Forskningsstrategi 2020-2022
Øhavsmuseet Faaborg

Arbejdsgrundlag
Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er et statsanerkendt museum, som bedriver forskning
med afsæt i museets vedtægter og vilkår for statsanerkendelse. Museet koncentrerer sin forskning indenfor
to faglige hovedområder: 1) Landskabets dannelse og kulturhistorie, og 2) rets- og afstraffelseshistorie. Idet
museets geografiske ansvarsområde er Faaborg-Midtfyn Kommune, tager forskningen også afsæt i dette
område, men er ikke begrænset hertil. Museet sigter imod i videst muligt omfang at inddrage resultaterne
fra det antikvariske arbejde i forskningen. De to forskningsområder er valgt ud fra to strategiske hensyn: for
det første har museet i sin arbejdsmark gunstige forudsætninger for at indhente empiri til ny forskning, og
museet har udstillingssteder og platforme i øvrigt til at omsætte ny viden til ny formidling. For det andet
vurderer museet, at det er formålstjenligt med yderligere forskning indenfor de to felter. Museets
forskningsprojekter er i videst muligt omfang at være tværvidenskabelige, og udføres af museets
videnskabelige personale, gerne i samarbejde med eksterne partnere. Resultaterne af museets forskning
publiceres igennem anerkendte, videnskabelige kanaler såvel som i populærvidenskabelig form.
Denne forskningsstrategi er gældende i perioden januar 2020 – december 2022.

Forskningsområder
Landskabets dannelse og kulturhistorie
Museet forsker i interaktionen mellem mennesker og landskaber i hele den danske kulturhistorie, dvs. fra
de første mennesker kom til dét i dag danske område og frem til nutiden. Indenfor denne definition ligger
både de måder, på hvilke mennesket har formet landskabet såvel som de måder natur og landskab
igennem tiden har påvirket mennesket. Som udgangspunkt forskes i nærværende planperiode i to
geografiske områder: øerne syd for Fyn, og egnen omkring Brahetrolleborg, inkl. de tre store søer. Med
denne afgrænsning ønskes at skabe sammenhæng mellem forskningsprojekter indenfor forskellige
kulturhistoriske perioder.

Rets- og afstraffelseshistorie
Museet forsker i rets- og afstraffelseshistorie, især i nyere og moderne tid. Med afsæt i museets samling og
videnskabelige profil arbejdes særligt med emnerne retten som fysisk rum og straffesagsprocessen frem til
og med domfældelsen. I denne sammenhæng undersøges begreberne retfærdighed, straf og demokrati.
Der er ikke programlagt færdiggørelse af forskningsprojekter indenfor dette felt i ide tre år i indeværende
planperiode, da museet grundet store bevillinger til formidling af landskabshistorie er nødsaget til at
foretage en klar prioritering.
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Ressourcer og rammevilkår
Forskningsplan
Som en del af museets arbejdsplan udarbejdes hvert år en forskningsplan, hvor konkrete milepæle i forhold
til de enkelte, igangværende projekter aftales. Endelig fastsættelse af tid og ressourcer til forskning beror
på en konkret aftale mellem museets ledelse og den enkelte medarbejder/projektleder. I
forskningsplanerne tages hensyn til den enkelte medarbejders ønsker og behov i forhold til placering af
forskningstid og relation til øvrige opgaver.

Forskningsmøder
Der afholdes løbende forskningsmøder med deltagelse af museets forskende inspektører og ledelse.
Forskningsmøderne er det overordnede planlægningsforum for museets forskningsaktiviteter, og det er
bl.a. i dette forum at det kommende års forskningsplan skitseres. Forskningsmøderne er desuden et vigtigt
fagligt forum, hvor der er plads til tværgående faglige diskussioner, eksterne oplæg m.v.

Forskningskoordinator
Den daglige koordinering af forskningen på museet varetages af en udpeget forskningskoordinator, der ud
over planlægning og fx indberetninger til staten også koordinerer faglig udvikling og sparring m.v.

Studerende
Museet stiller sig som udgangspunkt altid til rådighed for studiepraktikanter, specialestuderende o.l. i
forhold til kortere eller længere forløb.

Samarbejder
Øhavsmuseet er en del af et bredt fagligt netværk bådet internationalt og national, og arbejder løbende på
at bevare og forbedre denne position. En del af dette arbejde består i, at museet har og fortsat indleder
længerevarende strategiske samarbejder med enkeltinstitutioner.

Arkæologi Sydfyn
Øhavsmuseet Faaborg indgår i Arkæologi Sydfyn, der er et formelt samarbejde mellem de arkæologiske
afdelinger på Østfyns Museer, Svendborg Museum, Langelands Museum og Øhavsmuseet selv.

Finansiering
Museets ledelse fastlægger fra år til år den forskningstid der er til rådighed for den enkelte medarbejder,
som går ud af museets fast driftsmidler. Derudover søges i videst muligt omfang af hente ekstern
finansiering til samarbejde, frikøb og konkrete undersøgelser.
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Egne undersøgelser
Museet har mulighed for og midler til at foretage større og mindre selvvalgte undersøgelser indenfor begge
forskningsområder. Disse kan iværksættes løbende og efter behov.

Feltskoler
Museet har tradition for at være hjemsted for feltskoler, og fortsætter med at være med til at danne
ramme om denne type aktiviteter.

Publicering og anden formidling
Museets videnskabelige medarbejdere publicerer i henhold til højest mulige akademiske standard, dvs.
med peer review og om muligt under hensyntagen til den bibliometriske liste. Derudover publiceres
projekterne i relevante, populærvidenskabelige skrifter o.l.
Der publiceres i henhold til Slots- og Kulturstyrelsens krav til omfang og kvalitet inden for arkæologi, samt
efter museets egne normer inden for nyere tid.

Konferencer, seminarer m.v.
Museet tilskynder at medarbejderne deltager i relevante konferencer, seminarer m.v. Museet betragter
dialogen med kolleger nationalt og internationalt som en hjørnesten i opretholdelsen af et attraktivt fagligt
miljø.

Arkiv og bibliotek
Museet omfatter såvel arkiv som bibliotek, der begge er vigtige værktøjer for forskningsprocessen. Museet
arbejder løbende på at supplere biblioteket på sådan vis, at det i stadigt højere grad kan fungere som et
aktivt forskningsbibliotek.
Museet er opmærksom på at den geografiske beliggenhed besværliggør brugen af
universitetsbibliotekerne, hvorfor alternativer til dette løbende vurderes og implementeres.

Samlinger
Museet besidder samlinger fra hele ansvarsområdet, ikke mindst fra Lyø og Faaborg Købstads nyere
historie. Derudover sker der en stadig tilvækst i den arkæologiske samling, som til stadighed øger
muligheden for at lade forskning tage afsæt i eksisterende samlinger. Derudover er det i forhold til
forskningsområdet ’Landskabets dannelse og kulturhistorie’ en præmis, at museet omgives af en
betragtelig ydre samling, nemlig landskabet med dets enkeltelementer.

Forbedring af forskningsvilkår
Museet arbejder løbende for at bidrage til en forbedring af forskningsvilkårene for museerne. Dette sker
bl.a. igennem ODM, men også i forbindelse med specifikke faglige netværk.
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