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Ny mineralutställning på gång
På Luleå tekniska universitet håller vi just nu på med att skapa en modern 
mineralutställning som visar den geologiska forskningen vid universitetet, men 
som också ska väcka intresse för prospektering och industriprocesser kopplade 
till mineral och metallurgi.

grunden till utställningen  är den omfattande 
mineralsamling (ungefär 16 000 stuffer) som LTU ärvde 
från Kungliga tekniska högskolan på 1970-talet. Sam-
lingen och dess mångfald gör den enligt flera mineral-
experter till en av de största i Sverige och den innehåller 
unika mineralstuffer från Sverige och resten av världen.

Vi som tillhör forskningsgruppen inom malmgeologi 
är medvetna om vårt ansvar att förvalta samlingen och de 
möjligheter som följer med en sådan gåva. Det är därför vi 
genomför projektet att i en ny permanent mineralutställ-
ning kunna visa ett urval av mineralstufferna.

En stor del av utställningen är redan klar. Besökare kan 
lära sig om mineralens egenskaper som hårdhet, glans 
och kristallform. Dessutom visas hur mineralen används, 
t.ex. malmmineral, industrimineral och de mineral som 
behövs i nya högteknologisammanhang. Vissa egenskaper 
som hårdhet, magnetism och densitet kan man även testa 
med sina egna händer. De allra vackraste stufferna visas 
upp i egna montrar. 

Just nu pågår arbetet för att utvidga utställningen med 
ytterligare montrar som ska visa mineral från Sveriges 
viktigaste aktiva och historiska gruvor. Dessutom ska 
mineral från flera andra mineralrika platser i Sverige pre-
senteras, bland annat från Långban i Bergslagen. Utställ-
ningen byggs av personal från Teknikens hus, Sveriges 
nordligaste science center, och deras samarbetspartners. 
Målet är att utställningen ska bli klar till sommaren.

En mer utförlig presentation av utställningen kommer 
när mineralutställningen är helt klar. Men alla intresse-
rade är självklart redan nu varmt välkomna!
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