Bullen var en kreativ ljusdesigner, tekniker,
kollega, mentor, inspiratör och vän. Du som vill
förkovra dig inom ljus får den här boken gratis
för att jag vill hedra hans minne och hjälpsamma
anda - sprid den till alla som kan ha nytta av den.
Du kan stötta ljuskollegor genom att donera till
Bullen Awards som delas ut årligen.
Bullen Visionary Award
Ett pris för det unga, nya, vågade, oväntade
– till någon som är modig nog att göra det
oprövade
– som är nyfiken och hungrig, och vars passion
genomlyser designen i varje del av framträdandet
- Ett pris för den som vågar ta nya vägar, och som
är envis nog att driva igenom dem hela vägen
– till en person som vi en dag kan kalla Bullen
Bullen Lifetime Achievement Award
Ett pris för den som genom sin orubbliga tro på
det han/hon gör, har varit en bidragande orsak till
hur den Svenska teknikbranschen ser ut idag
– En person som har haft tro och tillit till nya talanger, och som har stöttat dom med sin kunskap och
sitt nätverk
– En person som har varit generös med sitt
vetande för att säkra tillväxten inom teknikbranschen i Sverige
– En person vars visioner har blivit standard för oss
som jobbar med lampor, högtalare och kablar
DONERA TILL
BANKGIRO 5764-0807 (Danske Bank) OCR 10058
LLB - Branschföreningen Ljud, Ljus och Bild
SWISH - 0704-888418 - Märk "Bullen Awards"

FÖRORD

Lite kunskap om ljus kan göra stor nytta i alla situationer där musik, människor eller föremål presenteras. En målmedveten tillämpning av ljus kan höja
behållningen av en konsert, understryka handlingen i en revy eller teaterföreställning, och skapa stämningar i en miljö. Det är inte komplicerat. All
ljussättning följer vissa grundläggande fysikaliska förutsättningar och regler.
Genom att känna till dessa grundläggande faktorer kan du lättare använda
ljus medvetet som ett konstnärligt eller funktionellt hjälpmedel i scensammanhang, vid ljussättning i offentlig miljö, när du arbetar med foto och film eller
när du belyser ditt hem. Den här boken är tänkt att hjälpa dig använda ljus på
det sätt du vill oavsett vilka förkunskaper du har. Rent tekniskt och teoretiskt
finns det en del saker du bör känna till. Rent konstnärligt finns inga rätt och
fel - bara olika uppfattningar.

VEM RIKTAR SIG BOKEN TILL?

Till dig som är i ett sammanhang där ljuset påverkar ditt resultat. Inom musik,
teater, revy, museum, utställning och underhållning. Till dig som är eller vill bli
scentekniker, scenograf, arkitekt, kameraman, regissör, skådespelare. I skolans aula. I offentlig miljö. För utställningar och museum. I skyltfönster. För
inredning. Till dig som arbetat många år med ljus och vill ha tillgång till en
sammanfattning. Till dig som arbetar med foto, video eller film. Till dig som
håller kurser i grundläggande ljusteknik för andra. Till dig som är nyfiken på
ljusteknik.

HUR ÄR BOKEN UPPLAGD?

Ljusteknik är både en uppslagsbok och en lärobok. Du skall kunna läsa varje
kapitel för sig eller flera avsnitt i följd. Varje kapitel börjar med en introduktion
och en ordlista över ord och termer som du behöver känna till för att förstå
texten och bilderna. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning.
Del 1 - El, Ljuskällor och utrustning
Första delen av boken är tekniskt orienterad. Den beskriver ljus, el och
utrustning, med inriktning på scensammanhang.
Del 2 - Ljussättning I Teorin
Andra delen handlar om grunderna i all ljussättning, det vill säga infallsvinklar,
färg, intensitet och rörelse.
Del 3 - Ljussättning I Praktiken
Tredje delen tar upp specifika sammanhang med praktiska exempel.
Del 4 - En del bra information
et finns en del information som kan vara bra att ha

Har du synpunkter på denna bok?
Hör av dig till ulf@ulfsandstrom.se
Bra synpunkter åtgärdas i nästa revision
Detta verk är skyddat av upphovsrätten
och får ej säljas helt eller delvis utan tillstånd från förlaget.
Det får spridas fritt utan vinstsyfte till förmån för Bullen Awards
Bullen var en ljusdesigner, tekniker, kollega, mentor, inspiratör och vän.
Jag har 2017 beslutat att i hans anda ge bort den här boken
till dig som vill förkovra dig inom ljus.
DU KAN DONERA TILL BULLEN AWARDS HÄR:
BANKGIRO 5764-0807 (Danske Bank) OCR 10058
LLB - Branschföreningen Ljud, Ljus och Bild
SWISH - 0704-888418 - Märk "Bullen Awards"

Alla revisioner av
Ulf Sandström
Tack för synpunkter:
Anders Larsson, SLF, DI - Korrektur
Bullen Lagerbielke, Avab - Korrektur
Gunnar Ewetz, AxelPhilip - Lampsocklar
Hans-Olof Karlsson, Osram - Ljuskällor
Jan Gouiedou - Korrektur
Joakim Wirén, Wiréns Scentextilier AB, Fonder & Slöjor
Johnny Lövgren, Malmö Högskola - Korrektur
Olle Ohlsson, Okero - Dimmers
Per Ekblad, PrimeTime - Rök
Rigg-Olle Jacobsson - Knopar
Thomas Mirstam, Dramatiska Institutet - Korrektur
Ulf Nielsen - Ansvarsfrågor El
Åse Persson, Prosit - Fonder & Slöjor
Urprungsförfattare Ulf Sandström & Björn Asplind
Fotografier: Ulf Sandström
Illustrationer: Ramon Zwartkruis & Ulf Sandström
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Del 1
Ljus, el &
utrustning
Måste du veta något om ljus
och el för att använda en
lampa?
Inte direkt. Men det underlättar
en hel del.
Dessutom finns det säkerhetsaspekter och ansvarsfrågor
som har med elektrisk
utrustning att göra som du bör
känna till om du tänker använda ljus i ett sammanhang där
andra vistas.

HISTORIK
LJUS
EL
LJUSKÄLLOR
STRÅLKASTARE
STATIV, TROSS & RIGGNING
LJUSREGLERING
EFFEKTER & PROJEKTIONER
FONDER & SLÖJOR
RÖK & PYRO

HISTORIK
Vi använder ljus i olika sammanhang. För funktionella ändamål. För att skapa
stämningar. För att framhäva eller dölja personer och föremål. För att skrämma bort vilddjur och onda andar. För att visa vägar och mål. För att imponera.
För att arbeta. Som underhållning i sig.
I Grekland under antiken använde man facklor för att ge ljus i skådespelen.
På 1600-talet använde man vaxljus på inomhusscener tillsammans med
stearinljus. Ofta placerades de i långa rader vid scenens framkant så att
skenet skulle falla på aktörerna.
På 1700-talet började man använda oljelampor, sedan gas. I slutet av 1800talet gjorde elektriska lampor entré på teatrar och scener. I och med att
belysningen blev elektrisk uppfann vi metoder för att reglera styrkan, så
kallade dimmers, och ljusbord för att styra dom. Idag använder vi även rörliga
lampor, video, rök och laser - och ljusborden är datoriserade - men principerna är samma.
Om du vill ha en mer detaljerad sammanfattning över vad som har hänt de
senaste åren och vad som troligen kommer att hända de närmaste 10 kan du
läsa kapitlet VAD ÄR FRAMTIDENS LJUSTEKNIK i slutet på boken.

