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Ågot Gammersvik
Direktør for Maihaugen siden 2002,
tidligere leder for Norsk Sjøfartsmuseum og Hardanger Folkemuseum.
Utdannet etnolog fra UiO, med
magisteroppgave om laksefiskeriets
historie, skrevet mange artikler og
holdt foredrag om kulturlandskap,
kulturminner, fiskeri, arbeidsliv, folkekunst og byggeskikk mv. Sittet i ulike
styrer innen næringsliv og kulturliv, nå
i sentralstyret for HSH, Forsvarsmuseet mv.
Bernard Eric Jensen
Bernard Eric Jensen, mag.art. i historie fra Københavns Universitet. Lektor
i historie og historiedidaktikk ved
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet. Var fra
1995 til 1999 leder av et flerfaglig forskningsprosjekt om Humanistisk historieformidling – i komparativ belysning. Resultatene er oppsummert dels
i At formidle historie – vilkår, kendetegn, formål (1999), dels
i At bruge historie – i en sen/postmoderne tid (2000). Er
medforfatter til Danmarkshistorier – en erindringspolitisk
slagmark (1997), Livet fortalt (1999) og Gads Historieleksikon (2001). Har bl.a. skrevet Historiedidaktiske sonderinger
(1994), Historie – livsverden og fag (2003) og Kulturarv – et
identitetspolitisk konfliktfelt (2008).
Owe Ronström
Owe Ronström er professor i etnologi ved Högskolan på Gotland. Han
er musikketnolog, Balkanekspert,
dans- og aldringsforsker. Doktorgradsavhandlingen (1992) handlet om
hvordan en gruppe migranter - jugoslaver i Stockholm – gjenoppretter en
livsverden de kan kalle ”sin”, gjennom å bruke ekspressive
former som musikk og dans. Etter dette har forskningsområdene vært: musikk, dans, lek, etnisitet, migrasjon, kulturelt
mangfold, eldre og aldring, tradisjon og ritualer, kulturarvspolitikk. Ronström er også virksom som musiker, bl.a. i
musikkgruppene Orientexpressen och Gunnfjauns kapell.
Dag Myklebust
Dag Myklebust ( f. 1948) er seniorrådgiver hos Riksantikvaren. Magistergrad i kunsthistorie fra Universitetet
i Oslo 1979. Tidligere leder for bygningsavdelingen hos Riksantikvaren.
Siden 1993 har Myklebust arbeidet
med internasjonale spørsmål. Tidligere formann i Europarådets kulturmin-

nekomité, og medforfatter av normative Europarådsdokumenter som Faro-konvensjonen og Portoroz-deklarasjonen
om de frivillige organers rolle i kulturminnevernet. Leder for
Riksantikvarens kulturminnesamarbeid med Russland.

Reidun Vea
Reidun Vea er arkitekt og seksjonssjef i Internasjonal seksjon hos Riksantikvaren. Seksjonens ansvars- og
kompetanseområde er utvikling og
oppfølging av mål, strategier og handlingsplaner for Riksantikvarens internasjonale arbeid, herunder oppfølging
av internasjonale konvensjoner. Vea
er medlem i den norske UNESCOkommisjonen 2008-2012, har tidligere
bl.a. hatt prosjektansvar for RAs sikringsprogram for Norges
stavkirker, og jobbet med kulturformidling i ulike sammenhenger.
Randi Ertesvåg
Randi Ertesvåg, f. 1952, er cand.philol.
med historie hovedfag, kunsthistorie,
engelsk og tysk og har pedagogisk
utdannelse. Hun har undervisningserfaring fra grunnskolen, og har bred
museumserfaring både nasjonalt og
internasjonalt. Hun har tidligere vært
konservator og avdelingsleder ved
Stavanger Museum/Stavanger Sjøfartsmuseum og avdelingsleder for formidlingsavdelingen i
Norsk museumsutvikling - det statlige fagkontoret for museer. I 2003 ble hun avdelingsdirektør i utviklingsavdelingen
i ABM-utvikling. Fra 2008 leder hun avdeling for museumsutvikling i ABM-utvikling.
Erling Dahl jr.
Erling Dahl jr. (1946). Lærer (Cand.
Phil. Paed.) og musiker. Lærer og
musiker i gr.skole, gymnas og Musik�konservatorium 1970-90 (Karmøy,
Haugesund, Stavanger). Direktør ved
Edvard Grieg Museum, Troldhaugen
1991 – 2003. Festspilldirektør, Bergen
2003 -2005. Programsjef i Festspillene 2005 – 2009. Seniorkonsulent
Bergen kommune 2009 -. Har vært
styremedlem og president i ICLM/ICOM – litteratur og
komponistmuseer (1995-2007). Er medlem av MOW-komm
for litteratur og musikk. En rekke styreverv som statens repr.
i ulike utdannings- og kunstinstitusjoner.

