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Huvudtexter ur utställningen: 
 
Nordens ljus – från mörker till ljus, kronologi och tematik i sex nedslag 
 
Nordens ljus 
Ljus är något alla människor är beroende av oavsett vilka vi är och var på jorden vi bor. Under vintern 
har vi som bor i Norden begränsat med dagsljus och sommartid är det ljust nästan dygnet runt. För 
drygt hundra år sedan var mörkret en självklarhet när solen eller månen inte lyste. Överallt var det 
mörkt, det var ljuset som var det speciella. Ljuset, från naturen och det vi själva skapat, påverkar hur 
vi lever våra liv. I utställningen vill vi berätta om ljusets betydelse och hur introduktionen av ny 
belysningsteknik ändrat våra liv. 
 
Nordiskt ljus 
Ju längre norrut man beger sig desto kortare är vinterdagarna och desto längre är sommardagarna. 
Från 60 grader nordlig bredd och norrut, i nivå med huvudstäderna Oslo, Stockholm och Helsingfors, 
är skillnaderna mellan dag och natt under sommar och vinter så stora att det är centralt att tala om 
nordiskt ljus. Från 61 grader nordlig bredd blir det aldrig mörkt i juni. Norr om Polcirkeln, i norra 
Sverige, går solen aldrig under horisonten vid den tiden på året. Det nordiska ljuset är unikt, få 
procent av jordens befolkning lever under liknande ljusförhållanden. På andra sidan jordklotet, 60 
grader sydlig bredd och längre söderut finns inga bofasta människor. 
 
Mörker 
I äldre tid fanns inte mycket belysning i vanliga hem.De flesta sysslor måste utföras i dagsljus. 
Dagsljuset bestämde arbetsdagens längd, så de var betydligt kortare under vinternän under 
sommaren. In på 1800-talet var elden i den öppna spisen den viktigaste ljuskällan för många på 
landsbygden. Trästickor gav flyttbart ljus utanför brasan, talgljus fanns i liten mängd. I övrigt – 
mörker. Samling framför brasan på kvällen, men ved och ljus brändes inte i onödan.  
Sedan nödvändiga sysslor utförts gick man till sängs, i väntan på soluppgång och en ny dag.
    
Det dyrbara ljuset 
Ljus tillhörde högtider och fester. Många tända ljus och rikligt upplysta inomhusmiljöer blev ett sätt 
att visa sin rikedom. Belysning blev en social markör. I kyrkan användes tända ljus vid alla viktiga 
ceremonier. Ljuset symboliserade det goda, Kristus ”världens ljus”. Många tända ljus bidrog till en 
högtidlig stämning för människor med ytterst begränsad tillgång till ljus. När högtiderna var över 
sänkte sig åter halvmörkret över herrgårdar och kyrkor. Få kunde slösa med ljus. 



 
 

 
Mot bättre belysning 1780–1900 
Före 1780 hände inte mycket på belysningsområdet. Mörkret var lika naturligt som dagsljuset. 
Tända ljus och oljelampor gav svagt ljus trots förbättrad teknik vid 1700-talets slut. Under 1860-talet 
slog fotogenlampan igenom. Den gav ett betydligt bättre ljus och lyste snart i alla hem. 
Med fotogenlampan gick det att få relativt starkt ljus var som helst i rummet och ljuset gick lätt att 
flytta med sig. Belysning med gas var modernt men dyrt i hemmiljö. Gasljus blev viktigast som 
gatubelysning. 
 
Upplysningen 
De allra flesta fick elektriskt ljus under 1920- och 1930-talen. Den elektriska belysningen är den 
ljusteknik som påverkat våra levnadsvanor mest, med bara ett knapptryck kunde vi nu själva styra 
över vår dygnsrytm. Den elektriska belysningen utökade tiden för umgänge och arbete. Många 
lampor i varje hem gjorde att vi inte längre behövde tränga ihop oss vid den enda ljuskällan.  
Belysning utomhus öppnade en ny värld efter mörkrets inbrott. 
  
