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Kollage med bilder från Dalre-
gementet.
Foto: Jan-Olof Montelius.

t INLEDNINGSVIS

Sextio år i huset som Hakon ritade, som Jack senare byggde 
på. Hakon Ahlberg och Jack Hanson, två framstående arkitekter, 
bägge delaktiga i att forma bygganden Dalarnas museum.

Det är en ynnest att få tjänstgöra i dessa lokaler. Jag har gjort det 
i blott en tiondel av de sex decennier som denna vackra struktur 
har prytt Faluns stadskärna. Men det är helt klart den byggnad 
som under min yrkesverksamhet har satt sig djupast i själen 
som arbetsplats. Och då är konkurrensen inte obefintlig. Peter 
Celsings magnifika granitbyggnad på Brunkebergsåsen i centrala 
Stockholm tillhör exempelvis startfältet. Men den varmt röda, 
modernistiska pärlan i Falun vinner ändå, i vart fall mitt hjärta.

Är man som besökare på väg in, då har man först gått igenom 
portalen – den som stiliserad också utgör museets logotyp. Eller 
först har man troligtvis passerat mellan våra två flaggstänger 
ute vid trottoaren; de som vi målade i kulören obarkad fura för 
några år sedan och som väckte viss mediedebatt: kan flaggstäng-
er vara av annan sort än vita, får de verkligen vara bru…? Jodå, 
stänger av råa trädstammar var inte ovanliga förr och dessutom 
gifter sig färgen ganska väl med fasaden och fönsterbågarna.

Där i museets entréhall har mycket intressant och skoj ägt rum 
under årens lopp. Även mer stillsamma och högtidliga scener 
har utspelat sig. Jag är glad över att vi nu använder entréhallen 
också till utställningar i större utsträckning än vad vi har gjort ti-
digare. Skulpturutställningen häromåret visar på vilka möjlighe-
ter och extra subtila värden som denna sal har för att visa konst.
Det ska bli mer av det.

Som både besökare och anställd vid museet har man en hel del 
kvar att uppleva av byggnaden när man kommit in i entréhallen. 
Där öppnar sig rum bakom rum oändligt, för att tala tranströ-
merska. Åtminstone symboliskt oändligt och om man låter sig 
ryckas med av nyfikenheten och de historiska perspektiv som 
ges gott om utrymme inne på museet.

Men jag stannar ändå kvar här i entréhallen en stund till, tar in 
det speciella ljuset, vänder mig mot den förunderligt realistiska 
bildväven Mossklyftan på en av väggarna, dansar runt i mitt 
inre för ett litet ögonblick tillsammans med blotlaget på Carl 
Larssons skiss, slutar sedan upp med att lajva och kisar istället 
tillbaka mot den öppna entrédörren och bjuder in dig. På ett 
återbesök, eller om det är din första gång. Oavsett vilket: hjärt-
ligt välkommen in i vår stiliga sextioåring i tegelrött.t

Christer Björklund, 
museichef Dalarnas mu-
seum, ansvarig utgivare.

”Det är en ynnest 
att få tjänstgöra 
i dessa lokaler. 
Jag har gjort det 
i blott en tiondel 
av de sex decen-
nier som denna 
vackra struktur 
har prytt Faluns 
stadskärna. ”
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t REDAKTÖREN

DagSverket nummer 2 år 
2022 har temat Dalregementet, 
ett tema som kan tyckas ha en 
viss koppling till situationen 
som uppkom när Ryssland 
inledde sitt krig mot Ukraina. 
Temat beslutades dock redan 
hösten 2021. 

Dalregementet var 2021 
högaktuellt med anledning att 
verksamheten, som lades ner 
2000, från och med 2021 åter 
är igång, vilket förtjänar att 
uppmärksammas. Framför allt 
Dalregementets historia och 
dess människor, människor 
med en stor lojalitet med sitt 
regemente. Idag finns både 
Dalregementets vänner och 
Dalregementets museer som 
bevarar minnet av regementet 
som nu har återuppstått. Da-
larnas militära historia är rik 
på händelser och människor, 
vars historia förtjänar att upp-
märksammas.

I detta nummer kommer vi 
också att titta på en annan 
organisation som inte har 
lika lång historia som Dalre-
gementet, men som firar ett 
jubileum. Byggnaden som 
inrymmer Dalarnas museum 
firar 60-år. Vi tittar tillbaka på 
några minnesbilder från de 
sex decennier som nuvarande 
museibyggnaden funnits på 
plats. 

Ett museum är mer än en 
byggnad och dess föremål. 
Ett museum är en plats där 
vi förvarar vår gemensamma 
historia, vårt gemensamma 
minne. Ett museum är en 
plats för lärande, men också 
för att reflektera över vad som 
varit och vad som är.t

Marina Andersson, redaktör.