Bilden till vänster visar moderniseringen av Drottningholmsteaterns stearinljusanläggning. Från början satt
stearinljus i hållare monterade på långa trästycken som gick att vrida in mot scenen, och på så sätt
reglerades ljusmängden. Ihop med dom vackra handmålade scenografierna kunde resultatet bli nog så vackert. Idag har man monterat fiberoptik i ljushållarna och låter ljuset passera vibrerande småreflektorer som ger
en stämning som liknar den gamla, fast utan brandrisken och med ett modernt ljusbord för styrning.
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VAD ÄR LJUS?
Synligt Ljus
Ultraviolett

Kosmiskt Gamma

Infrarött

Radio
Mikrovågor
Radar

TV UKV Kortvåg

Långvåg

Rött

Orange

Violett
Blått
Blågrönt
Grönt
Gult

Röntgen

Ögats känslighetsområde

Det finns olika teorier om vad ljus är. Fysiskt sett är ljus en form av elektromagnetisk strålning. Det finns många sorters strålning - du har säkert hört
uttrycken kosmisk strålning, infraröd strålning, mikrovågsstrålning med mera.
Detta är beteckningar på olika typer av strålning, beroende på våglängden.
Om du sätter in dessa på en axel efter våglängden ser det ut som på bilden.
All strålning är vågrörelse med olika våglängd. Det synliga ljuset har en
våglängd, som motsvarar 400-700 nm (nm är en förkortning av nanometer,
en nm = 1 miljarddels meter). Diagrammet visar att det är en väldigt liten del
av strålningsspektret som vi kan uppfatta med blotta ögat. Dessutom är ögat
riktigt känsligt enbart kring 510-610 Nm (grönaktigt ljus), vilket är ungefär en
fjärdedel av det synbara området. Trots detta kan ögat urskilja cirka 10 miljoner olika färgnyanser!

DEL 1 - Ljus, el & Utrustning
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VAD ÄR EL?
För att arbeta med ljusutrustning måste du med tanke på din och omgivningens säkerhet kunna en del om ellära. Ha alltid respekt för elektricitet!
I det här kapitlet ger vi en introduktion till vad el är. Vi presenterar formeln för
att beräkna effekt, och beskriver vad effekt, ström och spänning är. Vi förklarar olika typer av säkringar, enfas och trefas, likström och växelström, skyddsjord, kortslutning och vilken typ av kablar, kabelarea, du bör använda i
olika sammanhang. Läs gärna igenom hela kapitlet i en följd.
Elektricitet
Elektricitet är en energiform som vi bland annat använder för att driva elektriska apparater med. Bilar går oftast på bensin och elektriska apparater på
elektricitet.
Effekt
Den mängd energi som krävs för att driva en apparat kallas för effekt och
mäts i watt.(W). En 100 watts glödlampa kräver en elektrisk energi på 100
watt.
Effekten är resultatet av två beståndsdelar: Spänning (mäts i volt förkortas
V) och ström (ampere, förkortas A). Formeln för beräkning av effekt ser ut så
här: effekt (watt) = spänning (volt) x ström (ampere).
Den kan också skrivas så här:
P=UxI eller U = P/I eller I = P/U
Effekt = P
Spänning = U
Ström = I

EXEMPEL
I = Vilken stömförbrukning belastar vi säkringen med?
U = 230V
P = 2300W
2300 / 230 = 10 - Säkringen måste klara minst 10A

Spänning
Spänningens storlek är standardiserad för olika användningsområden: ca
230 volt i vägguttag i Europa, ca 110 volt i vägguttag i USA. Vi kan säga att
spänningen är en mätbar nivå som kan multipliceras med strömmen för att
räkna ut effekten (se formeln ovan).
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Ström

Eftersom spänningens storlek ofta är fast bestämd (exempelvis 230 volt i
vägguttag) varierar strömmen beroende på vilken effekt du vill få ut ur ett
uttag. För att driva en 100-wattslampa med 230 volt krävs det en ström på
cirka 0.45 ampere (I=P/U dvs 100/230). För att driva den i USA (dvs med
110 volt) krävs det en ström på cirka 0.90 ampere (I=P/U, dvs 1100/110).

Höjd
(spänning)

Vattenmängd per tidsenhet
(ström)

Du kan också likna
spänning och ström vid
ett vattentorn och en
vattenledning. Då motsvaras spänningen av
höjden på tornet och
strömmen av mängden
vatten som kommer
fram i vattenledningen.
Ju högre torn desto
högre vattentryck kan
det bli i ledningen (ju
högre spänning desto
högre effekt kan du
transportera via
elledningen).

Växelström & Likström
Vi kan framställa elektricitet i två olika former: Växelström och likström.
Växelström är lämpad för transporter över långa avstånd utan större energiförluster och används därför i fast strömförsörjning (exempelvis hushåll).
Likström är den form av elektricitet vi får från ett batteri.
I de flesta apparater som innehåller finelektronik omvandlas växelströmmen till
likström. Det är nämligen lättare att konstruera finelektronik för likström.

Säkringar

En säkring är en säkerhetsanordning som skall förhindra att explosion, brand
eller personskador uppstår som en följd av att ett uttag överbelastas.
Säkringen "släpper igenom" så mycket ström (ampere) som den är specificerad till. Ett uttag kan överbelastas om en apparat (eller summan av flera
apparater) som belastar uttaget drar mer ström än vad säkringen klarar, eller
om det uppstått ett fel i apparaten. Då löses säkringen ut och bryter strömmen.

DEL 1 - Ljus, el & Utrustning
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VARNING

När en säkring löser ut är detta ett tecken på överbelastning. Innan
du återställer säkringen bör du koppla bort all utrustning från uttaget.
En säkring får aldrig bytas ut mot en med ett högre amperetal. Du får
inte heller försöka laga den. Det kan leda till explosion eller brand.

Tabell
Vanliga säkringar och möjlig belastning vid spänningen 230V
Säkring		

6A		
10A		
16A		
25A		
35A		
50A		
63A		

Spänning		
230V		
230V		
230V		
230V		
230V		
230V		
230V		

Effekt		
1380W		
2300W		
3680W		
5750W		
8050W		
11500W		
14490W		

Färgmärkning
grön
röd
grå
gul
svart
vit
koppar

Tröga och snabba säkringar
En del elektrisk utrustning är "trög" i starten, exempelvis elektriska motorer.
För att starta från stillastående krävs det under den första sekunden en
enorm kraft. När den väl är i rörelse krävs betydligt mindre energi för att
driva den, även till höga hastigheter. Vi säger att det uppstår en "spik" eller
en "topp" vid starten. En sådan topp kan du kompensera för genom att
använda en "trög" säkring som tillåter korta överbelastningar vid start och
stopp. Utrustning som är känslig även för korta spänningstoppar bör säkras
av med "snabba" säkringar. Exempel på sådan utrustning är datorer. Tröga
och snabba säkringar ser likadana ut, förutom att en symbol eller text på
säkringen anger vilken sort det är.
Automatsäkring
En automatsäkring är en typ av säkring
som när den utlösts kan återställas och
användas på nytt. Detta är praktiskt i alla
sammanhang, och är idag den vanligaste
typen av säkring, även om äldre porslinsäkringar fortfarande förekommer.
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Skyddsjord

I hemmet finns två typer av väggkontakter: skyddsjordade och i äldre
bostäder ojordade. Skillnaden mellan dessa är att den jordade har två
metallbyglar för skyddsjord. Denna skyddsjord brukar i sin tur vara
ansluten till apparatens chassi och är till för att leda bort farlig spän
ning som skulle kunna komma ut till chassit om ett fel uppstår.

VARNING!

230V

Jord

230V
Jord

Skyddsjordat

Ojordat

Trefas

När vi talar om trefas menar vi en
starkströmskabel med tre separata
faser fördelade på fem ledningar: fas
1, fas 2, fas 3, nolla och skyddsjord.
Varje fas har en egen säkring. Det
finns två typer av trefas: stjärnkoppling och deltakoppling. I Sverige
används stjärnkoppling. Fördelen
med stjärnkoppling är att du kan få
ut 400V eller 230 V ur samma uttag.
På bilden ser du hur det fungerar.
Trefas används exempelvis för att
mata dimmers.

