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Det gikk mange år før jeg hadde sex i en seng. I tenårene var det den kommunale arkitektu-
ren som dannet rammen for min seksuelle verden. Jeg forsto tidlig at det lille offentlige pis-
soaret på hjørnet av Christies gate og Rasmus Meyers allé i Bergen som jeg daglig passerte
på vei til skolen, ikke var et sted for barn. Da jeg i ungdomsårene for første gang torde å tre
inn i det halvmørke rommet var jeg uforberedt på hva som møtte meg, men det tok ikke
lang tid før jeg ble innviet i stedets sosiale koreografi og fant en rutine: En runde frem og
tilbake foran inngangen til kunstmuseet i nabobygningen, langsomt forbi de parkerte bilene,
kjapt inn døråpningen og i skjul bak skråveggen. Knappe opp buksene og vente. Stanken
av gammelt piss. Uleselige telefonnumre skrevet i fugene mellom de gulhvite flisene. Brukte
kondomer mellom sneiper i sluket. Lyden av bildører som lukkes. Skygger i døråpningen.
Sitrende frykt og spenning. Utstrakte hender i stillhet. Kalde berøringer. Utløsning og lam-
mende skam. Beslutningen om å aldri vende tilbake. Evig gjenkomst.

Ambivalente erindringsglimt fra ungdommen overstrømmer meg der jeg står og ser på
mitt splintrede ansikt i det speilbelagte pissoaret som er omdreiningspunktet for Børre
Sæthres soloutstilling The Sound of the Atom Splitting (2021, ill. 1) på Nitja senter for sam-
tidskunst i Lillestrøm. Det er så forbannet vakkert, så provoserende elegant. Utstillingsrom-
mets vegger er bekledt med titusenvis av vibrerende blågrønne paljetter avbrutt av stilfulle
rekker med blåhvite lysstoffrør som tennes og slukkes i en bølgende rytme. Størstedelen
av rommet fylles av en hvit nyreformet scene, på den ene enden troner en nedskalert kopi
av det runde funksjonalistiske pissoaret i Stensparken i Oslo, tegnet av byarkitekt Harald
Aars i 1937, som på homofolkemunne er kjent under navn som «Kjærlighetskarusellen» og
«Soppen». Bygningens yttervegger er dragget opp for anledningen med tynne speilstriper
som reflekterer lyset fra raden av blinkende lyspærer montert langs kanten på scenen og
lysstoffrørene på veggen. Selv om scenografien trekker veksler på nattklubbinteriører, er det
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lite disko å spore her. Lyden av en sørgmodig gongong runger gjennom rommet i en lang-
somt døende beat. Selv den enorme klumpen med størknet gulhvit voks som henger ned
fra taket i enden av et tykt sort rep, bringer tankene mot stillstand og frosset tid snarere enn
levende og livlige (kropps)væsker. På en liten monitor i hjørnet av utstillingsrommet kjører
en video i loop hvor et kamera sakte beveger seg ned en mennesketom skogssti. I likhet
med det tomme pissoaret på scenen er det heller ingen aksjon i skogen. Alt som er tilbake,
er en påtagelig tomhet og tristhet. Den apokalyptiske stemningen understrekes av utstillin-
gens tittel, som er hentet fra en replikk i britiske Derek Jarmans dystre punk-film The Last
of England (1987), som The Pet Shop Boys gjenbrukte som tittel på bandets kanskje mest
rasende og støyende låt.

Mens jeg sakte beveger meg rundt pissoaret på scenen overrumples jeg av en blanding av
raseri og fortvilelse. Kontrasten mellom utstillingens hyperestetiserte univers og mine frag-
mentariske erotiske erindringer fra stinkende pissoarer er forstyrrende, kvalmende. Jeg har
akutt bruk for luft. På kunsthallens takterrasse slår det meg at selv om jeg alltid har verdsatt
den feministiske parolen om at «det personlige er politisk», har jeg aldri delt min «komme
inn»-historie som homse, og med årene har jeg sjeldent trukket egne seksuelle erfaringer inn
i min kunsthistoriske praksis. En ting er at det fortsatt er mye gammel skam på gang – og
«meta-skam» over å ha båret på så mye skam. Noe annet er en irriterende bekymring for at
det å skrive for eksplisitt om sex kan brukes mot meg i offentligheten i en tid hvor debat-
tanter og politikere leter etter anledninger til å fremstille forskere som arbeider med kjønn,
seksualitet og makt som uvitenskapelige og usaklige.1 Men The Sound of the Atom Splitting
forstyrrer forsvarsmekanismene mine. Installasjonens referanser til et altfor gjenkjennelig
homoerotisk erfaringsunivers kaster meg tilbake til en tid i livet hvor offentlige pissoarer
fremsto som det eneste (u)mulighetsrom for seksuell utfoldelse, og hvor hiv/aids-krisen satt
i kroppen som en konstant dødsfrykt.

Ill. 1 Børre Sæthre, «The Sound of the Atom Splitting», Nitja senter for samtidskunst oktober 2021.

Foto: Kunstdok / Tor Simen Ulstein / Nitja senter for samtidskunst © Børre Sæthre / BONO 2022.
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Jeg hadde ikke forventet å føle så mye i møte med The Sound of the Atom Splitting. Selv
om det alltid har vært klare homoerotiske over- og understrømmer i Børre Sæthres arbeider
siden han slo gjennom på starten av 1990-tallet, har hans filmatiske estetikk og ekstreme per-
feksjonisme aldri egentlig rørt meg før. Selv om jeg har vært fascinert av hans spektakulære
installasjoner, har jeg samtidig synes det var noe litt anstrengt over hvordan Sæthres «sce-
nografier» ofte beskrives som så åpne for fortolkning at de tildeler publikum «hovedrollen»
i verkenes fortelling som derfor «dreie[r] seg om deg».2 I møte med Sæthres retrofuturis-
tiske univers fylt av hvilende enhjørninger, insisterende ravneflokker og flyvende pegasuser,
har jeg nok mer følt meg som en fremmedgjort statist enn en aktiv protagonist. Men The
Sound of the Atom Splitting henvender seg til meg på en helt annen måte, og det tar tid før
jeg klarer å sette fingeren på hva som er annerledes. Selv om Sæthres installasjoner ofte leker
med gjenkjennelige elementer fra 1960- og 1970-tallets loungeinteriører og gamle science-
fiction filmer, har hans henvisninger til myter, fortellinger og historier ofte vært abstraherte,
assosiative, atmosfæriske. Denne narrative åpenheten er ikke tilgjengelig på samme måte i
The Sound of the Atom Splitting, for replikaen av pissoaret i Stensparken punkterer Sæthres
ellers så drømmeaktige tablåer med sin henvisning til et spesifikt (homo)historisk offentlig
rom. Ved å sette et ikonisk møtested for menn som har sex med menn på scenen, plasserer
The Sound of the Atom Splitting seg midt i den norske homohistorien. Men hvordan instal-
lasjonen plasserer seg i dette historiepolitiske landskapet er mer uklart. Nitjas pressemateri-
ale hevder at utstillingen «peker med nostalgi tilbake til en tid [før utbruddet av den globale
aids-epidemien] da frihet, identitet og tilhørighet kunne utforskes med en skjødesløshet og
promiskuøs holdning». Uavhengig av at utstillingen ikke vekker mine nostalgiske følelser,
synes installasjonen å peke i flere retninger enn bare idealiserte fantasier om fortiden. Jeg blir
bare mer deprimert av tanken på at pissoaret skal sees som et symbol for det liv vi homser
kan drømme oss tilbake til før aids-krisen. Det må være noe annet og noe mer å hente her.