Redaktören har 
ordet

1542 
Dalafänikan sätts upp.

1625 
Dalregementet bildas.

1632 
Slaget vid Lützen. Dalregementet 
deltar.

1642 
Slaget vid Leipzig. Dalregementet 
deltar.

1683 
Näs kungsgård i Husby sn, boställe 
för översten vid Dalregementet.

1676 
Slaget vid Lund. Dalregementet 
deltar.

1696 
Sockenkompanierna organiseras 
enligt det s k yngre indelningsver-
ket. 

1700 
Slaget vid Narva. Dalregementet 
deltar.

1796 
Inköps området kring nuvarande 
Officerssalongen på Rommehed av 
officerskåren.

1797 
Inköps området från officerskåren. 
Rommehed blir övningsplats för 
Dalregementet.

1814 
Fälttåget mot Norge blir det sista 
krig som regementet deltar i.

1816 
Ett nytt numreringssystem införs, 
där regementena får ett officiellt 
ordningsnummer. Dalregementet 
tilldelas nummer 13, No 13.

1901 
Indelningsverket avskaffas. Allmän 
värnplikt införs.

1905 
Beslut att regementet skall omloka-
liseras till ett nyuppfört kaserneta-
blissement i Falun.

1908 
Regementet flyttar från Rommehed 
till Falun.

1973 
Bildas försvarsområdesregementet 
I 13/Fo 53.

1975 
Regementets 350-årsjubileum firas 
på Rommehed.
Rommehed blir lokalt pilotprojekt 
under Europeiska byggnadsvårds-
året. Officerssalongen på frimärke.

1988 
Försvarsmakten avvecklar Romme-
hedslägret, som säljs till Borlänge 
kommun.

1991 
Rommehed blir byggnadsminne.

2000 
Dalregementet läggs ned, 30.6. 
Dalregementsgruppen, DRG, bildas, 
med uppgift att utbilda, organi-
sera och administrera hemvärns-
förbanden i länet, Dalabataljonen 
(17. hemvärnsbataljonen), samt att 
stödja frivilliga försvarsorganisatio-
ner. DRG förvaltar Dalregementets 
traditioner. 

Den 23 oktober 2021 
Dalregementet återetableras. 
Regementets fana återlämnas till 
Dalregementet. Överbefälhavaren 
överlämnar befälet över Dalre-
gementet till dess nye chef Ronny 
Modigs.

Att regementet återetableras 
genom en ceremoni den 23 okto-
ber 2021, går tillbaka till slaget vid 
Leipzig den 23 oktober 1642, där 
Dalregementet deltar.

Kungl. Dalregementet 
- några årtal

Kontakta Jan-Olof Montelius om du önskar mer information.
E-post: jan-olof.montelius@bahnhof.se
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matS PerSSon StaDig från Bjursås sock-
en är idag mest känd som konstnär. Hans 
dalmålningar finns fortfarande kvar på 
Dalarnas museum och visas upp i utställ-
ningssalarna. Mats Persson föddes 1786, 
gick i lära hos konstnären Erik Danielsson 
och verk av Persson finns signerade från 
tidigt 1800-tal.

Hans militära karriär tar sin början 1808, 
när lantvärnet sattes upp, och enligt 
huslängderna har Mats ”utgått med 
lantvärnet”. När sedan rote nr 94 Stadig, 
Rättviks kompani blir ledig tar Mats över 
roten och blir soldat Mats Persson Stadig. 
Vi får reda på att han var mörkhårig, 
ogift, målare och ca 170 cm lång.
Under soldat Stadigs år på regementet 

kommenderades han ut åtskilliga gånger, 
men ofta inte på militära företag, utan 
arbetskommenderingar, bland annat för 
att utföra arbete vid Karlstens fästning 
utanför Marstrand och Göta kanal. Men 
han målade också och soldatlivet drog 
inte ner hans produktivitet. Stadig avslu-
tade sin banan inom det militära 1824, vid 
38 års ålder. Han var för ung för att få ut 
pension och det verkar som han frivilligt 
gett upp sin bana som soldat, men det 
är trots allt inte som soldat vi kommer 
ihåg Mats Persson Stadig. I år kan man 
dessutom se ytterligare verk av Stadig på 
Dalarnas museum än de man kan se i den 
fasta utställningen. Den tillfälliga utställ-
ningen Här ska skåpet stå visas fram till 29 
januari 2023

Carl Carlsson- det tragiska ödet
Om historien om Stadig är en framgångs-
saga, är berättelsen om Carl Carlsson 
från Risshyttans by i Silvberg, dåvarande 
Stora Tuna, mer en tragedi. År 1665 vid 
ting i Rättvik stod Carl Carlsson inför 
rätta, anklagad för dråp på sin rotebonde, 
Anders Larsson i Nittsjö. Karl XI introdu-
cerade indelningssystemet på 1680-talet 
där gårdar bildade en rote som höll med 
en soldat. Soldaten fick ett soldattorp 
som bekostades av de bönder som ingick 
i den aktuella roten.  Relationen mellan 
soldaten och rotebönderna varierade 
med all säkerhet, men fallet gällande Carl 
Carlsson och hans överfall på rotebonden 
Anders Larsson var ovanligt.

I korthet hade Carlsson klivit in på Lars-
sons gård - berusad och krävt färdkost 
av sin rotebonde eftersom han fått order 
att inställa sig till ”drillning” vid Rättviks 
prästgård. Larsson var ute på åkern och 
tog upp rovor tillsammans med sin fru, 
och när soldat Carlsson krävde mat blev 
han erbjuden rovor och efter ett ordbyte 
av det mindre trevliga slaget tappade 
Carlsson humöret och slog Larson i 
huvudet med en bösspipa. Slaget tog i 
tinningen och rotebonden föll till backen, 
stendöd.

