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Inledning: Det nordiska ljuset är unikt. Vad betyder det att bo i en del av världen som har begränsat 

med dagsljus på vintern och ljust nästan dygnet runt under sommaren? 

 Nordiska museet har arbetat intensivt med att låta temat Nordiskt ljus växa fram i 

museets stora hall. Det är även resultatet av en ny riktning på Nordiska museet mot ett mer 

publikvänligt utbud och med ett nordiskt perspektiv. 

 

Berättelse/dramaturgi: Nordiskt ljus består av olika delar med olika fokus på berättande och uttryck. 

I den kulturhistoriska delen kan man följa människans relation till ljuset – från de mörka stugorna på 

1700-talet till de ständigt upplysta storstäderna på 2000-talet. I designdelen berättar vi om form och 

design på elektriska armaturer. Vi berättar om ljusets betydelse i traditioner, visar en 

norrskensinstallation med tillägg om folktro och vetenskap. En flerfunktionsyta med möjlighet att 

experimentera vid ljusbord, slappa i solstolar eller avnjuta taktextilens ljussättning med inspiration 

från naturen. 

 

Gestaltning: I stora hallen togs särskild hänsyn till rummets uttryck. Det är ett respektingivande rum 

där skalan lätt förskjuts, utmaningen var att hitta en stark form som fick ta plats. Här har formgivarna 

lyhört anpassat ett starkt uttryck till ett kraftfullt rum genom formen av en mångata som rymmer 

designdelen. I uppdraget låg också att skapa en jämvikt mellan Stora hallens södra och norra del 

vilket resulterade i att vi byggde Mångatan i söder och en Skymningsdalen i norr.  

I den kulturhistoriska delen får besökaren följa med på en tidsresa ur ett 

ljusperspektiv. Utställningen är kronologisk och rummen påverkas av sin tids ljussättning och 

ljusgivare – vi vandrar från mörker till ljus. Utställningen rör sig från naturens ljus via eld och 

mailto:amanda.creutzer@nordiskamuseet.se


Stiftelsen Nordiska museet 170123 

fotogenlampor till elektricitetens överflöd av ljuskällor. Här finns ett unikt interaktivt barnspår - 

Ljusresan. Med hjälp av ett ”magiskt” ljus kan unga själva lösa uppgifter kopplade till vårt behov av 

ljus genom tiderna. Barnspåret består av integrerade stationer som löper parallellt med de olika 

rummens teman genom utställningen.  

I en mindre del berättar vi om ljusets roll i traditioner, även här med ljuset som en 

integrerad del av formspråket där olika högtiderna som speglar det moderna Sverige har sin egen 

unika ljussättning. 

Det här bygger vi vidare på i norrskensinstallationen där besökare själva kan uppleva 

norrskenet med ljussättning.  

 

Publikvänlighet: Nordiskt ljus är på många sätt starten för ett nytt fokus på ett mer publikvänligt 

utbud. Utöver kunskapsförmedling lägger vi stor vikt vid upplevelsen. Föremål får hänga fritt utan 

monter för att besökaren ska kunna komma närmare. Vi utmanar oss att göra dunkla rum för att 

kunna förmedla upplevelsen av mörker. Vi testar ny teknik för både barn och vuxna för att via 

interaktivitet få besökarna att reflektera över sin relation till ljuset. 

 

Metod: Genom att dela upp temat i olika delutställningar möjliggjorde vi en produktion med kort 

produktionstid utan att tappa höjd för innehåll och form. Olika produktionsteam kunde arbeta med 

utställningens olika delar parallellt och fördela ansvarsområden på flera projektledare.  





 

 

Designdelen i södra hallen är utformad som en mångata. 



 

 

Norra hallens skymningsdal. En gång i timmen blir ljussättningen av den hängande textilen mer 

dramatisk.  

 



 

 

 

 

 



 

 

  



 

I den kulturhistoriska delen finns ett tellurium som förklarar vad som är unikt med ljuset i Norden.  

 

Att mångfaldiga ljus med hjälp av reflektioner.   



 

Elektricitetens intåg.  

 

Ljusresan.  

  



 

 

Ljuset utforskas vidare med särskilt framtagna ljuskuber som delas ut gratis till de barn som gått 

Ljusresan.  

  



 

I Ljus i traditioner är ljussättningen en central del av gestaltningen.  

Foto 2,3 & 4: Kristofer Johnsson. Övriga foton: Karolina Kristensson. 
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