Alltför ljust? 
I dag kan vi ha hur mycket ljus som helst, men många i Norden trivs ändå bäst i halvmörkret. 
På våra arbetsplatser är det ljust, hemma dämpar vi gärna det elektriska ljuset och omger oss med 
levande ljus och öppen eld. Varmt ljus är populärast i Norden, i södra Europa är kallt ljus vanligare. 
Kanske söker kalla platser värme och tvärt om? Ljus är viktigt för vår hälsa. Det kan bli för lite, så att 
vi inte mår bra, eller för mycket ljus som förorenar och slösar energi.  I andra delar av världen saknas 
elektiskt ljus. Människor hänvisas till brandfarliga ochohälsosamma lampor som belysning i sina hem. 
 
Trots de senaste seklernas utveckling av artificiell belysning är dagsljuset fortfarande vår viktigaste 
ljuskälla. Dagsljuset har de bästa ljuskvaliteterna och får oss att trivas och må bra. 
 
 
Ljusets former – en visuell tidsresa   
 
Slutet 1800-talet–1910-talet: jugend  
 
Från låga till lampa 
Industrialismen fick sitt genombrott under 1800-talet och många flyttade in till städerna. 
Samhällsdebattörer förespråkade vackrare vardagsvaror till alla vilket skulle göra oss till lyckligare 
människor i ett bättre samhälle. Elektriciteten gjorde sin entré i Norden och förändrade vårt sätt att 
leva. Från början var elektriciteten mycket exklusiv och något som främst de rika hade tillgång till.  
 
Ett nytt ljus  
Den nya ljusa stilen jugend var en reaktion mot det mörka 1800-talet. Stilen gav avtryck i kläder, 
konst och heminredning. Det snirkliga formspråket, gärna dekorerat med inspiration från naturen, 
var typiskt för formgivningen från den här tiden. Eftersom det elektriska ljuset var exklusivt ville man 
gärna visa upp att det var glödlampor som lyste och inte en fotogenlåga. Därför var det vanligt med 
glödlampor på utsidan av armaturerna. Nytt var även att ljuset för första gången kunde riktas nedåt. 
Pärlor, textil och fransar dekorerade de nya elektriska lamporna. Tidigare hade detta varit för 
brandfarligt.  
 
 
 
 



 
 

1920–1930-tal: funktionalism och modernism  
 
Funktion i fokus 
På grund av den stora inflyttningen från landet blev det mycket trångt i städerna. Under 1930-talet 
var Finland och Sverige de två mest trångbodda länderna i västvärlden. Bostadsproblematiken blev 
en viktig politisk fråga och begreppet Folkhemmet myntades av Sveriges statsminister Per Albin 
Hansson.  I lägenheterna fanns det inte plats för stora och otympliga möbler. Hemmen skulle vara 
lättskötta och funktionella.  Konstnärer kopplades till industrin vilket skapade en industriell 
produktion med ett konstnärligt uttryck. Produktionen standardiserades och billigare produkter som 
fler människor hade råd med togs fram.  
 
Bättre bländfritt 
Jugendstilen som varit populär under början av 1900-talet ansågs nu gammal. Konstnärer och 
industrier samarbetade för att få fram nya typer av armaturer som skulle vara rena, enkla och 
framförallt funktionella. Onödiga utsmyckningar och krusiduller togs bort.  
Ljuskällan, som under början av 1900-talet varit synlig, doldes nu bakom skärmar av glas och plåt. 
Människor ville ha de nya lamporna med bländfritt ljus som revolutionerat belysningsmarknaden. 
 
1940–1950-tal: efterkrigstiden  
 
Guldålder för design 
Ekonomin, som varit dålig under krigstiden, började nu komma på fötter igen. Människor fick det 
bättre ställt vilket gjorde att de kunde konsumera mer. I Norden har tiden efter andra världskriget 
ansetts vara en guldålder för design. Gränserna, som varit stängda under kriget, öppnades nu vilket 
gjorde att influenser från andra länder och kulturer hade möjlighet att komma in. Formgivning blev 
ett sätt att uttrycka sig, inte bara för enskilda individer, utan för nationer.  
 