Stjärna

Delta

230V
400V

DEL 1 - Ljus, el & Utrustning
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Standardspänningen i Europa har höjts från 220/380V till 230/400V. Exempel:
Ett trefasuttag på 3x16 A kan du belasta med 3x3 680W, dvs, 11.040W.
Färgmärkningen på svenska kablar är ofta svart, svart med en vit linje samt
brun på de tre faserna. Nollan är blå. Skyddsjord skall vara grön/gul (OBS!
Den kan vara röd i gamla installationer). Gissa inte, be någon sakkunnig
hjälpa dig kontrollmäta.

Enfas

Spänningen mellan två faser är alltså 400V och kallas huvudspänning.
Mellan en fas och nollan får du så kallad fasspänning (enfas) på 230V.
Denna spänning används till belysning och bruksföremål, medan 400V
används till mer effektkrävande apparater som spisar, motorer, varmvattenberedare med mera. En fördel i belysningssammanhang är att du ur ett trefasuttag kan erhålla mer effekt ur ett uttag (3x230V) jämfört med enfas
(1x230V).

Kabelarea

Arean (snittytan) på en ledare i en kabel skall vara anpassad till den mängd
ström som kommer att passera i kabeln. Är arean för liten blir kabeln överbelastad vilket gör att den kan smälta och orsak kortslutning.
Tillåten belastning		
1380 W			
2300W			
3680W			
5.750W			

Säkring		
6A		
10A		
16A		
25A		

Erforderlig kabelarea
0.75mm2
1.5mm2		
2.5mm2
4.0mm2

Multikabel

Det finns olika sätt att fördela spänning i en teater eller på turné. Ett sätt är
att använda en så kallad multikabel. En multikabel är en kabel med 18 ledare
som kan ge 6st jordade grupper. Den här typen av multikablar har ofta speciella kontaktdon, av så kallad “Harting” eller “Socapex-typ”. En sådan multikabel bör vara CE godkänd om du skall använda den. Förväxla inte detta
med 6 enfaskablar som delar kontaktdon - det är inte godkänt.

Kortslutning

När du råkar få kontakt mellan två ledningar som inte skall vara i kontakt,
heter det att du har fått en kortslutning mellan dessa. Om du kortsluter ledningarna i en nätkabel kommer säkringar att gå eftersom belastningen blir
oändligt hög (inget motstånd). Se SÄKRINGAR.
14
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SAMMANFATTNING
Elektricitet
I ett vanligt vägguttag finns växelström. Spänningen i uttaget är ca 230V
inom Europa, ca 110V i USA. Effekten du kan belasta uttaget med är
beroende av hur mycket ström säkringen som säkrar uttaget klarar att släppa
igenom. Det finns en formel för att beräkna effekten: P = U x I.
De två stiften i ett vägguttag består av fas och nolla. Spänningen mellan dem
(230V) kallas för enfas. Uttaget kan vara jordat eller ojordat. Utrustning som
är försedd med skyddsjord skall alltid anslutas till jordade uttag. Ett vanligt
trefasuttag har fem stift, tre för faserna, ett för nollan och ett för skyddsjorden. Varje fas har sin egen säkring. Använd gärna en jordfelsbrytare som bryter strömmen om det blir ett elfel.
Ur ett trefasuttag som är stjärnkopplat kan du erhålla 3 x 230V mellan faserna och nollan, eller 3 x 400V mellan faserna. Det finns även en annan
variant, deltakoppling. Den är inte vanlig i Sverige (finns bl. a i Norge och
Spanien). Undvik att blanda stjärn- och deltakopplingar, det innebär fara för
utrustningen.
Det är viktigt att en nätkabel är dimensionerad för de effekter som ska transporteras i den, annars kan den smälta och orsaka brand eller kortslutning.

VARNING

Använd inte trasiga kablar eller felaktig utrustning – det kan leda
till dödsolyckor. Överbelasta inte vägguttagen – gör inga egna
ingrepp på säkringar. Ett så kallat motoruttag får endast användas
till motorer. Ett sådant uttag saknar nolla samt har jord kopplad
till chassiet. Det ser heller inte ut som en vanlig trefashandske.

Arbete under överinseende av elinstallatör
Varje anläggning skall kontrolleras före idrifttagning. Alla våra
ljusriggar betraktas som en elanläggning och så fort vi riggar om
så måste ”anläggningen”
kontrolleras. Lika så är det när vi
är på turné, då måste ljusanläggningen kontrolleras varje gång
den byggs.
Ansvaret för kontrollen ligger på
elinstallatören men brukar praktiskt delegeras till teknikern.
Följande arbete skall utföras av

elinstallatör med behörighet eller
tekniker som har kunskaper om
det arbete som ska utföras, och
då under överinseende av elinstallatör med behörighet och
som är anställd inom samma
företag och kan kontrollera att
arbetet eller installationen är rätt
gjord. Den behörige elinstalla
tören ansvarar för att yrkesman
nen/teknikern har de kunskaper
och färdigheter som erfordras:
1. Utförande, ändring eller reparation av fast installerad anläggn-
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ing (Med fast installerad
anläggning, avses en anläggning
där de ingående anläggnings
delarna är fast monterade eller
genom sin utformning eller uppställning inte kan flyttas under
sin användning) samt anslutning
och losskoppling av anordning
avsedd att fast anslutas till starkström
2. Utförande, ändring eller reparation av tillfällig anläggning där
arbete kräver verktyg.

15

LJUSKÄLLOR

Elektriskt ljus skapas i olika konstruktioner som kallas för ljuskällor. Ofta går
dessa även under samlingsnamnet glödlampor, även om många av dom inte
har en glödtråd - exempelvis urladdningslampor och lysrör. Genom att förstå
skillnaden mellan olika ljuskällor kan du påverka din driftekonomi, val av strålkastare, kvaliteten på ljuset och i viss mån färgen. Det finns lika många typer
av ljuskällor som användningsområden. Det här kapitlet handlar om de vanligaste typerna och deras egenskaper.
TÄNKVÄRT
Det som ständigt söks i en ljuskälla är låg värmeutveckling, hög färg
temperatur, lång brinntid, låg effektförbrukning och koncentrerat ljus. Den
idealiska ljuskälla att bygga en armatur runt skulle vara helt rund, stor som
ett knappnålshuvud och inte avge någon värme alls. Det ljuset skulle vara
lätt att reflektera och rikta genom ett linssystem med så få förluster som
möjligt. På senare år har många nya ljuskällor utvecklats, som alla är varianter på de ljuskällor som räknas up här. Till exempel keramiska lampor (CDM )
är varianter på urladdningslampor fast med längre brinntid och lägre värmeutveckling.
16
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Brinntid
En lampas brinntid är den av
tillverkaren uppskattade medellivslängden på lampan. Brinntiden anges
i timmar. Stötar, vibrationer, spänningsvariationer och temperatur är
några faktorer som kan påverka brinntiden. Brinntiden står i direkt relation till ljusutbytet, ett högt ljusutbyte
betyder ofta en kort brinntid och
tvärt om. I scensammanhang kostar
vissa ljuskällor flera tusen kronor då
är det viktigt att hålla rätt på brinntiden och inte låta dom vara tända i
onödan. En lampa som dimmas en
aning får mycket längre brinntid, se
tabellen nedan.
Effekt
En ljuskällas effekt är ett mått på hur
mycket energi den förbrukar när den
matas med full spänning. Effekten
anges i watt. Detta säger inte hur
starkt en ljuskälla lyser (ljusstyrkan),
eftersom ljuskällor har olika effektförbrukning i förhållande till ljusutbyte.
Du kan läsa om effekt i VAD ÄR EL?.
Färgtemperatur
Färgtemperaturen är ett mått på
"vitheten" hos ljuset från en lampa.
Den anges i måttenheten kelvin (K).
För ögat betyder en högre färgtemperatur ett vitare ljus. Dagsljus ligger

