
Museenes forskningskonferanse  

Jektefartsmuseet Bodø 23.-24.10.2019 

PROGRAM  

 

Onsdag 23.10 

11.00-11.45 Lunsj på Jektefartsmuseet 

12.00-12.15 Velkommen! Kort introduksjon om årets temaer: Kulturrådets policy på forskning i 

museene, samarbeid mellom museum og universitet/høyskoler og publisering/registrering 

12.15-12.45 Vigdis Sjelmo, seniorrådgiver Museumsseksjonen: “Kulturrådets satsning på museer 

og forskning, fagmiljø og finansiering”. Spørsmål og kort debatt. 

12.45-13.15 Wilhelm Karlsen, historiker og førsteamanuensis ved Nord universitet: “Samarbeid 

mellom universitetet og museum – muligheter og utfordringer”. 

13.15-13.30 Kaffepause 

13.30-17.00 Presentasjoner (pause kl. 15-15.30) 

Kl. 13.30 Grethe Paulsen Vie: «Thea Larsen - en grenseoverskridende fotograf» 

Kl. 14.00 Mats Krouthén: «Dreyerorgel og fuglepositiv: Slektninger til den norske lirekassen» 

Kl. 14.30 Guro Nordby: «Materialitet i industrien – mennesker, ting og industrisamfunnets 

gjenstandskultur» 

Kl. 15.30 Morten Reiten: «By og bygdestasjonenes gullalder? Norske bensinstasjoner på 1960-tallet» 

Kl. 16.00 Tore Einar Johansen: «En klynge av sildoljefabrikker» 

Kl. 16.30 Kjersti Melberg: «Fra forpleining til plattformsjef? Utviklingen i kvinners skiftarbeid i 

offshore petroleumsindustri på norsk sokkel» 

17.00-18.00 Omvisning på Jektefartsmuseet 

19.00 Felles middag i sentrum – betales av hver deltaker direkte 

 

Torsdag 24.10 

9.00-10.30 Presentasjoner 

Kl. 09.00 Alvhild Dvergsdal: «Hvorfor kom de? Hvorfor drog de? Om familien Hamsuns opphold på 

Skogheim 1911-17» 

Kl. 09.30 Karl L. Kleve: «Frykten for spionflyet. Hvordan frykten for spionasje påvirket utviklingen av 

internasjonal luftfart under den kalde krigen» 

KL. 10.00 Jan-Ivar Trones: «Salangsverket og jernfremstillinga der mellom 1905 og 1912» 

11.00-11.30 Publiseringsdatabasen Cristin – erfaringer og muligheter 

11.30-12.00 Avslutning og oppsummering, innspill til neste års konferanse: hvor, når, tema 

12.00   Lunsj og vel hjem! 

 

 

Praktisk info: 

Påmelding til konferansen her innen 16.10.2019 

Konferanseavgiften er kr 750 og inkluderer to lunsjer. Hotell: Det er forhåndsreservert 30 rom på 

Radisson SAS. (Frist 23.september):  Bestill hotellrom 

-Lunsj blir servert på Jektefartsmuseet begge dagene (inkludert i påmeldingsavgiften) 

-felles buss mellom sentrum og Jektefartsmuseet (dekkes av Forskningsseksjonen) 

Spørsmål? Kontakt Jorunn Jernsletten, mobil 48144588 eller e-post jorunn.jernsletten@dvmv.no 

 jorunn.jernsletten@dvmv.no 

https://forms.gle/YxfQs9TreCtLDve3A
https://forms.gle/YxfQs9TreCtLDve3A
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