I dagene etter besøket på Nitja sitter raseriet og fortvilelsen fortsatt i kroppen, det gir
ikke slipp. I et forsøk på å gjenvinne kontrollen forsøker jeg å gå kunsthistorisk til verks for
å skape distanse mellom Sæthres utstilling og mine litt for dramatiske følelser. Jeg skriver
side opp og side ned med notater om de estetiske og konseptuelle dialogene som The Sound
of the Atom Splitting etablerer til ironiske pissoarverk av Duchamp og Pablo Bronstein, så
vel som den mer poetiske fraværsestetikken i Félix González-Torres, Danny Jauregui, Kevin
McCarthy og Elmgreen & Dragsets bearbeidelse av aids-krisen. Men forsøket på å forske meg
i bedre humør feiler, for idet jeg begynner å lese meg gjennom resepsjonen av Sæthres utstil-
ling i norske medier, vender raseriet og fortvilelsen tilbake med full kraft. «Børre Sæthres
utstilling er en eksplosjon av glede» lyder overskriften på kunstkritikeren Lars Eltons anmel-
delse i Dagsavisen: «Børre Sæthres fest av en utstilling i Nitja vil bli stående i historiebø-
kene».3 Eltons gledestrålende begeistring får meg til å tvile på om vi har sett den samme
utstillingen, eller lure på om det er noe helt galt med meg og mitt humør. I anmeldelsen
skriver Elton pliktskyldig at The Sound of the Atom Splitting «har klare referanser til den
homofile kulturen», for som han formulerer det: «Mytene vil jo ha det til at de elsker glitter
og glam.» Men han påpeker samtidig at det ikke er noen grunn til å henge seg opp i disse
homohistoriske referansene, for «det [er] fullt mulig å gå inn i Børre Sæthres installasjon
og bare nyte den estetiske opplevelsen uten å tenke så mye mer.» Selv om installasjonen kan
leses som en «illustrasjon» på «stigmatiseringen homofile har blitt utsatt for», er alt dette «i
bunn og grunn uinteressant», påpeker Elton, «i forhold til den tilfredsstillelsen den forfø-
rende vakre, estetiske opplevelsen Sæthre inviterer oss inn i. Det er bare å nyte.»

Det er bare å nyte? Det er bare å konsumere? Eltons appell til sine lesere om å bare igno-
rere de kulturelle, politiske og sosiale aspektene ved The Sound of the Atom Splitting føles
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som et knyttneveslag i magen. Jeg har ikke mulighet til å ikke «tenke så mye» i møte med et
verk som dette. For meg er verken kunst eller «den homofile kulturen» festlige forbruksva-
rer som er skapt for å tilfredsstille majoritetens behov for forførende estetiske opplevelser.

o

I 2022 er det femti år siden den norske stat opphevet Straffelovens paragraf 213 som krimi-
naliserte sexlivet til oss menn som har sex med menn. For å markere denne demokratiske
«milepæl» i norsk historie tok Skeivt Arkiv – Nasjonalt kunnskapssenter for skeiv historie,
Nasjonalmuseet og Nasjonalbiblioteket i 2020 initiativ til å gjøre 2022 til et «Skeivt kultu-
rår» og inviterte «alle institusjoner, organisasjoner, forskere, studenter og andre til å bli med
oss å forske på, løfte frem, og synliggjøre skeiv historie over hele landet».4 Selv om para-
graf 213 på papiret kun hadde oppmerksomhet på «utugtig Omgjængelse […] mellem Per-
soner af Mandkjøn», var kriminaliseringen unektelig også med på å undertrykke kvinner
som har sex med kvinner, blant annet gjennom usynliggjøringen av deres eksistens.5 Loven
er et eksempel på en utbredt historisk ubalanse mellom oversynlige homser og usynliggjorte
lesber som preger både arkiver, historieskrivningen og offentligheten – en ubalanse som risi-
kerer å glattes ut når «skeiv» brukes som paraplybegrep for alle de minoriserte identitets-
kategoriene som er samlet i akronymet «LHBTQ+».

For meg er det fortsatt uvant å bruke «skeiv» som en fleksibel og inkluderende identi-
tetskategori, som i en betegnelse som «Skeivt kulturår». Da jeg først fikk smaken for det
«skeive» som student på starten av 2000-tallet, var begrepet fortsatt knyttet tett til «queer
teori» eller «skeiv teori» – et tankegods som det var stor skepsis til blant mange forskere og
aktivister tilknyttet homobevegelsen.6 De fleste jeg kjente som arbeidet med skeiv teori på
dette tidspunktet identifiserte seg ikke som «skeive», for oss var dette et identitets- og norm-
kritisk perspektiv som søkte å historisere – og dermed også av-naturalisere – kategorier og
identiteter.7 Oppgjøret med «normalitetens regimer» fremsto ikke bare frigjørende for oss
homser og lesber, men for alle som var bundet av samfunnets organisering av forskjellighet
og forventninger til hvordan man gjør kjønn og seksualitet på «riktige» måter.8 Mens skeiv
teori reddet meg fra å drukne i seksuell skam og internalisert homofobi ved å hjelpe meg til
å forstå at det var samfunnets strukturer og ikke meg det var noe fundamentalt galt med,
opplevde enkelte homoforskere og -aktivister den skeive identitetskritikken som et angrep
på selve fundamentet til den politiske bevegelsen de hadde kjempet så hardt for å etablere.
Med årene flyttet disse interne konfliktlinjene seg til andre begreper og utfordringer. Selv om
koblingen mellom «skeiv» og «skeiv teori» ble løsere etter hvert som «skeiv» vant frem som
samlebetegnelse for hele regnbuens minoriserte identitetsposisjoner, ble ideer fra den skeive
teoriens identitets- og normkritikk også innarbeidet i den stadig mer interseksjonelt orien-
terte bevegelsen. I dag fungerer «skeiv», ifølge kjønnsforsker Hanne Marie Johansen, som
et av «dei mest tidlause omgrepa» når forskere og aktivister skal tematisere «ikkje-normativ
seksualitet og tilhøyrande (sub)kulturar i eit langt tidsspenn».9 Det er også denne pragma-
tiske og eksplisitt anakronistiske bruken av ordet som preger de «skeive» tilgangene i ram-
meverket til «Skeivt kulturår».

Selv om Børre Sæthres utstilling på Nitja åpnet allerede i 2021, fungerte den som en opp-
varming til markeringsåret, som på tross av begrensede statlige støttekroner har resultert i
et overraskende stort antall utstillinger, seminarer og arrangementer over hele landet.10 Mitt
følelsesmessige møte med The Sound of the Atom Splitting ga meg også en forsmak på ambi-
valensen jeg har kjent på gjennom hele dette skeive kulturåret. Muligheten til å se så mange
utstillinger med utgangspunkt i forskjellige skeive liv og erfaringer har varmet meg langt inn
i hjerteroten, men markeringsåret har også vært en påminnelse om hvor sjeldent kunst- og
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kulturinstitusjoner eksplisitt adresserer skeive offentligheter. Selv om majoritetskulturen for
alvor har fått lyst til å feste og feire med oss – godt hjulpet på vei av utsikten til ekstra øre-
merkede midler – er ikke det ensbetydende med at det har blitt bedre plass til skeive perspek-
tiver på skeive premisser. Ofte får man en fornemmelse av at institusjonenes plutselige lyst
til å heise regnbueflagget handler mer om ville fremstå som åpne og inkluderende enn for
alvor å arbeide med strukturelle endringer. Som Tonje Moser påpeker, er det «viktig å minne
folk på hva skeivt kulturår egentlig markerer. Den viser tilbake til en bred grasrotrørelse som
har stått på barrikadene mot staten, en motstrøms kultur som har gitt heteronormativiteten
fingeren, selv i tider hvor aktivismen måtte foregå i diskrete former, fordi det var ulovlig å
være som oss!»11 En annen betenkelighet er at når vi nå inviteres inn i stor stil og endelig
får mulighet til å vise frem skeive historier, blir det fristende å glatte over alle friksjonene og
utfordringene som preger det skeive forestilte fellesskapet.12 Både våre «interne» og «eks-
terne» festfortellinger har lite rom for ubehaget som klistrer seg til den skeive historien, som
sorgen, frustrasjonen og raseriet over de vedvarende konsekvensene av homofobi, transfobi
og rasisme i fortid og nåtid. Vi har jo ikke tid til å krangle internt nå, for om et øyeblikk viser
kalenderen 2023 og så er denne tidsavgrensede mangfoldskampanjen overstått, og så vender
nok institusjonene tilbake til business as usual.