Peter Aronsson
Peter Aronsson (1959) har siden
2001 vært professor ved Tema Q ved
Linköpings universitet med et særlig
ansvar for programområdet Kulturarv
og historiebruk. Aronsson har PhD i
historie ved Lunds universitet (1992).
Hans forskningsinteresser de senere år
har blant annet vært hvordan historie brukes i ulike sammenhenger, for
eksempel knyttet til kulturarv, som politisk legitimering og
i skjønnlitterært forfatterskap. Aronsson er koordinator for
flere internasjonale prosjekter som ser på historiebruk ved
nasjonale museer, som Making National Museums (se www.
namu.se) og National History – Nordic Culture. Negotiating
identity in the museum (se www.nordicspaces.eu).
Gurli Meyer
Gurli B. Meyer er geolog med hovedfag og Ph.D. fra Aarhus Universitet i Danmark. Hun er spesialist på
dypbergarter i Norge. Hun ble ansatt
som forsker ved Norges geologiske
undersøkelse i 2000, hvor hun har
arbeidet med mineralressurser og natursteinsforekomster. De siste 3 årene
har hovedfokus været på historiske
steinbrudd. Hun leder fram til 2012
prosjektet The Norwegian millstone
landscape - Millstone. Prosjektet er tverrfaglig og involverer
geologer, arkeologer, historikere og etnologer.
Dagny Stuedahl
Dagny Stuedahl, dr. polit, har arbeidet
med design og bruk av digitale medier
til formidling av kulturhistorisk kunnskap ved Universitetet i Oslo i flere år.
Hun er ansvarlig for prosjektet kulturminneløypa.no, der alle som vil kan
legge inn fortellinger om kulturminner og feste dem til det digitale kartet.
Prosjektet er en del av Kulturmineåret
2009. Hun er også tilknyttet som
forsker til forskningsprosjektet CONTACT ved Universitetet i Oslo (http://www.intermedia.uio.
no/display/Im2/CONTACT).
Gunnar Urtegaard
Gunnar Urtegaard, f. 1952, er avdelingsdirektør i ABM-utvikling og leder
avdelingen for digitalt ABM. Urtegaard har tidligere vært fylkesarkivar
i Sogn og Fjordane der han også ledet
arbeidet med nettbasert kulturformidling som samarbeidstiltak mellom
arkiv, bibliotek og museum. Han har
også vært leder i LLP (Landslaget for
lokal og privatarkiv) og deltatt i flere internasjonale prosjekter. Han har i dag blant annet en sentral rolle i EU-prosjektet
EuropeanaLocal.

Knut Paasche
Knut Paasche har jobbet aktivt som
arkeolog i mer enn 20 år, og har deltatt
og ledet en rekke arkeologiske utgravnings- og registreringsprosjekter rundt
om i landet. Spesialområder: Nye
teknologiske metoder i arkeologien,
vikingtid, middelalder, skipsarkeologi
og kulturminnevern.
Niels D. Lund
Niels D. Lund, lektor i Videnskultur og
vidensmedier, Danmarks Biblioteksskole, København. Cand.mag. og ph.d.
med historisk analyse av litteraturformidling og folkeopplysning. Forsker
og underviser innen kulturhistorie og
kulturarvsformidling.
Artikler: Kulturarv - et begreb mellem
politik og information (2004), Thomas
Mann und kein Ende. Bogkulturens
institutionalisering, efterlivets vidensorganisering og forfatterskab som kulturarvssymbol (2008),
antologi: Digital formidling af kulturarv (2009).

Ingvild Andreassen
Ingvild Solberg Andreassen var ferdig
med hovedfag i arkeologi i 2001. Har
siden det vært ansatt ved Kulturhistorisk museum i ulike stillinger. Har
deltatt i utgravningsarbeider, har vært
GIS-ansvarlig ved museet, og har arbeidet med digitale formidlingsformer
i flere år.
Er nå en del av direktørens stab og jobber med problemstillinger relatert til nye formidlingsmuligheter i et nytt fremtidig museumsbygg. Skal fra høsten av ha fire års permisjon
for å kunne være Ph. D stipendiat ved InterMedia.
Gunnar Liestøl
Gunnar Liestøl er dr. philos. i medievitenskap, og professor ved Institutt
for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Han leder for tiden
INVENTIO-prosjektet, finansiert av
bl.a. VERDIKT-programmet i Norsk
forskningsråd. Han har hatt ansvaret
for en rekke digitale produksjoner, og
har bl.a. gitt utgitt bøkene: Sammensatte tekster (Cappelen 2009), Digitale medier (Universitetsforlaget 2007), Mediemøter (Aschehoug 2006) og Digital
Media Revisited (MIT Press 2004).

