Forskningsstrategi:
Give-Egnens Museum skal igennem sin forskning i lokale kulturhistoriske problemstillinger skabe
forskningsresultater med national relevans inde og udenfor de danske forskningsmiljøer.
Museets skal fremover bedrive forskning på ph.d. niveau og være i stand til regelmæssigt at udgive artikler
i fagfællebedømte publikationer og søge større anerkendte fonde til fremtidig forskning. I forlængelse af
dette vil museet indgå i længerevarende og forpligtende forskningsfællesskaber med relevante danske
museer og universiteter.
Udgangspunktet for GEMs forskningsstrategi er Kvalitetsrapporten fra dec. 2018 og de efterfølgende
anbefalinger, dvs. følgende:
GEM skal Opprioritere sin indsats og fokusere på forskning, som placerer sig centralt i GEMs ansvarsområde
og fokusområder. GEM skal opprioritere forskningssamarbejder og udarbejdelsen af en samlet strategi for
den samlede forskningsvirksomhed.
Målet er, at GEM:
•
•
•

Indgår forpligtende samarbejder med andre museer og universiteter om konkrete emner.
Publicerer forskning i fagfællebedømte medier.
Sikrer at forskning er grundlaget for GEMs udstillings- og formidlingsvirksomhed.

Strategi for forskningen
Der ansættes per 1.9.20 og 15.9.20 to inspektører med ph.d.-graden. De to nyansatte inspektører skal
sammen med ledelsen levere forskning som baggrund for en opdatering af formidlingen og etableringen af
nye udstillinger. I 2020 vil der være 2x 25 % af et årsværk til forskning, dvs. samlet 50 %. Forskningens andel
vil i perioden frem mod 2025 stige til samlet ca. 80 % af et årsværk. Tiden kan anvendes løbende eller
samles på færre måneder. Anvendes der mindre tid det ene år skal der anvendes mere det næste.
I perioden frem til 2025, prioriteres forskning, der har snæver relation til de enkelte etapers formidling og
nye udstillinger, samtidig skal det sikres, at forskningen sker i samarbejde med universiteter og andre
museer.
Forskningsområder med relation til formidlingen og etableringen af nye udstillinger:
•
•
•

•

Forskning i samspillet mellem naturgrundlag og håndværk og industriudviklingen i Giveområdet og
regionalt – et komparativt studie.
Landbruget på heden og hedens opdyrkning efter krigen 1864 i et komparativt perspektiv.
Forskning i det mentale skifte fra ’nøjsomhed’ og ’man ta`r hvad man har’ til nutidens begreb
’bæredygtighed’ – det vil være aktuelt at analysere hedebondens liv med et nutidigt perspektiv, der
kan give hedebondens liv relevans for yngre og bredere målgrupper.
Forskning i livet ’på kanten’– et liv på heden og i udkanten af nationalstaten – det gælder socialt,
økonomisk, økologisk, kulturelt og politisk, dvs. forskning i administration lokalt, regionalt og
nationalt. En tematik, der lokalt er central, men også er det set i et nationalt perspektiv. Der søges
etableret et samarbejde med SDU.

•

Forskning i infrastrukturens betydning for by- og land udvikling herunder stationsbyens udvikling i
samspil med den regionale og nationale udvikling men også vejnettets betydning for udviklingen i
området før, nu og i fremtiden. Der søges etableret et samarbejde med SDU.
I perioden frem til 2023 og samtidig med arbejdet med forskningen med relation til den nye formidling
udarbejdes en forskningsstrategi, hvor der er fokus på etablering af forskningssamarbejder lokalt, nationalt,
nordisk og europæisk prioriteres. Forskningen på GEM skal være komparativ og være med til at
perspektivere nutiden og fremtiden, og GEM vil fokusere på at indgå i konkrete netværk og
samarbejdsprojekter.

Tidsplan – og indhold
Der udarbejdes mere specifikt koncept for forskningen i efteråret 2020 og foråret 2021.
Konceptet udvikles af GEMs ledelse og de to nyansatte inspektører i samarbejde med udvalgte
repræsentanter fra SDU, Århus og Aalborg Universitet
GEMs inspektører deltager i forskningssamarbejder og seminarer sideløbende med forsknings- og
formidlingsarbejdet.