o

Det gikk ikke mange måneder av Skeivt kulturår før enkelte markerte at de allerede hadde
fått nok. «Kan det bli for mye av det gode?», spurte Lars Elton i en kommentar om det «ras
av utstillinger» som åpnet i Oslo i juni 2022 under Pride-uken: «Kunstlivet har sluttet massivt
opp om et opplysnings- og diskusjonsarbeid der skeives liv og rettigheter blir gjenstand for
kunstnerisk bearbeiding. Noen synes det blir så mange kunstutstillinger at de blir utmattet.
Enkelte utstillinger har vært så ensidig innrettet mot eget miljø, at streite, heteroseksuelle
kan føle seg ekskludert. Er det en relevant reaksjon på et fenomen som topper seg i jubile-
umsåret?»13 Jeg vet ikke om Elton identifiserer seg med disse anonyme «noen» som føler seg
utmattet og ekskludert over at dette «fenomenet» har blitt adressert på norske kunstinstitusjo-
ner, men han synes åpenbart det er relevant å gi plass til ideen om at majoriteten er et offer for
minoritetenes dominans. Forestillinger som dette har norske medier brukt uforholdsmessig
mye plass på å diskutere det siste året under overskrifter som «identitetspolitikk» og «kansel-
leringskultur», og de hyperbolske fremstillingene av minoriteters makt til å definere, kontrol-
lere og sensurere det offentlige ordskifte har «satt hele den skeive bevegelsen, og talspersoner
for den, spesielt trans- og ikke-binære, i en konstant forsvarsposisjon».14 25. juni falt skuddene
utenfor London pub i Oslo hvor to mistet livet, mange ble skadd og enda flere ble traumati-
sert. Selv om man skulle tro at den ekstremistiske terrorhandlingen mot det skeive miljøet ville
skape en større samfunnsdebatt om det kollektive ansvaret for å gjøre opp med homofobi,
hatvold og misbruk av ytringsfrihet, ble det ganske hurtig relativt stille i norske medier.

Det kan godt være at Elton har rett i at vi «aldri [har] sett en tilsvarende oppslutning
om et overgripende tema som det vi gjør i norsk kunstliv» med Skeivt kulturår. Men det
at mange kunstinstitusjoner har kastet seg på toget, sier lite om den institusjonelle forank-
ringen i arbeidet med skeiv kunst og historier. Etter å ha beskjeftiget meg med dette feltet
i snart to tiår, er min erfaring at kunnskapsmangelen om strukturelle mangfolds-problem-
stillinger i norske kunst- og kulturinstitusjoner er stor. At det skorter på intern kompetanse
og forankring vises tydelig ved at nesten alle institusjonsutstillinger under Skeivt kulturår
er kuratert av midlertidig prosjektansatte eller eksterne kuratorer – eller en kombinasjon av
de to. Flere prosjekter bærer unektelig preg av at kuratorene ikke har hatt tid og mulighet til
å basere utstillinger på egen forskning i samlingene, men har måttet trylle frem alternative
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historier på kort tid og med begrensede midler og faglige forutsetninger. Det faktum at for-
fatter, kunstkritiker og kurator Bjørn Hatterud har vært involvert i fire av de større institu-
sjonsutstillingene, sier mye om hvor skremmende få som føler seg kompetente til – eller som
får muligheten til – å kuratere utstillinger med skeiv kunst og historie i Norge.15 At det er oss
hvite homser som nok en gang gis og/eller tar plass til å skape, kuratere – eller i mitt tilfelle
skrive – om skeiv kunst er heller ikke overraskende – denne dynamikken preger også den
generelle oppmerksomhetsøkonomien i dekningen av Skeivt kulturår. Mens en utstilling
som Sæthres The Sound of the Atom Splitting ble anmeldt vidt og bredt og til og med mottok
Norsk kritikerlags «Kunstkritikerprisen» for 2021, har flere av utstillingene under Skeivt kul-
turår som adresserer minoriteter i minoritetene blitt oversett. Jeg har for eksempel ikke klart
å spore opp en eneste omtale av gruppeutstillingen , som tok for seg skeive problem-
stillinger i skjæringspunktet mellom det private og offentlige i islamsk kultur og historie.16

Hvis vi ser på situasjonen for det vi kan kalle «skeiv kunsthistorie», gir de ekstremt få
bidragene som kom inn til nærværende temanummer av Kunst og Kultur en pekepinn på at
dette verken har vært eller er utbredt forskningsfelt i Norge. Selv om det har blitt skrevet flere
masteroppgaver de seneste årene som trekker på skeiv teori og/eller analyserer kunst som
kan forstås som «skeiv», er det forstemmende få av disse forskerne som har arbeidet videre
med disse tematikkene på et ph.d.-nivå, og jeg har enda til gode å se noen fastansatte kunst-
historikere i Norge flagge med kompetanse i skeiv kunsthistorie.17 Dette er paradoksalt, for
de siste tiårene har noen av de mest toneangivende kunstnere i Norge – heriblant nettopp
Børre Sæthre – arbeidet eksplisitt med skeive tematikker. Selv om det heldigvis finnes et
utvalg markante kuratorer og kunstkritikere som lenge har interessert seg for skeive pro-
blemstillinger og som har bidratt til feltet gjennom utstillinger, katalogtekster og formid-
lingsarbeid, har arbeidet med skeiv kunsthistorie i Norge – hvis vi kan snakke om noe sånt
– så langt blitt utformet og utviklet av kunstnere selv.

