Referat for møte i rådgjevingsgruppen for Skeivt arkiv (RGSKA) 12.
mai 2017
Tilstede: Liv Ramskjær, Ingvild Endestad, Anne Aune, Karin Rydving, Runar Jordåen
(faglig leder).
Oddrun Samdal var tilstede under sak RGSKA 9/2017.
Birger Berge, Jo Hjelle og Bjørn André Widvey var tilstede under sak RGSKA 6/2017,
7/2017 og 8/2017.
Fravær: Tone Hellesund.
Møteleder: Camilla Brautaset.
Referent: Runar Jordåen.

RGSKA 1/2017: Godkjenning av møteinnkalling
Godkjent.
RGSKA 2/2017: Godkjenning av dagsorden
Godkjent.
RGSKA 3/2017: Referat fra møtet 14. desember 2016
Ingen bemerkninger til møtereferatet.
RGSKA 4/2017: Møteplan 2017
Neste møte fastsatt til 27. oktober kl. 1030-16.00 i Oslo. Faglig leder kaller inn til
møtet.

RGSKA 5/2017: Orienteringssaker
Runar Jordåen orienterte: Oppstart for nyansatte Jo Hjelle (16.07.2017), Bjørn André
Widvey (03.04.2017, Birger Berge (vikar for Gillow-Kloster f.o.m. 07.04.2017 t.o.m.
31.12.2017). Dessuten er kuratorene Vibeke Hermanrud og Henriette Stensdal ansatt
som kuratorer (til sammen fem månedsverk).
Skeivt arkiv har vært representert og bidratt med presentasjoner både innenlands og
utenlands. Jordåen og Gillow Kloster presenterte et paper på konferansen «Sexing
the past» i Liverpool, 3.–5. mars. Jordåen presenterte Skeivt arkiv på konferansen
«Inkluderande arkiv» ved Universitetsbiblioteket i Lund, Sverige 5. april.
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Skeivt arkiv har dessuten hatt presentasjoner for Arkivarforeningen i Bergen og for
styret til Arkivforbundet i Oslo. Dessuten har det vært holdt en historisk byvandring
for den europeiske pridekomiteen som var på besøk i Bergen i forbindelse med
Bergens kandidatur til Europride 2020.
Skeivt arkiv ved Ragnhild Bjelland og Heidi Rohde Rafto var også representert på årets
privatarkivkonferanse i regi av Arkivforbundet.
27. og 28. april var det internseminar i anledning mange nyansatte. Her ble Skeivt
arkiv introdusert og det var faglige bidrag fra både egne ressurser og intiverte.
Skeivt arkiv har også vært representert i media, bl.a. i NRK radio P1+, NRK Hordaland
og Bergensavisen (BA). Dessuten har Skeivt arkiv bidratt med artikler til nettstedet
Gaysir.
Når det gjelder tilvekst til arkivet har arbeidet med utstillingen Skeivt
uteliv/Gayclubbing bidratt til at nytt materiale kommer inn. I løpet av våren har det
også kommet inn noen nye personarkiver og det har vært dialog med FRI om
avlevering av organisasjonsarkiv.
Det er en utfordring at det er Universitetsbiblioteket i Bergen, ikke Skeivt arkiv, som
er synlig i Arkivportalen. Arbeidet med ordning av arkiver starter for alvor denne
måneden.
Når det gjeld biblioteket har me hatt inne ein deltidsressurs til katalogisering. At
engasjementet for bibliotekaren er avslutta, nytt engasjement blir vurdert i forhold til
budsjett. Et større organisasjonsutviklingsprosjekt har vært i gang ved UB. Her har det
blitt spilt inn at Skeivt arkiv må få status som en egen enhet.

RGSKA 6/2017: Presentasjon av nyansatte
De tre nyansatte siden sist møte, Bjørn André Widvey, Jo, Hjelle og Birger Berge
(vikar), ble presentert.

RGSKA 7/2017: Status for intervjuprosjektet
Bjørn André Widvey orienterte kort om framdriften av livsminneprosjektet så langt.
Det ble vist en kort video med utdrag fra intervjuene.
Gruppen fremhevet det som viktig å dokumentere prosessene bak intervjuprosjektet.
Hvordan er de metodiske og tekniske valgene som ligger til grunn for prosjektet
gjort? Det kan være viktig for bruken av materialet i forsking å være klar over disse
overveielsene. Lag gode dokumenter om hvordan man har tenkt rundt prosjektet.
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Gruppen var også opptatt av bredde i bakgrunn, sikre mangfold og representativitet
blant intervjusubjektene.

Ingvild Endestad foreslo å bruke FRIs lokaler en helg – kom og fortell din historie.
Anne Aune problematiserte etikk knyttet til personvern og samtykke ved slike «drop
in»-intervjuer.
Det ble konkludert med at man kunne bruke FRIs nettverk mer aktivt og gjerne
promotere intervjuprosjektet bedre i disse sammenhengene.

RGSKA 8/2017Status for arbeidet med utstillingen Skeivt uteliv/Gayclubbing
Birger Berge og Runar Jordåen orienterte kort om framdriften av arbeidet med
utstillingen, som blir åpnet 22. juni ved Kulturhistorisk museum ved UiO.

