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Den 12 juni 2017 invigdes utställningen Omvandlingens tid - Falu Gruva år 1800-2001 som avslutar
arbetet med Gruvmuseets nya basutställning. Utställningen beskriver en period av stor förändring
och omvandling, där inte bara det gamla gruvbolaget utan hela Sverige skulle moderniseras och
effektiviseras. Utställningen tar sin början i det tidiga 1800-talet och gör sitt avslut 2001 då Unesco
utser Falu Gruva tillsammans med delar av staden Falun och det gamla odlingslandskapet till ett av
världens världsarv.
Utställningen är även genom gruvans berättelse en berättelse om Sveriges historia och utveckling till
det land vi lever i idag. Några exempel på teman som finns med i olika tider är: kunskap, utbildning,
resurserna malm, vatten och skog, arbetsmiljö, sjukvård, kvinnors situation, miljöfrågor och geologi.
En person som intar en viktig roll i utställningen är Erik Johan Ljungberg som blev disponent för Stora
Kopparbergs Bergslags AB 1875. Han var med och omvandlade det ålderdomliga gruvbolaget till ett
modernt företag med inriktning mot pappersmassa, tidningspapper, sågade trävaror, järn och stål.
I utställningen återfinns den unika minnesgåva som Ljungberg fick av bolaget år 1900 som i all sin
prakt av silver, guld och ädelstenar beskriver bolaget och dess innehav vid den tiden. Minnesgåvan
har i projektet rengjorts och konserverats och har nu en hedersplats i utställningen i en ny
säkerhetsmonter.
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Reflektioner från utställningsproducent Ann-Sofie Axelsson
”Hela basutställningen har tre uppdelningar utifrån historiska skeenden där besökaren tar sig fram i
en dramaturgisk berättelse från tiden då Falu koppargruva färgade bocken Kåres horn röda och
därmed upptäcktes av bonden. Där, för omkring 1000-år sedan, börjar utställningen och den slutar i
vår nutid. Den tid nu när gruvan är nedlagd som gruvnäring och har tagit sin form i
upplevelseindustri. Utställningen vill väcka lust och nyfikenhet för entreprenörskapet och geniet i
våra unga besökare och även ge full utdelning till de som följt Falu Gruva under sin levnad; vår
målsättning har varit att utställningen ska fungera för alla. Den har en stor andel interaktiva
installationer där besökaren både får känna på hur tungt och krävande gruvarbetet var förr och hur
en mineral kan upptäckas.
Sammanfattningsvis har vi gjort en modern tolkning av ett historiskt material för att få det att kännas
angeläget för de unga besökarna.”

Reflektioner från formgivare Kelda Bryson-Swartz
”Inför denna etapp fick vi en guidning runt i Falu Gruvas olika magasinbyggnader som innehåller
föremål en inte ens kunde tänka sig, en riktigt upptäcktsfärd! Denna upptäckarglädje hade jag i
bakhuvudet när jag började skissa på utställningen. Denna del skulle öppna upp sig efter att ha rört
sig i bergets gångar. Här är det människan som står i centrum. Därför har rummet en industriell
känsla, ett magasin med lagerhyllor. Dessa hyllor är kategoriserade efter olika kapitel såsom
Bergsskolan och de stora uppfinningarna, Ljungberg och hans påverkan på gruvan och företaget,
nedläggningen, världsarvet o.s.v. För att skilja dessa kapitel åt valde vi att färgkoordinera dem.
Färgerna vi tagit fram finns i mineralerna, i de typiska färgerna på industriella verktyg och i
sekelskiftets estetik. Vi ville att rummet skulle ha ett dämpat men glimrande och värdigt uttryck, som
den skatt gruvan är och har varit tiderna igenom.”
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