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Jag ville göra föreställningsljus utan el,
kablar och strålkastare utomhus,  
tillsammans med det naturliga ljuset.
Det fick jag möjlighet att göra sommaren 
2019 i slottet Krapperups park,  
i vandringsföreställningen Naturen vet 
med Alla Tiders Teater.
Denna bilderbok kommer beskriva det 
arbetet.

Välkomna att hänga med…
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Jag blev väldigt inspirerad av Alla Tiders 
Teaters föreställningsidé, att göra en
föreställning som utgår från naturen. 
Det var viktigt att naturen skulle ha  
huvudrollen och människornas möte och 
vistelse i den. Föreställningsljuset skulle 
göras i samklang med det naturliga ljuset 
och helt utan direktverkande el.
Jag sökte projektbidrag för att genomföra 
ett föreställningsljus utan el och fick
beviljat medel från Konstnärsnämnden. 
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Det av mig skapade ljuset utan el, sköttes 
av de medverkande skådespelarna. 
Två guider ledsagade publiken under hela 
föreställningen.  
De höll varsin lykta (en dynamodriven med 
varmt dagsljusfilter och en fotogenlykta). 
Dessa gav grundljuset till varje scen och 
lyste endast upp det nödvändigaste, så 
som de agerandes ansikten och gester.

