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Forskningsseksjonen aktiviteter 2018
Styre valgt på årsmøte i Norges Museumsforbund 2018:
 Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum (leder) – valgt for 1 år i 2018
 Hanna Mellemsether, Museene i Sør-Trøndelag – gjenvalgt for 2 år i 2018
 Jorunn Jernsletten, Tana og Varanger Museumssiida – valgt for 2 år i 2018
 Ulf Ingemar Gustafsson, Museene i Sør-Trøndelag – valgt for 2 år i 2018
 Geir Stormbringer, Norsk Vegmuseum (varamedlem) – valgt for 1 år i 2018
Visjon 2025
Museumsforskningen skal være en synlig del av norsk forskning.
Aktiviteter
Styret har hatt 7 møter, de fleste ved hjelp av Skype og et møte i Bergen i forbindelse med
nasjonalt museumsmøte. I tillegg har vi hatt dialog på e-post på ulike saker.
I forbindelse med Nasjonalt museumsmøte i Mosjøen 17. april 2018 ble det gjennomført et
miniseminar om Forskning, samlingene og kulturarv med fire innlegg og 60 deltagere.
Det er utgitt to nummer av Norsk Museumstidsskrift i 2018 med 5 vitenskapelige artikler og
1 museumsessay. Antallet visninger øker år for år. Det var 5 135 visninger 1.1.- 27.11 2018,
mot 4 303 visninger 1.1. – 31.12 2017 og 2 835 visninger 1.1.-- 31.12 2016
Facebook-siden til Forskningsseksjonen hadde mange oppslag og 510 følgere ved utgangen
av året og har blitt en viktig informasjons- og dialogkanal. Hjemmesiden til Norsk
Museumsforbund er den viktigste informasjonskanalen.
Den årlige forskningskonferansen ble gjennomført i Bergen som et lunsj til lunsj seminar 22.
– 23. oktober. Det var 45 deltagere. I alt ble det holdt 2 innledningsforedrag og 18 innlegg
fordelt på fire parallelle sesjoner. Konferansen var et godt eksempel på hvor mangfoldig og
varierende forskningen ved museene er. Den store interessen for å delta både med og uten
foredrag, viser at en slik konferanse har blitt en god årlig tradisjon. Det ble laget en
spørreundersøkelse i etterkant som ga mange gode tilbakemeldinger og noen tips til hva
som kan forbedres neste år. Det var enighet om at arrangementet bør gå over to dager som i
år. Neste års forskningskonferanse blir i Bodø.
Det ble holdt et skrivekurs i Trondheim med 23 deltakere den 8. november. Det var praktiske
øvinger og foredrag om vitenskapelig publisering. Det planlegges et tilsvarende kurs i Bodø i
2019.
Seminar om forskningsfinansiering ble gjennomført som et dagsseminar på Lillehammer 21.
november. Seminaret var et samarbeid mellom Lillehammer Museum og Norsk vegmuseum.
Det var ca. 28 deltagere og Lillehammer Kunstmuseum ble valgt som lokasjon. Det var lagt
inn en «kunstpause» etter lunsj der det var anledning til å se den nye utstillingen til Marte
Johnslien. Med foredragsholdere fra Kulturrådet, Forskningsrådet og presentasjon av blant
annet prosjekter som har fått støtte fra NFF, ble det stor bredde i tematikk. Hensikten var å
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belyse utfordringer og muligheter for finansiering, både for de miljøene som søker og de
som bevilger. Seminaret ble lagt opp med henblikk på dialog der det var anledning til å stille
spørsmål fra salen underveis. Det var også satt av tid til debatt i etterkant av alle
foredragene.
Seksjon for forskning planlegger et felles seminar med Minner.no i september 2019.
Seksjon for forskning har gitt innspill til foredragsholdere til NMFs årsmøte i Bodø i 2019.
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