycker är intressant och som andra kanske inte vet om ditt yrke!
Texten kan vara 1–10 sidor och du får gärna skicka med foton eller annat som illustrerar det
du skriver om. Ett urval av bidragen kommer att publiceras i en bok när insamlingen är slut.
Men din berättelse kommer inte att användas utan att du tillfrågas och du kan då välja att
vara anonym. Hör gärna av dig om du vill berätta men inte skriva själv så kanske vi kan
intervjua dig. Alla bidrag bevaras i Arbetets museums arkiv för framtida forskning.
Skicka din berättelse till oss senast 30 juni 2017 – på mejl till arkivet@arbetetsmuseum.se
eller per post till: Arbetets museum, Arkivet, Laxholmen, 602 21 Norrköping.

Arbetets museum dokumenterar och levandegör människors arbete och vardagsliv.
Personliga berättelser kan på ett unikt sätt fördjupa och nyansera kunskapen om vår
samtid och historia. Idag finns över 2 600 berättelser bevarade i museets arkiv.
www.arbetetsmuseum.se/samlingar-forskning
Liv i Sverige är en ideell förening som uppmuntrar människor att berätta om sina liv och
hjälper till med lektörsläsning av inskickade självbiografiska manus. Föreningen anordnar
även berättarkaféer samt skrivar- och berättarkurser.
www.livisverige.org