o

«FORTIDSMINNE» har noen skrevet med store hvite bokstaver på ytterveggen til et offent-
lig pissoar på Kampen i Oslo. Det gamle sort-hvitt fotografiet som dokumenterer inskrip-
sjonen er gjengitt i utgivelsen Postscript for Curating Normality (2013) som den queer-
feministiske kunstnerdrevne plattformen FRANK (Liv Bugge og Sille Storihle) utga for ti
år siden i et forsøk på å rette oppmerksomhet mot 40-årsmarkeringen av avkriminaliserin-
gen av sex mellom menn i Norge.18 FRANK har senere brukt fotografiet som utgangspunkt
for et rosafarget silketrykk, Ancient Monument (2014, ill. 2), som inngikk i Oslo Kunsthalls
gateutstilling The Positive Void. Pamfletten og silketrykket er et eksempel på FRANKs ved-
varende jakt i den skeive bevegelsens historie etter ideer og forestillinger som kan kaste lys
over nåtiden og fremtiden.19 Fotografiet av «fortidsminnet» på Kampen retter søkelyset mot
en lang tradisjon for kodete og flyktige kommunikasjons- og minnepraksiser blant menn
som har sex med menn – en omgangsform som kan transformere et trist offentlig pissoar
til et erotisk mulighetsrom hvis man bare vet hva man skal se etter. Silketrykket får meg
til å tenke på den skeive teoretikeren José Esteban Muñozs tekst om kunstneren Tony Justs
fotografier fra offentlige pissoarer i USA hvor han skriver: «Skeivhet har ofte blitt formid-
let i skjul. Dette har alt å gjøre med det faktum at å etterlate for mange spor vil gjøre den
skeive sårbar for angrep. I stedet for å være tydelig og tilgjengelig som synlig bevis, har skeiv-
het i stedet eksistert som insinuasjoner, sladder, flyktige øyeblikk og performanser […] som
fordamper ved den minste berøring av dem som søker å utslette skeive muligheter.»20 Det
kan være fristende å sammenligne FRANKs og Sæthres intervensjoner i minnearbeidet over
pissoarkulturen i Norge. Selv om begge prosjektene retter oppmerksomheten mot den arki-
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tektoniske infrastrukturen som har understøttet denne flyktige erotiske kulturen på tvers
av generasjoner, peker de estetiske bearbeidelsene i litt forskjellige retninger. FRANKs sil-
ketrykk retter ikke bare oppmerksomheten mot cruising-kulturens kreative appropriasjon
av det offentlige rom, men også hvordan disse møtestedene over tid har fått en funksjon
som motkulturelle minnesteder. Mens FRANK nøyer seg med å fremvise sporene av disse
«uintensjonelle» monumentene over skeive møteplasser, har Sæthre skapt et «intensjonelt»
monument med sin store replika av «Kjærlighetskarusellen».21 Sæthres installasjon peker på
denne måten mot et større skifte i den skeive erindringspolitikken fra tradisjonen for kodet
og taktisk kommunikasjon til det Thomas R. Dunn har kalt «skeiv monumentalisering».22

Dunn introduserer begrepet i sin analyse av vendingen mot kollektiv erindring og hukom-
melse i skeiv kunst og kultur i USA, som han leser som et uttrykk for en vilje til å gi den
skeive historien «en tyngde, tidløshet og storhet».23 Disse skeive monumentaliseringsstrate-
giene handler om å etablere steder som aktiverer «fellesskapets kraft» og bidrar til sosial for-
andring og som samtidig kan sikre at skeiv historie ikke forsvinner ut av syne igjen, men får
varighet, synlighet og makt.

Sæthres installasjon er langt fra det eneste uttrykket for skeiv monumentalisering i en
norsk kontekst. Det store arbeidet med å etablere Skeivt arkiv ved Universitetsbiblioteket i
Bergen det siste tiåret er kanskje det viktigste eksempelet på at noen «tar vare på, dokumen-
terer og formidler skeiv historie eller LHBTQ+-historie» for fremtidige generasjoner.24 Skeiv

Ill. 2 FRANK (Liv Bugge og Sille Storihle), Ancient Monument, 2014. Silketrykk, 900 x 640 mm.

Foto: Istvan Virag © FRANK.
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monumentalisering har også kommet til uttrykk i mer konvensjonelle minnesmerker, som
samlingspunktet til minne om den legendariske homoaktivisten Kim Friele på Vågsallmen-
ningen i Bergen, Benkene til Kim (2021) av Lina Viste Grønli.25

Det er liten tvil om at Sæthres pyntede pissoar har en monumental karakter der det står
på scenen midt i utstillingsrommet, men det er vanskelig å si om installasjonen egentlig
utvider eller kritiserer vendingen mot skeiv monumentalisering. Følger man Nitjas nostal-
giske rammefortelling, kan installasjonen leses som et mausoleum over en tilbakelagt epoke
av seksuell frihet, men jeg har vanskelig for å ta Sæthres overdrevne estetisering helt alvor-
lig. Kan ikke dette tomme og ubrukelige skallet like godt leses som en finger til den utbredte
romantiseringen av cruising-kulturen? Kan det blanke og glitrende pissoaret ikke også leses
som en ironisk kommentar til den norske statens patroniserende inklusjonsglede da Riks-
antikvaren utnevnte pissoaret i Stensparken til et offisielt norsk «kulturminne» i 2009?

Fortolkningsmulighetene er mange i møte med Sæthres The Sound of the Atom Splitting.
Stående foran pissoaret blir jeg smertelig klar over hvordan våre analyser speiler kunnskaps-
og erfaringshorisonten vi ser verket gjennom, og denne relasjonelle forhandlingen i kunst-
møtet gjør at man må forholde seg til sin egen posisjon og rolle.

o

Etter møtet med The Sound of the Atom Splitting ser jeg pissoarer overalt. «Kjærlighetskaru-
sellen» forfølger meg: På utstillingen «Skape(t) – Undergrunnsstemmer og frigjøringskamp
i skeiv kunsthistorie» på Oslo Museum inngår en forminsket og forenklet replika av funkis-
pissoaret som en del av utstillingsarkitekturen. «Skape(t)» er kuratert av kunstnerkollekti-
vet Pride Art i samarbeid med det feministiske kunstverkstedet SFINXA. «Skape(t)» forteller
om «den aktivistiske kunstens organisering og utvikling i Oslo i vår nære fortid», som utstil-
lingens veggtekst formulerer det, blant annet med utgangspunkt i historiene til de to kunst-
nerkollektivene som har kuratert utstillingen. I kontrast til det uoppnåelige monumentet i
Sæthres utstilling fungerer pissoaret her som et funksjonelt visningsrom for et engasjerende
videoklipp fra livsvitneintervjuet Skeivt Arkiv har gjort med Fin Serck-Hanssen. Aktiverin-
gen av pissoaret er symptomatisk for utstillingen som virkelig syder av liv og stemmer. Det er
ikke lett å vite hvordan man skal navigere rundt i denne overfloden, nesten hver eneste flate
i det rustikke utstillingsrommet er fylt med montrer, plansjer, hyller og pidestaller. Male-
rier, fotografier, skulpturer, videoer, bøker, avisutklipp, plakater, fanziner, dragkostymer, T-
skjorter og buttons forteller om estetikkens rolle i Oslos skeive kultur- og samfunnshistorie.

Sett fra et klassisk kunsthistorisk perspektiv fremstår «Skape(t)» amatøraktig – men dette
er egentlig utstillingens store styrke. Pride Arts bevisste langfinger til konvensjonelle skille-
linjer mellom profesjonelle og amatører, estetikk og kitsch, kunsthistorie og kulturhistorie,
kommer til sin rett. Selv om utstillingen bærer preg av Pride Arts tradisjon for dugnadsbasert
radikal inklusjon, hvor alle som tar aktivt del i nettverket kan være med, fremstår «Skape(t)»
mer fokusert enn deres overveldende årlige kollektivutstillinger.26 Med tematiske seksjoner
og presise beskrivende tekster gir utstillingen et både rikt og rørende innblikk i kontaktso-
nene mellom den skeive kulturen og kunstverdenen siden 1970-tallet av og fremover i Oslo.

