ACHS-NORGE
Dato: 13.12.16 Kl. 14.00–16.30
Sted: NIKU, Oslo
Tilstede: 24
Møteleder: Torgrim Sneve Guttormsen, NIKU
Referent: Nanna Løkka, Telemarkforsking
–
I den siste tiden har flere forskere innenfor kritiske kulturarvsstudier sett nytten av å opprette
ei norsk grein av forskningsnettverket Association for Critical Heritage Studies. Det ble
tidligere i høste sendt ut en mail til en rekke personer som man antok kunne være interessert i
dette. Ca. 70 personer har meldt sin interesse for å være del av et ACHS-Norge. Møtet
13.12.16 ble avholdt for å forankre det videre arbeidet i det faglige miljøet.
Sak 1/ Formålet med den norske greina
Formål: Det primære formålet med en norsk grein av ACHS er å få til mer og bedre
forskning.
En norsk grein av nettverket kan styrke forskningsmiljøet i Norge gjennom nettverksbygging,
forskningsutveksling og være en informasjonskanal for og om miljøet.
Det var bred enighet om at et delmål for den norske greina er å skape møtepunkt mellom
forskning og forvaltning. Disse bør bringes nærmere hverandre, for å gjøre forskningen mer
samfunnsnyttig og praksisnær og forvaltningen mer forskningsbasert.
Den internasjonale moderorganisasjonen har et manifest for det faglige arbeidet. De som
deltok på møtet synes å være enige om at den norske greina bør være løsrevet fra manifestet,
slik at også flere perspektiv kan bringes inn. Det skal likevel ikke formuleres et eget norsk
manifest, men heller en formålsparagraf som vektlegger nettverkets bruk av kritiske
perspektiver på kulturarvsforskningen. Kunnskap er makt, så det blir viktig å vektlegge at vi
vil inkludere det kritiske perspektivet også på forskningen.
Det ble diskutert hvorvidt den norske greina skal samles under en antielitistisk og demokratisk
parole, men her var deltakerne både uenige om man ønsket det og hva det i så fall vil
innebære.
Det ble også diskutert om/hvordan det finnes særlige norske perspektiv/problemstillinger som
gjør at vi fremstår som relevante samarbeidspartnere i internasjonale prosjekter. Det ble
påpekt at tematikken kan være noe å følge opp i en av de første events, dvs på årsmøtet.
Gjøremål: Den norske greina kan bidra til å styrke forskningen gjennom å initiere
møtepunkter (work-shops, seminar, konferanser) og være en informasjonskanal for diverse
aktiviteter rundt miljøer/forskere i nettverket. ACHS-Norge kan også initiere publikasjoner og
søknadssamarbeid.
Sak 2/ Åpningsseminar
Vi legger opp til et åpningsseminar i april – fortrinnsvis i Oslo. Styret vil ta kontakt med et
eller flere lokale miljøer for å få opprettet en arrangementskomité.
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Det skal legges opp til et årsmøte med faglig innhold og sosialt samvær. Det skal opprettes en
lokal arrangementskomité, styret samler inn innspill til tema, så gis oppdraget til
arrangementskomitéen. Årsmøte skal i årene framover alternere mellom de ulike
forskningsmiljøene.
Det var flere innspill til tema for Årsmøtet. Hva er norsk kritisk kulturarvsforskning?
Metodologi. Søylene i chapteret? Bruk av kritisk kulturarvsforskning? Diskursen og praksisen
i feltet. Ta pulsen på kulturarvsforskningen – hva forsker man på i Norge i dag?
Sak 3/ Valg av styret
Det var ingen innsigelser mot sammensetningen av det foreslåtte styret. Styret består dermed
av:
Torgrim Sneve Guttormsen, NIKU
Marit Johansson, Høgskolen i Sørøst-Norge avd. Bø
Gørill Nilsen, Universitetet i Tromsø
Terje Brattli, Vitenskapsmuseet/ NTNU
Alexandre Dessingué, Universitetet i Stavanger
Nanna Løkka, Telemarksforsking
Guttormsen fungerer som koordinator/leder for styre og har koordineringsansvar til ACHSorganisasjonen.
Styrets arbeidsoppgaver skal være følgende i 2017:
Opprette en lokal arrangementskomité som kan være vertskap for årsmøte.
Lage utkast til formålsparagraf som legges fram på årsmøtet.
Opprette en nettside som presenterer den norske greina.
Opprette en Facebook-side som informerer deltakerne i nettverket og andre
interesserte løpende om aktiviteter i lokale miljøer samt internasjonale/nasjonale
relevante aktiviteter/utlysninger/ledige stillinger.
o Ta kontakt med miljøet i Göteborg for å diskutere muligheten for at det avholdes en
nordisk konferanse det året den internasjonale ikke går.
o Hente inn oversikt over mulige publiseringskanaler.
o Få oversikt over ulike studieløp/ph.d.-prosjekt. Hvor kan studenter få praksisplass?
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