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Den första montern man möter är 
“Eyecatcher” som är en fristående 
monter, placerad i mitten av öppningen 
till rummet. Den här montern är den 
första som syns och är på så vis den 
“dragande” montern till utställningen.

I mitten av rummet kommer en sittmodul 
i trä att byggas med integrerade podier. 
Dessa kommer att innehålla “Touch it!” 
– mineraler. Här kan besökarna testa 
mineralernas olika egenskaper. Stufferna 
är fastsatta i en vajer som i sin tur är fäst 
i montern, vilket ger möjlighet till att röra 
stufferna utan att kunna ta bort dem. 
Sittmöbeln är inte bara en plats för att 
sitta och anteckna, utan även en attraktiv 
designmöbel i sig själv.

På rummets högra vägg är montrarna “Mineralbildning” och “Mineralfyndigheter” 
placerade. Dessa montrar har en lägre höjd för att ge plats åt en Sverigekarta 
samt en genomskärning av jordskorpan på väggen ovanför. Genom ett enkelt 
knapptryck för varje stuff, kan man se var dessa har sitt ursprung i Sverige och i 
vilket skikt i jordskorpan de kommer ifrån genom en lampa som lyser på kartan och 
genomskärningen.

Montern “Användning” är placerad på 
rummets bakre vägg och uppdelad i fyra 

delar för de fyra olika mineraltyperna: 
ädelstenar, malmmineral, industrimineral 

samt high-tech mineral.

I rummets vänstra hörn är ett 
mörkläggningsrum placerat för montern 

“Flourescens”. Rummet är format som en 
grotta och har en öppning med ett mörkt 

draperi för att skydda från ljusinsläpp. 
Med ett knapptryck kan man tända 

och släcka en UV-lampa för att se hur 
stufferna lyser i mörkret.

På utställningens vänstra vägg finns den 
sista montern “Färg och form” placerad. 

Montern är delad i två delar som 
vardera behandlar sitt ämne.

Utöver dessa montrar finns det två 
montrar placerade i korridoren. Dessa 
montrar är till för studentprojekt som lätt 
ska kunna bytas ut år efter år. Montern 
har plats för såväl poster som modeller, 
då podierna är flexibla och går att flytta 
samt ta bort helt.

Mineralstuffer kommer från hela världen och Sverige. Samlingen är unik och 
ska presenteras på ett likvärdigt sätt. Vi vill att utställningen ska kännas exklusiv 
och egen i sitt slag, på ett vis som motsvarar mineralsamlingens originalitet. Vi 
vill genom utformningen av montrarna efterlikna mineralens ursprung, berget. 
Genom oregelbundna former och en djup grå nyans, växer montrarna fram som 
bergsklippor längs väggarna. För att framhäva stufferna, används de mörka 
tonerna hos montrarna i kontrast med träets organiska form och färg.  
 
Ljussättningen är en viktig del och bidrar till ytterligare fokus på stufferna, 
tillsammans med pelare i olika höjder som stufferna ligger på. Vi har i förslaget 
tagit hänsyn till de olika montrarnas karaktärer och utifrån detta jobbat oss 
fram till en översiktsplan där varje monter har en väl utarbetat plats och 
utformning. För att tydligare avgränsa ytan för mineralutställningen, läggs ett 
ljust neutralt trägolv på denna plats. Detta förtydligar rumskänslan och förstärker 
utställningens existens.
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För att få montrarna att efterlikna berg, 
har inspiration hämtats från Teknikens 
hus där en konstgjord grotta byggts upp. 
Samma teknik kommer att användas på 
montrarna och är på så vis redan väl 
prövad.  
Podierna i montrarna har en plattform på 
15X15 cm per stuff och har varierande 
höjd. Podierna är flexibla och flyttbara. 
Genom att placera podier som har 
samma höjd bredvid varandra, kan 
man enkelt skapa en större plattform 
beroende på vardera stuffs storlek.