Mysbelysning 
Det fanns en optimism i formgivningen vilket tog sig uttryck i mer lekfulla former och färger. 
Punktbelysning blev vanligare, ofta hängde lampor lågt över borden, gärna i klasar om två eller tre. 
Detaljer i teak och ek kombinerades med tygskärmar och kupor gjorda i opalglas eller akrylplast, 
vilket gav ett mjukt och ombonat sken. Kanske var det det man önskade sig efter två omskakande 
världskrig. Hemmet skulle nu vara en trygg plats att vistas i. 
 
1960–1970-tal: pop och plast  
 
Slit och släng 
Optimism, framtidstro och en växande ungdomskultur ledde fram till poprevolutionen. Materialet 
plast användes till allt: möbler, kläder, hushållsprylar, mattor och armaturer. Varför ödsla tid på saker 
när du kan köpa, slita och sedan slänga produkter vilket ger mer tid till att umgås med nära och kära? 
Det propagerades för mer belysning i hemmen. Elen var billig vilket gjorde att man inte behöver 
släcka lampan.  
Under 1970-talet förändrades synen på slit-och-släng i och med oljekrisen. Konsumtionen stramades 
åt och förståelsen för konsumtionens baksidor ökade.  
 
Rymdåldern 
Inspiration från populärkulturen sågs i formgivning från den här tiden. Rymdforskning och den första 
månlandningen inspirerade armaturer som tog former av rymdraketer och månar. Den ljusa nordiska 
stilen fick konkurrens från mer starka färger. 
1960-talets ekonomiska uppsving gav människor möjlighet att köpa fler lampor. Företag började 
producera serier med tak-, vägg-, bords- och golvlampor. Armaturerna blev formsäkra och 



 
 

funktionella. Ett exempel på det är vägglampan Fabian som trots det låga priset, både är funktionell 
och har en stark form. 
 
Slutet 1900-talet: postmodernism  
 
Tillväxt och börskrasch 
Under slutet av 1980-talet var Internet nytt. Det byggdes kontor till de framväxande 
internetföretagen och den unga yuppigenerationen. Satt du inte i en kontorsbyggnad hade du kanske 
ett eget hemmakontor. Produktionen av arbetsbelysning med lysrör för hemmen ökade. Massmedia 
pumpade ut budskap om lyx och flärd och tanken på att förverkliga sig själv blev vanligare.  
Under 1990-talet kom bakslaget. Börskrasch och ökade bostadspriser ledde till att många flyttade till 
mindre och billigare lägenheter, compact living. 
 
Individen i fokus 
Standardiserad belysning med funktion i fokus började nu få ge vika. Det forskades om synsvagas och 
äldres synbehov. Postmodernismen var en reaktion mot att en stil skulle passa alla. Individuell 
inredning var de nya ledorden och det behövde inte betyda funktionell belysning. High-tech-stilen 
tog industrimaterial och ny teknik till en hemmiljö. Armaturerna blev fantasifulla, humoristiska och 
dekorerade med geometriska former. Den nya ljuskällan halogen påverkade formerna. Nu behövde 
inte formgivningen anpassas efter en stor glödlampa vilket ledde till ett nytt och mer minimalistiskt 
formspråk. Postmodernism slutet 1900-talet 
 
2000-tal: ljust och fräscht  
 
Heminredningsboom 
Under 2000-talet ökar intresset för heminredning och antalet inredningsmagasin och tv-program blir 
fler. Kök ska ha köksö och öppen planlösning, badrum kallas hemmaspa, garderoben blir en walk in 
closet och beige heter nu kaffe latte. Globalisering gör det möjligt för fler att resa och flytta till andra 
länder. Influenser och information om vad som pågår i världen är nu bara ett knapptryck bort i 
mobiltelefonerna.  
 
Den ljusa stilen 
Formgivare börjar använda naturliga material och färger som svart och vitt är vanliga. Armaturernas 
formgivning influeras av funktionalismens enkla och rena estetik samtidigt som postmodernismens 
individuella stil lever kvar. Glödlampan, som i stort sett varit dold sedan början av 1900-talet, blir nu 
synlig igen. Material som koppar och mässing är vanliga. Inspiration hämtas bland annat från Japans 
formspråk och kombineras med den nordiska ljusa stilen. 
 
