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”100% kamp – Sveriges historia” berättar om människor som har tagit strid för sina och andras 

villkor. Människor som kämpat för rätten att leva, bo och älska på lika villkor oavsett 

funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön, klass eller ursprung. Rättighetskamperna har en lång 

historia. Men de är inte över. De pågår runt omkring oss, varje dag. Utställningen visas på Historiska 

museet 16 februari–9 december 2018. Välkommen till pressvisning den 15 februari kl. 11–12! 

 

Främst skildras rättighetskamper som ägt rum i Sverige i slutet av 1800-talet och under 1900-talet. Det 

handlar bland annat om rätt till historia, trygghet och säkerhet, om rätten att rösta och rätt till lika lön för lika 

arbete. Om att ingen människa ska utsättas för diskriminering, våld eller hot. Utställningen berättar om 

aktivister som exempelvis: Katarina Taikon, Hédi Fried, Ada Nilsson, Hans Nestius, Lili Elbe, Frigga 

Carlberg, Ann-Margret Holmgren och Tove Fahlgren.  

 

– Kampen för våra demokratiska rättigheter är en viktig del av Sveriges historia och visar hur samhället har 

förändrats, säger t.f. museichef Katherine Hauptman. Samtidigt är frågorna aktuella varje dag, till exempel 

kämpar många människor fortfarande för rätten till arbete, bostad, privatliv och till självbestämmande över sin 

kropp. Utställningen bygger på ett rikt historiskt arkivmaterial och på personliga berättelser. Hos mig väcker 

det tankar om att demokratin skapas av engagerade personer, lika rättigheter för alla kommer inte bara av sig 

själva. 

 

Flera föremål som visas på Historiska museet är inlånade och ställs ut för första gången, bland annat det 

fantastiska guldsmycket Rösträttskedjan, originalmanuset till boken ”Fra mand til kvinde – Lili Elbes 

bekendelser” och ett Torahskåp som smugglats till Sverige från Hamburg i samband med novemberpogromen 

1938. 

 

– Vi har valt att komplettera den här vandringsutställningen med fler perspektiv och lyfter fram några kamper 

som vi ser är högaktuella: kampen för rösträtt och asylrätt, rätten att utöva tro och rätten till språk, säger 

Susanna Zidén, projektledare på Historiska museet. 

 

”100% kamp – Sveriges historia” är producerad av projektet Heterogena kulturarv, med tillägg av Historiska 

museet. Utställningen är ett samarbete mellan Regionmuseet Kristianstad, Västmanlands läns museum, 

Sundsvalls museum, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Historiska museet. Projektet finansieras av 

Statens kulturråd, Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Riksantikvarieämbetet och Region Skåne.   

 

Välkommen till pressvisning av ”100% kamp – Sveriges historia” torsdag den 15 februari kl. 11–12.  

OSA senast tisdag den 13 februari: ulrika.m.gunther@shm.se 

OBS! Notera att förhandsanmälan samt ackreditering från museet krävs. 

 

Pressbilder från utställningen publiceras den 15 februari i museets pressrum: 

http://news.cision.com/se/historiska-museet/ 

 

För mer information kontakta pressansvarig Ulrika Mannberg Günther tel. 08-519 557 31,  

mobil 070-601 45 07 mail: ulrika.m.gunther@shm.se 
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