
HSO Västra Götaland, Västarvet, Nordiska museet och HandikappHistoriska 
Föreningen inbjuder till regional konferens 23 oktober om

Kulturarvet och handikapphistorien

Vår historia och vår samtid kan skildras på många sätt. Hur livet sett ut och ser ut 
för personer med funktionsnedsättning har alltför sällan skildrats på våra museer. 
Projektet Handikapphistoria i kulturarvet – HAIKU –  vill synliggöra den historien 
och få med de berättelserna i samhällets allmänna historia.

Välkommen till en konferens där personer från olika museer, kulturarvsorganisationer,  
föreningar och handikapprörelsen i Västra Götaland får mötas och ge varandra 
inspiration!

Tid: 23 oktober kl. 9.00 -15.00  
Konferensen är kostnadsfri. Vi börjar med kaffe, startar konferensen kl 9.30 
och avslutar med kaffe kl 15.00. Vi bjuder också på lunch. 

Plats: Lödöse museum, Museivägen 1, Lödöse

09.00

09.30

09.35

09.50

10.30

Kort paus

11.10

12.00

Samling. Kaffe/te, smörgås.

Välkomsthälsning.

Presentation av deltagare och medverkande.

HAIKU-projektet och nedslag i
handikapphistorien.

Nordiska museets insamling av livsberättelser
från personer med funktionsnedsättningar.
www.livsbild.se

Genomgång och analys av enkäter till museer
och handikapprörelsen. Goda exempel.

LUNCH på museet

Marianne Dahlquist
förvaltningschef

Margareta Persson
projektledare

Diana Chafik
etnolog

Claes G Olsson, fil.dr
Diana Chafik

PROGRAM



Anmälan gör ni senast 10 oktober till HSO Västra Götaland, 
ombudsman.hso-vg@telia.com
Skriv vilken förening eller institution ni kommer ifrån, berätta om ni har 
några särskilda behov och skriv er postadress. Vi kommer att skicka ut 
material om handikapphistoria och hur museerna arbetar i dessa frågor 
till de som anmäler sig.

Vänliga hälsningar

Marianne Dahlquist         Elaine Johansson              Margareta Persson
Västarvet                          HSO Västra Götaland        HAIKU

Varmt välkomna att anmäla er! 

HAIKU är ett arvsfondsprojekt mellan Nordiska museet och HandikappHistoriska 
Föreningen. 
Gå gärna in på www.hhf.se och på www.livsbild.se

Frågor om projektet och konferensen? 
Kontakta margareta.persson@nordiskamuseet.se
076 723 34 62

13.00

13.45

14.00

14.30

15.00

Kulturarvet och handikapprörelsen.
Diskussion mellan deltagarna.

Museiuppdraget och funktionshinder.

Handikapprörelsen då och nu –
i Västra Götaland.

Hur går vi vidare tillsammans?

Avslutning och kaffe/te.

Jan Johansson 
områdeschef 
Västarvet

Åke Martinsson
f.d ordf. RBU och
HSO Göteborg,
Elaine Johansson
ordf. HSO och FUB 
Västra Götaland


