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Hvorfor forske?  

ICOMs definisjon av museum:  

«Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets 

utvikling og være åpent for publikum; som samler inn, bevarer/konserverer, forsker i, formidler og 

stiller ut materiell og immateriell (kultur)arv om menneskene og deres omgivelser i studie-, 

utdannings- og underholdningsøyemed.» 

St.meld. nr. 49 (2008–2009) «Framtidas museum» definerer et museums virksomhet gjennom fire F-

er: forvaltning, formidling, fornying og forskning. Forskning skal gi ny kunnskap og innsikt og være 

grunnlag for god forvaltning, formidling og utvikling av samlingene.  

St. meld. nr. 22 (1999–2000), den såkalte ABM-meldingen, tok til orde for å styrke 

museumsforskningen: «kunnskapsoppbygging og forskning er grunnleggjande vilkår for at musea skal 

kunna driva meiningsfull innsamlings-, dokumentasjons- og formidlingsverksemd». 

St. meld. nr. 48 (2002–2003) understreket at museenes formidling skal være tuftet på et faglig 

grunnlag som er etablert gjennom egen forskning, og at samlingene skal danne grunnlag for 

kunnskapsproduksjon. I praksis er dette krav som er vanskelige å oppfylle for museer på grunn av 

begrensede ressurser.   

Museale hvitebøker fra senere tiår understreker at museer skal være samfunnsinstitusjoner i dialog 

med omverdenen. De skal gjenspeile og reflektere et bredt mangfold av ulike stemmer. Samtidig kan 

det umulig være nok bare å avspeile og reflektere – et museum skal også tørre å utfordre og få frem 

nye forståelser. Det forventes at de skal reise kritiske spørsmål, skape undring og debatt.  

Forskning er grunnlaget for at museene skal oppfylle sin funksjon som samfunnsrelevante og 

samfunnskritiske institusjoner.  
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Museets formål og strategi  

Norsk Luftfartsmuseum (NL) er Norges nasjonale luftfartsmuseum, med ansvar for forskning, 

formidling og forvaltning av norsk luftfartshistorie og dens betydning nasjonalt og internasjonalt. NL 

har det nasjonale hovedansvaret for å frembringe ny kunnskap om norsk luftfartshistorie. I vårt 

oppdrag fastsatt av Kulturdepartementet i 1997, står det følgende i pkt. 2 (av 5), som utgjør formålet 

med Norsk Luftfartsmuseum: 

• (Norsk Luftfartsmuseum skal) forestå forskning om norsk luftfartshistorie. 
 

Det samme gjentas i tilsagnsbrevet for 2017, hvor det står at museene forestår forskning og utvikler 

ny kunnskap. Dette har vi inkorporert i vår strategi pkt. 3.2 ‘Vårt oppdrag’ og 3.4 ‘Virksomhetside’. 

For inneværende strategiperiode står det også spesifisert at vi skal være en aktiv 

forskningsinstitusjon innen norsk luftfartshistorie; et senter for forskning på norsk luftfartshistorie, 

sivil og militær, og kald krigs historie. 

 

Hva forstår vi med forskning?  

Forskning og annen fremskaffelse av kunnskap kan skje på ulike faglige nivå. I denne 

forskningsplanen har vi valgt å skille mellom forskning og kunnskapsutvikling – begge inngår i planen.   

• Forskning: 
er systematisk arbeid for å frembringe ny kunnskap av en slik kvalitet at den kan publiseres i 
en fagfellevurdert publikasjon. Det være seg et anerkjent tidsskrift, monografi eller 
artikkelsamling.  
 

• Kunnskapsutvikling 
er systematisk arbeid som utnytter eksisterende kunnskap og viten for å utvikle ny kunnskap 
til formidling og andre praktiske formål. Kunnskapene som frembringes oppfyller ikke 
kravene til forskning i betydningen ovenfor, men museet stiller krav til faglighet. Kunnskap 
skal utvikles av personale med faglig kompetanse, bør være basert på kritisk bruk av kilder og 
litteratur og være oppdatert i forhold til nyeste viten. 
 

 

Tema og avgrensninger  

I museets formål presiseres museets virkefelt til «norsk luftfartshistorie». Det er et nokså vidt tema.  

Luftforsvarsmuseets forskningsbehov innen militær luftfart skal i utgangspunktet dekkes av den 

sentrale Forskningsavdelingen på Akershus. Forsvarets Museer er en av kun fem museer som er 

godkjent som forskningsinstitusjon av Norges Forskningsråd. Det foreligger dog ingen forskningsplan 

hos Forsvarets Museer, og museets forskning og stabens forskerkompetanse er primært rettet inn 

mot noe eldre Hær-historie.  

