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Metaller-från mineral till identitetsskapande objekt

I vårt globala samhälle knyts människor samman med hjälp av elektroniska produkter. Det vore en 
omöjlighet utan metaller. En dator till exempel, innehåller mer än 40 olika råmaterial varav de flesta 
är metaller. Men var kommer metallerna ifrån? Hur framställs de? Vad kan mineralutvinning ha för 
sociala och ekologiska konsekvenser? Utställningen Metaller-från mineral till identitetsskapande  
objekt, undersöker de bakomliggande processer för att få fram de metaller som behövs i våra datorer 
och mobiltelefoner, hela kretsloppet; från gruvbrytning till återvinning täcks in i utställningen. 

Med en blandning av dokumentärt fotografi, illustrerad fakta, utställningsarkitektur och diskus-
sionstexter speciellt skrivna för utställningen av professorer, journalister, miljövetare etc. uppmanar 
utställningen ungdomar att diskutera de frågor som uppkommer i samband med mineralutvinning 
och konsumtionsvanor. 

Utställningen Metaller-från mineral till identitetsskapande objekt visades på Östergötlands  
Länsmuseum som första ort under oktober-december 2014. 

Utställningen är skapad av Olof Löf, curator och Karl Lindstrand, arkitekt och journalist. 
Fotografer som deltar kommer från bland annat: Zimbabwe, Sydafrika, Chile och Sverige  
(alla bildrättigheter ingår i hyran). 

Målgrupp: Utställningen riktar sig framförallt till årskurs 7- gymnasiet men övrig museipublik är även 
de en målgrupp. Utställningen har ett tvärvetenskapligt angrepp på ett globalt problem och uppmanar 
ungdomar att diskutera konsumtion, hållbarhet, avfall, konflikter med mera.   

 

Utställningsfakta

Yta: ca 100-200 m2
Hyra: Beroende på museum och tidsperiod, ca 45 000 (exkl. moms) för två månader på Länsmuseer. 
Museer står för försäkring och frakt. 

Utställningen är uppdelad i tre delar: Utvinning, Återvinning och Gruvor, samhälle, miljö & konflikt. 
Varje del har en bildserie på ca 8-12 bilder och en textpannå. 

3 st skiljeväggar med illustrerad fakta (väggarna väger ca 10 kg styck och hängs från taket som det ser 
ut nu, men det går att ordna andra lösningar i samråd med museet).  

Ljusbox, intro till utställningen mått ca 2x1 meter.

1st världskarta i mdf monterad på bakstycke med olika nedslag i pågående konflikter i samband med 
mineralutvinning.  

Monter med olika mineral och mobiltelefoner. Museet står för monter.

Kretskort: ca en halv kubik som kan läggas i monter eller sättas upp på vägg. Museet står för monter 
eller liknande. 

1 st bildspel med bilder från e-skrotåtervinning i Ghana. Museet står för projektor.   

Kontakt: Olof Löf,  073 526 61 71,  olof.loef@gmail.com