på cirka 5500 kelvin (vilket upplevs
som vitt) medan ljuset från en glödlampa är ca 2700 kelvin (något
rödare). Färgtemperaturen är en
viktig faktor i all ljussättning. Oftast
vill du undvika att blanda ljuskällor
med olika färgtemperatur. Foto och
filmutrustning kan vara oerhört känslig för skillnader i färgtemperatur.
Lux
Måttenhet för belysningsstyrka. Man
talar ibland om Candela som avser
ljusflödet i en bestämd riktning från
ljuskällan, eller Lumen, som avser
det totala ljuset som strålar från en
ljuskälla. Se VIDEO, FILM &
FOTO I SCENLJUS.
Ljusutbyte
En lampas ljusutbyte är ett mått på
hur mycket ljus som lampan ger i
förhållande till inmatad effekt (Watt).
Sockel
Sockeln är den del av ljuskällan som
passar infästningen i armaturen. Det
finns många olika typer av socklar.
Sockelns konstruktion medverkar
bland annat till att glödtråden hamnar rätt i strålkastaren samt att tillräcklig kontaktyta finns i förhållande
till effekten. LCLmm är ett mått som
definierar glödtrådens placering i
förhållande till lampans sockel.

Tumregel 		

5% överspänning

5% Underspänning

Det kan vara intressant		
att se vilken skillnad 5%		
över- eller underspänning
ger för en ljuskälla.		

50% livslängd
15% Högre ljusflöde
8% Högre effektförbr.
2% Högre färgtemp.

200% Livslängd
15% lägre ljusflöde
8% lägre effektförbr.
2% Lägre färgttemp
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produktKatalog

Ordlista -Ljuskällor
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Vanlig glödlampa

I en del äldre strålkastare
används en kraftigare variant av en vanlig "hushållsglödlampa". Glödtråden
är av grundämnet volfram
och i lampan finns en gas
blandning av Argon och
Kväve. När du släpper
ström genom tråden så att
den glöder frigörs volfram
partiklar som förångas och
bildar en svart beläggning på insidan av glaset. Detta ger ett gradvis sämre
ljusutbyte under lampans livslängd (brinntid). En nackdel med glödlampor är
att de är stora när de konstrueras för höga effekter (för att klara värmen).
Färgtemperaturen på en glödlampa ligger runt 2700 Kelvin, vilket är ganska
"rödaktigt".

Halogenlampor

I halogenlampor har argon
& kvävegasblandningen
bytts ut mot halogengas,
vilket medför en mängd
fördelar. När partiklarna
som förångats från
glödtråden reagerar med
halogengasen bildar de ett
kretslopp där större delen
av partiklarna återvänder till
glödtråden. Halogenlampor har därför ett konstant ljusutbyte under hela livslängden. Ännu viktigare är att halogenlampor är mindre än glödlampor, har
högre färgtemperatur (ca 3200 Kelvin) och ett högre ljusutbyte. Dessa
fördelar har gjort halogenlampan till en av de vanligaste i scensammanhang.
TÄNKVÄRT
Halogenprocessen upphör när du reglerar lampan under 70% av den normala driftspänningen. Då fungerar lampan som en vanlig glödlampa. Om
detta sker under en längre tid bildas en svart beläggning i glaset även i halogenlampan. Ökar du till 100% kommer halogenprocessen igång igen och
"sotar rent" glaset. Låter du en halogenlampa lysa för svagt en längre tid
utan att sota rent, kommer den eventuellt att förstöras.
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Lågvoltslampor

En lamptyp som finns i både
glöd och halogenutförande
är lågvoltslampan. Genom
att kombinera låga spänningar med höga strömmar kan
man använda en kortare
glödspiral, och därmed en
mycket liten ljuskropp, vilket
ger små och lätta strålkastare. Nackdelen med lågvoltslampor är att de kräver
transformatorer som ofta är utrymmeskrävande i sig.

Urladdningslampor

Urladdningslampor saknar
glödtråd. Mellan två stift
genereras en ljusbåge med
hög intensitet genom en
urladdningsprocess. Du får
ett mycket högt ljusutbyte
och en hög färgtemperatur
runt 5 500 Kelvin, vilket
motsvarar dagsljuskaraktär.
Nackdelen med urladdningslampan är att den inte
kan regleras på ett enkelt sätt. Dessutom måste den ha en barlast (upptändningsaggregat) som reglerar upptändning och drift. Barlasten är i de flesta fall
både stor och tung. Till lampans egenskaper hör att den har en viss upptändningstid innan processen blir konstant. Vissa lampor har en kombination
av "intelligent" barlast och urladdningslampa, som gör att den kan släckas
och tändas direkt, utan att den behöver svalna först. Detta kallas ofta för Hot
Restrike.
Urladdningslampor används ofta i rörligt ljus, större följestrålkastare samt film
och effektprojektorer. Inom film/foto/video föredras urladdningslampor för den
höga färgtemperaturens skull.
Det finns mängder av urladdningslampor med olika gastyper och egenskaper.
Ofta ger gasblandningen i lampan namn åt lampan. En vanlig urladdnings
lampa i följestrålkastare är HMI-lampan (Heavy Metal Iodine).
DEL 1 - Ljus, el & Utrustning
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Lysrör

Lysrör har länge använts som
arbetsbelysning samt för att
lysa upp stora utrymmen som
hangarer, gymnastiksalar eller
mässhallar. Anledningarna är
att lysrör ger högt ljusutbyte,
hög färgtemperatur, har lång brinntid och låg värmeutveckling. På senare tid
har lysrör även börjat användas som ljuskälla i tv- och filmstudios samt för
fotografering. Dom monteras då i ramper och kallas ibland för "softlights"
eftersom dom ger ett oerhört mjukt ljus som kan hålla en hög färgtemperatur, vilket är intressant för filmsammanhang. Det finns softlights som kombinerar fyra lysrör, vitt, rött, grönt och blått, och som kan användas som en
gigantisk färgväxlare med tusentals nyanser.
Lysrör är en slags urladdningslampa bestående av gasfyllda rör utan
glödtråd. Ett litet tänddon (drossel/glimtändare) som är kopplat parallellt
över elektroder i varje ända av röret skapar en "ström" som flyter genom
gasen i röret. I den här strömmen som sker genom kvicksilvergas uppstår en
primärvåglängd 253.7 nanometer (kortvågig strålning) som blir synlig tack
vare ett lyspulver i glasets insida. Olika pulver ger olika färgat ljus (varmt,
kallt, färgat) som sprids genom lyspulvrets sammansättning. Se FILM.
Flimmer och dimning
Det finns lysrör som går att dimma, men inte alla sorter och definitivt inte
med alla typer av dimrar. Dessutom ger lysrör ett "flimmer" som kan vara
störande i en arbetsmiljö, och som syns när du filmar. Idag finns det lysrör
med avancerad elektronik som gör att du kan få både flimmerfria och dimbara lysrör. Många har dimmerelektroniken i armaturen.

ÖVERKURS - Lysrör
I ett lysrör med transparant glas kommer dom korta våglängderna ut och kan
döda eller skada bologiska mekanismer, exempelvis bakterier. Den typen av
lysrör används ibland för att desinfektera lärkarutrustning. Det finns speciella
lysrör för solarier, UV-ljus osv.
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LED lampor

Lampor som bygger på kraftiga lysdioder
är den nyaste ljuskällan som sprider sig
enormt. Dom starka lysdioderna ger nya
möjligheter med en fantastisk livslängd,
otroligt kompakta armaturer och en
ljuskälla som är okänslig för stötar, kemikalier och vätska, och som kan användas
för färgmixning. Idag används LEDlampor som ljuskällor för scenljus, trafikljus och dekorationsbelysning.