RGSKA 9/2017: Infrastruktur og framdrift
Viserektor Oddrun Samdal var til stede under denne saken.
Gruppen etterlyste framdrift i.f.h.t. synliggjøring av Skeivt arkiv i Spesialsamlingenes
lokaler. Det ble framhevet at Skeivt arkiv var et synliggjøringsprosjekt som ikke måtte
bli usynlig, og det ble særlig framhevet at en tilsynelatende enkel sak som å få opp
skilting inn mot lokalene samt på døren til Manuskript- og libraramlingen / Skeivt
arkiv tok så lang tid. Dette til tross for at rådgivingsgruppen på forrige møtet hadde
signalisert tydelig at synliggjøring var viktig. Det samme ble framhevet m.h.t. nytt
møblement og hyller i lokalene der Skeivt arkiv skulle synliggjøres.
Rydving orienterte om at det siste var første ledd av en større oppgradering av
lokalene og at det hadde vært en prosess der interiørarkitekt hadde sett på lokalene
samlet. Møblementet og skilting var nå satt i bestilling. Rydving undersøker
leveranstidspunkt for skilting.
Gruppen framhevet også hvor viktig det var med synliggjøring av Skeivt arkiv utad
mot samfunnet, og det ble pekt på at videre samarbeid med museer var en måte å
gjøre dette på. Det ble også pekt på at Skeivt arkiv måtte være synlig i Arkivportalen.
Oddrun Samdal understreket at UiB vil være bevisst på det store ansvaret man har
fått i og med Skeivt arkiv. Skeivt arkiv er noe som skal bygges og kontinuerlig
utbygges. Hun framhevet arkivet som viktig som samfunnsdokumentasjon i en tid da
verdier står under press – da saklighet / faglighet er viktigere enn noensinne. Hun så
det også som viktig å jobbe videre med at materialet blir brukt i forskning og
undervisning. Faglig leder spilte også inn at det råder usikkerhet om budsjettet for
3

neste år utover den øremerkede bevilgningen på statsbudsjettet. Oddrun Samdal bad
om at dette ble spilt inn i budsjettprosessen.
I forhold til synlighet orienterte Rydving om status i det arbeidsutvalg
bibliotekdirektøren og direktør ved Universitetsmuseet satt ned for mulighetsstudie
vedr samlokalisering av spesialsamlingene ved UB og Universitetsmuseet.
Arealkartlegging og behov er spilt inn og arbeidsutvalget avventer tilbakemelding fra
Eiendomsavdelingen (som leder arbeidsutvalget).
Når det gjaldt det videre arbeidet fremhevet også gruppen viktigheten av
samtidsdokumentasjon og at dette også krever innsamling av elektronisk skapt
materiale. I tillegg ble det anbefalt å undersøke hos Nasjonalbiblioteket hva som blir
tatt vare på av relevante nettsider. Det ble også foreslått å gå i dialog med forskere
og studenter ved UiB som arbeider med slik bevaring av digitalt materiale.
Videre fremholdt gruppen at det var en viktig del av infrastrukturen å ha en solid etisk
profil. Faglig leder gjorde rede for at man her jobbet ut fra gjeldende regelverk og
etiske retningslinjer for arkiv, og at man har god kompetanse på dette. Han viste også
til at formuleringer om adgang til materialet var tatt inn på nettsidene under «om
arkivet» som oppfølging av ønsker fra forrige møte i rådgivningsgruppen. Gruppen
ønsket seg likevel en tydeligere markering av arkivetikk på nettsider f.eks. i form av
en etisk plattform og at man for eksempel her kunne dra veksler på fagmiljøer ved
UiB som arbeider med etikk. Samtidig ble det fremholdt at siden Skeivt arkiv arbeider
arkivfaglig – og har solid kompetanse på blant annet personvern, regler for innsyn og
etikk knyttet til arkiv - ville man kunne framheve med autoritet at både
intervjumaterialet og annet arkivmaterialet var trygt hos oss.

RGSKA 10/2017: Evaluering av forslag til strategiplan / tiltaksplan
Runar Jordåen orienterte om bakgrunnen: rådgivingsgruppa understreket på forrige
møte hvor viktig det var med et strategidokument og anbefalte at faglig leder
utarbeidet et utkast. Jordåen sa at utkastet var utarbeidet med tanke på satsninger
for perioden, men at det også var ment å skulle speile hele bredden i Skeivt arkivs
virksomhet siden det er tidlig i Skeivt arkivs driftsfase.
Rådgivningsgruppen anbefalte en spissing og forkorting av strategien og at det
ikke var behov for en så utførlig innledning i selve strategidokumentet (deler av
denne kunne tas inn i følgebrevet). Gruppen mente man burde knytte strategien
tettere til UiBs og UBs strategier f.eks. når det gjaldt forskning, tverrfaglighet og
etikk. Det ble også lagt vekt på at strategien ikke burde være for detaljert, at
målene må være overordnede og ikke minst mulige å innfri. Strategien burde
inneholde noe om Skeivt arkiv som fysisk sted.
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Gruppen anbefalte at faglig leder reviderer planen etter gruppens innspill og
sender en ny versjon ut til gjennomsyn for gruppen.
Gruppen anbefalte videre at strategien deretter burde sendes videre med
følgebrev til Universitetsbibliotekets styre. Videre burde tiltaksplanen være et
internt dokument som er en konkretisering av strategimålene (sendes ikke til
styret for behandling).

RGSKA 11/2017: Prioriteringer av gjenstående krav og arbeidsoppgaver
Saken utgikk.
RGSKA 12/2017: Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
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