Roger Erlandsen
Direktør ved Akershusmuseet på
Strømmen. Historikar med bakgrunn
som mangeårig leiar i det sentrale
organet i arbeidet med fotobevaring i
Noreg. Han er også førsteamanuensis
II i fotografi og visuell kultur ved høgskolen på Gjøvik. Forutan sin museale
praksis, har Erlandsen òg erfaring frå
den sentrale kulturminneforvaltinga,
mellom anna som avdelingsdirektør ved Riksantikvaren. Har
produsert ei rekkje større arbeid relatert til fotohistoriske
tema både nasjonalt og internasjonalt, og har skrive standardverket Pas nu paa!: nu tar jeg fra hullet! - Om fotografiens første hundre år i Norge - 1839-1940 (2000).
Einar Niemi
Einar Niemi, professor i moderne
historie ved Universitetet i Tromsø,
tidligere lektor i gymnas og fylkeskonservator i Finnmark. Han har særlig
interessert seg for migrasjonshistorie,
minoritetshistorie, etnisitet, regionalhistorie og vitenskapshistorie. Han
har deltatt i en rekke internasjonale
forskningsprosjekter og har publisert
omfattende innen disse feltene. Blant hans bøker er Oppbrudd og tilpassing (1978), Den finske fare (sammen med
Knut Einar Eriksen 1981), Vadsøs historie (1983), Pomor
(1992), Norsk innvandringshistorie (medforfatter, 2003),
Fortidsfortellinger (2004), Partisanbygda Kiberg. Fiskeværet
mellom øst og vest (2007), Det hjemlige og globale (2009).
Olav Christensen
Dr. art 2001, post.doc. 2003-2007.
Forskningsområder: Museer og utfordringer knyttet til kulturelt og etnisk
mangfold, miljø- og naturoppfatninger/folkelig økologi, populærkultur,
barne- og ungdomskulturer, nasjonal
identitet og nasjonalisering av kultur,
etnisitet og etniske avgrensingsprosesser. Har flere pågående forskningsprosjekter innenfor flerkulturell museologi. Museumsrelatert
kompetanse: Prosjektledelse og prosjektdeltakelse i div.
utstillinger. Nå prosjektleder for UiO 2011 sin jubileumsutstilling NORD! Vitenskap ved verdens ende, om norsk
miljørelatert vitenskapelig nordområdesatsing.
Kaisa Maliniemi
Kaisa Maliniemi er dr. i litteraturvitenskap med avhandling Kvenlitteratur i nord; med spesielt blikk på Idar
Kristiansens romaner (2001). Hun har
arbeidet med diverse prosjekter knyttet til nordområdets litteratur, kunst
og kultur. I de tre siste årene har hun
arbeidet som prosjektleder for prosjektet: Minoriteter i offentlige arki-

ver- en undersøkelse av minoritetskulturers plass i offentlige
arkiver. Siden januar 2009 har hun vært ansatt som språk- og
kulturmedarbeider ved Kvensk institutt i Børselv
Marek Jasinski
Marek E. Jasinski - Professor i arkeologi og kulturhistorie ved NTNU,
delprosjektleder for NFRs prosjekt Painful Heritage - Cultural landscapes
of the Second World War in Norway.
Phenomenology, Lessons and Management systems.
Odd Are Berkaak
Odd Are Berkaak er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.
Berkaak har vært ansatt ved Fredsforskingsinstituttet og ved Universitetet i Vest-India i Kingston, Jamaica.
Han har gjort feltarbeid i Jamaica, St.
Vincent, Zambia, Oslo og Arizona. De
siste årene har viktige interesser vært
blant annet moderne myter og historiekonstruksjon, både i den kulturelle westernsjangeren og ved norske
museer.
Reidar Bertelsen
Reidar Bertelsen er professor i arkeologi ved Universitetet i Tromsø. Han
har en særlig interesse for materiell
kultur i historisk tid i nordområdene
og for forskning på kulturminnevern.
Bertelsen var i perioden 2005 til august 2009 instituttleder ved institutt
for arkeologi og sosialantropologi. Andre stillinger og verv: Dekanus 19931995, Medlem av styret for Høgskolen
i Harstad 1995-1997, medlem av styret for UiT (1996-1998),
medlem av områdestyret for Kultur og samfunn i NFR
(1997-2000), medlem av Nordisk samarbeidsnemnd for
humanistisk forskning (NOS-H) 1997-2000, styreleder for
Universitetsbiblioteket i Tromsø (2000-2005), leder i styret
for Museum Nord (fra 2005), nestleder (2003-2005) og varamedlem i styret for Norsk kulturminnefond fra 2007.
Wera Grahn
Wera Grahn, seniorforsker på NIKU
siden 2007. Grunnutdanning i etnologi og journalistikk. Har i mange
år arbeidet på svenske museer, som
for eksempel Nordiska, Sjöhistoriska
och Tekniska museet. Disputerte år
2006 med avhandlingen ”Känn dig
själf ”. Genus, historiekonstruktion
och kulturhistoriska museirepresentationer (Full text PDF: http://www.
ep.liu.se/theses/abstract.xsql?dbid=7271) vid Tema Genus,
Linköpings universitet. Avhandlingen berører kulturhistoriske museers samtidige konstruksjoner av identiteter. Har
publisert en rekke arbeider innen kulturarvsområdet.

