


Vill du visa vår utställning? 
I Så minns vi, f inns vi varvas fakta och historiska berättelser
med nutida erfarenheter, reflektioner och vittnesmål från hbtq
personer och deras närstående. Hur påverkar nazistiska
tankesätt eller rasistiska strukturer oss, här, idag? 

Utställningen är en visuell manifestation för att allas lika
värde men också en påminnelse om att samma människosyn
som fanns under förintelsen fortfarande lever kvar, på tydliga
såväl som subtila sätt, lokalt och globalt. 

Så minns vi, f inns vi är en påminnelse om att vi tillsammans
måste arbeta för att nazismens och rasismens hot och hat
mot människor som bryter normer. Hatet kan och måste
pratas om, ageras mot och hindras. 

Så minns vi, f inns vi togs först fram i samband med
uppmärksammandet av Förintelsens minnesdag 2018

Kostnad: 2000 kr + moms
Frakt bekostas av låntagaren

Vill du boka?
Kontakta: Josefin Cowie

josefin.cowie@alingsas.se
Thereze Almström

thereze.almstrom@alingsas.se

Övriga frågor: Stina Nilss , stina@boras.rfsl.se

mailto:josefin.cowie@alingsas.se
mailto:thereze.almstrom@alingsas.se
mailto:stina@boras.rfsl.se


Utställningen består av:
11 porträtt 

4 st i storlek 115 x 200 cm

7 st i storlek 115 x 90 cm

10 textskyltar

6 st i storlek 50 x 50 cm

2 st i storlek 30 x 50 cm

1 st i storlek 20 x 50 cm

1 st i storlek 10 x 15 cm

1 introtext

1 st i storlek 115 x 200 cm

1 ljudfil

för mp3

1 bild fil 

för skärm

7 moduler 

enligt särskild överenskommelse



Modulerna är:
240 cm höga
150 cm breda 
40 cm djupa



Modulerna är lätta 
att f lytta och sätta 
ihop i passande 
formationer. 

Det f inns 6 st 
moduler till utlån. 
Frakt ingår inte. 



En bildf il med olika 
begrepp medföljer. 
Texten är på svenska 
(svart) samt på 
engelska (rosa). 



46 citat av olika informanter är 
inspelade. Citaten är på 
svenska och engelska (dock 
inte översatta). Ljudf il 
medföljer!
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