SAMMANFATTNING - Ljuskällor
Vanliga glödlampor används företrädesvis i äldre strålkastare och ramper (se
strålkastare). Halogenlampor och lågvoltslampor är vanligast i strålkastare av
olika slag då de är små, har relativt hög färgtemperatur (3200 Kelvin) och ett
högt ljusutbyte. Urladdningslampor har ett högt ljusutbyte och hög färgtemperatur men går inte att reglera och används därför oftast i följestrålkastare,
rörliga lampor och projektionsapparater samt till film/foto/video. Lysrör har
hög färgtemperatur och lång livslängd, men går inte att samla och rikta. De
används därför oftast till arbetsbelysning, eller i tv-studios som lättningsljus.
LED ljuskällor används där man vill ha mekaniskt okänsliga ljuskällor med oerhört lång brinntid men kanske inte så högt ljusutbyte.
Om vi sammanställer detta i en tabell blir det ungefär så här
Effekt
200W
200W
200W
50W
1W

Lamptyp
HMI (urladdning)
Halogen
Glöd
Lysrör
LED

Ljusutbyte
16.000 Lumen
6.000 Lumen
3.000 Lumen
5.000 Lumen
25 Lumen

Färgtemperatur
5000 Kelvin
2.800-3400 Kelvin
2700 Kelvin		
2700-6500 Kelvin
4700-6500 Kelvin

Brinntid
1000 h
50-4000 h
1000 h
16.000 h
50.000-100.000 h

VARNING

Tag aldrig direkt på en glödlampa. Fett från huden fastnar på lampan
och gör att avkylningen försämras. Detta minskar lampans livslängd
avsevärt. Ofta följer det med en liten plastpåse eller ett kartongrör i
förpackningen. Använd detta så att du inte behöver ta i glaset för
att montera lampan. Glödtråden i en varm lampa vibrerar lätt
sönder. Var försiktig när du flyttar den.
DEL 1 - Ljus, el & Utrustning
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STRÅLKASTARE

När du vill belysa något behöver du en strålkastare eller armatur som samlar
ljuset från glödlampan och riktar det där du vill ha det. I det här kapitlet går
vi igenom de vanligaste strålkastarkonstruktionerna. En strålkastare har tre
grundläggande beståndsdelar: glödlampa, reflektor samt eventuella linser.
Olika konstruktioner påverkar ljuskäglans form och karaktär för olika
ändamål. Även om vi här utgår från strålkastare för scensammanhang är det
samma principer i alla typer av strålkastare och armaturer.
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Ordlista - Strålkastare
Lins
En lins samlar eller sprider ljus beroende på hur den är utformad. I strålkastare används linser oftast till att samla ihop ljuset från glödlampan och reflektorn. En strålkastare kan ha flera linser.
Reflektor
En reflektor har en speglande yta som fångar upp det utspridda ljuset från en
glödlampa och skickar ut det i en bestämd riktning. Ytan på en reflektor är
lika känslig för fett från dina fingrar som glaset på en glödlampa.

Ljuskägla

Lins

Spridningsvinkel

Spridningsvinkel

Reflektor

Den vinkel i vilken ljuskäglan lämnar strålkastaren kallas för spridningsvinkeln.
Om du ändrar spridningsvinkel kan du får en större eller mindre ljuskägla
utan att flytta strålkastaren. I vissa strålkastare ändrar du spridningsvinkeln
genom att flytta linserna i förhållande till varandra, eller genom att flytta lampan i förhållande till reflektorn.

DEL 1 - Ljus, el & Utrustning
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Flodljus

Flodljus fungerar bra till att belysa stora
ytor som t ex scenfonder, väggar, skyltfönster, idrottsarenor och byggnader,
ofta på nära håll - från underkant eller
överkant. Flodljuset består av en avlång
glödlampa (oftast halogen) och en reflektor. Ljuset kan inte fokuseras. Storleken
på ljuskäglan bestäms av avståndet mellan den belysta ytan och strålkastaren.
Flodljus genererar mycket värme framåt,
varför du bör undvika att placera dem i
närheten av brandfarliga material. Den
intensiva värmen gör också att filter
bleks ganska snabbt. För att jämnare
belysa stora ytor när infallsvinkeln är brant, är de flesta flodljus utrustade
med en så kallad "asymmetrisk" reflektor som kastar ljuset snett uppåt/nedåt
istället för rakt fram.

Ramper

Ramper används oftast till att höja det allmänna ljuset eller för att dämpa
skuggor. De kan också användas för att belysa fonder. Om du bygger ihop
flera flodljus kallas det för en ramp. Du kan bygga ihop ramper med vanliga
glödlampor också i grupper om 3 till 4 st. Det finns även lågvoltsramper och
halogenramper.
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Fresnel

Fresnelstrålkastare, med sitt
mjuka bredstrålande ljus,
används ofta för att täcka in
större detaljer och för att ge ett
allmänt jämnt spelljus på kortare avstånd. En fresnelstrålkastare har lampa, reflektor och
en lins. Linsen är räfflad för att
bli tunnare, och för att ge ett
mjukt, diffust ljus. Genom att
flytta glödlampan och reflektorn
i förhållande till linsen kan du
ändra spridningen (och därmed
storleken på ljuskäglan). Med
så kallade barndoors (flaps)
kan du reglera ljuskäglans form.
En barndoor består av fyra vridbara luckor, och monteras i en
hållare framför linsen. Med hjälp
av dessa kan du skärma av
ljuskäglan hjälpligt.

Plan Convex
Om du byter ut fresnellinsen i en fresnelstrålkastare mot
en Plan Convex lins (PC-Lins) får ljuset samma karaktär
som en något oskarp profilstrålkastare. En
PC-lins är glasklar.

Pebble Convex
Om du byter ut fresnellinsen i en fresnelstrålkastare mot
en Pebbel Convex lins så får du en strålkastare som är ett mellanting mellan
en Plan Convex och en fresnel. Pebble Convex-linsen är inte plan, som
PC-linsen, utan "knottrig" på insidan. I övrigt är de lika.

DEL 1 - Ljus, el & Utrustning
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Profil

Profilstrålkastare använder du när du
vill kunna ändra ljuskäglans form,
undvika slaskljus, och när du arbetar
med långa projektionsavstånd.
En profilstrålkastare heter så för att
den kan projicera en ljuskägla med
"skarpa" kanter (liksom ljuskäglan
från en diaprojektor när ingen diabild
är laddad). Ljuskäglan är rund, men
kan ändras till valfri form genom att
du placerar gobos (projektionsmasker), spadar eller en irisbländare i linssystemet (på platsen där bilden i en
projektor skulle ha suttit).
Lampan och reflektorn är fast
monterade. Reflektorn är ofta formad
som en ellips (ellipsoid) men kan
också vara sfärisk. Den samlar effektivt ljuset från glödlampan till ett linssystem (se bilden). Det finns flera
lösningar på lins- och reflektorsystemen i profilstrålkastare, med olika
Iris Spade Gobo
kombinationer av samlings- och
spridningslinser. I en profilstrålkastare med fast spridning kan du
fokusera ljuskäglan på bildplanet
genom att flytta den yttre linsen. Det finns även profiler med en extra flyttbar
lins som gör det möjligt att även reglera spridningen (zooma). Den extra linsen medför dock att ljusutbytet oftast blir något sämre. Under senare år har
det utvecklats profilstrålkastare med elipsoid kall-ljusreflektor som gör att
värmeutvecklingen framåt är mycket låg. De vanligaste effekterna i scensammanhang är 500/650 watt, 1000 watt och 2000watt. En 1000 watts profilstrålkastare kan fungera bra på 10-20 meters avstånd.
Vanlig Profil
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Följe

