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Gömda historier – hbtq på Historiska 
Berättelser med hbtq-perspektiv har i stort sett varit osynliga i Historiska museets utställningar. Nu 
har museet och personer med hbtq-erfarenheter skapat spåret ”Gömda historier – hbtq på Historiska” 
som invigs den 29 juli under Prideveckan.  

– Det här är ett litet steg på vägen, att arbeta för en större mångfald och ett mer demokratiskt museum, säger 
Lena Hejll utställningsproducent och projektledare på Historiska museet.   

Museet har bjudit in personer med hbtq-erfarenheter som delat med sig av sina tankar och reflektioner kring 
redan utställda föremål. Deras texter finns nu som ett spår genom utställningarna ”Sveriges historia”, 
”Massakern vid muren” och ”Medeltida konst”. Här är exempel på texter ur spåret; 
 
”Bilden på det här lilla hänget tilltalar mig. Karl XII framställs flamboyant, inte som han normalt brukar 
avbildas. Jag gillar att bilden rymmer så många olika budskap och tolkningsmöjligheter med all sin queera 
ikonografi. Tänk dig denna bild i samma skala som målningen bakom montern. Hur skulle en mer 
färgsprakande, mångfacetterad bild påverka vår uppfattning om kungens karaktär och religionsdyrkan?” 
Jasmine, 24, queer, utställningen Sveriges Historia, 1700-tal. 
 
”Tvångssteriliseringarna är en skamfläck i den svenska historien. Speciellt att steriliseringarna för 
transpersoner upphörde först 2013!” Roger, 56 år, homosexuell, utställningen Sveriges Historia, 1900-tal. 
 
Historiska museets arbete utgår från alla människors lika värde. Museets utställningar berättar ofta om de 
människor som är och har varit norm i samhället. De som bryter mot normen blir osynliga. Gömda historier 
vill lyfta berättelser kopplade till sexualitet och könsidentitet som saknats i museets utställningar. ”Gömda 
historier” är ett projekt tillsammans med ”The Unstraight Museum”. 

Hbtq – ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med queera 
identiteter och uttryck. 
 
Pressbilder finns att ladda ner från www.historiska.se/press/ 

För mer information kontakta Lena Hejll, utställningsproducent och projektledare på Historiska museet, tel. 
08-519 557 32, mail: lena.hejll@historiska.se 

Historiska firar Stockholm Pride  
27 juli–31 augusti visning kl. 14. Oden – en gud i klänning. En visning om hur människor kanske såg på kön, 
könsidentitet och sexualitet på vikingatiden. 
Onsdag 29 juli kl. 16. Vernissage för ”Gömda historier – hbtq på Historiska”. Fri entré kl. 16–18.  
Alla med festivalpass har fri entré till museet hela veckan. 
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