Under rättegången noterades att Carl 
Carlsson var ångerfull, och att en förmild-
rande omständighet var ”att han detta 
giort uthi dryckesmåhl af brådan skildnat". 
I källorna finns ingen information om vad 
som slutligen hände med Carl Carlsson.

Soldat Gifting och hans bevingade ord
Från det tragiska till det mer komiska. 
Soldat Jonas Gifting var förmodligen 
ingen originell människa, ingen stor och 
märkvärdig man över huvud taget. Han 
var född Skräddar Jonas Jonsson och 
föreslogs av rotebönderna som ny soldat 
till Orsa kompanis femte rote år 1874. Han 
var då 18 år gammal. Vi vet att han var vid 
god vigör, var över 165 cm och hade ett 
gott anseende eftersom detta krävdes för 
att bli föreslagen som soldat. Då soldaten 
han tog över efter hette Gifting blev det 
också hans namn. Jonas blev nummer 17 i 
raden av soldat Gifting och namnet bety-
der på dalmål ”han som står i begrepp att 
gifta sig”. 

Mats, Carl och Jonas
Människorna i ett regemente har en tendens att smälta samman till 
en grå massa där den ene är den andre lik. Men vissa personligheter 
och vissa öden har stuckit ut, kanske tack vare en karismatisk person-
lighet eller ett öde som varit tragiskt eller på annat sätt ovanligt. Så är 
fallet med vissa av Dalregementets soldater och här kommer några av 
dem.

"Orsa kompani lovar 
ingenting bestämt."

-soldatöden från Dalarna

Stadigs teckning av Marstrands fästning.
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Varför har då Giftings namn levt kvar, och vad var det då för be-
vingade ord som han yttrade? Soldaten i fråga steg i grader tills 
han nådde korprals grad, och händelsen skedde år 1894 efter ett 
regementsmöte och Orsa kompani var på väg hem. På vägen in-
kvarterades man i närheten av en krog, vilket fick deras kapten 
att ge förmaningen ”Alltså så kommer vi nu överens om att alla 
håller sig nyktra”. Korpral Gifting fick förtroendet av manskapet 
att ge ett gensvar till något man ansåg inte var en överenskom-
melse. Gifting marscherade fram till kaptenen och fällde orden 
"Orsa kompani lovar ingenting bestämt”

Orden blev beryktade och an-
vänds än idag; i visor, bloggar, 
seriestrippar, annonser och 
mycket annat. Som i de flesta 
fall när något sprids och får 
någon form av berömmelse 
kommer ifrågasättandena och 
man har undersökt äktheten i 
uttalandet. Korpral Gifting står 
dessutom staty i Orsa.t

Marina Andersson,
redaktör.

Vill man läsa mer om 
soldat och sedermera 
korpral Gifting finns 
mer material i Göran 
von Knorrings bok:

Orsa kompani lovar 
ingenting bestämt.

En lite mer typisk Stadig-målning. Materialet finns i nuläget ut-
ställt i Dalarnas museums konsthall.

Foto av Jonas Gifting förmodligen från år 1874. Det ska vara det 
enda foto av honom i uniform.

I konsthallen visas även under samma period:
SKJORTOR Å ANDRA SIDAN

–sjuttonhundratalsplagg gömda 
bakom dalmålningar.
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Dalregementets museer
- Falun och Rommehed-

tankar På ett förbandsmuseum för 
Dalregementet väcktes 1937, då Kungl. 
Dalregementets kamratförening uppma-
nade medlemmar att lämna föremål till 
ett kommande museum. Dalregementets 
museum invigdes i den gamla vagnverk-
staden på kasernområdet 1987. Utställ-
ningarna beskrev Dalregementets historia 
och verksamhet fram till beredskapsåren 
1939-1945.

Vid nedläggningen av Dalregementet år 
2000 fanns ett intresse från enskilda och 
försvaret att bevara något av den historia 
och mångåriga tradition museet represen-
terade. Med stöd av Kungl. Dalregemen-
tets kamratförening i Falun och Förening-
en Rommehed i Borlänge bildades 2003 
Föreningen Dalregementets museer med 
mål att bevara och vidareutveckla Dal-
regementets historia. Tiden från bered-
skapsåren fram till nedläggningen 2000 
borde också beskrivas. Lämplig lokal i 
Falun för en utvidgning fanns inte. I stäl-
let etablerades två museer. På Rommehed 
förlades museet i Norra baracken, en 
förläggningsbyggnad från 1876. Lokalerna 
renoverades varsamt, bland annat nytt 
furugolv, pentry och toalett. Ekonomiska 
bidrag erhölls från Länsstyrelsen.

Museet på Rommehed
Museet, som invigdes 2006, beskriver 
regementets historia och verksamhet allt-

ifrån de medeltida Dalafänikorna fram till 
dess att indelningsverket avskaffades 1901 
och regementet flyttade in till Falun 1908. 
En monter berättar om soldaten Erik 
Larsson Smepust. Han och hans hustru 
Anna Brask får symbolisera alla de dala-
soldater som tjänstgjorde i den svenska 
indelta armén. Smepust tog värvning 1701 
och avled i Villmanstrand 1741. Han skrev 
dagbok hela tiden som beskriver livet i 
fält och rapporterna hemifrån. 

