Dags för ett nytt Dan Anderssonmuseum i Ludvika
Inbjudan till medlemsrådslag för att forma ett nytt Dan
Andersson-museum i Ludvika
Det nuvarande museet invigdes 1991. Det är beläget i en
lägenhet i det hus på Engelbrektsgatan där Dan hyrde ett
vindsrum för att renskriva debutboken Kolarhistorier 1914.
Museet ligger en trappa upp.
På bottenvåningen, i direkt anslutning till Globe bokhandel,
har sällskapet en möteslokal
med försäljning av böcker och
CD-skivor mm.
Efter nästan 30 år formar vi nu
ett nytt museum. Och vi vill att
du som medlem är med och
påverkar. Svara på rådslagsfrågorna senast den 28 februari!
Varför ett nytt museum?

Det finns flera skäl till förnyelse. Framförallt tillgänglighet, ekonomi och att locka nya
besökare.
Museet är beläget en trappa
upp i ett trapphus som saknar
hiss. Det är många trappsteg
och jobbigt att ta sig upp. En
del kommer inte upp alls. Inte
minst med tanke på att många
besökare är äldre så är detta
oacceptabelt.
Hyreskostnaderna är för höga.
Framförallt i förhållande till att
det numera kommer ganska få
besökare. Att fortsätta som
hittills skulle innebära att Dan
Andersson-sällskapets ekonomi undergrävs. Vi startar ett
förändringsarbete i ett läge där

Sällskapet har en ordnad ekonomi och ett litet eget kapital.
De närmaste åren är det alltså
möjligt att satsa på utveckling.
De investeringar vi gör ska
bidra till att Sällskapet klarar
framtidens driftskostnader.
Tidplan

Eftersom museet är närmare
30 år gammalt bör en förändring inte bara handla om att
flytta till nya lokaler. Det behövs en rejäl förnyelse för att
skapa ett intressant besöksmål
som kan stimulera ett vidgat
intresse för Dan Anderssons
diktning och finnmarkens
kultur. Det nya museet skapas i
en utvecklingsprocess under
de närmaste åren.
Dan Andersson-sällskapet är
en ideell förening som bärs
upp av sina medlemmar. Vår
process mot ett nytt museum
strävar därför efter att medlemmarna är delaktiga. Vi startar här i medlemstidningen På
Färdvägarna. I maj blir det ett
idéseminarium på Sällskapets
traditionella vårträff. En idéskiss för det nya museet
presenteras och diskuteras
under Dan Andersson-veckan
den 25 juni – 1 augusti 2020.
Utöver själva museet kommer
processen att behöva omfatta
öppettider, bemanning, entréavgifter, programverksamhet,
hemsida, marknadsföring osv.

Vad är ett museum?

Den internationella museiorganisationen ICOM har en
definition av vad ett museum
är: ”Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som främjar samhället
och dess utveckling. Museet är
öppet för allmänheten och
förvärvar, bevarar, utforskar,
förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och hennes omvärld i utbildnings-,
fördjupnings- och rekreationssyfte.”
Sällskapets utvecklingsarbete
bör alltså ta ett större grepp än
att flytta det nuvarande museet till mer tillgängliga lokaler
och hitta en ekonomiskt
hållbar lösning. Vi bör ha en
samhällelig och demokratisk
ambition att skapa ett museum
som väcker frågor om och intresse för litteratur och livsfrågor samtidigt som det ger
kunskap om Dan Anderssons
liv och diktning och om Ludvikas och finnmarkens historia.
Ett besöksmål som lockar
skolor, föreningar och allmänhet i Ludvika och övriga landet.

Här börjar rådslaget!

Skicka dina svar på frågorna nedan till danmuseet@gmail.com eller Dan Andersson-museet,
Engelbrektsgatan 8, 771 30 Ludvika senast den 15 mars. Som ett extra tack för hjälpen lottar vi ut 10
böcker/CD-skivor bland dem som svarat.
1. Syfte och övergripande mål med ett Dan Andersson-museum

Varför ska vi överhuvudtaget ha ett museum? Vem är det som vi vill ska besöka museet? Vad är det
denne besökare ska uppleva?
2. Innehåll

Vad är det viktigaste för museet att visa? Ska det handla om skaldens liv, om dikterna och novellerna,
om alla tonsättningar som gjorts, om finnmarken, om vad Dan betyder idag, eller…?
3. Plats

Ska museet finnas kvar i anslutning till Globe bokhandel, i så fall på bottenvåningen? Eller på
Brunnsviks folkhögskola där ju Dan studerade? Eller på Ludvikas bibliotek? Eller har du andra förslag?
Svaren redovisas

Under mars månad kommer en sammanställning av svaren att redovisas på sällskapets hemsida.
Tack för att just du är med och formar det nya Dan Andersson-museet!

