Fjällmuseet behöver din hjälp!
Fjällmuseet startar 2015 projektet Arkiv Q, som bedrivs för att inkludera nya grupper i museets
utställningar samt för att synliggöra det som tidigare blivit osynliggjort som en del av Härjedalens historia
och samtid.
Har du egna erfarenheter av att bryta mot normen i Härjedalen och vill berätta din historia?
Har du en berättelse om personer som förr inte inkluderades i samhällets gemenskap? Eller kanske ett
föremål som berättar en normbrytande historia från Härjedalen?
Har du hittat en gammal dagbok som på något sätt berättar om kvinnlighet, manlighet, kärlek och sexualitet?
Har du turistat i Härjedalen och har en anekdot du vill dela med dig av?
Materialet som samlas in kommer användas för att nyansera basutställningen, eventuellt ligga till grund för en
ny utställning och arkiveras på Härjedalens Fjällmuseum.
Tillsammans demokratiserar vi historieskrivningen!
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VI SÖKER: Små och stora berättelser, gamla dagböcker, bilder, föremål, inspelningar osv som på något sätt har
med dåtida och nutida historier om normer, kön, sexualitet, manligt och kvinnligt att göra.
LÄMNA DITT BIDRAG i lådan vid receptionen eller genom att maila till arkivq@fjallmuseet.se. Om du vill kan
du höra av dig för att boka en intervju! Och du kan självklart vara anonym om du vill.
PROJEKTET FINANSIERAS av Härjedalens Fjällmuseum, Riksutställningar, Statens kulturråd, Regionförbundet i
Jämtlands län, Härjedalens kommun och Härjedalens Fjällmuseum.
VÄND!

Här kan du skriva ned din berättelse, kort eller lång! Eller lämna ett förslag.
Använd fler papper om du behöver. Lämna ditt bidrag i lådan vid receptionen eller posta det till Härjedalens
Fjällmuseum, Ola Hanneryd, Rörosvägen 30, 840 95 Funäsdalen.
Du kan även maila till arkivq@fjallmuseet.se eller ringa till 0684-164 25. Om du vill kan du höra av dig för att
boka en intervju!
Glöm inte ange en kontaktuppgift! Men du kan självklart även vara anonym om du vill.