Det fredliga 1800-talet visas med tältläger 
på heden, Rommehed som nöjescentrum 
och mässlivet på Officerssalongen.

Rommehed behölls dock av Försvarsmak-
ten och Dalregementet ända till 1988 med 
förläggning av värnpliktiga.  

Museet i Falun
Det omändrade museet i Falun invigdes 
2010 och beskriver verksamheten från 
1908 fram till regementets nedläggning 
2000. Kasernområdets utveckling och 
vardagslivet innanför grindarna behand-
las. Verksamheter som skytteförening, 
idrottsförening, musikverksamheten vi-
sas, liksom självklart livet i fält under be-
redskapsåren 1939-1945. Bottenvåningen 
visar verksamheten de sista årtiondena 
med FN-tjänstgöring, fordon, uniformer 
samt den klassiska våningssängen med 
sina blårutiga lakan.

För öppethållande mm se www.dalre-
gementetsmuseer.se 

Text och foto: Jan-Olof Montelius
Ledamot i Dalregementets museers styrelse 
från 2003. 

T.v. Museet, Falun. T.h. Rommehed, Borlänge.
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Kungl. Dalregementets kamratförening 
har beslutat återuppta utgivningen av 
årsskriften Armborstet. Skriften har 
varit vilande sedan år 2000 då Dalre-
gementet lades ned.
Årets utgåva ”Armborstet. Dalasolda-
ter 2000-2022” kommer att spegla 
händelser och utveckling under dessa 
år, då Dalregementsgruppen bedrev 
utbildningsverksamhet inom ramen 
för Hemvärnet, men även förvaltade 
regementets traditioner.

Armborstet 
beräknas 
utkomma i 
samband med 
Regementets 
dag 17 septem-
ber.

Årsskriften 
Armborstet 
började 
utkomma 1952 
och var i början omfattande böcker 
med historik om de olika sockenkom-
panierna, beskrivningar av de olika 
århundrandena, samt senare även 
olika epoker under 1900-talet. Från 
1981 utkom tunnare årsskrifter, som 
endast beskrev händelser på regemen-
tet under respektive utbildningsår.

Vid sidan om Armborstet, har under 
årens lopp utgivits olika historiker 
över regementet. Totalt finns c:a 
19.000 sidor skrivet om Dalregementet 
och därmed torde regementet förmod-
ligen var det mest väldokumenterade 
förbandet i Sverige.

Olika årgångar av Armborstet finns att 
köpa på Dalregementets museer.
dalregementetsmuseer.se

Jan-Olof Montelius

Armborstet 
återuppstår!

T.v. Mässliv i Officerssalongen, 1800-tal. Rommehed. T.h. I beredskap Någonstans i Sverige. 
Falun. Sid 6: Landstormssoldat från Första världskriget. Falun.

T.v. Klassisk förläggning på Luckan. Falun. T.h. Tältläger på heden. Rommehed.

 Från förläggningsbarack i NV Dalarna under Andra världskriget.
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”En medeltida borg, med sin alldeles egna vallgrav, mitt i Falun. Det var så arkitekten Hakon Ahlberg såg på museibyggnaden som stod 
klar år 1962 och som inrymmer Dalarnas museum. F.v. Innan branden, efter branden och museibyggnaden färdig.

Den treDje maj 1962 slog Da-
larnas museum upp portarna. 
Invigningen verkar, i nutidens 
mått mätt, inte ha varit särskilt 
festlig utan mer högtidlig med 
tal av diverse tjänstemän. Or-
det festlig används i och för sig 
i samband med den musikalis-
ka inramningen av Armému-
sikkåren. Invigningen var inte 
öppen för allmänheten utan 
för 200 speciellt inbjudna. 
Mer om museibyggnadens till-
komst och invigningen kan ni 
läsa i Dalarna 2002, Mötesplats 
för kulturen. 

Dalarnas museum, som verk-
samhet, har över 150 år på 
nacken! Här följer ett axplock 
av alla evenemang och pro-
gram som har arrangerats på 
museet under mina 32 år.

Arkitekturen är fantastisk- ja, men kanske inte så 
välkomnande. Byggnaden är vacker med sitt hård-
brända tegel, men också ganska skrämmande med 
sina kolossala tegelväggar. Innan besökaren når 
fram till entrédörren ska en borggård passeras, väl 
inne i museet är det en ocean fram till receptions-
disken och efter det broar, trappor, övervåning och 
halv-våning. När man försöker förklara för en besö-
kare hur den ska orientera sig i lokalerna, låter det 
som man lotsar dem i en labyrint - men med det 
skrivet så är våra besökare otroligt nöjda och glada 
och tycker vi har ett fantastiskt vackert museum.

Ovan t.h. Branden 1957 som 
gjorde att museet kunde byg-
gas. Nedan t.h. Arkitekt Hakon 
Ahlberg på bygget 1960. 