Ljus i traditioner  
 
Halloween All Hallows Eve 
Halloween är en tradition med ursprung från Irland. Där firades de helgon som inte hade egna dagar i 
almanackan, den 1 november, allhelgonadagen. Kvällen före var allhelgonaafton, All Hallows Eve, där 
av namnet Halloween. När irländare invandrade till USA under 1840-talet tog de med sig högtiden 
och idag firas det även i Sverige. Seden är främst populär bland barn och ungdomar som klär ut sig till 
spöken, häxor och monster och frågar efter ”bus eller godis”.  
 
Vid Halloween antogs de döda återvända till de levandes värld och därför tändes eldar för att vägleda 
dem och för att skrämma häxor.  
 



 
 

De som var ute bar på lyktor av rovor utskurna till ansikten. Dessa kallades ”Jack ólanterns” efter 
smeden Jack som enligt sägnen varit för ond för att komma till himlen och inte heller släpptes in i 
helvetet eftersom han överlistat djävulen. Han lyste upp sin irrande färd med glödande kol i rovor. 
När Halloween kom till USA användes lättkarvade pumpor i stället.  
 
Advent 
Ordet advent är latin för ”ankomst” och anspelar på Kristus födelse. Advent infaller fyra söndagar 
före julafton och inleder det kristna kyrkoåret. Fram till reformationen på 1500-talet fastade man i 
Sverige under advent. Första advent markerar även att julen börjar närma sig. I bondesamhället 
innebar det att julgrisen slaktades och att julmaten började förberedas. Idag kan det innebära 
julfester och glöggfika.  
 
Adventsstjärnan blev populär i Sverige på 1930-talet. Stjärnan kommer från början från Herrnhut i 
Tyskland. Där tillverkade skolelever och lärare på 1880-talet pappersstjärnor belysta inifrån med en 
liten fotogen- eller oljelampa. Det sägs att inspirationen kom från de svenska stjärngossarna. 
Stjärnorna började senare massproduceras i hopfällbart skick och senare även elektrifieras. 
Stjärnan symboliserar Betlehemsstjärnan som ledde de tre vise männen till krubban och Jesusbarnet. 
Idag lyser stjärnorna ofta hela julen, inte bara vid advent.   
  
Ny dag (Nouruz) 
Nouruz är en högtid som betyder ”ny dag”. Det är en gammal tradition som har firats i över 2500 år. 
Nouruz startar vid vårdagjämningen, då solens centrum passerar gränsen mellan norra och södra 
himmelshalvan och dagen och natten är ungefär lika långa. Nouruz är en nyårshögtid som pågår i 13 
dagar. Det nya året och vårens ankomst firas av perser, kurder, afghaner, pakistanier, balucher, 
pashtuner, tadzjiker, azerer med flera. 
 
På årets sista dag infaller Eldfesten. Familj och vänner träffas då och tänder eldar som de hoppar över 
och säger en speciell ramsa, vilket ska symboliserar pånyttfödelse. Man vill ge bort sin bleka 
ansiktsfärg och i stället få eldens varma och friska färg.  Elden finns även symboliserad i de levande 
ljusen på festbordet.  
 
Valborg  
Valborg härstammar från Tyskland där man firade minnet av helgonet Sankta Walpurgis. Traditionen 
kom till Sverige under medeltiden. Förutom elden har även ungdomar, fest och vårvisor kopplats till 
högtiden. I Skåne, Blekinge och Halland gick ungdomar från gård till gård med sång och dans för att i 
utbyte få pengar till festligheterna.  
 
Elden har funnits med som ett inslag under valborg länge. I Tyskland trodde man natten mellan 
valborg och 1:a maj var natten då häxor flög till gamla offerplatser i sällskap med djävulen. För att 
hålla häxorna borta tände man eldar i det fria och gjorde oväsen. Seden spred sig till Sverige och idag 
tänds fortfarande valborgseldar runt om i landet. 
 