Jannicke Røgler
Jannicke Røgler jobber som bibliotekrådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek, med IKT som spesialområde. Hun
er i tillegg stipendiat ved Høgskolen
i Oslo. Hun har 20 års erfaring som
bibliotekar og arkivar i offentlig og
privat virksomhet. Hun har en særlig
interesse for sosiale teknologier og har
blant annet vært med på å tilrettelegge og oversette et e-læringskurs for
biblioteksektoren ”23 ting” til norsk. Mer enn 500 personer
har til nå gjennomført kurset hvor man blir nærmere kjent
med blogger, RSS, wikier etc. Hun var også medforfatter av
ABM-utviklings rapport: Mobile og sosiale teknologier.
Bodil Axelsson
Bodil Axelsson er forsker ved Tema Q
(kultur och samhälle) vid Linköpings
universitet, SE. Hun har en doktorgradseksamen i kommunikasjon og
har forsket på kulturarv innenfor flere
ulike sjangere og medier, for eksempel i teaterforestillinger, i et samtidig kunstverk, i populærhistoriske
tidskrifter og på Internett. For tiden
forsker hun på medieproduksjon og
yrkesidentitet i den svenske videregående skolen.
Sidsel Hindal
Historie hovedfag. Erfaring fra museumssektoren, Statens bibliotektilsyn
og ABM-utvikling. Har arbeidet særlig
med tverrfaglige prosjekter innen
abm-sektoren og internasjonalisering.
Siden juni 2007 ansatt i Norges kulturvernforbund som prosjektleder for
Kulturminneåret 2009.

Maria Rodrigues
Hovedfag v. Inst. for Tekstil. SHKS
(2003), kandidateksamen v. Inst. for
Tekstil. SHKS (2001). Har hatt en
rekke separatutstillinger, blant annet:
RAM galleri, Oslo. Nå koser vi oss
(2008), Galleri N. Bergslien, Eidfjord,
I wish I was (2008), Porsgrunn Kunstforening (2008) og Vestfold Kunstnersenter Velkommen til HAVai (2006).
Er i år aktuell med utstilling ved Norsk
Trikotasjemuseum i forbindelse med Kulturminneåret 2009
sitt prosjekt Fordums kraft – nytt liv; industriminner i møte
med vår tid og ved Akershus Kunstnersenter.

Mariann Komissar
Mariann Komissar er sosialantropolog
fra Universitetet i Oslo. Hun har blant
annet arbeidet med problemstillinger
knyttet til formidlingen av etnografiske
gjenstander på museer og forholdet
mellom samtidskunst i Senegal og
globaliseringsprosesser i kunstverdenen. Komissar er for tiden ansatt som
rådgiver i Norsk kulturråd.
Pierre Lionell Matte
Pierre Lionell Matte sine arbeider oppstår med utgangspunkt i dagsaktuelle
politiske hendelser, generelle politiske
tema og teoretisk litteratur. Han anvender fotografi, tekst, video, maleri,
skulptur og installasjon for å kommentere og undersøke blant annet Norges
og Europas forhold til innvandring og
islam; fremmedfrykt, nasjonalisme og
den økende stigmatiseringen av muslimer. De siste par årene
har han også arbeidet med utgangspunkt i sin egen oppvekst
i skjæringspunktet mellom norsk bygdekultur og nordfransk
storbykultur.
Wegard Harsvik
Wegard Harsvik ble utnevnt til ny
statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet i statsråd 30. november 2007.
Wegard Harsvik er tidligere statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
fra 2005. Cand.mag fra Universitetet i
Oslo, med mellomfag historie, grunnfag sosialøkonomi og sosiologi. Leder
i Fagforbundets Arbeiderpartilag og
medlem av representantskapet i Oslo
Arbeiderparti.
Torunn Haavardsholm
Avdelingsdirektør Torunn Haavardsholm, leder av Avdeling for humaniora
i Divisjon for vitenskap, Norges Forskningsråd.
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