Museet är ju så myck-
et mer än bara bygg-
naden och utställ-
ningar.

HURRA!HURRA!
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Öppet hus
17 oktober 1993 anordnades 
öppet hus där besökare, 
2510 st!, hade möjlighet att be-
söka alla funktioner på museet 
bland annat kansli, verkstad, 
arkeologiverkstan, rundvand-
ring samt demonstrerades 
bandvävning och tovning. 
Mest uppseendeväckande 
var nog inför öppet hus när 
dåvarande landsantikvarie Jan 
Raihle och antikvarie Birgitta 
Dandanell gick med plakat 
som ”sandwichmen” genom 
stan.

Sen tar vi ett hopp till 2006...

Ombyggnation
År 2006 stängde museet för 
att genomföra en större om-
byggnation och de permanen-
ta utställningarna skulle få en 
ny kostym. Etappvis öppnade 
museet och utställningarna för 

besökarna, först ut var Selma 
Lagerlöf och Dalakonsten 
hösten 2006. 

Invigning
På museets 45 årsdag 2007 
invigdes ”Nya Dalarnas muse-
um” och Grafikutställningen. 
Dräktklädd personal tog emot 
besökarna som blev bjudna på 
kakor dekorerade med siffran 
45 i glasyr. På övervåningen 
pågick arbetet fortfarande 
med att bygga de nya utställ-
ningarna; Världsarvsstaden 
och Industrilandskapet, Dräkt- 
och Textil, Dalmåleri och 
Dalahästar. 

Samma år, 27 oktober, var 
det dags för invigning av den 
nya permanenta utställningen 
Världsarvsstaden och Indu-
strilandskapet. Museet hade 
bjudit in diverse välkända 
historiska profiler att närvara 

vid invigningen, alla gestal-
tade av museets personal. I 
vimlet kunde man träffa Kung 
Gustav Vasa, Drottning Kristi-
na, Selma Lagerlöf, Struv-Eva, 
Kött-Nanna, arkitekt Clas 
Wallman, Carl von Linné, Carl 
Larsson för att nämna några. 
Ute på borggården stektes det 
"Faluborgare", en falukorvs-
skiva i bröd, musikgruppen 
”Patrask” underhöll med 
medeltidsmusik.

Dräkt och textil
6 december 2008 var det dags 
igen för en pampig invigning, 
denna gång av Dräkt och tex-
tilutställningen. ”Från fikonlöv 
till folkdräkt”. En dräktparad 
med uppklädd personal och 
inbjudna som visade upp 
kläder från olika tidsepoker 
såsom fikonlöv, breda panier 
kjolar, charleston, raggare, 
hippie, folkdräkter och många 

fler, allt till tidsenlig musik 
och med Per Holknekt, känd 
modedesigner från Falun, som 
invigare av utställningen.  

Dalmåleri och Dalahästar
21 november 2009 invigdes 
Dalmåleri och Dalahästar. 
I samband med den överläm-
nades en större konstsamling 
av dalakonstnären Peter Jo-
hansson, donerad av musikern 
Benny Andersson. Orsa Spel-
män var på plats och tillsam-
mans med Benny Andersson 
överraskade och underhöll de 
vernissagepubliken.

Barnkalas
När museet fyllde 50 år, 2012, 
firades det en hel vecka. Varje 
dag hade olika teman och 
veckan sparkade i gång med 
ett barnkalas där det bjöds på 
tårta och diverse aktiviteter, 
bland annat var Mörksuggan 
på plats och hälsade på alla 
barn som kom. Ett av museets 
magasin – Kronobränneriet 
- visades för besökare i små 
grupper, det var dräktparad 
och mycket mera. Sedan 2011 
hade det arbetats med en 
insamling – Hagströmkampan-
jen - i syfte att köpa in en stör-
re samling hagströmgitarrer av 
en privat samlare. Detta år var 
målet uppnått och gitarrerna 
köptes, överlämnades och 
visades i entréhallen under 
en av dagarna i födelsedags-
veckan. En utställning om 
Hagström stod färdig 2015 och 
invigdes under pågående skid-
vm som Falun arrangerade.

Hänt 
Under åren har det varit 
många evenemang såsom jul-
marknad, Eko-bazaar, Mickels-
mässmarknad, matmarknad, 

Ombyggnationen av museet som startade 2006, till vänster är tegelväggen med sockenvapnen kvar, till höger är tegelväggen riven och 
övergången ska till att byggas.

Birgitta Dandanell, 1932-2001, och Jan Raihle, 1947-2017, som "sandwichmen" inför öppet hus den 
17 oktober 1993. 
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Ovan:  
Foton från 45-årsdagen 3 maj 2007. 
T.v. och nedan:  
Invigningen den 27 oktober 2007 av 
Världsarvsstaden och industrilandskapet. 
Gustav Vasa och Drottning Kristina. Selma 
Lagerlöf och Carl Larsson. Struv-Eva och 
Carl von Linné. Carl Wallman. Karemell-Em-
ma och Kött-Nanna. 