Midsommar  
Midsommar är en gammal tradition som hyllar växtligheten och sommaren. Från början kopplas 
seden ihop med Johannes Döparen vars dag infaller sig den 24 juni, den ursprungliga dagen för 
midsommar i Sverige. Traditionen med midsommarstång kom troligen från Tyskland på medeltiden.  
 
Midsommar och de ljusa sommarnätterna har kopplats ihop med magi. Övernaturliga väsen ansågs 
mer aktiva under midsommarnatten och växter hade magiska krafter. Därför var det lämpligt att 
under just midsommar plocka läkande växter eller nattens dagg som användes till medicin.  



 
 

Än idag lever detta vidare då många plockar sju eller nio sorters blommor under de långa och ljusa 
sommarnätterna för att sedan lägga dem under huvudkudden och drömma om den personen man 
ska leva sitt liv med.   
 
 
Ljusupplevelse – norrskensinstallation och ljusexperiment 
 
Vad är norrsken? 
Norrsken uppkommer när rymdpartiklar kolliderar med jordatmosfären. Partiklarna påverkas både av 
solen och av jordens magnetfält. Eftersom solens aktivitet varierar, påverkas förekomsten av 
norrsken. Under de senaste århundradena har solens aktivitet varit hög och möjligheten att se 
norrsken har därför varit stor. De som levde under senare delen av vikingatiden fick sannolikt inte 
uppleva norrsken eftersom solens aktivitet var låg då. Samma gällde under 1600-talet.  
  
Var finns norrsken? 
Norrsken syns tydligast i nordliga områden men kan också upplevas på sydliga breddgrader. 
Det latinska namnet på norrsken är Aurora borealis. Samma fenomen kan uppträda på södra 
halvklotet och kallas då Aurora australis. Det gemensamma namnet är Polarsken.  
 
Tusenårig norrskensforskning  
Filosofen Aristoteles (384-322 f.Kr) menade att norrsken uppstod när de övre luftlagren trycktes ihop 
och tog eld. På 1200-talets mitt beskrivs norrsken i den norska skriften Konungaspegeln. Man 
föreställde sig att jorden var platt och jordskivan omgiven av hav och haven omgivna av eldar. När 
eldarnas sken blev så starkt att det speglade sig i havet uppstod norrsken. I Konungaspegeln 
förklarades även norrsken med att det kom av all frost och is på Grönland.  
 
Modernare forskning 
Sedan 1700-talet har man sökt en vetenskaplig förklaring. Den svenske astronomen Anders Celsius 
(1701-1744) ägnade norrskenet stort intresse, särskilt efter att ha sett ett norrsken över Ystad i 
september 1732. Han och hans medhjälpare kom norrskenets elektromagnetiska natur på spåret. 
Under 1800-talet tävlade nationer om att först hitta gåtans lösning och flera olika teorier såg dagens 
ljus. Det skulle dock dröja till mitten av 1900-talet och den moderna rymdforskningen till dess att 
fenomenet kunde ges en välunderbyggd vetenskaplig förklaring. 
 
Norrsken ett tecken? 
Människor tycks alltid ha fascinerats av norrskenet och sökt förklara det. Norrskenet kunde uppfattas 
som ett dåligt omen – som tecken på kommande faror och hot. Norrskenets skiftande färger och 
former användes också som väderspåmärke. Några menade att norrskenet också gav ifrån sig ett 
fräsande ljud. Under 1800-talet beskrevs norrskenet i resehandböcker och presenterades som något 
som turisten borde se och uppleva. Idag har det blivit en stor turistmagnet och särskilda 
norrskensresor arrangeras. Till och med särskilda norrskenshotell har byggts.  
 
Visa respekt 
Bland människor som levt långt norrut i Norden och i det arktiska området ansågs norrskenet vara 
något som man skulle möta med respekt. Det fanns olika föreställningar knutna till norrskenet. I den 
inuitiska föreställningsvärlden kunde norrskenet vara anknutet till tankar om dödsriket och de dödas 
själar. I den samiska traditionen berättas om hur man borde uppföra sig vid norrsken. Det ansågs 
riskabelt att härma, vissla eller uttala sig hånfullt om norrskenet. Att respektlöst jojka norrskenet 
ansågs direkt livsfarligt.  
 


