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Troms og Finnmark fylkesbibliotek markerer Arkivdagen 2022 – Skeive arkiver  

Arkivdagen er et samarbeid mellom arkiver i hele Norden og omfatter alle typer av arkivinstitusjoner, inkludert Troms og 
Finnmark fylkesbibliotek. Hensikten med Arkivdagen er å vekke interesse for arkivene som samfunnets minne – både i fortid 
og framtid.   

I 2022 er det 50 år siden sex mellom samme kjønn ble avkriminalisert i Norge, da Straffelovens paragraf 213 ble opphevet. For 
å markere dette er tema i år «Skeive arkiver» og 2022 er «Skeivt kulturår» i Norge. Troms og Finnmark fylkesbibliotek ønsker å 
løfte fram skeivt arkiv hvor man kan gjøre dypdykk i LHBT historien også fra Nord-Norge. 

 

Finnmark fylkesbibliotek har fylkesansvar for å bevare foto og privatarkiv. Våre samlinger representerer finnmarksbefolkningen sine 
stemmer, tanker og handlinger. Vi bevarer og tilgjengeliggjør arkiver fra privatsektor som gir en bredere dokumentasjon av vår historie. 
Vi har som mål at våre samlinger skal representere mangfoldet i samfunnet vårt. 

I forbindelse med markeringen av Arkivdagen 2022 ønsker Finnmark fylkesbibliotek å få inn dokumentasjon fra skeivt miljø lokalt og 
regionalt. Vi tar imot historier, minner, foto, videoer, m.m. og det kan være fra organisasjoner, Pride-arrangementer/-markeringer, bidrag 
fra privatpersoner og annet av interesse. Slik kan vi arkivere deler fra Finnmarks skeive historie. 

Ønsker du/dere å bidra materiale til arkivet i Finnmark, ta kontakt med oss:

fotoarkiv@tffk.no 
tlf. 789 64 350 

Finnmark fylkesbibliotek, avd. Finmarksbiblioteket 
Strandgata 21, 9811 Vadsø

Skeivt arkiv er en del av 
Seksjon for spesialsamlinger ved 
Universitetsbiblioteket i Bergen. 
Samlingene består av en rekke 
arkiver fra personer og 
organisasjoner samt bøker og 
tidsskrifter. Arkivet samler også inn 
skeive historier, skriftlige beretnin-
ger som folk kan skrive anonymt 
og poste på arkivets hjemmeside. 
I tillegg finnes det nettleksikonet 
Skeivopedia som blir kontinuerlig 
oppdatert med nye artikler. 

skeivtarkiv.no

Svarthvittbildene er manipulerte ”fiktive skeive fotografier”, plukket ut fra fotoarkivet. Fargebildene er tatt under Pride arrangementet i Vadsø i juni 2022 (Foto: Sonja Siltala / Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek)