Dräkt och textil invigningen 6 december 2008.  
Foton: Erik Thorell
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Särimner, julstuga bara för att nämna 
några. Utställningar i hundratal i alla 
möjliga ämnesområden och lika många 
olika konstutställningar. Några utstickare: 
Slöjdkulan 1994, Hojfolk och bågar 1995, 
Lenke Rothman 1995, Christer Themp-
tander 1996, Nu då-sen då 1999, Polska 
plakat, folkkonstnären Bengt Elde 2009, 
Id-trans 2018 och den årliga DalaKonst. 
När museet visade Bengt Eldes utställning 
startade en het debatt i ämnet konst. 
Bakgrunden till diskussionen var bland 
annat utställningen Dalakonst 2009 som 
hade en så kallad rysk hängning, ramarna 
spikas ihop dikt an mot varandra, samt 
att Bengt Eldes konst kritiserats för att 
den var för kommersiell.

Sabatons första spelning
Särimner, luciavaka, var ett evenemang 
som Falu kommun i samarbete med 
museet, Dalateatern och Musik i Dalar-

na, anordnade mellan åren 1998-2009. 
Första året hade museet "spök" som 
tema. Personalen klädde ut sig till häxor, 

vampyrer, Dracula, mylingar, liemän och 
mera. Dåvarande landsantikvarie Jan 
Raihle iklädd Grangärdedräkten drog en 
nylonstrumpa över ansiktet och gömde 
sig i montern bland dräktdockorna. Intet 
ont anande besökare fick helt plötsligt se 
hur en av "dockorna" rörde sig! Det var en 
oförglömlig kväll där personalen skrämde 
både barn och vuxna i våra utställningar. 
P-Floyd hade dessutom en magisk kon-
sert i entréhallen och till ljudet av klockor 
-P-Floyds "Hig hope"-kom runt midnatt 
ett luciatåg bestående av en svartklädd 
lucia med liemannen och mylingen som 
sällskap.

Åren som följde när vi var delaktiga i Sär-
imner hade vi en scen för ”garage-band” 
som vi kallade för "Rock o mera". Bland 
många band så gjorde Sabaton sin första 
spelning på museet 1999 men hette då 
AEON.

T.v. Orsa spelmän med Benny Andersson på 
invigningen av Dalahästar och Dalmåleri. 
Nedan: 50-års kalas med barnen i fokus, 3 
maj 2012. 

Hagströmgitarrer som köptes in till muse-
ets samlingar från en privatperson 2012.
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Fred och kärlek
Vi medverkade under några år på fes-
tivalen Peace and Love i Borlänge med 
knätofs-workshop, klotterplank och fa-
ke-tatueringar. Mycket uppskattat av festi-
valbesökarna. Mörksuggedräkten syddes 
upp som en i personalen gick omkring 
i på området. Festivalfolket hade aldrig 
sett en mörksugga utan trodde det var en 
katt! som de förgäves försökte locka till 
sig med: kisse, kisse kom då kisse…

En zombie borde alla ha
Ett annat av många evenemang vi med-
verkat på är Leksands Medeltidsmarknad 
där vi hade barnaktiviteter. Barnen fick 
göra sin egen amulettpåse som de fick 
fylla med magiska örter, varje ört hade en 
egen speciell förmåga. Det blev önsk-
ningar av varierande slag; sluta drömma 
mardrömmar, pappa skulle sluta släppa 
illaluktande fisar, en hamster eller varför 
inte en egen zombie under sängen för att 
skrämma iväg andra spöken och demo-
ner.

Skaka rumpa på lunchen
Var det en galen idé… eller? Lunchdisco 
i entréhallen sista fredagen varje månad. 
Vid det första tillfället väntade vi ner-
vöst på om någon skulle dyka upp, det 
hade vi inte behövt eftersom det blev en 

välbesökt succé. I trettio minuter under 
lunchen spelade en DJ och många var vi 
som fick fredagsfeeling och dansade loss. 
En aktivitet som pågick under några ter-
miner med start 2014 och som var väldigt 
uppskattat.

Sen tar vi ett hopp till 2019...

Flytten av magasin
”500 annorlunda dagar” var starten 
för museets stora projekt att flytta våra 
befintliga magasin till ett och samma - 
Tallen. Museet stängde 1 september 2019 
för att personalen behövdes i flytten. 
500 dagar skulle det vara stängt – så kom 
pandemin med restriktioner. Vi kunde 
öppna under några sommarmånader för 
besökare för att den sista augusti stänga 
igen. Inte förrän sommaren 2021 kunde 
museet återgå till en någotsånär vardag. 
Men inget ont som inte har något gott 
med sig. Vi har under pandemi-tiden 
utvecklat en digital plattform för program 

som har slagit väl ut med många digitala 
besökare som tagit del av diverse samtal 
på Ljugarbänken, livestreamade Nörd-
luncher och föredrag i olika ämnen. Ett 
vinnande koncept som kommer att bli ett 
bra komplement i vår verksamhet. Flyt-
ten pågår fortfarande, 2022, och kommer 
att så göra under många år framöver. Det 
är många föremål som med varsam hand 
ska flyttas till sin nya plats.

Foton: 
Dalarnas museum där ingen annan anges.

Anna K Eriksson, Dalarnas museum.

Ett kollage över olika utställningar, program och aktiviteter.

