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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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Ovan:  
Trädplantering 1962 på museets "borggård". 
Ovan t.h. 
Entréhallen med bord och stolar av arkitekt Axel Larsson. Ljuskro-
nan från Orrefors av Ingeborg Lundin och draperi av Alice Lund.
Mitten t.h. 
Personalen samlad utanför museets entré. Kanske det är dags för 
en personalresa eftersom museets buss som används till trans-
porter av diverse föremål, vandringsutställningar med mera står 
parkerad i väntan på...
Nedan t.h. 
Borggården när museet var nybyggt. 
Nedan t.v. 
Borggården sommaren 2021. Någon förändring har skett, bland 
annat har fontänen fått en ny placering och grönskan har växt upp 
mot taket, i övrigt är det sig likt.
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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!
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Anekdoter 
Under mina 32 år på Dalarnas 
museum har det såklart hänt 
massor av knasiga saker! Vissa 
hysteriskt roliga – andra min-
dre roliga och några hotfulla. 
Mycket av det lämpar sig inte 
att lämna museets väggar, 
men några kan jag dela med 
mig av. Händelserna är skrivna 
från mitt minne, kanske någon 
annan kommer ihåg annor-
lunda, men det är så här jag 
minns.

Kunglig entré
Någon gång på 90-talet skulle 
vi få kungligt besök, Drottning 
Silvia och småprin-sessorna 
skulle komma till museet för 
att se en teater. 
Förberedelserna var minutiö-
sa, allt skulle vara i topptrim. 
Dåvarande antikvarie skulle ta 
hand om kungligheterna när 
de kom. ”Flickorna i disken” 
(samlingsnamn för oss som 
jobbade i receptionen) skulle 
stanna kvar ifall något skulle 
behövas eller säljas från mu-
seibutiken. Besöket skulle ske 
efter museets stäng-ning och 
inga vanliga besökare skulle 
vara kvar i lokalen. Antikva-
rien hade övat på hovnigning 
och nervöst besökt damrum-
met x antal gånger under 
dagen. 
Tiden för ankomst närmade 
sig och det vankades fram 
och tillbaka i entréhallen. 
Plötsligt – för tidigt - ser vi 
hur de kungliga travar in över 
borggården och i samma 
sekund uppenbarar sig två 
äldre damer i entréhallen (hur 
dessa två hade blivit kvar är 
än idag en gåta!). Panik utbröt 
då hela planeringen gick åt 
pipan, Drottningen med säll-
skap skulle ju hälsas välkomna 
utanför museets entrédörr, 
dörren skulle hållas upp -ja, 
ni fattar - allt för en kunglig 
entré! 
Det scenario som utspelades 
under några sekunder har 
etsat sig fast i mitt minne. 
Antikvarien föste först bryskt 
iväg de två förvirrade damer-
na som for iväg över en-
tréhallsgolvet, hann fram till 
entrédörrarna precis  
när yttre dörren öppnades 
och besöket klev in. Hovnig-
ningen utfördes i det trånga 
vindfånget mellan ytter- och 
innerdörrarna, tilläggas ska att 
antikvarien var av den större 
storleken och vindfånget av 

det mindre. En något svettig 
antikvarie lotsade sedan, med 
huvudet lite lätt på sne och ett 
ansträngt leende på läpparna, 
besöket till Selmas arbetsrum 
där teatern skulle spelas.  
På något darriga ben vågade 
sig de två damerna fram till 
försiktigt om det verkligen var 
Drottningen och prinsessorna 
som de hade sett! 

