Dalarnas museum – som är länsmuseet i Dalarna – är ett kulturhistoriskt museum som samlar,
vårdar, undersöker och visar artefakter, berättelser och (kunskap om) kulturmiljöer som beskriver
hur människor i Dalarna har levt, bott, nyttjat och rört sig i landskapet.
Den övergripande målsättningen, som den beskrivs i ett aktuellt styrdokument, är att ”genom
sådana handlingar öka förståelsen hos många för vad det innebär att vara människa, och göra det på
ett med andra samhällspåverkande krafter jämbördigt plan. Målsättningen är vidare att bidra till
kunskap om och känsla för det förflutna som gör skillnad för människor i nuet i deras strävan att nå
tillfredsställelse och att hantera framtidsfrågor.”
Dalarnas museums vill med utgångspunkt i ovanstående beskrivning bidra till att stärka och utveckla
demokratin i Sverige genom följande åtaganden i förhållande till målen för Deklaration för en stark
demokrati!

Externt
Varje år ger Dalarnas museum ut s k stimulansbidrag till olika mindre aktörer som är verksamma
inom ämnesområdena kulturhistoria och kulturarv. Målgruppen för bidragen är föreningar, stiftelser,
mindre museer eller andra organisationer som verkar inom dessa fält.
I utlysningen av stimulansbidrag 2021 kommer det att framgå att Dalarnas museum detta år önskar
premiera aktiviteter eller insatser för att utveckla verksamheten (hos den eller de som beviljas bidrag)
på teman som demokrati, demokratins utveckling, respekten för människors lika värde och fri
åsiktsbildning, yttrandefrihet och tryckfrihet.

Internt
Dalarnas museum är för närvarande inne i en utvecklingsfas där kollegialt utbyte av erfarenhet och
kunskap genom olika former av reflekterande arbetssätt och metoder blir allt viktigare. Det kan
handla om interna seminarium, diskussionsfora eller s.k. journal clubs, för att nämna några former
som redan existerar eller som kommer att uppmuntras i närtid. Dalarnas museum ingår också i olika
nationella museinätverk, däribland nätverket Museer i norr i vilket kunskapsutbyten är centrala i
samarbetet.
Dalarnas museum kommer inom ramen för dessa kunskapsfördjupande arbetsformer ta upp bl a
ämnen som kulturhistoria som utgångspunkt för det fria samhällets utveckling, värdet av kunskap
och bildning som motvikt till faktaresistens, nationella minoriteters och särskilt urfolket samers
historiska närvaro och betydelse för regionens utveckling samt kultur- och kulturarvsfrågor med
särskilt fokus på glesbygdsproblematik och förutsättningarna för folkbildning och samhällsutveckling.

Kommunikation
Varje år ger Dalarnas museum och Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund ut en årsbok
tillsammans. Den ges till medlemmarna i hembygdsförbundet och säljs i museets shop och på nätet.
Författarna till årsböckerna är ofta anställda på museet, men många gånger anlitas externa experter
och skribenter. Under senare år har årsböckerna haft ett särskilt tema och utgivningen har
ackompanjerats av offentliga föredrag och/eller andra programpunkter i museets verksamhet med
utgångspunkt i ämnet för årsboken.
Årsboken 2021 har demokratins framväxt, samhällets omvandling och makt och maktutövning som
tema. Ämnet är valt med tanke på demokratins jubileumsår och artiklarna i boken kommer ha ett
historiskt perspektiv på frågorna. Boken beräknas utkomma under senhösten 2021. Liksom tidigare år
ingår årsboken och de planerade programaktiviteterna i samband med att boken publiceras i
Dalarnas museums kommunikation och kunskapsförmedling till sin publik.
I marknadsföringen av boken och av de tillhörande programaktiviteterna, som sker på webben och i
sociala medier, kommer demokratin och firandet av densamma att särskilt lyftas fram som ett
ständigt angeläget ämne.
En annat exempel på en kommunikativ åtgärd från Dalarnas museums sida blir att i sociala medier
under demokrativeckan i juni uppmärksamma deklarationen för en stark demokrati.
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