Ett fyrfaldigt leve -  
HIPP HIPP

HURRA HURRA
 HURRA HURRA

i år fyller 
museibyggnaden 60 år!

Artikeln med anekdoter kan du 
läsa på: dalarnasmuseum.se/dalar-
nas-hembygdsforbund

Scanna QR-koden med kameran 
på din telefon för att läsa artikeln.
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Blandat från Dalarna

Vad kan du 
om Dalarna 
egentligen?

Många av DFHF:s medlemmar 
har hört av sig med frågeställ-
ningar gällande bidrag till sina verksam-
heter och därför lyfter redaktionen fram 
detta som tidningens läsarfråga. Vilka 
medel kan man söka och hur söker man 
bidragen.

Som medlem i Dalarnas fornminnes-och hembygdsför-
bund kan man söka pengar ur Billengrenska fonden. Mer 
information om detta finns på DFHF:s hemsida, https://
dalarnasmuseum.se/verksamhet/dalarnas-hembygdsfor-
bund/ovrig/
På hemsidan finns beskrivet vad man kan söka pengar 
till och hur man går till väga. Beslut gällande bidrag från 
Billengrenska fonden fattas på DFHF:s styrelsemöten, sex 
möten/år vilka ligger utspridda under året. Man kan alltså 
söka pengar när som helst under året.

Även hos Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Allmänna 
arvsfonden och Arbetets museer finns möjlighet att söka 
medel till både byggnadsvård om man uppfyller kriteri-
erna och till andra typer av projekt. I Dalarnas fornmin-
nes och hembygdsförbunds nyhetsbrev finns länkar och 
nyheter till dessa organisationer och även nyheter gällan-
de medel att söka. Man kan givetvis gå in på respektive 
organisations hemsida.
Ni kan läsa mer om stipendier och fonder 
genom QR-koden.

Bidrag

Maila till dagsverket@dalarnasmuseum.se

1. Vilket år bildades Leksands IF?

2. Hur stor är Dalarnas yta?
  
3. Han var redaktör för Jämtlands-
posten, riksdagsledamot och för-
fattare, skrev romaner under pseu-
donymen Christer Swahn, ofta med 
homoerotiska undertoner. Föddes i 
Hedemora. Vad hette han?

4. Sven Jerring blev en legend i 
svensk radio. I vilken kommun i Da-
larna föddes han?
    
5. Född i Orsa, civilingenjör, filo-
sofie doktor och dog utfattig trots 
uppfinningar som separatorn och 
ångturbinen. Vad hette han?

6. Denna konstnär föddes i Karls-
krona 1855 och skrev och målade 
för barn. Hon dog i Gagnef 1936. 
Vem var hon?

7. Den här mannen kommer inte 
från Dalarna, men är trots detta 
högaktuell. Vad heter Rysslands 
utrikesminister?

8. Dalarna har i nuläget ingen lands-
hövding, men vad hette den förra 
landshövdingen?

Svaren presenteras i nästa nummer av 
Dagsverket. Svaren finns också på dalarnas-
museum.se/verksamhet/dalarnas-hembygds-
forbund/

Judiska spår i Dalarna
I tidigare nummer av Dags-
verket har Dalarnas museum 
efterlyst information om judiska 
öden i Dalarna, för användan-
de av en studie om den judiska 
närvaron i länet. Studien är nu 
publicerad, ligger ute på nätet 
och kommer att tryckas inom 
kort. Vill ni inte vänta på den 
tryckta versionen kan ni läsa 
studien genom att följa länken: 

https://dalarnasmuseum.se/aktuellt/

Rätta svar på förra numrets frågor:
1. Blåklocka 2. Borlänge 3. Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika, Säter och 
Hedemora 4. Billie August 5. Anders Walerius 6. Folkärna socken 
7. Häcklöpare 8. Aina Stenberg
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2022 1

Mora Hembygdslags årsskrift. Morabornas berättelser på moramål och svenska.

2022
Årgång 49

Pris 100 kronor

MISSMÅRN 2022
Mora Hembygdslags årskrift.  

Vasaloppet i fokus. Morabornas minnen 
och foton i Vasaloppets spår genom 
åren. Tidskriften lyfter fram vår främsta 
idrottsman i Mora, Nils ”Mora-Nisse” 
Karlsson, foton från ung idrottsman 
till OS-medaljör. Många foton från 
Jubilumsvasan, februari 2022,  med 
tidsenlig utrustning. I år firar Grannas 
A Olsson i Nusnäs 100 års jubileum, ett 
familjeföretag som tillverkat dalahästar 
i 100 år. En artikel från ”Barnens dag” 
i Mora som var en höjdpunkt för alla 
barn. Vi får även läsa om möten med 
varg och om trolldom och häxeri i berät-
telser från Mora häradsrätts domböcker.

BJÖRKBODA OCH MARNÄS
-TVÅ BYAR I ENVIKENS SOCKEN 
 
Res till Enviken utan att resa dig ur sof-
fan. Björkboda och Marnäs är en ingå-
ende skildring av två byar i Enviken och 
dess historia, dess gårdar, människor 
och verksamheter.
Med anledning av Envikens hembygds-
förenings 50-årsjubileum har en jubi-
leumsskrift publicerats med intressanta 
nedslag i föreningens historia.

