UTSTÄLLNING

Polar

En av Naturhistoriska riksmuseets fasta utställningar,
Polartrakterna, har fått en radikal ansiktslyftning.
Från en gråmurrigt odramatisk miljö ses nu både Arktis
och Antarktisrika djurliv i ett effektfullt, luftigt ﬂödande ljus.
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premiär
TEXT SUSANNE HELGESON

›

FOTO ULF CEL ANDER

Bland sälar, valar, myskoxar
och pingviner ses stora ögon och
hörs ömsom glada utrop, ömsom
underfundiga frågor. Naturhistoriska
riksmuseets nya Polarutställning
sjuder av liv, främst i form av vetgiriga lågstadieklasser. Trots islandskap, fullt av snö och mycket blått
ljus är det en varm stämning i den
cirka 700 kvadratmeter stora utställ-

ningen i två plan. En av världens
största i sitt slag, pedagogiskt byggd
med Arktis, Nordpolen, där uppe
och Antarktis en trappa ned, som i
sydläge. Och det är lätt att ryckas
med i barnens fascination – mellan
de gigantiska valskeletten visas ﬁlmklipp med till exempel en grupp
kaskelotvalar som sover ”stående”
och fullkomligt oemotståndliga, ›
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FAKTA
PROJEKT
Polartrakterna, Naturhistoriska riksmuseet
BESTÄLL ARE
Mats Remnestål, Naturhistoriska riksmuseet
LJUSDESIGNER
Michael Hallbert LjusDesign AB,
MATS REMNESTÅL
OCH MICHAEL HALLBERT

Michael Hallbert
ARKITEKT
Tengbom arkitekter,

› tumlande pingvinungar. Att betrakta
ett gapande valskelett fullt av krillsilande barder för tankarna direkt
till Kapten Ahab i Moby Dick. Och
att stå öga mot öga med en isbjörn,
om än uppstoppad, är faktiskt en
mäktig upplevelse. En isbjörn som
hade oturen att drunkna efter att ha
träffats av en bedövningspil när den
skulle märkas. Och både myskoxar
och polarvarg samlades in under
Adolf Erik Nordenskiölds Vega-expedition 1879. Så publiken har kort
sagt mycket att tacka 1800-talets
svenska polarforskare för.

VALSKELET TEN SYNS TYDLIGT
från hela utställningen då dem avtecknar
sig mot den bakbelysta fonden.
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DRAGPLÅSTER
Att jämföra den nyöppnade ljust
luftiga och stundom dramatiskt ljussatta polarutställningen med den
gamla går knappt. Från en relativt
ospännande gröngrå, undangömd
vrå till ett av museets riktiga dragplåster. Mycket tack vare ljuset,
signerat Michael Hallbert.
– Den tidigare utställningen rustades upp 1989 och var rätt bedagad
när jag ﬁck uppdraget innan jul förra
året. Det roligaste var att jag både
har egna barndomsminnen från den
här miljön och har upplevt den med ›

Josef Zetterman och Linn Sylvan
ELKONSULT
BWB Elkonsult, Jonas Welander
ELENTREPRENÖR
Elcentralen, Kjell Liljeberg
DEKORMÅL ARE
Jean-Louis von Dardel
LEVERANTÖRER
Philips Ljus AB, BISLight AB,
Fergin AB, Markslöjd AB, Fox Design AB,
Stockholm Lighting Company,
Masterlite AB, Flux AB och Luxlight AB
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BELYSNINGEN ÄR MONTERAD
i teknikutrymmet ovanför dioramorna.
Det kallvita allmänljuset kompletteras
med varmvita LED-spottar. De snedställda
skärmarna ovanför med relief av isberg är
belysta med kallvita och blå diodarmaturer.
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DJUREN I GL ASMONTRARNA
är belysta med diffust ljus uppifrån och diskreta
LED-armaturer monterade på skenor.

8

LJUSKULTUR 1 / 11

UTSTÄLLNING

” Som gammal teaterljussättare är det
intressant att få dramatisera miljöerna
i de gamla dioramorna – glasmontrarna
med uppbyggda landskap.”

