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Møte i rådgivningsgruppen for Skeivt arkiv (RGSKA) 

Dagsorden 02.05.2019 

Tid: Torsdag 02. mai 2019 kl. 11:00 – 15:00 

Sted: Kursrom 505. Universitetsbiblioteket, Juridisk fakultet, Magnus Lagabøtes plass 1.  

 

RGSKA 01/2019: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

RGSKA 02/2019: Referat fra møtet 02. november 2018 

RGSKA 03/2019: Møteplan høst 2019 

RGSKA 04/2019: Orienteringssaker fra Skeivt arkiv  

RGSKA 05/2019: Norges dokumentarv og manglende ordning av arkiv  

RGSKA 05/2019: Status ansettelser Skeivt arkiv 

RGSKA 06/2019: NOU om ny arkivlov 

RGSKA 07/2019: Formidling 2022  

RGSKA 08/2019: Eventuelt 
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RGSKA 04/2019: Orienteringssaker fra Skeivt arkiv  

Siden 02.11.2019 har Skeivt arkiv  

 Gjennomført arrangementet Outing the Past med ca 90 besøkende 

 Blitt med i arbeidsgruppe om et mulig senter for muntlig historie i Bergen, i 
samarbeid med bl.a. Memoar, Sjøfartsmuseet og Institutt for Kulturvitenskap, 
UiB. 

 Holdt presentasjoner for bl.a. Bufdir, FRIs prideutvalg, Skeiv ungdoms 
tillitsvalgtekonferanse, Åpne Høyre Vestland, på FRIs seniorkafé, Arkivdagen, 
Lillehammer Pride, konferansen OUTing the Past og Pride Cruise.  

 Holdt forelesning for studenter på kulturvitenskap ved UiB samt presentasjon 
+ seminar for fakultet for kunst, musikk og design ved UiB.  

 Deltatt og presentert på Det norske museumsmøtet og Det 8. norske 
arkivmøtet 

 Startet samarbeid med Universitetsmuseet om monter om seksualhistorie i ny 
utstilling på Naturhistorisk museum 

 Fått to nye praktikanter  

 Startet arbeidsgruppe for å få UiB representert i Bergens Pride-parade  

 Fått registrert alle større og mindre arkiver på arkivlisten på skeivtarkiv.no 

 Begynt å publisere artikler fra Løvetann med tillatelse fra enkeltforfattere 

 Utarbeidet undervisningsopplegg for skole som er i testfasen hos to lærere 

 Restriksjonsvurdert 10 nye intervjuer 
 

RGSKA 05/2019: Norges dokumentarv og manglende ordning av arkiv  

 Full stopp i midlertidige ansettelser ved Universitetet i Bergen, som også 
omfatter organisatoriske enheter med selvstendig budsjett som f.eks. Skeivt 
arkiv gjør det vanskelig å gjennomføre større arkivordningsprosjekt. Særlig har 
dette gått utover hiv/aids-arkivprosjektet (ordning, restriksjonsvurdering og 
delvis digitalisering av arkivene etter HivNorge, Helseutvalget og Dag-Strand 
Nilsen) som ble omsøkt innlemmet i Norges dokumentarv i 2018, men som ble 
avslått på grunn av at arkivene ikke var ferdig ordnet. Arkivene er av et slikt 
omfang, særlig når det gjelder restriksjonsvurdering, at det er tenkt at det 
kreves en eller flere dedikerte prosjektarkivar(er) for å jobbe med disse.  

 

RGSKA 05/2019: Status ansettelser Skeivt arkiv 

 To stillinger lyses ut i løpet av våren:  
o En fast, 100% stilling som kommunikasjonsrådgiver hvorav 60% av 

stillingen er som kommunikasjonsrådgiver for Universitetsbiblioteket, 
og 40% for Skeivt arkiv 
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o En fast, 100% som seniorkonsulent med formidling og arrangement som 
hovedområde.  

 I budsjettet er det nå rom for en ytterlige fast, 80-100% stilling. Det diskuteres 
nå hva denne stillingen bør romme. 

o I UiBs reviderte strategi for 2019-2022 er det fokus på både formidling 
og digitalisering. Universitetet skal «Styrke kunnskapsformidling knyttet 
til Universitetsmuseet og Universitetsbibliotekets samlinger», og 
samtidig «styrke tilgjengeligheten i våre samlinger gjennom 
digitalisering» (UiB, 2019, s.23).  Det står også at Universitet skal bidra 
være ledende på digital formidling innen 2022, blant annet «ved å 
videreutvikle universitetsmuseet og universitetsbibliotekets rolle som 
arenaer for forskningskommunikasjon og prioritere digitalisering av 
våre vitenskapelige samlinger» (UiB, 2019, s.19) 

o I Skeivt arkivs egen strategi 2018-2002 er det mest relevante punktet 
her «Skeivt arkiv skal oppretthalda og vidareutvikla gode rutinar for 
innsamling, bevaring, ordning og tilgang».  

RGSKA 06/2019: NOU om ny arkivlov 

 8. april kom NOU 2019: 9 «Fra kalveskinn til datasjø – Ny lov om 
samfunnsdokumentasjon og arkiver».  Skeivt arkiv er nevnt flere ganger. Mest 
viktig å merke seg:  

o Det ville styrke Nasjonalarkivets rolle som nasjonalt koordinerende 
organ om tilskuddene til de selvstendige institusjonene som arbeider 
med privat arkiver, som ARBARK, Skeivt arkiv og Misjons- og 
diakoniarkivet, ble forvaltet av Nasjonalarkivet (NOU 2019:9, 22.4.5) 

 Arbark har uttalt seg skeptiske til denne anbefalingen. 

 Lederen for arkivforbundet, Ranveig Låg Gausdal, har uttalt at Arkivforbundet 
vil støtte opp dersom Skeivt arkiv som medlem vil lage en sak for å unngå at 
tilskuddet koordineres av Nasjonalarkivet.  

 Direktøren for Universitetsbiblioteket har også uttalt at dette ikke er en 
ønskelig utvikling.  

RGSKA 07/2019: Formidling 2022  

 Skeivt arkiv har for alvor startet arbeidet med å planlegge Skeivt historieår 
2022, for å markere avkriminaliseringen av homoseksualitet mellom menn i 
1972. Både Nasjonalmuseet og Nasjonalbiblioteket er nå aktivt med i 
planleggingsfasen og ønsker selv å markere dette, og etablere det som et 
offisielt år. Første møte skal gjennomføres i mai, og det skal deretter opprettes 
en nasjonal arbeidsgruppe som skal jobbe videre med å fremme og planlegge 
markeringen.  

 Et intensjonsbrev om å arrangere den internasjonale skeive historie-
konferansen ALMS (Archives, Libraries, Museums and Special Collections) 
sendes i disse dager til Steering Commitee for Queer ALMS 2019, som 
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arrangeres i Berlin førstkommende juni. Skeivt arkiv ønsker å bringe denne 
konferansen til Bergen, og har fått støtte fra UB-ledelsen og Bergen Kommune.  

 

 