Et høydepunkt er hjørnet som folder ut historien om etableringen av den årlige tradisjo-
nen for å arrangere gruppeutstillinger med selverklærte skeive kunstnere under det vi i dag
kjenner som Oslo Pride. Den første «homoutstillingen» i Norge, «Natt og dag», ble arran-
gert av Øyvind Rauset og Ane Reppe under Homodagene i Oslo i 1985, som del av en serie
utstillinger som gruppen Nordiske Homofile Kunstnere startet i København i 1983 og Stock-
holm i 1984. På «Skape(t)» vises både Øyvind Rausets ikoniske trykk Natt i Paris (Ensom-
het med dyne) (1984) hvor en ung naken mann knuger desperat om sin lilla blomstrete dyne
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og Ole Morten Nygårds lystige Soloppgang (1984) og Møbiusbåndet (1984) som viser hom-
sesex i all sin nytelsesfulle intensitet. «Skape(t)» viser også verk som har figurert i kunstfel-
tets randsoner, som tre store fotografier fra serien 10 blå menn som Fin Serck-Hanssen viste
på sin første utstilling i Oslo på Café de Stijl i 1985 og Øyvind Rausets følsomme tegning
av en oppvåknende ung mann, Ganymedes sover (1986), som hang på Metropol, den første
ordentlige homoklubben i Oslo.

Homsene dominerte lenge de årlige gruppeutstillingene under Homodagene – et faktum
flere av de utstilte avisutklippene fra resepsjonen i for eksempel Løvetann påpeker.
«Skape(t)» både tematiserer og forsøker å bryte med denne maskuline dominansen gjennom
samarbeidet med SFINXA, som løfter frem et stort materiale av plakatkunst, tekst- og bil-
ledproduksjon fra de lesbisk-feministiske delene av kvinnebevegelsen i Oslo. Det er mye gull
her, som fotografiene fra kunstneren Inge Ås’ kollektive performanceprosjekt Seriøsgruppa
(1975), hvor en gruppe kvinner interagerte med skulpturer i Vigelandsparken. Flere av disse
skarpe og morsomme fotografiene dannet utgangspunkt for de mange fantastiske silketryk-
kene som ble produsert på SFINXA på 1970-tallet, som Seriøsgruppas plakat Lesbiske synes
ikke / høres ikke / snakkes ikke om // men de lukter! (1975).27

Mens de historiske delene av utstillingen presenterer sider av historien om skeiv kunst i
Norge jeg aldri før har sett, har jeg vanskeligere for å henge med i seksjonene som viser verk
fra Pride Arts kollektivutstillinger i de siste tiårene. For en kunsthistoriker som er vant til
det profesjonelle kunstfeltets struktur og orden blir jeg litt svimmel i møte med Pride Arts
deregulerte billedunivers som gir plass til alt fra åpenlyst terapeutiske, eksplisitt erotiske og
insisterende ekspressive uttrykksformer. Men selv om det er mye her som setter smakshier-
arkiene mine på prøve, overraskes jeg flere ganger over å møte fine verk av kunstnere som
i dag står sterkt på den profesjonelle kunstscenen, som Ahmed Umar og Gjert Rongli, som
peker på den viktige brobyggerfunksjonen som Pride Art har for et utvidet kunstfelt i Norge.
«Skape(t)» demonstrerer også at den magre litteraturen om skeiv kunst i norsk kunsthistorie-
forskning ikke kan forklares med at det ikke har vært noe å skrive om. Mangelen kan
snarere sies å skyldes en strukturell ignoranse som understøttes av hvordan begreper som
«kunstnerisk kvalitet», «autonomi», «profesjonalitet» og «tradisjon» har bidratt til å margi-
nalisere alternative estetiske uttrykks- og bruksformer fra det kunsthistoriske domene.

o

Mens «Skape(t)s» grenseløsnende utstilling formår å «skeive» den tradisjonelle kunsthis-
torieskrivningen er KODE i Bergens ambisiøse utstilling «Det skeive blikket» overraskende
disiplinert og disiplinær. På KODE har Mathias Skaset og Bjørn Hatterud kuratert en større
samlingsbasert utstilling som åpnet i april 2022 og en mindre del med inviterte samtids-
kunstnere som kom til i september. Den markante bruken av bestemt form entall i utstil-
lingstittelen «Det skeive blikket» skaper forventinger om en skarpskåret kuratorisk tilgang til
spørsmål om syn, begjær og (homo)seksualitet i kunsthistorien – litt a la Laura Mulveys «det
mannlige blikket».28 Men «Det skeive blikket» er en forbausende upresis utstilling renset for
klare og konfronterende politiske, ideologiske eller institusjonskritiske posisjoner. Ifølge den
introduserende veggteksten søker «Det skeive blikket» å løfte frem «historier som har vært
skjult eller undertrykt i den tradisjonelle museumsutstillingen» og å «åpne for nye fortolk-
ningsmuligheter og andre sammenhenger». Det «skeive» i «Det skeive blikket» skal heller
ikke utelukkende sees i sammenheng med LHBTQ+-spørsmål, men betegner en mer bred
interesse for å undersøke brudd og avvik fra «det vi ser på som ‘normalt’» i forhold til både
«kjønnsuttrykk, identiteter og seksualiteter».
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Med «Det skeive blikket» legger KODE seg i forlengelse av en rekke internasjonale museer
som i løpet av de seneste årene har forsøkt å fortelle alternative kunsthistorier ved å kaste nye,
selvkritiske blikk på egen samling. Utstillingens tematisk-kronologiske oppbygging trekker
også klare veksler på tidligere utstillingsprosjekter som «Queer – begär, magt och identitet»
(2008) på Nationalmuseet i Stockholm og «Queer British Art 1861–1967» (2017) på Tate
Britain. «Det skeive blikket» starter med en innledende temaseksjon om begjær og erotikk
i gresk-romersk kultur og beveger seg videre til kjønns- og seksualitetsforståelser i vikingti-
den, seksualmoralen i kristendommen og normbrytende kvinner på 1800-tallet og videre
frem til vår egen samtid. Kuratorene har ikke gjort det lett for seg selv ved å ville gape
over et så enormt stort tidsspenn i en samlingsbasert «skeiv» utstilling, for selv om KODE
er Norges nest største kunstmuseum, er det begrenset materiale å arbeide med. Museet har
derfor måttet låne noen få verker fra andre samlinger hist og her for å fylle åpenlyse hull – et
forståelig ønske, bevares, men også et grep som sår tvil om utstillingens mål og mening. De
sporadiske innlånene setter fantasien i gang om alle andre verk og tematikker som kunne
(og nesten burde) vært med på en «skeiv» utstilling som dette i dag, og ettersom KODEs
egen samlingstradisjon og praksis aldri tas opp til diskusjon, uteblir også den institusjonelle
selvkritikken som jeg trodde var selve poenget med det samlingsorienterte utgangspunktet.

Selv om jeg er enig med kuratorene om viktigheten av å utfordre «dominerende, ‘rette’
fortellinger om hvordan kunsten skal sees og forstås», har jeg vanskelig for å se hvor utstillin-
gens «skeive blikk» vil lede meg. Søker KODE å presentere skeiv kunst(historie) fra antikken
til i dag? Eller en historie om avbildninger av skeive i kunsten? Eller en historie om hvordan
skeive har sett på og brukt kunst ? Er det fortidens eller nåtidens skeive blikk som er i søkely-
set? Eller alt på en gang? Veggtekstene, skrevet i klassisk nøytral museumsretorikk, hopper
i starten frem og tilbake mellom å fortelle om vilkårene for skeivhet i antikken, vikingtiden
og den tidlige kristendom og ettertidens skeive resepsjon og appropriasjon av disse historiske
epokene. I internasjonal skeiv kunsthistorieforskning er det skrevet mye om hvordan enkelte
rike overklassemenn fra slutten av 1700-tallet utnyttet de homoerotiske mulighetene som
fantes i den antikke og kristne billedkulturen.29 Selv om det nok er tradisjonen for «skeive»
blikk på og fantasier om fortiden som kuratorene vil løfte frem med å ta med denne histo-
riske delen, er det tydeligvis ikke mye i KODEs samling som kan understøtte disse perspekti-
vene. Et flertall av verkene i denne delen av utstillingen synes å være med fordi de illustrerer
pregnante motiver som har vært viktige i disse estetisk-erotiske forhandlingene, men uten
at de utstilte verkenes fortolkninger av disse motivene har inngått i disse begjærlige proses-
sene. Snarere tvert imot, får jeg lyst å si. Ta for eksempel det modernistiske triptykonet St.
Sebastian (1941–49) av Rolf Nesch, som presenteres i et rom med forskjellige nyere avbild-
ninger av denne martyren som «regnes som et av de tidligste skeive ikonene», som veggteks-
ten til Nesch-verket påpeker. Nå er jeg ingen stor Nesch-ekspert, men så vidt jeg vet, skapte
den etter sigende heteroseksuelle Nesch disse voldsomme allegoriske krigsbildene etter å ha
sett utstillingen av Picassos Guernica i Oslo i 1938, og at kunstnerens bruk av St. Sebastian-
figuren har ellers blitt forstått som et «selvbiografisk sinnbilde ansporet av det kulturpoli-
tiske klima under nazismen».30 Er bildene med fordi kuratorene tenker denne skeive kon-
teksten kan åpne noen «nye fortolkningsmuligheter» for Neschs krigsverk? Eller er de med
fordi de bryter vondt og brutalt med tradisjonen for erotiske idealiseringer som kjenneteg-
ner homsekulturens appropriasjon av St. Sebastian?