En annan entré
En känd faluprofil kom till 
mu-seet för att visa sin son 
Selmas arbetsrum, det var 
under den korta period vi tog 
entré till museet. När det gick 
upp för honom att det var en 
kostnad så blev han arg och 
otrevlig, till saken hör att han 
ibland kom in och pratade 
en stund med oss i receptio-
ne och lämnade alltid utan 
krångel när han blev tillsagd. 
Vi försökte få honom att läm-
na men han fortsatte bara att 
bråka med oss. Till slut hotade 
jag med att ringa polisen varav 
han replikerade:
-46000, begär vakthavande 
och säg att xxx xxx är här! 
Platt fall för det hotet. Det 
var bara att ringa. Till svar av 
vakthavande polis får jag:
-Men xxx xxx är ju så snäll, 
han kan du prata ut.
-Nej, svarade jag, inte den här 
gången, ni får komma hit.
-Vi har ingen ledig bil just nu, 
vi kommer så fort vi kan. 
För er som inte vet geogra-
fiskt, museet och polisstatio-
nen är näst intill grannar, det 
är ca 150 meter mellan. 
Xxx stod envist kvar. Perso-
nalen hade kafferast och satt 
ute i solen och njöt, jag gick 
ut och frågade om det var 

någon som kunde komma och 
hjälpa oss avvisa xxx. Museets 
vaktmästare reste sig direkt 
och med landsantikvarien tätt 
i rygg kom de till vår rädd-
ning! Vaktmästaren satte sin 
kepsskärm i pannan på xxx 
och sa bestämt – Nu får du gå 
härifrån och sluta tjafsa. Xxx 
opponerade sig inte utan gick 
iväg. Polisen kom efter ca 40 
minuter…

Utslängd 
En annan faluprofil hade be-
stämt sig för att matgäster-na 
på Kopparhatten behövde lite 
underhållning i form av sång 
och en berättelse om faluprofi-
lens magåkomma. Dåvarande 
ekonom på museet var en av 
matgästerna. Efter en hög-
ljudd ingående utlägg-ning 
om diverse färg och form 
på magåkomman tröttnade 
ekonomen och slängde ut 
underhållaren genom Kop-
parhattens entré. Skam den 
som ger sig, faluprofilen hade 
ju inte fått berätta klart! Han 
tog sig tillbaka via museet in 
i Kopparhatten – med en glad 
sång placerade han sig i ena 
änden av restaurangen och 
hann även med att berätta lite 
mer innan han återigen blev 
utkörd.

Kuddbad
Hugsa, hette en utställning 
som visades i konsthallen år 
1993. Ett av konstnären Peter 
Johanssons verk ”Swedish 
attitude” bestod av fyra 
orang-emålade kyrkbänkar 
som bildade en fyrkant. 
Hålrum-met mellan kyrkbän-
karna var fylld med orangea 
uppblåsta kuddar i plast. När 

personal gjorde en runda i 
museet för att se att allt var ok 
hittade de två glada kvinnor i 
kuddhavet, de hade tagit av sig 
skorna och ”simmade” runt 
bland kuddarna som barn i ett 
bollhav! Något rödkindade fick 
de hoppa upp ur konstverket, 
sätta på sig skorna och fort-
sät-ta med resten av utställ-
ningen. Kuddarna ”inbjöd” 
även besökarna att plocka 
med sig en och annan som ett 
minne. Några kanske oskyl-
digt tänkte att ”en mer eller 
mindre” spelar ingen roll. Det 
slutade med att det blev ett 
kudd-försäkringsärende i och 
med att ett hundratal kuddar 
saknades.

Slagsmål
Det enda knytnävsslag som 
utdelats i museet, vad jag vet 
och minns, var när en känd 
journalist hade lyckats reta 
upp en ”lagens man” så till 
den milda grad att journa-
lis-ten åkte på en käftsmäll 
och damp i backen! Detta 
utspe-lade sig efter ett årsmö-
te som en faluförening hade 
i vår hörsal. ”Lagens man” 
lämna-de museet med stora 
steg och var märkbart arg. 
Antikvarien som den kvällen 
var värd från museet kom till 
receptionen och sa bara – Han 
smocka till honom så han 
ramla omkull…Skamsen, röd 
på käke och kind, lämnade 
journalisten museet utan att 
säga ett ord. Vad jag vet blev 
det ingen påföljd för någon av 
de inblandade. t




