
GRUVFORUM – Sala Silvergruva
Gruvforum riktar sig till arbetslivsmuseer eller till dig som är intresserad av gruv-
verksamhet i museimiljö. Syftet med Gruvforum är att inspirera och väcka idéer, 
överföra kunskap och erfarenheter samt nätverka och hitta nya gruvfolksvänner från 
hela landet. 

Plats: Sala Silvergruva, Sala
Datum: 6–7 september 2017
Kostnad: 600 kr inklusive fika, lunch och middag. 400 kr för ArbetSams medlemmar.  
Resa och boende bekostas av deltagaren. 
Boende: Det finns ett B&B inne på Sala gruv-område och även hotell inne i Sala: Hotell Tinget,  
Hotell Silver, Norrängen Alpacka B&B (1 mil bort) samt Sofielund vandrarhem.
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ANMÄL DIG HÄR 
Klicka!

Praktisk information: Tänk på att det är kyligt 
nere i gruvan; ta med varma kläder så blir vistel- 
sen mer bekväm, framför allt under middagen när  
vi sitter stilla. 

Frågor? 
Kontakta Magdalena Åkerström, Arbetets museum
Telefon: 011–23 17 25, 073–140 57 29
E-post: magdalena.akerstrom@arbetetsmuseum.se

Arrangörer: Arbetets museum i samarbete med  
ArbetSam, Sala Silvergruva samt alla talare.

https://docs.google.com/forms/d/1WTZoYmtSeR1KKDAehIx5jwAKvPMePT1IcNt3tDs9DUg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1WTZoYmtSeR1KKDAehIx5jwAKvPMePT1IcNt3tDs9DUg/edit
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Registrering 
Kaffe och smörgås
Introduktion
Niklas Ulfvebrand hälsar välkommen till Gruvforum
Mänskliga och gruvliga berättelser
Johanna Nybelius, Falu gruva
Geologi på nytt sätt
Linda Wickström, SGU
Tillgänglig och säker gruvmiljö
Lena Grönlund Myrberg, Falu Gruva och Märit Berglind Eriksson, Sweco
Lunch
Visningar
Sala Silvergruva under jord samt konstgång i praktiken ovan jord (vi delar  
in oss i 2 grupper)
Fika
Tillgång: Ungdomar
Ungdomsguiden Teodor Persson, Loos koboltgruva
Affärsmässig utveckling
Hur får man bärighet i driften och skapar tillväxt genom utveckling?
– Jennie Hesslöw, Sala Silvergruva
– Anna Axelsson, Tykarpsgrottan
Avslut för dagen
Gemensam middag
Vi dukar upp under jord. Under middagen samtalar vi om dagens intryck:  
Idéer, reflektioner och framtida visioner
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u Onsdag 6 september
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Den digitala upplevelsen 
Daniel Olsson, Långban gruv- och kulturby och Laila Gibson, Karlstad universitet
Kaffe
Samverkan gör oss starkare  
Ante Svensson, Bungemuseet Gotland 
Överraskande gruvnedslag 
Kulturarv – en resurs!
Susanne Berggren och Jim Frölander från Långban/Filipstad kommun
Sammanfattning
Niklas Ulfvebrand summerar våra två dagar
           Avslutande gemensam lunch

u Torsdag 7 september

SALA SILVERGRUVA

I över 800 år bröts silver i trakten kring Sala 
och Sala Silvergruva räknades en gång i tiden 
som en av världens fem viktigaste silverfyn-
digheter. Här kan du idag uppleva storslagna 
bergsalar, ringlande gruvgångar och vatten-
fyllda bergrum i en av världens bäst bevara-
de gruvmiljöer. Allt är brutet med människors 
bara händer. I gruvmuseet kan du lära dig 
mer om gruvans spännande historia och på 
gruvområdet finns även hantverkare, butiker, 
värdshus, höghöjdsbana och övernattnings-
möjligheter både ovan och under jord.