                7



          8



De medverkande skådespelarna lärde sig 
att både ge ljus åt andras scener och
själva söka ljuset i sina scener, på ett fint 
sätt. 
Beroende på scenens karaktär och
rumsliga omfattning, användes ibland
ytterligare dynamo- och fotogenlyktor för 
att förstärka grundljuset.
Här i denna scen är det ytterligare två
fotogenlyktor som lyser upp bordsytan där 
saft av älggräs tillagas.
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Föreställningen spelades under en vecka i 
början av juli, sommaren 2019. 
Den började klockan 21.30 och slutade 
kring 23.00.
Det blev då mörkare och mörkare och här 
är vi cirka halvvägs in i föreställningen. 
Linné och hans trädgårdsmästare lyses 
upp av två ljusbärare som följespottar.
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En scen i föreställningen gick under
namnet Kvällens gäst. Varje kväll fram- 
förde olika personer ett musikstycke.  
Ljuset bestod av en japansk papplykta som 
var ett grundljus. Vi var också tvungna att 
förstärka med en fotogenlykta.
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Publiken blev ledsagade av de två 
lyktbärarna, in i det vi kallade för Mörka 
hörnet. 
Vägen dit gick genom en knotig snårskog 
av rhododendronbuskar. 
Väl där stod Linné och hans trädgårds-
mästare och diskuterade Linnés lärjungar.
Scenen lystes endast upp av de två 
lyktbärarna.
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Det flesta av Linnés lärjungar gick en 
ohygglig död till mötes i tropiska fjärran 
länder. Ett par av dem dyker upp som
vålnader i föreställningen. 
På denna bild ser ni en av dem. Han lyser 
själv upp sitt ansikte med hjälp av en
liten dynamodriven ficklampa med kallt 
LED-ljus. Hans egen hand fungerar som 
bländskydd. 
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I denna i övrigt mycket mörka scen, föll ett  
starkt och koncentrerat, kallt ljus på
skådespelaren ansikte, när han läste ur
Mörkrets hjärta. 
Omkring honom i fonden, glimmade det 
som skulle föreställa gröna lysmaskar. Det 
blev skrämmande och effektfullt.
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Paret i denna scen är endast upplyst med 
hjälp av en mobiltelefon på en selfiepinne.
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Här är en mys- och läshörna mitt i skogen. 
I denna scen är berättaren, som sitter i 
länsfåtöjen endast upplyst av ett dynamo-
drivet varmt ljus som är monterat i
golvlampans skärm. 
Elsladden med kontakten ligger löst på 
marken, som en orm.
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Här sitter Linné. Han skriver och 
summerar sin dag i Krapperups park. 
Linné är belyst med hjälp av en vevlykta 
och två fotogenlyktor.
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Denna älvdans över ängen tog hjälp av det 
lilla naturliga ljus som fanns kvar i  
sommarkvällen.  
Med hjälp av vita vimplar gjorda av tyll, 
förstärker skådespelarna detta.  
Längst upp i backen står det ytterligare två 
skådespelare och viftar med större vimplar. 
De är dessutom belysta av två solcells- 
drivna kalla LED- ficklampor.
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Detta är Alla tiders Teaters café där  
vandringsteatern började och slutade. 
Även den är bara belyst av ljus utan el. 
Slingor med solcellsdrivna lampor 
skapade rummet. I övrigt var det värme-
ljus på borden och fotogen- och dynamo-
drivna lyktor som lyste upp vid  
utskänknigsbordet. Där serverades det 
bland annat granskottste och kakor
kryddade med örter.
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I denna del av bilderboken vill jag berätta 
och visa vilken utrustning jag använde. 
På den här bilden syns alla hjälpmedel 
som användes, upplagda på ett och  
samma bord.
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Jag höll en workshop för att ta fram ljuset 
till föreställningen. Den hölls med medlem-
marna i Alla Tiders Teater i Krapperups 
park.
Vi gjorde även många tester ute i det gröna 
med lösningar utan elljus. 
När vi var i skogen skapade jag en ljus-
utan-el-palett. 
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Grundljuset bestod av två stycken följe-
spotar, en dynamodriven LED-lykta som 
var varmljusfiltrad och en fogenlykta. 
Båda lyktorna hade bländskydd och de var 
monterade längst ute på en lång pinne.  
Lamporna sköttes av två guider som följde 
med under hela föreställningen.
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Ljuset till scenen Kvällens gäst bestod av 
en japansk lykta med två stycken dynamo-
drivna ficklampor inuti.  
För att förstärka ljuset till denna scen var 
det alltid med en skådespelare med  
fotogenlykta i handen.
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I denna mörkaste scen i Naturen vet så var det 
viktigt att ha ett så koncentrerat ljus som
möjligt. Linnés vålnadslärljunge lyser upp sig 
själv med en liten dynamodriven ficklampa med 
kallt LED-ljus. Hans hand fungerar som bländ-
skydd och barn-door. Skådepelaren som läser 
ur Mörkrets hjärta är upplyst av en dynamo-
driven ofiltrad kall LED-lykta med barn-doors 
av Black wrap. Den sitter på lyktpinnen som 
hölls av en lyktbärare. Det ger ett smalt spalt-
ljus rakt framifrån. Bakom honom i buskarna 
har vi lagt ut små glödpinnar som påminde om 
gröna lysmaskar.
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Denna scen är ljussatt med en hängande 
dynamo-driven LED-lampa som är 
monterad inne i den vanliga golvlampan. 
Ljuset har värmts upp genom ett ljusfilter, 
Lee 154.  
I detta ljus kunde skådespelaren lätt läsa 
sagan i boken.
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Den vita textilen i denna scen, var monterad 
på pinnar. Det blev till vimplar som tog upp 
det lilla naturliga ljus som alltid fanns kvar 
uppe på den stora öppna 
platsen. Det var de så kallade Hopporna i 
form av sex skådespelare som dansade med 
dessa vimplar. De hade två vimplar var. De 
möttes uppe i backen av två andra skåde-
spelare som hade två större vimplar. Dessa 
var dessutom belysta med hjälp av solcells-
drivna ficklampor med barn-doors i form av 
en fasttejpad papprulle. 
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Tack till Alla Tiders Teater 
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Denna bilderbok beskriver hur jag,  
Åsa Wirling gjorde föreställnings- 

ljus till Alla Tiders Teaters 
vandringsföreställning NATUREN VET,  

i Krapperups slottspark sommaren 2019. 
Eftersom jag är en bildmänniska 

är det mest med bilder jag berättar.