En följestrålkastare är i princip en sofistikerad profilstrålkastare som är
bemannad med en "förare" som "följer" något som rör sig - exempelvis en
artist, en dansare eller en hockeyspelare.
Själva lamphuset är balanserat för att göra det lättare att röra strålkastaren
vertikalt som horisontalt. Spakarna för irisbländare och skärpekontroll sitter
lätt åtkomliga. Utöver Irisbländaren kan det finnas en Blackoutspade som gör
det möjligt för föraren att släcka tvärt. Det kan även finnas färgväxlare för 4-6
färger som kan växlas manuellt under körning.
Följen för längre avstånd förses ofta med urladdningslampor som har hög
ljusintensitet. Dessa strålkastare kan vara utrustade med en så kallad frontiris
längst fram med vilken du kan reglera intensiteten på ljuset..
Här kan du
se ljuskäglan
från en profil
eller följe
med iris, spadar och en
abstract
gobo.
DEL 1 - Ljus, el & Utrustning
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PAR

En mycket vanlig,
billig, lätt och tålig
strålkastartyp med
högt ljusutbyte. Den
används för att lysa
upp stora ytor, som
sidljus, för mättat bakljus eller som spelljus
i musiksammanhang.
Den finns i olika storlekar, där dom vanligaste är PAR64
(1000W), PAR56
(500W), PAR16 (varierar) - se även Pinspot. Siffrorna 64-56-38... är relaterade till diametern
enligt en tumrelaterad formel. PAR står för Parabolic Aluminised Reflector,
och består oftast av ett aluminiumhölje med en lampsockel och en filterhållare. Lins och reflektor är sammanbyggda. Det finns olika fasta spridningar
att välja mellan vid val av glödlampa. Ljuskäglan har en något oval form, därför anges spridningen med två tal (till exempel 9° x 12°). I vissa PAR strålkastare kan du vrida lampinsatsen och på så sätt utnyttja den ovala formen
till att belysa långsmala ytor.
Beteckning PAR 64 (1000W)

Very Narrow Spot (CP-60)
Narrow Spot (CP-61)
Medium Flood (CP-62)
wide flood
extra wide flood (CP95)

Lins

Klar
Frostad
Räfflad
Räfflad
Räfflad

Spridning

9° x 12°
10° x14°
11°x24°
21°x57°
70°x70°

Raylight
Som alternativ till PAR-lampinsatsen finns det en lös reflektor utan lins som
passar i PAR strålkastaren - en Raylight-insats. Denna gör att du kan använda vanliga halogenlampor. Detta ger en starkare, mer koncentrerad ljuskägla, och högre ljusutbyte med lägre effektförbrukning (500W i PAR64).
Source Four PAR
En typ av PAR-strålkastare som Amerikanska ETC har tillverkat heter Source
Four och är ett mellanting mellan en vanlig PAR-lampa och en raylightinsats.
Den kombinerar PAR-strålkastarens höga ljusutbyte med raylightinsatsens
fördelar av att bara glödlampa byts, lägre effekt (575W) och utbytbara linser.
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Rörligt Ljus

Inom både show och teater har vi stor användning för fjärrstyrda följestrålkastare som kan riggas på omöjliga platser (i salongen till exempel) och köras
från bästa synvinkel. Inom spektakulär ljussättning har vi dessutom ett omätt
ligt behov av att kunna skapa effekter med ljuset.
Alla lampor som kan riktas om i realtid från ett ljusbord, går under beteckningen rörligt ljus. Det finns så många varianter att det skulle kunna fylla en egen
bok, men i princip är det så att rörliga lampor kombinerar egenskaper av alla
andra uppräknade lamptyper, samt har ofta system för färgblandning eller till
och med rörlig bild (video).

Moving head

Scanner

Det finns två grundkonstruktioner:
Hela lampan rör sig = moving head (rörligt huvud)
Käglan reflekteras i en spegel som rör sig = Scanner
Det finns många olika typer av rörliga lampor inom dessa kategorier, inklusive
videoprojektorer på senare tid. I vissa sammanhang ställs höga krav på precision, tysthet och följsamhet i rörelser. I andra sammanhang är det högre krav
på hastighet och effektmöjligheter än millimeterprecision. En rörlig lampa kan
ersätta många konventionella strålkastare. Det är relativt dyr teknik där både
styrning och programmering är ganska komplex och tidskrävande. Dessutom
kräver dom en klart högre servicenivå än konventionellt ljus.
Rätt utnyttjade är dom fantastiska resurser. Se ATT LJUSSÄTTA MED
RÖRLIGT.
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Scen
PAR

Profiler

Ramper

Profiler

Följestrålkastare

TIPS

En smutsig strålkastarlins ger ett mycket nedsatt ljussken. För rengöring använd
endast varmt vatten med lite diskmedel och låt linsen lufttorka. Rödsprit eller fönsterputs lämnar ofta en mjölkig hinna på linserna. Du kan också blåsa rent med
tryckluft.
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SAMMANFATTNING
Strålkastare
Flodljus ger ett högt ljusutbyte. Används oftast för att täcka in större detaljer,
väggar och fonder.
Ramper används oftast som lättningsljus eller mot fonder.
Fresnel/Plan Convex/Pebble Convex strålkastare ger en diffus ljuskägla och är
bra för att täcka in större detaljer. Skapar ett allmänt spelljus.
Profilstrålkastare ger en kontrollerad skarp ljuskägla för detaljer, projektioner och
långa avstånd.
Följestrålkastare är en sofistikerad profilstrålkastare som används för att följa
enskilda aktörer.
PAR-strålkastare är en lätt och relativt billig strålkastare med högt ljusutbyte. Det
finns tre spridningar: Spot, Medium och Flood. I exemplet på bilden har PARstrålkastare använts som sidoljus och bakljus.
Rörligt ljus är ett omfattande område som kräver planering och kunskap, men
som också kan lösa många annars omöjliga situationer.
Lysrör kan vara användbara till tv- och filmbelysning, och finns monterade i armaturer som har inbyggd färgmix. Fördelen är ett högt ljusutbyte och färgtemperatur
med låg effektförbrukning och försumbar värmestrålning.
LED-lampor är tåliga, har låg värmeutveckling och lång brinntid vid låg effekt.
Dom används allt mer på grund av detta, samt för lampor med färgmixning.

VARNING

utför aldrig service på en 230V-apparatur om du är det minsta osäker på
vad du håller på med. Alla former av reparationer samt byte av glödlampor får endast göras när elektriciteten är avslagen och utrustningen
alltså inte är strömförande.
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STATIV, TROSS & RIGGNING

När du riggar en belysning i ett tillfälligt sammanhang - i motsats till en
fast installation - är det viktigt att du
försäkrar dig om att utrustningen
inte rasar, att den klarar framrusande
publik, blåst och eventuellt regn vid
utomhusevenemang. I det här kapitlet presenteras olika alternativ för
riggning av strålkastare i scensammanhang.

Ordlista - Riggning

2. Bygel
Bygeln är det strålkastaren hänger i.
3. Hakfäste
Ett hakfäste är en fästanordning som
du skruvar fast i bygeln på strålkastaren för att kunna hänga den i ett rå
eller en tross. Den enklaste typen av
hakfäste är en "krok" av plattjärn
som har en låsskruv mot bygeln och
en för att låsa strålkastaren mot trossen eller råröret.

