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Museernes forskning og impact, 9. november 2017 

 

Seminariet afholdes den 9. november som led i Re-Value konferencen i 

Aarhus - http://conferences.au.dk/re-value/ 

 

 

Program: 

 

Moderator for dagen: Flemming Just, Direktør Sydvestjyske Museer 

og formand for Organisationen Danske Museer (ODM). 

 

 

kl. 9.00-10.30 

1. session: Synliggørelse og formidling af museernes forskning 

 

- Synliggørelse af forskning og anvendelse af forskningsresultater 

som led i en bredere formidling v/ NN, Humanomics projektet. 

  

- Modeller for at dokumentere impact på museer med eksempler 

fra forsknings- og udviklingsprogrammet Vores Museum v/ pro-
fessor Kirsten Drotner, SDU. 

 

- Når impact tænkes sammen med lokale satsninger 

v/Museumsdirektør Keld Møller Hansen, Museum Sydøstdan-

mark. 

 

- Velux Fondens museumssatsning har fokus på sammentænk-

ning af forskning og formidling. Og hvad kræver denne tilgang 

af museerne og samarbejdspartnerne? Henrik Tronier fra Velux 

Fonden taler om baggrunden og erfaringerne gjort undervejs. 

  

- Paneldebat med oplægsholdere og spørgsmål fra salen.  

Kl.10.30-10.55 

 Kaffepause 

http://conferences.au.dk/re-value/


 

Side 2 

 

 

kl. 10.55-12.30 

2. session: Opkvalificering og forankring af viden på museerne 

 

- Museerne og ph.d.-niveau – hvad har udviklingen været og 

hvad nu? v/Anne-Marie Mai, formand for Kulturministeriets 

Forskningsudvalg (KFU) og chefkonsulent, Sophie Bruun, Slots- 

og Kulturstyrelsen. 

 

- Når fuglen flyver fra reden – forankring af viden på museerne 

v/ Chef for Forskning og Kulturarv, Britta Tøndborg, Museum 

Vestsjælland.  

 

- Mellem to verdner? Potentialer og udfordringer ved samfinansie-

ret forskning v/ Anne Rørbæk Olesen, post.doc.  

 

- Centerdannelser og forskningsklynger – vejen frem, men hvor-

dan v/ Kristoffer Jensen, museumsinspektør, ph.d., Industrimu-

seet i Horsens og Jeppe Nevers, professor, SDU samt Karsten 

Merrald Sørensen, konstitueret leder Museerne i Fredericia.  

 

- Paneldebat med oplægsholdere og spørgsmål fra salen. 

 

Kl. 12.30-13.30 

Frokost 

 

kl. 13.30-15.00  

Plenum: Julius Bomholt-seminar 

 

Oplæg ved forskere, der har modtaget støtte fra KFU. 

 

- ”Hvis krigen kommer”. Forskningens rolle i etableringen af det 

kommende Koldkrigsmuseum REGAN Vest, v/Bodil Frandsen, 

museumsinspektør på Nordjyllands Historiske Museum og ph.d.-

studerende 

 

- ”En sort fremtid”. - En undersøgelse på SMK og KB af, hvorfor 

tegninger og fotografi med blyhvidtholdige farver bliver misfar-

vede v/Niels Borring, 1. konservator, Kunst på papir, Statens 

Museum for Kunst 

 



 

Side 3 

- Overrækkelse af Julius Bomholt-prisen 2017. Prisen tildeles et 

nyskabende og fremragende forskningsarbejde på Kulturmini-

steriets område, der er publiceret inden for de seneste tre år.   

Overrækkelse af Julius Bomholt-pris til forsker på en af Kulturmini-

steriets forskende institutioner for nyskabende og samarbejdsorien-

teret forskning af højeste kvalitet, der er publiceret inden for de se-

neste tre år.  

 

Kl. 15-15.30 

 

Reception til fejring af modtageren af Julius Bomholt-prisen.  

 

 


