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Høringsuttalelse til NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem  

Norsk Maritimt Museum setter pris på å bli inkludert som høringsinstans. Vi er med våre ni 

vitenskapelig stillinger et av de større forskningsmiljøene blant museene utenfor 

universitetssektoren. 

Vi har følgende innspill til utredningen:   

Vi ser at utvalget går inn for en noe annen fordeling enn i dag med mer til frie midler og mindre til 

programforskning. Det går også inn for økt satsing på gjennomføring av doktorgrader. Dette ser vi 

som positive tiltak. 

Det er de største aktørene og de store forskningsmidlene som er i fokus, og vi registrerer at 

forskningsvirksomheten i museene ikke er nevnt i utredningen.  

Det er lite forskningsmidler som i dag går spesifikt til kulturminneforskning eller kulturhistorisk 

forskning, og det er ingen spesifikke programmer for dette i NFR. Vi selv kan godt finne relevante 

problemstillinger innen mange av forskningsrådets programmer, havforskning, miljøforskning, 

skogforskning, kultur- og samfunnsforskning, men det oppleves som regel som en konkurranse på 

”bortebane”. Et typisk svar fra en programleder i forskningsrådet hvis man ringer er: ”du er 

selvfølgelig velkommen til å søke, men jeg tror ikke din tematikk/problematikk vil bli prioritert i 

programmet”. 

Vi vil likevel hevde at det kommer mye forskning ut av hver krone i vårt eget forskningsarbeid, den 

har klar relevans til de øvrige hovedoppgavene i museet som er bevaring og formidling. En vanlig 

målestokk på effekt av forskning er verdiskaping i kroner og øre. Det sier seg selv at den 

verdiskapingen som vår forskning primært resulterer i er av kulturell verdi, som identitet, forankring, 

kunnskap og samfunnsforståelse, som i sin tur, direkte og indirekte, kan levere viktige bidrag til en 

bærekraftig utvikling. 
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Når det gjelder internasjonalisering har vi som jobber med kulturhistorien en fordel, særlig når det 

gjelder Norden, men også med hensyn til det øvrige Østersjøområdet og Nord-Europa. Innenfor de 

fleste kulturhistoriske fagfelt eksisterer det sterke nordiske nettverk som har vist seg at fort kan 

aktiveres til gode og samkjørte forskningsnettverk når ressurser stilles til rådighet.    

Overskriften er – et åpnere forskningssystem – vi hadde sett det som positivt at det også ble åpnet 

for flere aktører på forskningsfeltet.   

 

 

 

 

 

For  

Norsk Maritimt Museum  

 

(sign.) 

Frode Kvalø        

Leder arkeologisk avdeling 