Avinor Museum består av kun én stilling og driver ikke egen forskning. Avinor-konsernets 

forskningsbehov og -interesse er først og fremst transportøkonomi og samfunns-vitenskapelig 
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analyse av direkte nytte for konsernets operative virksomhet. Den utføres av eksterne 

forskningsinstitutter på oppdrag fra Avinor: Primært TØI og enkelte regionale forskningsinstitutter 

Skillet mellom sivil, militær historie og mellom Avinor og annen historie er selvsagt full av 

overlappinger. Kald krig er typisk et tema som både er sivilt og militært. Likevel vil ulike tema kunne 

vurderes som mer av det ene enn det andre.  

Siden Forsvarets Museer har egen forskningsavdeling vil vi primært fokusere på tema med nedslag i 

sivil historie og kald krig, uten å være stivbeint. Dersom Forsvaret Museer på sikt ønsker å satse noe 

mer på luftfartshistorisk forskning, vil de være en helt naturlig samarbeidspartner for oss på 

forskningsfeltet, som de allerede er det på formidling og samlingsforvaltning. 

 

Mål i planperioden  

• Hovedmål:  

Museets forskning skal økes. Norsk Luftfartsmuseum forsker lite. Det reflekteres i 

Kulturrådets vurdering av museet, publisert 11.12.2017, hvor det fremgår at rådet ikke kunne 

se at museet drev forskning overhodet, og at dette ikke var tilfredsstillende. Dette samtidig 

som fokuset på museenes forskningsvirksomhet er økende, og det er en forventing om at 

museene skal styrke sin forskningsvirksomhet, med påfølgende økt fagfellevurdert 

publisering. Blant annet har Museumsforbundet etablert fagtidsskriftet Norsk 

Museumstidsskrift nettopp med dette formål.  

 

• Museets skal på sikt videreutvikles som et senter for luftfartshistorisk forskning og 
kunnskapsutvikling i Norge. Kald krig inngår i dette.  
 

• Forskning og kunnskapsutvikling skal holde høy faglig kvalitet og være i tråd med museets 
formål, strategi og verdigrunnlag. Troverdighet er en av museets tre grunnverdier. I en tid 
med fake news og manipulering av informasjon, skal vi må ta vår rolle som troverdig 
kunnskapsleverandør og -forvalter meget alvorlig.   
 

• Forskning skal utføres av kvalifisert fagpersonale. 
 

• Museet forsker for å oppnå ny kunnskap om historien og sine samlinger. Det skjer gjennom 

utvikling av satsningsområder og forskningsprosjekter i samarbeid med museets forvaltning 

og formidling og eksterne samarbeidspartnere. 

 

• Museets forskningsresultater bør publiseres på det høyeste nivå og formidles til 
offentligheten gjennom fagfellevurderte publikasjoner, foredrag, utstillinger og på digitale 
plattformer. 

 

• Forskning og faglig kunnskapsproduksjon bør inngå i alle formidlingsprosjekter, slik at den 

beste og nyeste viten og kunnskap avspeiles i museets utstillingsvirksomhet og annen 

formidling.  

 

• Museet bidrar og skal bidra aktivt til forskning og kunnskapsproduksjon utført av forskere, 

forfattere og andre utenfor museet. Dette skjer gjennom å stille arkiv, fotografier og 
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gjenstander til disposisjon og gjennom å stille egen fagkompetanse til rådighet så langt det er 

kapasitet. Museet vil stimulere interessen for luftfartshistorie og oppmuntre til forskning og 

kunnskapsproduksjon.    

  

• Norsk Luftfartsmuseum ønsker å videreutvikle kontakt med universiteter og andre 

forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt ut fra hva som gir en forskningsmessig 

gevinst.  

 

• Bibliotek og arkiv er vesentlige hjelpemidler for å oppnå museets forskingsmål. Dagens 

situasjon er mangelfull, men har potensiale til å bli et aktivum ved mer stabil bemanning. 

 

  

Status 

I forrige Forskningsplan-periode dominerte arbeidet med «Isfronten – Kald Krig Opplevelser» i første 

del og ny sivil utstilling «Vi Flyr!» i siste del. Utviklingen av «Vi Flyr!» var et stort og krevende prosjekt 

som gjorde at andre oppgaver i forskningsplanen bevisst ble prioritert bort.  

Verken målet om utarbeidelse av populærvitenskapelig følgebok eller igangsetting av vitenskapelig 

forskning med 50 % vitenskapelig forskningstid og øremerkede ressurser til forskningsseksjonen, ble 

derfor oppnådd. Utviklingen av samarbeid med LMU og LKSK ble heller aldri noe av. Samarbeidet 

med Nord-Universitetet om et universitetsmuseum ble også endret i mer moderat retning. Slik 

planen la opp til, leverte vi en god del populærvitenskapelig formidling i form av foredrag, enklere 

artikler og media-opptredener – ikke minst i NRK.  