EN RYTANDE ELEFANTSÄL på nära håll känns gigantisk.

L AMPORNAS EFFEKT är inte mer än 1 watt.

› mina egna barn. Det 19 meter långa
blåvalsskelettet är lika imponerande
nu som då. Och som gammal teaterljussättare är det intressant att få
dramatisera miljöerna i de gamla
dioramorna – glasmontrarna med
uppbyggda landskap, berättar
Michael och beskriver projektets
ambition som att skapa dels intresse
för den rika faunan på polerna dels
en attraktiv miljö där de många
hundraåriga klenoderna i form av
alla uppstoppade djur kom till sin
rätt. Hans egen ambition var att få
helheten att upplevas som så ljus
som möjligt.
LED OCH LYSRÖR
– Tillsammans med Tengboms
arkitekter, dekormålaren Jean-Louis
von Dardel och bwb Elkonsult lyckades vi skapa en både spännande
och pedagogisk miljö med lång hållbarhet, säger han och tillägger att ›
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” Jag bestämde i ett tidigt skede för att
bara arbeta med LED och lysrör eftersom
energieffektivitet är viktigt för en utställning
som står och går dagarna i ända.”
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VALSKELET TEN
upptar en stor del av
utställningen. Den 50
meter långa fonden
är bakbelyst med kallvita diodnät så att de
framträder som belysta
siluetter. LED-spotlights
monterade i två plan
ger skeletten en spännande form med ljus och
skuggor. De infärgade
blå lysrörsarmaturernas
uppgift är att jämna ut
kontraster och ge alla
skuggpartier ett svagt
havsblått ljus.

ARKITEKTUR
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› han i ett tidigt skede bestämde sig
för att bara arbeta med led och
lysrör eftersom energieffektivitet är
viktigt för en utställning som står
och går dagarna i ända.
– Det är faktiskt första gången
jag har varit så konsekvent. Utöver
energiåtgång tål varken djuren eller
viss teknik, som den interaktiva
stationen i ett Ipad-liknande storformat, varken uv- eller ir-strålning.
Annars kanske jag skulle arbetat
med ﬁberoptik, men då med andra
ljuskällor. Och jag ﬁck nyligen veta
att utställningen idag bara drar 40
procent energi i jämförelse med den
gamla och upplevs ändå som ljusare,
berättar Michael Hallbert nöjt.
STJÄRNHIMMEL
OCH MYCKET BLÅTT
Det som möter besökaren, och som
upplevs från utställningens alla vinklar, är den blå oceanen på fonden
bakom de stora skeletten. Skapad av

en 50 gånger sex meter stort tyg
med ett tryckt undervattensmotiv.
Bakbelyst med hjälp av ett led-nät
av vita dioder som ger ett jämnt ljus.
Ljusnätet har dragits in mot väggen
längst ned, vilket ger effekten att
man anar diodernas ränder överst,
likt solens strålar, men ger ett jämnt
ljus på resten av ytan. Michael
Hallbert har också förstärkt den blå
vattenkänslan genom att belysa
fonden med infärgade lysrör i blått.
Det ljuset bidrar även till att binda
ihop fonden vars mitt utgörs av den
stora ﬁlmduken inför vilken en liten
amﬁteater är uppbyggd där barnen
sitter som trollbundna. Den blå
känslan förstärks ytterligare av
trappornas orienteringsljus – i blått
naturligtvis.
Diodlamporna i taket bildar
ett slags effektfull stjärnhimmel.
Antingen fast dikt eller i skenor,
ömsom 10, ömsom 17 watt och
genomgående i varmvitt. För att

ytterligare ”ljusa upp” utställningen
har en tidigare träfärgad, snedställd
skärm som löper runt taket nu klätts
i vit ﬁlt, med isberg i relief, och belysts.
De olika dioramorna, där olika
scener ur polarlivet byggts upp,
är en blandning av nya, gamla och
ommålade. Det är här en stor del av
dramatiken på utställningen utspelas.
Rytande sjölejon, rytande elefantsälar och fåglar som slåss om en bit
mat. Led-ljusspotar från sidorna
både fokuserar och förhöjer spänningen, lysrör ovanifrån. Dessa
skådespelsmontrar, liksom de mindre
med endast djur, är också hermetiskt tillslutna för att hindra skadedjursangrepp på de uppstoppade
polarvarelserna.
– Utöver fonden var en av dioramorna det svåraste i uppdraget. Jag
var tvungen att belysa de lågt ﬂygande
fåglarna underifrån genom ”vattenytan” för att undvika oönskade ›

