
GRUVFORUM III
NÄTVERKSTRÄFF FÖR BESÖKSGRUVOR I SVERIGE
Plats: Qvarnstensgruvan i Lugnås
Datum: 16–17 oktober 2019 
Kostnad: 600 kr inkl. fika, lunch och middag. 400 kr för ArbetSams medlemmar. Resor och boende bekostas av deltagaren.
 
Gruvforum anordnades första gången i september 2017. Nu är det dags för Gruvforum III. Vi kommer bland annat att få höra hur 
man kan skapa visningar och berättelser med hjälp av olika teman och om utbildning av personal. Vi ska även göra intressanta 
gruvbesök. Huvudfokus ligger på nätverket Gruvforum – Besöksgruvor i Sverige, att förankra nätverkets syfte och mål samt hitta 
gemensamma aktiviteter för att uppfylla dessa.

Nätverkets syfte och mål
Vi vill samla och förmedla kompetens för att främja bevarandet av industri- och gruvhistoria samt vara en samarbetspartner i 
lokala och nationella projekt. Vi vill också visa den påverkan som gruvverksamheten haft på omgivande natur och kultur samt 
dess betydelse för besöksnäringen. 

             PROGRAM  u
KONTAKT:
Magdalena Åkerström, Arbetslivsintendent, Arbetets museum
Telefon: 011–23 17 25, 073–140 57 29. E-post: magdalena.akerstrom@arbetetsmuseum.se       
                                                                                                                                         
             

Anmäl dig här!

uGRUVFORUM III

I närheten av Qvarnstensgruvan ligger kvarnstenar glömda i skogen. Foto: Pia Åkesson

https://app.eduadmin.se/form/4f6191c3d2525f61/1565751?publicFormID=710ef033-1c6f-43ae-bf05-1ee5209b5f5c


PROGRAM 
GRUVFORUM 16–17 oktober 2019

ONSDAG 16 OKTOBER 
Tema: Pedagogik och visningar
 
09.30 Registrering – kaffe och smörgås 
09.45 Introduktion 
 Daniel Olsson och Maaike Ulfvebrand hälsar välkommen
10.00 Personliga visningar och utbildning av personal
 Johanna Nybelius, Falu Gruva 
11.30 Lunch
12.30 Berättarstund och erfarenhetsutbyte
 Vad gör vi just nu och vilka utmaningar har vi?
13.45 Fika
14.00 Studiebesök
 Qvarnstensgruvan
17.00 Avslut för dagen
18.30 Gemensam middag 

TORSDAG 17 OKTOBER
Tema: Nätverket Gruvforum – Besöksgruvor i Sverige

09.00 Workshop 
 Vi skapar planer och mallar inför framtiden
13.00 Lunch                                         
14.00 Avslut 
 Daniel Olsson och Maaike Ulfvebrand summerar

Qvarnstensgruvan 
I Qvarnstensgruvan har kvarnstenar huggits ur berget 
i 800 år. Kvar finns gruvhål, skrotstenshögar och kvarn-
stenar i stora mängder. Lugnåsbergets speciella geo-
logi har gjort det möjligt att bryta kvarnstenar av hög 
kvalitet med stor efterfrågan som följd. Från parkering-
en går du 700 m på stig genom lummig grönska ner 
till museiområdet. I museet finns café med hembakat 
kaffebröd från gårdarna på Lugnåsberget.

Kursen arrangeras av arbetsgruppen för Gruvforum – Besöksgruvor i Sverige, Arbetets museum, ArbetSam och Qvarnstensgruvan.

Ta med varma kläder och oömma skor 
när vi besöker gruvmiljöerna!