«Vi Flyr» var på alle måter et stort løft der museets kunnskapsutvikling spilte en avgjørende rolle. 

Museet står nå foran en ny fase i utviklingen, der neste generasjon museum skal bygges. I museets 

strategi er hovedmålet å befeste museet som det nasjonale tyngdepunktet for militær og sivil 

luftfartshistorie.  

Det er fortsatt behov for å utvikle utstillingen videre med tekster til guideopplegg, nye interaktive 

elementer, justeringer av innhold. I tillegg står museet foran viktige utfordring knyttet til satsingen på 

kald krig. Her vil det trenges forskning og kunnskapsutvikling, uten at vi kjenner omfang og tilgang på 

ressurser ennå. 

 

Ressurser 

Museet disponerer per 2018 en konservator og en førstekonservator som kan drive forskning. 

Konservator har forskning som sitt ansvarsfelt, mens førstekonservator er avdelingsleder for 

samlingsavdelingen og dermed bruker mye av sin tid på forvaltning og administrative oppgaver.  

Museets arkiv og bibliotek er en støtteressurs for forskning. Arkiv og bibliotek er per primo 2018 

ubemannet grunnet sykdom, men driften skal gjenopptas om ikke lenge.   
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Tiltak 

Med tanke på at det knapt finnes andre institusjoner i Norge som driver luftfartshistorisk forskning, 

vil vi i planperioden forsøke styrke ressursene avsatt til forskning gjennom: 

• 1 ny stilling – fordelt 50 % forskning/50 % formidling 

Ved å øke museets forskerstab med en stilling til, vil vi skape et forskningsmiljø som vil gjøre 

oss bedre i stand til både å drive egen forskning, delta i nettverk, yte forskningstjenester for 

andre og gjøre oss betydelig mindre sårbare. 

Dersom vi klarer dette, kan vi i neste planperiode søke å skaffe oss Forskningsrådets 
godkjennelse som forskningsinstitutt. En slik godkjennelse vil gi oss adgang til å søke 
Forskningsrådet om støtte til prosjekter. Ettersom det er Forskningsrådet som forvalter de 
virkelig store økonomiske ressursene til forskning her i landet, ville vi gjennom en 
godkjenning ha muligheten til å søke om betydelig økt prosjektstøtte. Godkjenning som 
forskningsinstitusjon vil også gjøre det mulig for oss å søke om midler fra EUs 
forskningsprogrammer. 
 

• Søke godkjenning for konservatoren som konservator MF eller førstekonservator MF  
Dersom vi greier å øke forskningsstaben, vil det være ønskelig at også de nye er eller 
kan bli godkjent som det samme. 

 

Prioritering i planperioden    

Drøfting 

Museet må finne en ressursmessig balanse mellom forskning, kunnskapsutvikling og andre gjøremål 

som museets konservatorer er involvert i. Dette er krevende balansegang.  

Forskning krever mulighet til konsentrasjon over tid, og det må tas hensyn til dette i planlegging og 

når prioriteringer foretas.   

Forskning er en kjerneaktivitet for et museum. I tråd med strategien skal museet skal museet drive 

aktiv forskning og utvikles til et senter for forskning på norsk luftfartshistorie.  

Samtidig trengs det til enhver tid kunnskap som forskningsprosjekt alene ikke kan dekke, til 

utstillinger, undervisnings- og guideopplegg, foredrag, artikler i vanlige tidsskrifter og aviser, museets 

websider og annen formidling ved museet. Det etterspørres også viten og kunnskap fra samfunnet 

gjennom media, eksterne forsknings- og bokprosjekter og fra en lang rekke personer og institusjoner 

som ønsker svar på spørsmål om norsk luftfart.  

Planer for kald krig-satsing vil stille krav om forskning og kunnskapsutvikling for videre formidling.   

Museet har en stor samling gjenstander, arkivmateriale og annen dokumentasjon som det kan være 

ønskelig å utforske bedre.     
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Konklusjon  

• Tid og ressurser deles mellom forskning og kunnskapsutvikling slik at begge hensyn ivaretas 
best mulig for museet som helhet. Forskningsdelen skal ikke kunne bortprioriteres for 
oppdukkende oppgaver.   
 

