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Møte i rådgivningsgruppen for Skeivt arkiv (RGSKA) 

Referat 27.04.2018 

Tid: Fredag 27. april 2018 kl. 11:30 – 15:00 

Sted: Skeivt arkiv, Universitetsbiblioteket i Bergen (rom 150, Haakon Sheteligs plass 7) 

Til stede: Anne Aune, Liv Ramskjær, Camilla Brautaset, Ingvild Endestad, Tone Hellesund, Trude 
Færevaag, Hannah Gillow-Kloster, Heidi Rohde Rafto   

 

RGSKA 1/2018: Godkjenning av møteinnkalling 
Godkjent. 
 
RGSKA 2/2018: Godkjenning av dagsorden 
Godkjent. Sak 9 og 10 utgår. 
 
RGSKA 3/2018: Referat fra møtet 27. oktober 2017 
Godkjent. 
 
RGSKA 4/2018: Møteplan 2018 
Neste møte settes til fredag 2. november 2018.  
 
RGSKA 5/2018: Orienteringssaker fra Skeivt arkiv 
 Innspill fra Trude Færevaag om at Universitetsbiblioteket bør dele hva som skjer på 
Skeivt arkiv og spesialsamlingene.  
 Innspill fra gruppen om at Skeivt arkiv bør være bedre å synliggjøre nytt innkommet 
arkivmateriale.  
Innspill fra Camilla Brautaset om at Skeivt arkiv bør i større grad synliggjøre og/eller tenke 
gjennom arbeid i henhold til strategi og handlingsplan. Både prioriteringer og ressurser bør 
sees og synliggjøres i tråd med strategi.  
RGSKA 6/2017: Strategi og handlingsplan 
RGSKA 7/2018: Infrastruktur og framdrift 
RGSKA 8/2018: Intervjuprosjektet: status og dokumentasjon 
RGSKA 5-8: Fungerende faglig leder for Skeivt arkiv, Hannah Gillow-Kloster, orienterte. 
Innspill og spørsmål fra gruppen. Blant annet forslag fra FRI om å kontakte Seoul Sisters for 
intervjuer. Også forslag om å dokumentere ett eller flere idrettsmiljøer, sette lys på f.eks. 
ekstreme forskjeller mellom herre- og kvinnefotball når det kommer til mangfold.  
 
RGSKA 11/2018: Skeivt arkiv og museumsfeltet 
EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk 
lov i 2018. Det innebærer nye regler for personvern i Norge, herunder strengere regler for 
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oppbevaring av persondata for sekundærformål. Dette angår alle på arkiv- og 
museumsfeltet, viktig at SkA holder seg orientert. Museumsforbundet skal ha møte med 
Kulturrådet og Nasjonalbiblioteket om dette neste uke.   

Mangfoldsnettverk innen museum kan være aktuelt for SkA å knytte kontakt med. 

Kulturrådet var en viktig samarbeidspartner for SkA i oppstartsfasen, med prosjektstøtte 
som gjorde det mulig å komme i gang. SkA bør prioritere å ta opp igjen denne kontakten. 

På feltet skole/undervisning kan det være verdt å tenke på samarbeid med museumsfeltet. 
Den kulturelle skolesekken, teaterforestilling basert på livsminnefortellinger? 

Seksjon for forskning i Norges Museumsforbund arrangerer forskerkonferanse for ansatte i 
museumssektoren og UN/Instituttsektoren 22. – 23. oktober på Bergen Sjøfartsmuseum. Det 
er nå åpnet for innsending av presentasjoner, SkA oppfordres til å melde seg på med innlegg.  

Skeivt arkiv arrangerer museumsseminar høsten 2018. Forslag til innledere og eventuelle 
samarbeidspersoner fra Liv Ramskjær. Markedsføring og samarbeid med museumsforbundet 
også diskutert.  