Spørsmålene tårner seg opp. I den neste og største fløyen av utstillingen springes det
frem og tilbake mellom 1800-tallet og samtidskunsten, 1700-tallet og modernismen i tema-
tiske rom med overskrifter som «Normbrytende kvinner», «Begjærende blikk» og «Camp».
Det er ikke alltid lett å henge med i hvilke normer utstillingen søker å rette oppmerk-
somheten mot. Mange av de «normbrytende» kvinnelige kunstnerne fra 1800- og 1900-tal-
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let som er inkludert på utstillingen, som Ambrosia Tønnesen og Kitty Kielland, brøt med
sin egen samtids kjønnsrollemønstre. Dette kan man ikke akkurat si om verken hoffmaleren
Peter Als eller den konge han avbilder i maleriet Portrett av Christian VII som barn (1770),
som er inkludert i seksjonen «Flytende kjønn». De mange historiske maleriene av makt-
fulle menn synes i stedet å være med fordi de bryter med forestillinger om normativ mas-
kulinitet i dag. Disse sprangene mellom «gamle» og «nye» normbrudd sløver utstillingens
skeive blikk.

De skeive forbindelsene står tydeligere i samtidskunstverkene fra KODEs samling som
er med på utstillingen, hvor en større andel er innkjøpt med de ekstraordinære midlene
museet fikk under pandemien. Men når samtidskunsten integreres med historisk materiale,
skapes det ofte noen ganske så forenklede historier. I rommet «Intime interiører» sidestilles
Per Barclays nesten sublime storformatsfotografi SLM, Oslo (I) (udatert) av et pissoar på en
fetishklubb for homser med tre koloristiske malerier av Harriet Backer som viser kvinner
alene hjemme mens de spiller klaver eller leser. Fotografiet av homseklubbens kalde pissoar
og den varme stemningen i Backers interiører skal tydeligvis fortelle om hvordan «likekjøn-
net intimitet [kommer] til uttrykk i kunsten» – en sammenstilling som spiller på så mange
klisjeer om forskjellene mellom homser og lesbers orientering og livsverden at det nesten må
være tenkt som en vits.

Det gjør vondt å skrive om samlingsdelen av «Det skeive blikket». Jeg har lyst å være sjene-
røs, men skuffelsen tar overhånd. Det er så mange tapte muligheter her, problemer og utford-
ringer som ikke tas opp, og flere opplagte verk fra KODEs samling som ikke er med (som
Elmgreen og Dragsets køyeseng Boy Scout (2008)). Det er derfor befriende å tre inn i den
siste delen av utstillingen som presenterer tolv inviterte samtidskunstnere som ikke er repre-
sentert i KODEs samling. Selv om installeringen fortsatt var i full gang da jeg fikk komme på
besøk, og det derfor er begrenset hva jeg har sett, fremsto det som langt mer vellykket. Salene
er oppdelt i intime rom med tunge stoffgardiner som gir fokuserte og konsentrerte møter
med kunsten. Her finnes de eneste overlappene med kunstnere representert i «Skape(t)»:
Fin Serck-Hanssen er presentert med en serie umåtelig vakre svart-hvitt fotografier av nakne
menn fra prosjektet Underwater (1985–97) og Lill Ann Chepstow-Lusty viser utdrag av foto-
grafier fra t.A.K.e 2 – Featuring Real Live Lesbians 1 (2003).31 Kunstnergruppen FRANK er
også inkludert, og de presenterer egne publikasjoner og trykk – heriblant Ancient Monument
– samt den store kunstsamlingen de byttet til seg i løpet av tiden de var aktive.

Da jeg forlot «Det skeive blikket» for å reise til flyplassen, gikk jeg forbi det gamle pissoa-
ret hvor det hele startet. Det er tomt denne ettermiddagen. Og overraskende rent. Den gamle
pisserennen er erstattet av tre små vegghengte stålpissoarer, og malingen skaller ikke lenger
av veggene. Men stanken av gammelt piss er den samme.

o

«Du har gått glipp av mye moro du, som ikke har vært en sånn dohore som oss», uttaler
en av informantene til antropologen Hans Wiggo Kristiansen under arbeidet med doktor-
gradsavhandlingen «Kjærlighetskarusellen: Eldre homoseksuelle menns livsfortellinger og
livsløp i Norge» (2004).32 Mennene Kristiansen intervjuer bærer betegnelser som «dohore»
og «pissoarhore» med stolthet, og de er langt fra skamfulle over hvordan de trålte rundt
fra pissoar til pissoar i Oslo på 1950- og 1960-tallet. Pissoarkulturen står sentralt i mange
av livsfortellingene fra storbyen: «godt som alle de mennene jeg snakket med kunne ramse
opp i hvert fall et titalls ulike toaletter og pissoarer i Oslo sentrum hvor menn hadde sex
med menn i perioden før 1970».33 Kristiansen beskriver hvordan han ble overrasket over
den sterke nostalgien som løp gjennom fortellingene fra pissoarene i etterkrigstiden. Mange
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av mennene fremstilte til og med «den gradvise stengningen av pissoarene, som fant sted
på 1970- og 1980-tallet, som en innskrenkning og innsnevring av sitt erotiske livsrom».34

Selv om pissoarene inntar en sentral erotisk og symbolsk funksjon i mennenes fortellin-
ger, påpeker Kristiansen at det nok ikke er «selve det seksuelle spillet på pissoarene som
ble husket med nostalgi, men mer humoren og fortellingskunsten som knyttet seg til disse
stedene». Sporene av denne rike fortellertradisjonen kan finnes i treffstedenes kallenavn som
«Kjærlighetskarusellen» – en kreativitet som også fungerte som et kodespråk som gjorde det
mulig å snakke om aktiviteten på de forskjellige seksuelle møteplassene uten at uinnvidde
kunne forstå hva det handlet om.35

Da jeg første gang leste om hvordan disse gamle mennene fremstilte pissoarene som
«den magiske døren inn til det homoseksuelle livsrommet», ble jeg nesten provosert.36

Men i stedet for å avfeie nostalgien som en mystifisering eller skjønnmaling av fortiden,
argumenterer Kristiansen for verdien av å se disse beskrivelsene som en form for «inver-
terende nostalgi» som snur dominerende kulturelle forestillinger og modeller på hodet.37