(siffrorna hänvisar till bilderna)

1. Bom
En bom är en "arm" som du monterar på ett stativ för att kunna hänga
flera strålkastare i stativet.
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4. Pundare
En pundare är en vikt (oftast i
gjutjärn) som används för att stabilisera dekor- eller stativben.
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5. Rigga, rigg
Att "rigga" betyder att hänga upp
och säkra strålkastare in en "rigg",
det vill säga i ett stativ, ett rå eller en
tross.
6. Rå
Ett "rå" är ett 50mm tjockt aluminiumrör eller ett tvåtums järnrör
(50.8mm) som du hänger strål
kastare i. Det är i princip samma typ
av rör som används i byggnads
ställningar. Ett rå kan hänga fast i
tak, sitta monterat på en vägg, fungera som överliggare till två stativ
eller hänga i en hissanordning
(lingång) så att du kan hänga upp
strålkastarna i ståhöjd och sedan
hissa upp utrustningen.
7. Stativ
Ett vanligt sätt att rigga strålkastare
är att använda stativ. Det finns
mängder av stativ för olika typer av
belastningar: små, mellanstora och
stora, vevstativ, järnstativ, aluminiumstativ osv. Det viktiga är att det står
stadigt (dvs är rätt belastat) och att
det är rätt dimensionerat för den
belastning du har riggat.
Du kan stabilisera ett stativ genom
att hänga/lägga en pundare vid ett
eller flera av benen. På toppen av ett
stativ kan du montera olika typer av
bommar eller överliggare för att
kunna montera flera strålkastare.

på strålkastaren och trossen. En
extra säkerhetsåtgärd för att strål
kastaren inte skall kunna rasa, även
om någon av låsskruvarna som håller
strålkastaren gängar upp sig och
släpper. En strålkastare skall alltid
vara utrustad med säkerhetsvajer.
9. Tross
"Tross" är ett samlingsbegrepp för
en konstruktion som är avsedd att
hänga strålkastare i. Det finns typer
för olika ändamål: tvårörs, triangeltross, boxtross med flera.
10. Överliggare
En överliggare kallar du den del som
ligger över två stativ eller trossben.

VARNING

En strålkastare som hänger ovanför
skådespelare eller publiken utgör en
säkerhetsrisk. Varje strålkastare
skall därför ha en säkerhetskedja
alternativt en vajer.

Bygel

Säkerhetsvajer

8. Säkerhetsvajer
En säkerhetsvajer är en vajerbit med
en ögla i ena änden och en krok i
den andra. Den fäster du runt bygeln
DEL 1 - Ljus, el & Utrustning
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Knopar

Det finns åtminstone två knopar du behöver känna till om du skall fästa
något med ett rep i riggningsammanhang. Dubbelt halvslag och pålstek. Det
är också bra om du kan se skillnad på olika reptyper så att du kan bilda dig
en uppfattning av deras bärförmåga.
Olika reptyper har olika bärförmåga
Till vänster ser du 10mm 3-slagen
Hardyhemp, med brottstyrka 1.030kg. I
mitten en 10mm 16-flätad skotlina,med
ytterhölje av polyesterull, brottstyrka
2.890 kg. Längst till höger en 16-flätad
skotlina med ytterhölje av polyestersilke
och en 3-slagen kärna av kevlar/Aramid
brottstyrka 4.510 kg.
Dessa exempel visar på att stora skillnader i hållfasthet gäller mellan olika
material, dessutom skiljer sig de olika typerna även när det gäller töjning, när
det gäller de tre angivna exemplen är det kevlarlinan som har den lägsta töjningen.
Dubbelt halvslag
Dubbelt halvslag är den mest förekommande och enklaste knopen. Den är
enkel att lägga samt ta isär. Bild 1 visar första steget, en halvtörn lagd runt
ett rör. Bild 2 visar det färdiga dubbla halvslaget. Bild 3 visar ytterligare ett
halvslag runt egen part, detta för att säkra samt förhindra att knopen drar sig
vid belastning.
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Pålstek
Denna knop är mycket användbar och
tillförlitlig när den är rätt utförd.
Pålsteken har också den stora fördelen att oavsett belastning på knopen,
är den lätt att ta upp genom att
“nacka” låsöglan i repets riktning,
(som en höna).
Bild 1: Du börjar med att forma en
ögla på linan.
Bild 2: Linans ända förs underifrån
upp genom den tidigare formade
öglan.
Bild 3: Efter detta förs linan under
den långa repändan samt tillbaka
genom öglan och du ser den färdiga,
rätt utförda pålsteken.
Vid ojämn eller ryckig belastning, kan
det vara lämpligt att “säkra” den korta
ändan så att den inte kan glida upp.
Detta kan du göra med en så kallad
tagling (surrning med mindre rep) runt
den intilliggande parten. Under normal
eller jämn belastning är detta oftast dock ej nödvändigt.
Pålsteken är förmodligen en av de mest användbara knoparna och kan tillämpas vid en mängd olika tillfällen och användningsområden, både till land och
sjöss. Du kommer ha mycket stor nytta av denna knop i framtiden. Den är
utmärkt till att fästa saker som skall hänga, eller förtöjas, men du kan även
använda två i varandra för att förlänga en lina.

Tack till Rigg-Olle för hjälp med detta kapitel
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Telfer

Är ett motordrivet kedjespel
som ofta används på scener för att lyfta upp tunga
detaljer. Belastningen kan
vara ända upp till 500 kg.
Eftersom den ger ljud ifrån
sig är den inte så lämplig
att använda under
föreställningar där detta är
känsligt.

Telfer

Handspel

Handspel

Är en enkel handdriven hissanordning med spärr som kan lyfta lättare saker.
Konstruktionen arbetar tyst, och kan därför med fördel användas under föreställningar där detta är känsligt.

CHECKLISTA VID RIGGNING

Det inträffar alldeles för många olyckor vid riggningen på grund av nonchalans
och slarv. Fråga alltid en fackman om råd och hjälp och du är det minsta osäker
när du skall rigga.
• Se till att alla strålkastare har säkerhetskedjorna fastmonterade, och att alla rörliga delar fungerar, att filter är på
plats och att lampan inte hänger upp och ner. Finns det lampor i alla strålkastare? Är alla kontakter och anslutningar
fastskruvade? Fungerar alla kretsar i ljusbordet? Finns det reservsäkringar?
• Lägg all felaktig utrustning samt trasiga kablar på ett ställe, så att du inte tar fel i en stressad situation.
• Märka alla utskjutande föremål med självlysande tejp för att undvika olyckor vid scenbyten i mörker.
• Tejpa fast kablar på golvet så att ingen snubblar eller råkar dra ur en kontakt och orsaka driftstopp.
• Du kan förenkla riggning och rivning genom att märka utrustningen och transportlådan (case) med olika, bestämda
färger om utrustningen hör hemma framför scenen, mitt på scenen, scen höger eller scen vänster.
• Arbetar du utomhus skall all utrustning vara godkänd för detta och hållas övertäckt. Har du oskyddad utrustning
och det kommer en regnskur äventyrar du inte bara föreställningen utan även de medverkandes liv.
• Strålkastare blir mycket varma. Det kan innebära brandfara om de placeras nära brännbara föremål och material.
Den höga värmen från lamporna kan förstöra och smälta hål på olika material. Ett sprinklersystem som löses ut av
värmen kan förorsaka omfattande vattenskador.
• Brandmyndigheten måste alltid godkänna en inomhusscen innan föreställningen börjar.
• Det är alltid arrangören och/eller du själv som får stå till svars om någon kommer till skada på grund av att det är
slarvigt riggat. Här gäller arbetsgivaransvar som på alla andra arbetsplatser Sverige. Om du är osäker eller vill veta
mera om detta kan du ringa yrkesinspektionen eller arbetarskyddsstyrelsen.
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SAMMANFATTNING
Riggning
Det är alltid bäst att använda stativ eller en fristående belysningsrigg (tross) om
du vill vara säker på att utrustningen inte kan trilla ner. Undvik att använda inredningsdetaljer (elstegar, ventilationstrummor, avloppsrör mm) ingenting garanterar
att dessa håller. Ta gärna kontakt med den fastighetsansvarige eller lokala brandmyndigheten för en besiktning innan riggningen påbörjas.
Stativ tar ofta upp dyrbart scenutrymme. Överbelasta inte golvstativen. Om de får
hög tyngdpunkt kan de lätt välta. Deras placering måste vara sådan, att de inte
hindrar aktörerna eller åskådarna. Du bör staga stativ med en sk "pundare", en
vikt som tynger ner stativbenen. Tänk på att lägga kablarna så att du inte kan
snubbla på dem och på så sätt dra ner stativen. Ett bra tips är att ha en så låg
fästpunkt som möjligt för kablar till stativen.
Skall folk förflytta sig på scenen när det är mörkt, är det en god idé att märka
utskjutande saker med självlysande tejp och/eller märkningar i golvet.
En strålkastare är fäst i sin bygel med någon sorts låsanordning. Vrid aldrig strålkastaren utan att lossa dessa låsningar! Annars kommer du att förr eller senare
förstöra låsningen. Häng aldrig upp en strålkastare i en rigg utan att koppla till en
säkerhetsvajer.
När du klättrar i stegar eller tross, ha alltid tunga verktyg (t ex skiftnyckel) fästade
i bältet med snöre eller rep ifall du skulle tappa greppet. Ett verktyg som kommer
flygande kan göra stor skada.

