
Håkon hacker museet HVORFOR MUSEUM?
MUSEUM FOR DE SOM IKKE GÅR PÅ MUSEUM

HANS PHILIP EINARSEN & MAJA LEONARDSEN MUSUM
RANDSFJORDMUSEET  





• 4 Arenaer

• 9 Eiere

• 20 Ansatte

• 1 Bygningsvernrådgiver (60%)

• 30 000 Besøkende 

• 70 Antikvariske bygg og anlegg

• 6 Fredede bygg

• 1 Gruve

• 1 Fartøy (MS Brandbu)

RANDSFJORDMUSEET I TALL

• 26 330 Kulturhistoriske gjenstander

• 3 729 Naturhistoriske gjenstander

• 518 662 Fotografier

• 600 Hyllemeter privatarkiv

• 5 Museumsnettverk



Randsfjordmuseet skal være regionens 
møtested for debatter, refleksjon, 
opplysning og opplevelser. Vi skal være en 
tydelig aktør i samfunnet, ivareta og utvikle 
våre samlinger, og bruke vår forskning og 
formidling til å løfte fram en forståelse av 
menneskers samhandling med sine 
omgivelser

STRATEGISK PLAN 2019 - 2023

Randsfjordmuseet åpner ukjente rom



FOLKEMUSEENE I MANGFOLDIGE SAMFUNN
PUBLIKUMS ERFARINGER AV FORSKJELLIGHET & TILHØRIGHET
Problemstilling
Hvilke mangfolds dimensjoner kan identifiseres i folkemuseenes publikumstilbud og på hvilke 
måter reflekteres kulturelt mangfold i publikums erfaringer?

Problemstillingen betrakter museenes agenda, publikumstilbud av enten «tradisjonell» eller 
«mangfoldig» karakter, som premiss i publikums erfaringer. Prosjektet vil belyse hvorvidt 
publikums erfaringer med kulturelt mangfold (møter med forskjellighet og forhandling av 
tilhørighet) sammenfaller eller står i kontrast til museenes programfestede agenda.







Velkommen til «tomta»



LANDS MUSEUM

• Etablert i 1927

• 35 antikvariske bygninger

• Unik belligenhet mellom skoler, barnehager, boligområde og Dokka sentrum



HVORFOR MUSEUM?
Ikke- besøkendes forestillinger om det lokale museet

• Stor variasjon i forståelsen av hva et museum er

• Folkemuseumsparadigme (Hans-Jacob Ågotnes)

• Ny kunnskap utfordrer tradisjonelle hierarkier

• Demokratiprosesser krever større grad av involvering og medvirkning.

• «Fra hegemoni og ekskludering til demokrati og inkludering»

• Ny museumsdefinisjon

• Kulturell demokratisering



PROBLEMSTILLINGER

• Hvilke forestillinger har ikke-besøkende om det lokale museet?

• Er ikke-brukernes forståelse av museer i samsvar med slik vi ønsker å framstå?

• Står museenes lange tradisjoner, språk og koder i veien for reell inkludering og 

medvirkning?

• Står museumsparkens idyll, med gamle hus og seterliv, som en kontrast til den 

kulturelle kompleksiteten mange opplever i hverdagen? 

• Kan museet være med på å skyve mulige nye publikumsgrupper fra seg?

• Kommuniserer museet på en måte som stenger folk ute? 



METODE

• Kvalitativt forskningsopplegg

• Fokusgruppeintervjuer med ikke-besøkende 

• Stor fare for forskereffekt 

TEORI

• Pierre Bordieu – sosial differensiering

• Om hvordan smak og estetikk varierer mellom 

ulike sosiale klasser og samfunnslag, 

• Er det mulig å benytte Bourdieu`s analytiske 

begreper som ble lansert i Frankrike for over 50 

år siden, på et bygdesamfunn i Norge i 2020?



• Etablert i 1913

• xx antikvariske bygninger

• Ligger langs den bergenske 

hovedveien, i det nasjonalt 

utvalgte kulturlandskapet 

rundt Granavollen. 

• Randsfjordsmuseets

hovedsete med største 

besøkstall 

HADELAND FOLKEMUSEUM



Prosjektets formål er: «å skape økt nysgjerrighet for omgivelsene 
rundt oss (i museumsparken), demokratisere kulturarven gjennom 
medvirkning og utenfrablikk på lokalhistorien, fornye interessen for 
museet og historien gjennom humor og kreativitet, forbedre museets 
formidlingstilbud til barn- og unge, tilgjengeliggjøre museet for «folk 
som ikke går på museum»»

Intensjonsavtale august 2019









«Vi veit jo at det er der» – mann 67





PROBLEMSTILLINGER| BEGEISTRING SOM KRITIKK

• Hvilke forventninger til lokalmuseet har gjester som besøker utstillingen Håkon 
Hacker Museet?

• Hva motiverer ikke-besøkende til å besøkte utstillingen Håkon hacker museet? 

• På hvilke måter opplever gjester at utstillingen utfordrer, oppdaterer eller 
utvider folkemuseet? 

• Kan utstillingen Håkon hacker museet beskrives som institusjonskritisk? 

• Utstillingen er tilsynelatende humoristisk og ukontroversiell. Kan man i 
publikums begeistring spore en kritikk av museenes tradisjonelle/eksisterende 
formidling og hvordan?