Ifølge Kristiansen bryter «homsenes mimring over fordums pissoarer» ikke bare med den
«normalitetsnostalgi» som dominerer de familieorienterte og moralsk høyverdige glans-
bildefortellingene om Norge på femtitallet, men også den fremskrittsorienterte «homofile
frigjøringsfortellingen» som ofte kontrasterer den «seiersrike homokamp mot fortidens dys-
terhet og unnvikelse».38 Som Kristiansen påpeker, er formålet med å dvele ved nyansene i
nostalgien ikke å erstatte en monolittisk fortelling med et nostalgisk motbilde. Men midt i
nok en feiring av avkriminaliseringen av sex mellom menn, minner disse nostalgiske fortel-
lingene meg om at den homoseksuelle fortiden ikke bare er fylt med traumer og skam som
«vi» skal være glade for er tilbakelagt. Homolivet før avkriminaliseringen rommet også kva-
liteter som jeg kan lære av – kvaliteter knyttet til kreativitet, fortellerglede og fellesskap som
hjelper meg å bearbeide min egen fortid som «pissoarhore» i Bergen.

o

The Sound of the Atom Splitting er langt fra noen original installasjon, det er snarere et verk
som stiller spørsmål ved verdien i å besøke fortiden både materielt og konseptuelt. Este-
tisk er utstillingen en øvelse i både reproduksjon og resirkulasjon. Det er ikke bare pissoaret
som peker tilbake på noe gammelt. Så å si alle elementene som inngår i installasjonen har
tidligere figurert i andre av Sæthres utstillinger, om enn i litt andre konstellasjoner. Paljett-
veggen var med i installasjonen «Ghost Arcade» som Sæthre viste i forbindelse med nomina-
sjonen til Lorck Schives Kunstpris i Trondheim i 2019. Pulserende lysstoffrør, en rennende
voksskulptur, opphøyde plattformer og apokalyptisk lydbilde sto også sentralt i installasjo-
nen «Untitled (Wardenclyffe Tower)» som Sæthre viste på Mudam i Luxenbourg i 2012. Her
var det ikke et pissoar som tronet i midten av utstillingen, men derimot en geodesisk speil-
kuppel. I stedet for å dyrke originalitet, synes Sæthre i stedet å vende tilbake til de samme
elementene, gang på gang – en tilbakevending som samtidig preges av forskyvninger og for-
doblinger.

Det er kanskje nettopp denne forhandlingen av forskjellighet som gjør at jeg ikke klarer å
legge opplevelsen av The Sound of the Atom Splitting bak meg. Jeg vender hele tiden tilbake
til denne scenen, til dette monumentet, til dette flyktige kollektive erindringsstedet.

o
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Pissoaret i Stensparken er stengt. På tross av dets status som nasjonalt kulturminne, har det i
årevis stått til forfall og kommunen satte til slutt en treplate for inngangen. Men under Skeivt
kulturår har det blitt igangsatt en større renovering av dette verneverdige bygget. Entrepre-
nørfirmaet som har ansvaret for arbeidet, har pakket hele konstruksjonen inn i en stor hvit
presenning. Hvis man bøyer seg ned og kikker under, kan man se at den hvite malingen
med gamle tagger og telefonnumre er sandblåst vekk. Kun den rå betongen står tilbake. For
å gjøre pissoaret funksjonelt i fremtiden har man fjernet alle sporene fra fortiden. Men den
skeive historien er ikke over. Vil det oppussede pissoaret bli stående som det synligste monu-
mentet over Skeivt kulturår? Eller kan vi håpe at sporene etter markeringsåret ikke lar seg
sandblåse vekk, like enkelt som flyktige telefonnummer på en pissoarvegg i Stensparken?

Noter

1 Jeg er ikke alene om bekymringer som dette. Kunsthistorikeren Richard Meyer har beskrevet lignende
betenkninger fra en amerikansk kontekst på 1990-tallet: «Afterword: Unrespectable», Outlaw
Representation: Censorship and Homosexuality in Twentieth-Century American Art (Boston: Beacon
Press, 2002), 277 ff. I den danske konteksten jeg arbeider i har kjønnsforskere i de seneste årene
også vært utsatt for sterke beskyldninger og anklager fra politisk hold. For en diskusjon om dette,
se Mathias Danbolt og Cecilie Ullerup Schmidt, «Kampen mot ‘identitetspolitikk’ og angrep på
forskningsfriheten: Rapport fra Danmark», Tidsskrift for kjønnsforskning 45, nr. 1 (2021),
https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2021-01-05

2 Se f.eks. Power Ekroth, «Licentious Space», Børre Sæthre (Bergen: Bergen Kunsthall, 2007), 21.
3 Lars Elton, «Børre Sæthres utstilling er en eksplosjon av glede», Dagsavisen, 20. oktober 2021.
4 Skeivt Arkiv, «Skeivt Kulturår», 9. mai 2021, https://skeivtarkiv.no/skeivt-kulturar-2022
5 For en diskusjon av historien til § 213 og utgrensningen av sex mellom kvinner, se Martin Skaug

Halsos, «§213 i almindelig borgerlig straffelov av 1902: Homoseksualitet i Norge og rettslige sanksjoner
mot den fra slutten av 1800-tallet til 1972», K-serien, nr. 1 (Institutt for kriminologi og rettssosiologi,
Universitetet i Oslo, 2001), 36 ff. og Runar Jordåen, «Inversjon og perversjon: Homoseksualitet i norsk
psykiatri og psykologi frå slutten av 1800-tallet til 1960» (ph.d.-avhandling i historie, Universitetet i
Bergen, 2010).

6 For en diskusjon av motstanden mot skeiv teori i Norge, se for eksempel Agnes Bolsø, «Mission
Accomplished? Gay Elitism and the Constant Misery of a Minority», Trikster – Nordic Queer Journal,
nr. 1 (2008); Agnes Bolsø, Folk flest er skeive: Queer teori og politikk (Oslo: Manifest, 2010), samt min
egen tekst «Tilbake til fremtiden: Queer teori og norsk samtidshistorie», Vagant, nr. 1 (2011), 38–49.

7 Det er denne tilgangen til «queer» som var omdreiningspunktet til nettidsskriftet Trikster: Nordic Queer
Journal (2007–10) som jeg startet med Frederik Langeland i 2007, godt hjulpet på vei av forskere som
Ellen Mortensen, Marit Vaula Rasmussen og Runar Jordåen. Se trikster.net

8 Michael Warner definerer skeivhet som «resistance to regimes of the normal» i «Introduction: Fear of
a Queer Planet», Social Text, nr. 29 (1991).

9 Hanne Marie Johansen, Skeive linjer i norsk historie fra norrøn tid til i dag (Oslo: Samlaget 2019), 18.
10 Daværende kulturminister Abid Raja avsatte 5 millioner til markeringen av Skeivt kulturår. Kulturrådet

utlyste midlene og mottok 264 søknader som ble behandlet av den administrative staben. Kun 25 fikk
innvilget støtte. For en kritisk diskusjon av fordelingen av støttemidler, se Lina Christensen, «Kamp
om penger til skeiv kultur», Forskerforum, 4. januar 2022 og Felles opprop, «Skeivfordeling av skeive
midler», Klassekampen, 8. januar 2022.

11 Tonje Kristin Moser, «Hvem skal kritisere staten i skeivt kulturår?», Fett, nr. 2 (2022): 33.
12 For en undersøkelse om hvordan feiringen av seksuelle identiteter, som det Skeivt kulturår kan sees

som et uttrykk for, kan risikere å også «begrense våre erotiske og seksuelle muligheter», se Andreas
Breivik, «Usikker sex: Nærlesninger av Fin Serck-Hanssens fotografier, 1981–1989» (masteroppgave i
kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 2022).