” Det är faktiskt första gången jag har varit så konsekvent. Utöver energiåtgång tål varken djuren eller viss teknik, som den interaktiva stationen
i ett Ipad-liknande storformat, varken UV- eller IR-strålning. Annars kanske
jag skulle arbetat med fiberoptik, men då med andra ljuskällor.”

FILMVISNING.
Gradäng med sittplatser
där besökarna kan titta på
film från polartrakterna.

INFÄLLDA små LED-lampor belyser trappstegen.
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” Bland annat fick
jag beröm av en
polarforskare för
några bitar av
gjuten akrylplast
som jag tillverkat
och monterat under
lysrören infällda
i takbalkarna – de
liknade verkligen
packad is.

MONTRAR OCH DIORAMOR.
Ljuset i alla montrar och dioramor går att
reglera. Nivåerna är anpassade för att ge en
bra balans mot det allmänljus man vistas i.

› skuggor. Det skulle balanseras mot
ljuset under vattnet som skapades
med hjälp av infärgade blå lysrör.
Men det blev bra till slut, säger
Michael.
På det undre planet ﬁnns olika
klimatstationer där nya fakta inom
polarforskningen delges.
– Det är viktigt att komma ihåg alla
forskare som jobbar på museet som
dessutom varit till hjälp beträffande
en del detaljer som färgen på is och
huruvida ljuset överensstämmer med
verkliga förhållanden. Bland annat
ﬁck jag beröm av en polarforskare
för några bitar av gjuten akrylplast
som jag tillverkat och monterat
under lysrören infällda i takbalkarna
– de liknade verkligen packad is,
säger Michael Hallbert.
Enligt projektledaren på Naturhistoriska riksmuseet, Mats Remnestål,
togs beslutet om att ge utställningen
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en rejäl ansiktslyftning av många
skäl.
– Belysningen var nedgången
och en pedagogisk tråd saknades.
Vi ville uppdatera både fakta och
utställningen i stort. Den andades
verkligen 1980-tal – senaste gången
den gjordes om var 1989, samma år
som Tommy Nilsson vann Melodifestivalen, berättar han som ringde
Michael Hallbert och bad om hjälp.
FÖRSTÄRKA EN
BRA BERÄTTELSE
– Jag känner Michaels kvaliteter
sedan länge och vi kom överens om
att det vore väl konstigt om vi inte
skulle kunna skapa en ljus utställning.
Att förmedla ljuset, luften och rymden
som ﬁnns på polerna var viktigt.
Som arkitekt i grunden vet jag vilken
stor roll både ljus och form spelar
när det gäller att förstärka en bra

berättelse, menar Mats Remnestål
och tillägger att främst barnens
positiva reaktioner på den nyinvigda
polarutställningen är ett tecken på
att resultatet är lyckat. Då många
skolor använder museets utställningar
som utbildningsmaterial är barnen
den viktigaste målgruppen.
Michael Hallbert har tidigare
arbetat med utställningar för såväl
Arkitekturmuseet som skb, Svensk
Kärnbränslehantering. För de sistnämnda handlade det om slutförvaring av använt kärnbränsle där
utställningen är belägen 500 meter
under jord. Efter rundvandringen
och intervjun på Naturhistoriska ska
han tillbaka till kontoret och lägga
sista handen vid uppdraget för
Stockholms största traﬁkplats – där
e4:an möter e18 vid Kista. Ett möte
som Michael ska ge en identitet,
bland annat genom ljus. 앮
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AKRYLPL AST SOM PACKAD IS.
Här syns hur allmänljuset passerar
genom en akrylplast formad som packad is.
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