• Tema og oppgaver for forskning og kunnskapsutvikling utvikles og fastsettes i samråd mellom 
formidling, forskning og forvaltning – og ut fra museets overordnede mål og strategi. 
Fagpersoners egen motivasjon og interesse for tema bør tillegges vekt så lenge temaene er 
innenfor overordnede rammer.       
 

 

Prioriterte tiltak i perioden 

• Fullføre pågående forskningsprosjekt om Luftfartsavtalen mellom Norge og Sovjetunionen. 

Papers fra prosjektet er og vil bli presentert på internasjonale konferanser, og publiseres som 

en eller flere artikler i internasjonale fagfellevurderte tidsskrift og bøker. Prosjektet inngår i 

det internasjonale forskningstidsskriftet Mobility and Leisure Travel in the Cold War, ledet fra 

Universitetene i Gøteborg og Amsterdam. 

 

• Arrangere «Need to Know»-konferanse ved museet 29.–30. november 2018. Denne 
konferansen har vært arrangert årlig siden 2010, og samler de fremste historikerne i Europa 
med etterretning som spesiale. Institutt for Nasjonal Erindring, Polen, og Senter for Kald Krigs 
Studier ved Syd-Dansk Universitet er hovedarrangører, i samarbeid med skiftende lokale 
arrangører. Forberedelse og gjennomføring av denne konferansen vil kreve forholdsvis store 
personalressurser av museet. De økonomiske sidene søker vi dekket gjennom ekstern støtte.  
 

• Produksjon av artikler til Flyhistorie, Malstrøm og andre populærvitenskapelige magasiner, 
tidsskrifter og aviser.  
 

• Kald krig. Bidra i intern referansegruppe i forhold til behov og kapasitet. Den videre 
utviklingen av kald krig-arbeidet vil påvirke valg av forskningsemner. 
 

• Kunnskapsutvikling ut fra nærmere definerte oppgaver i strategien, og faktisk kapasitet til 
utførelse (tid og personale). Av tiltak i strategien kan nevnes videreutvikling av «Vi Flyr!» og 
museets hjemmesider, nye utstillinger og undervisningsopplegg.    
 

• Videreutvikle formidlingsvirksomheten gjennom TV og Radio, hvor vi allerede har et godt 

samarbeid, spesielt med NRK Radio. 

 

 

Nettverk 

Museet ønsker å videreutvikle forskning i samarbeid med relevante aktører nasjonalt og 

internasjonalt – hvis dette kan gi forskningsmessige gevinster. Dette gjelder forskningssamarbeid 

både innen museumsnettverk og mellom museet og forskningsmiljøer i kunnskapssektoren. 
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Norge 

• Utover Norsk Luftfartsmuseum drives det luftfartsrelatert forskning på Luftkrigsskolen (LKSK) 
i Trondheim og på enkelte regionale forskningsinstitutter: Norut, Nordlandsforskning, 
Møreforskning, Telemarksforskning og Transportøkonomisk Institutt. De regionale 
forskningsinstitusjonene driver, på luftfartsfeltet, utelukkende med oppdragsforskning.  
 

• Vi har hatt samarbeid med Luftkrigsskolen tidligere. Boken om Andøya Flystasjon fra 2003, 
var opprinnelig planlagt som et samarbeidsprosjekt med LKSK. Av ulike grunner har 
samarbeidet ligget nede i noen år. I fremtiden, og spesielt gjennom utvikling av et nasjonalt 
kald krig-nettverk, kan LKSK bli en potensielt verdifull forskningspartner. 
 

• Vi vil også fortsette å legge til rette for at Masterstudenter i Historie ved Nord-Universitetet 
kan velge luftfartshistorie som forsknings-felt, og tilby veiledning og praktisk bistand for de 
som ønsker det. Slik vi har gjort i de årene universitetet har tilbudt Masterutdanning. 
 

• Dersom Forsvaret Museer på sikt ønsker å satse noe mer på luftfartshistorisk forskning, vil de 
også, som nevnt, være en helt naturlig samarbeidspartner for oss på forskningsfeltet. 

 

Internasjonalt 

• Norsk Luftfartsmuseums internasjonale status høy. Vi er nasjonalt kontaktpunkt for The 

Baltic Inititative, det nordeuropeiske nettverket for kald krig museer og minnesteder, deltar 

aktivt i internasjonale fora og har jevnlige drøftinger med utenlandske partnermuseer. For 

øyeblikket er vi involvert både i et internasjonalt forskningsprosjekt og skal arrangere en 

internasjonal forskerkonferanse. Vi ønsker i planperioden å videreutvikle vårt internasjonale 

arbeid, og vurdere muligheten for forskningsopphold ved en utenlands partnerinstitusjon for 

å styrke vårt nettverk ytterligere, og øke kompetansen til våre ansatte.  