13 Lars Elton, «Pride over alt på Oslos museum», Dagsavisen, 19. juni 2022.
14 Håkon Lillegraven, «Hva blir den offisielle historien om 25. juni?», Blikk, 20. juli 2022: https://blikk.no/

hakon-lillegraven-norske-verdier-og-25-juni/hva-blir-den-offisielle-historien-om-25-juni/221922
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KODE (med Mathias Skaset), «Skeive ikoner» på Fotogalleriet (med Fin Serck-Hanssen og Caroline
Ugelstad) og «Parade» på Vigelandsmuseet (med Håkon Lillegraven).
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Nicolai Skodbo, «Nan Goldin; The Other Side: Photography and Gender Identity» (hovedfagsoppgave
i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 2007); Mathias Danbolt, «Sankt Felix: Kunstnerens død og
oppstandelse i postmodernistisk kunstteori med utgangspunkt i Felix Gonzalez-Torres ‘Untitled’
(Lover Boys)» (masteroppgave i kunsthistorie, Universitetet i Bergen, 2007); Jenny K. Nordal, «Skeive
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2005–2008» (masteroppgave i teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 2008); Marte Stine Skinnerlien,
«Rewilding: Fotografier av kvinner i et queerteoretisk perspektiv» (masteroppgave i kjønnsforskning,
Universitetet i Oslo, 2013); Eva Lene Gilje Østensen, «Kunstneren som den andre. Et feministisk
perspektiv på Ane Lan» (masteroppgave i kunsthistorie, Universitetet i Bergen, 2014); Anna Nafstad,
«Fifty shades of queer: Seksuell tvetydighet i kunsten til den amerikanske modernisten Charles
Demuth» (masteroppgave i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 2014); Jakob Myklebust Huus, «Røde
tråder og rosa elefanter. Inkludering, levde liv og skeive perspektiver i norske universitetsmuseer»
(masteroppgave i kunsthistorie, Universitetet i Bergen, 2020); Mathias Skaset, «I Fought, Therefore
I Am: En undersøkelse av Pride Art og skeive perspektiver på museer» (masteroppgave i museologi og
kulturarv, Universitetet i Oslo, 2020); Elisabeth Jørgensen, «Transparent: Representasjon av
transpersoner i norsk kontemporær kunst» (masterprosjekt i kuratering, kritikk og modernismens
kulturarv, Universitetet i Oslo, 2021); Jostein Eidskrem, «Tove Janssons fresker i Helsinki rådhus.
Heterotopier i det offentlige rom» (masteroppgave i kunsthistorie, Universitetet i Bergen, 2021) og
Andreas Breivik, «Usikker sex: Nærlesninger av Fin Serck-Hanssens fotografier, 1981–1989». Av ph.d.-
avhandlinger i kunsthistoriefaget i Norge kjenner jeg ikke til andre enn min egen: «Touching History:
Art, Performance and Politics in Queer Times» (ph.d.-avhandling, Universitetet i Bergen, 2013). Av
artikler finnes det en liten håndfull Kunst og Kultur som berører spørsmål om homoseksualitet og
kjønnsoverskridende praksis i kunsten, selv om forfatterne ikke eksplisitt forholder seg til skeiv teori
eller skeiv kunsthistorieskrivning, se f.eks. Knut Ljøgodt, «’Sublimely sexless’ – Androgyne skikkelser
i prefaraelittismens og dekadensens billedkunst», Kunst og kultur 86, nr. 1 (2003); Jostein Børtnes,
«Sodomas synd: Retorisk våpen for jøder og kristne i kampen mot de vantro», Kunst og Kultur
91, nr. 4 (2008), https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3029-2008-04-04 Alison Chang, «Sexology and
Sapphism: Edvard Munch’s Double Nudes», Kunst og Kultur 92, nr. 2 (2009), https://doi.org/10.18261/
ISSN1504-3029-2009-02-05 Av fagfellevurderte artikler som eksplisitt omhandler skeiv kunsthistorie
har jeg ikke funnet mye utover min egen «Bølgebrydning. At tune ind på queerfeministisk historie
med FRANKs Voluspå», Periskop: Forum for kunsthistorisk debat, nr. 19 (2018), https://doi.org/10.7146/
periskop.v0i19.114001, Øystein Sjåstad, «Kitty Kielland as a ‘New Woman’», Scandinavian Studies,
Vol. 92, nr. 4, Winter 2020, s. 492-520, http://doi.org/10.5406/scanstud.92.4.0492, og Jakob Myklebust
Huus, «Mot en skeivere museologi», Norsk museumstidsskrift 8, nr. 1 (2022), https://doi.org/10.18261/
mus.8.1.2 Jeg har ikke tatt med essays eller formidlingsartikler her, for dette ville bli for omfattende.
Uansett tror og håper jeg forskningsbibliografien er mangelfull og at andre kan hjelpe til med å
bygge den ut.

18 Utgivelsen dokumenterer film- og forelesningsprogrammet FRANK arrangerte på Kunstnernes Hus i
2012 for å markere 40-årsmarkeringen av avkriminaliseringen av homoseksualitet i Norge.
Programmet undersøkte utfordringer den skeive bevegelsen konfronteres med i dag – som rasisme,
transfobi, sexisme – ved å se tilbake til den homohistoriske nære fortid. For å legge alle kortene på
bordet, har jeg samarbeidet med FRANK på flere prosjekter i årene 2014-18, men samarbeidet fant
sted etter utgivelsen av Postscript for Curating Normality (2013) og produksjonen av trykket Ancient
Monument. Se Sille Storihle, red., FRANK (Oslo: Torpedo Press, 2022).
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19 For en diskusjon av dette, se Danbolt, «Bølgebrydning», 12ff.
20 Jose Esteban Munoz, «Ephemera as Evidence: Introductory Notes to Queer Acts», Women &

Performance: A Journal of Feminist Theory 6, nr. 2 (1996): 6.
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California Press, 2016), 21.
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også Dunn, Queerly Remembered, 21 ff.

24 Skeivt Arkiv, «Om Skeivt arkiv», lest 29. september 2022, https://skeivtarkiv.no/om-skeivt-arkiv
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TREKANT (2022), laget av Stephan Udbjørg og Frederik Lucius Nathanael, som har lyst opp
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26 For en beskrivelse av Pride Arts mangfoldsforståelse, se Pride Art, «Om Pride Art og ‘Wunderkammer’»,
Wunderkammer: A Queer Art Festival (Oslo: Pride Art, 2020), 4–5. For en analyse av Pride Arts
kollektivutstillinger, se Skaset, «I Fought, Therefore I Am».

27 For en gjennomgang av SFINXA-relaterte kunstneriske strategier i kvinnebevegelsen på 1970- og 80-
tallet, se Inge Ås, Vi spiste, sov og drakk feminisme (Oslo: SFINXA forlag, 2020).

28 Laura Mulvey, «Visual Pleasure and Narrative Cinema», Screen 16, nr. 3 (1975): 6–18.
29 Se for eksempel Whitney Davis, Queer Beauty: Sexuality and Aesthetics from Winckelmann to Freud and

Beyond (New York: Columbia University Press, 2010).
30 Sidsel Helliesen, «Rolf Nesch – en grafiker utenom allfarvei» (Oslo: Nasjonalmuseet, 2010).
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homoseksuelle menns livsfortellinger», Norsk Antropologisk Tidsskrift 16, nr. 2–3 (2005): 112,
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33 Kristiansen, « – Så moro blir det aldri igjen».
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