RGSKA 13/2018: Skeivt arkiv og arkivfeltet  

Vedr. GDPR blir begrunnelser for oppbevaring av persondata viktig, se over. SkA bør 
utarbeide bevaringskriterier og etablere rutine for bevaringsvurdering ved hvert 
arkivmottak.  

Kulturdepartementet har etterlyst en privatarkivstrategi, arbeid med dette til høsten.    

Erfaring fra Varanger museum, minoritetshistorie: manglende tagging av kvensk materiale -> 
blir usynlig.   

Oppsummert har SkA har gjort en god jobb overfor arkivfeltet; er synlige, deltar og bidrar på 
aktuelle arenaer.  

 

RGSKA 12/2018: Skeivt arkiv og LHBT-feltet 

Opplever at det er god kommunikasjon mellom FRI og SkA – vet ikke hvordan det er med 
andre, mindre organisasjoner på LHBT-feltet? 

Oppfordrer SkA til å utvikle opplegg à la skeiv historie på 30 min - som kan brukes med eller 
uten innleder fra SkA. Lettere for mindre lag/grupper å ta i bruk SkAs kompetanse hvis det 
finnes et noe slikt klar for bruk. Stor interesse for historie i FRI, men skeiv historie kan 
oppleves som lite tilgjengelig. Skeivt arkiv bør synliggjøre på nettsidene av de er tilgjengelige 
som formidlere.  

Bekymret for dokumentasjon av samtidshistorie på nett; blogger etc. Mye kan gå tapt! -> 
Svært nyttig om SkA legger ut info om hvordan man kan bevare disse for fremtiden ved å 
høste, lagre på server med backup (nettside, facebook, infoskriv om avlevering). Også 
synliggjøre på «Bidra»-siden at vi tar imot skapt digitalt materiale – eposter, blogger, etc.  



3 
 

Aktuelt for FRI og SkA å se på 2-årshjul sammen; samkjøre markeringer. FRI mottar en stor 
mengde henvendelser ang. masteroppgaver -> kan henvise videre til SkA. Vil gjerne involvere 
SkA på podcast og Pride-snap-konto.  

Internasjonalt: SkA bør vurdere å delta på ILGA Europa -> neste møte i Brussel nov. 2018. 
NB: Russiske skeive aktivister må brenne alt av arkiv/dokumentasjon. Frakte over grensen 
for bevaring her? Kan SkA bidra til (opplæring om) bevaring av skeiv historie i andre land?  

Behov for fokus på bihistorie. Bi- har hoppet inn og ut av undertitlene. En stor gruppe som 
jobber med bisynlighet nå, dukker opp på mange FRI-arrangementer.   

FRI Oslo Akershus samler sine undergrupper to ganger i året. Kan Skeivt arkiv være på stede 
på ett av de møtene, spørre om deltagerne kan ta med materiale?  

 

RGSKA 14/2018: Skeivt arkiv og universitets-/høyskolesektoren  

Råd til SkA: Være bevisst på hva man ønsker å oppnå. Tenke bredt når det gjelder å nå ut; 
lage arrangementer så brede at folk kommer. Eks. Statsraad Lehmkuhls jordomseiling 2021-
22 -> Gay Sailors?  

Være obs. på metodisk nasjonalisme; sikre internasjonalt blikk.  

SkA har godt rykte: «profesjonelle, engasjerte og dedikerte».  

Prioritere å informere også UiB, ledelse og fagmiljøene her; dette er også SkA-ansvar. Støtte 
fra UiB falt ut etter at bevilgningen over statsbudsjettet kom. Men kompetanse trukket inn 
på SkA har kommet hele avdelingen til gode. 

Etterspør informasjon om hvem som er brukere (på SoMe, nett) -> Hannah sender ut 
statistikk neste uke.  

Savner koblinger oppover; til UiBs satsningsområder, EUs grunnpillarer.  Gjerne knytte an, 
vise at man er på, skape sømløse overganger.  

 

RGSKA 15/2018: Eventuelt 

Det er ny nominasjon for Norges dokumentarv i juni. HivNorges arkiv kan være aktuelt?  

 

 