KLÄDD I NÅS 
Av Margareta Jonth
 
Boken ger en detaljerad bild av hur 
männis korna i Nås socken i Västerda-
larna klätt sig under 400 år. En beskriv-
ning som är möjlig tack vare en minu-
tiös genomgång av arkivaliska källor 
omfattande bevarade bouppteckningar, 
kyrkoarkivalier samt reseskildringar 
och annan litteratur.  Tillsammans med 
kända modetrender och politiska ström-
ningar har ett pussel lagts. Konstnärers 
bilder, tidiga fotografier och invente-
ringar av bevarade dräktplagg i bygden 
och museisamlingar samt inspelningar 
och intervjuer av äldre Nåsbor ger extra 
färg och liv till skildringen, inte minst 
genom alla dialektala ord och uttryck.

Klädd i Nås
M

argareta Jonth

KLÄDD I NÅS är boken som ger en detaljerad bild av hur männis
korna i Nås socken i Västerdalarna klätt sig under 400 år. En beskrivning 
som är möjlig tack vare en minutiös genomgång av arkivaliska källor 
omfattande bevarade bouppteckningar, kyrkoarkivalier samt reseskild
ringar och annan litteratur.  Tillsammans med kända modetrender och 
politiska strömningar har ett pussel lagts. Konstnärers bilder, tidiga 
fotografier och inventeringar av bevarade dräktplagg i bygden och mu
seisamlingar samt inspelningar och intervjuer av äldre Nåsbor ger extra 
färg och liv till skildringen, inte minst genom alla dialektala ord och 
uttryck.

Till Nåsbygden hörde efter gammalt också Finnmarken med många järn
bruk och en annan social struktur. Boken uppmärksammar dess sociala 
stratifiering med skillnader i modeföljsamhet och ekonomiska förutsätt
ningar. Det har varit möjligt att fastställa när olika moden och plaggtyper 
gjorde sitt inträde i Nås respektive Finnmarken. Benämningar på plagg 
som tidigare varit höljda i dunkel har kunnat klarläggas och lyftas fram 
i jämförelse med andra dräktskick. En gedigen genomgång av vad som 
föregått den färggranna nåsdräkt vi känner idag.

ISBN 9789152725580.

9 789152 725580 >

Klädd i Nås
Margareta Jonth

Boktips!

Dalarnas fornminnes-och 
hembygdsförbund genom-
förde sitt årsmöte den 23 
april på Dalarnas museum. 
Stadgeenliga punkter före-
drogs.

Styrelsen 2022 består av:
Jan-Olof Montelius 
Kristoffer Olerås 
Näs Olle Tranberg 
Anna-Karin Andersson
Jon Bodin
Inga A:son Murmester
Eva Kempff
Christer Björklund
Anna Brorsson
Marina Andersson

Ersättare 
Bente Mellqvist Danielsson 

Johanna Gullback 
Mikael Waller.

Revisorer 
Inga Gruvris 
Anders Johansson 

Revisorsersättare 
Mats Zetterström
Hans Jonsson

DFHF tackar också avgå-
ende medarbetare Svante 
Modin, valberedningen och 
Ronnie Jensen, styrelsen 
för trogen tjänst.

Till årets hembygdsbok i 
Dalarna valdes Gagnefs-
dräkten- Ett lokalt särpräg-
lat dräktskick.

ÅRSMÖTE

Välkomna till Dalarnas fornminnes- och 
hembygdsförbunds höstfest

10 september 2022

Plats: Lomkällan-Särna Skogs och 
försvarsmuseum

Program kommer att läggas ut på 
DFHF:s hemsida 

Anmälan till: 
marina.andersson@dalarnasmuseum.se 

tel 070- 393 72 03

HÖSTFEST



B SVERIGE
PORTO
BETALT

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan

(ej adressidan)

Bröllop i sommar? 
Museibutiken har 

presenten.

MINNEN FRÅN DALARNA
-en guidad visning av museet

Visning tisdag - söndag,
26 juni - 21 augusti, kl 13:30.

Pris: 95:- per vuxen och 40:- barn (upp 
till 20 år, rekommenderad ålder från 7år) 
0-6år gratis.

Den här visningen är för alla och ger ett 
litet smakprov av Dalarnas mångfald

Begränsat antal platser, 
förbokning rekommenderas.

Mörksuggan har gömt en skatt och vill inte berätta var 
den finns. Som tur är har vi fått tag på en karta! 
En stadsvandring för barn där vi på ett lekfullt sätt upp-
täcker och utforskar staden och dess historia. 
Följ med och leta efter skatten!

Datum: 1, 8, 15, 22, 29 juli och 5 aug. Kl 10:15 -11:00

Start: Utanför Dalarnas museums entré
Rekommenderad ålder 4-10 år (OBS deltagande barn 
måste ha med sig ansvarig vuxen under vandringen) 
Turen är 1 km lång.

Pris: 95:- per barn, upp till 2 medföljande 
vuxna gratis (fler vuxna 95:- / styck). 
Barn 0-3år gratis.
Förbokning krävs. 

Tassa genom Falun – en historieskattjakt
Stadsvandring för barn