VARNING

Var försiktig när du riktar strålkastare, så att du inte av misstag låter
ljuskäglan träffa tyg eller trä på nära håll. Värmen i ljuskäglan är faktiskt
tillräckligt för att kunna sätta eld på dessa material.
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Med en strömbrytare kan du reglera
om en lampa är på eller av. Om du
vill kunna reglera nivån steglöst
behöver du en dimmer med ett
reglage i form av en ratt, en regel
eller knappar. Om du har många dimmers och vill styra dom samtidigt
behöver du en ljusstyrning i någon
form - i scensammanhang är detta
oftast ett ljusbord, i offentlig miljö kan
det vara en dator med en mjukvara
eller väggpaneler med förinställningar.

Ordlista - Ljusreglering
Dimmer (kraftpaket)
En dimmer är en anordning som
reglerar strömmen till en lampa så att
du kan ställa nivån steglöst från
0-100% (fullt ljus).
Ljusbord
I scensammanhang är det oftast så
att alla dimrar styrs centralt från ett
ljusbord där ljusoperatören kan överblicka spelplatsen, och genomföra
ljusändringar under föreställningen.
Det finns många typer av ljusbord.
Se kapitlet om LJUSBORD.
Styrsignal
Ett ljusbords styrsignal är den typ av
signal om bordet skickar via signalkabeln till en dimmer, rörliga lampor
eller andra apparater det kan styra.
Det finns olika typer av styrsignaler:
analog signal (0-10V) DMX (värld

38

Ljusbord

Styrsignal

LJUSREGLERING

Dimmer

Trefas

standard), Avab, Ethernet & ACN
(kommande världstandard) med
mera. Se kapitlet om styrsignaler.
Krets
En dimmer, dess uttag och tillhörande styrsignal i ljusbordet kallas
ofta för en krets. Se LJUSBORD.
Kraftkabel
En kraftkabel är den kabel som
används till starkström. Det kan vara
en kabel mellan en kraftcentral och
en dimmer, eller en vanlig nätkabel
mellan en dimmer och en strålkastare. Kallas även för starkströmskabel, 10-amperekabel, 16-amperkabel
osv. Multikablar består av flera
nätkablar i ett hölje. Dessa används
för att förenkla riggning och kabeldragning från dimmer till strålkastare.
Korskoppling
En korskoppling är som en stor växel,
där du kan koppla vilken linje som
helst till vilka uttag som helst.
Principen är samma som för en gammaldags telefonväxel.
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DIMMER

En dimmer är en anordning som
reglerar strömmen till en lampa så
att du kan ställa nivån steglöst från
0-100% (fullt ljus). En dimmer
matas med konstant (oreglerad)
ström från ett enfas- eller trefasuttag. Varje reglerbart uttag i en dimmer kallas även för en krets. I hemmet monteras en dimmer ofta direkt i
strömbrytaruttaget på väggen. I
scensammanhang kopplar du nätmatningen för en strålkastare till ett
uttag i en fast installerad, eller portabel dimmer, sedan använder du ett
ljusbord för att styra dimmern.

"sönderhackad" ström - vilket kan
generera störningar i exempelvis
ljudutrustning, och ett visst "sjungande" i glödtråden hos lampor som
är störst när dimmern arbetar som
hårdast, det vill säga kring 50%. Det
finns dimrar som inte hackar upp
strömmen på det här sättet - och
därmed inte genererar störningar.
Dessa lösningar kan vara baserade
på transistorer eller transformatorer
som reglerar spänningen istället för
att hacka upp den. Än så länge är
oftast dessa lösningar dyrare och
mindre beprövade än konventionella
dimrar.

Dimmerkonstruktioner
Det finns olika typer av dimrar, och
den vanligaste typen bygger på en
elektronisk switch för växelspänning
som kallas för Triac, och som ibland
ersätts av två tyristorer. I princip
reglerar den strömflödet som en
"dörr" som öppnar och stänger otroligt snabbt (många gånger i
sekunden) - genom att dörren är
stängd släpps bara en viss del av
strömmen igenom. Den del som slipper igenom är med andra ord

Analog eller digital - vad är skillnaden?
När man talar om analoga eller
digitala dimrar syftar man oftast på
om dimmern tolkar styrsignalen från
ljusbordet som ett referensvärde
med oändlig upplösning (analogt)
eller som ett exakt värde (digitalt)
som alltid ger samma resultat. I praktiken är det mest inom teaterljussättning du kan märka skillnaden eftersom ljusvärden där kan vara väldigt
låga vilket gör att skillnader mellan
olika dimrar kan märkas.
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Hur väljer du dimmer?
Utefter dina krav och din budget. Om det är oerhört viktigt att dimmern är
avstörd ordentligt bör du satsa på en kvalitetsdimmer med lång stigtid, det
vill säga god avstörning. Om du skall köra discoljus eller showljus med hög
musik kanske detta spelar mindre roll - då kan du i princip välja vilken dimmer
som helst som är CE märkt.
Går allt att dimma?
Nej. Du kan alltid dimma en glödlampa, men du kan inte dimma alla typer av
lysrör, transformatorer, eller urladdningslampor. Vissa lysrör och neonljus kan
dimmas om dom har en elektronisk ballast som tillåter det. Vissa dimrar klarar
inte att dimma transformatorer även om transformatorn tål det. Med andra
ord: när det inte är en konventionell glöd- eller halogenlampa måste du kolla
att dimmer och last kan arbeta ihop.
Störningar
Undvik att mata ljudutrustning från samma faser som en dimmer, eftersom
störningar kan vidarebefordras till ljudutrustningen i form av brum.

KORSKOPPLING
En korskoppling låter dig koppla utgångarna från dina dimmers till vilka uttag
du vill i salongen. Detta gör att du kan ha fler uttag än dimmers vilket kan
vara en praktisk fråga för installationen. Det gör också att du kan förenkla
kabeldragningar. Du kan numrera om uttag och koppla ihop uttag för att
förenkla en ljussättning. Den består av en massa korskopplingssladdar som
du kopplar i uttag (se bild).

40

Grundläggande Ljusteknik Rev 5 - 2017

LJUSBORD

Det finns många olika sorters
ljussystem för att styra ljus. Oftast
kallas dom ljusbord. Här är några
grundläggande begrepp och
funktioner i ljusbord. Vi går in på
olika sorter i nästa uppslag.

Ordlista - Ljusbord
Krets
En krets är ett begrepp för en kanal
på ljusbordet, och den dimmer eller
funktion den kanalen styr i andra
änden av ljusanläggningen. Vi diskuterar ofta ett ljusbord utifrån hur
många kretsar det kan reglera. Ett
ljusbord som kan reglera 12 kretsar
kallas således för ett tolvkretsars
ljusbord.
Regel
En regel är en potentiometer (ett
skjutreglage) som används för att
steglöst variera värden på exempelvis kretsar. En regel är vanligen
graderad från 0 till 100 eller 0 till
10. Halva ljusstyrkan på en regel
motsvarar en regelinställning på
50% eller 50 grader (grader och
procent är två olika sätt att uttrycka
samma sak i det här fallet).
Master
En master är en huvudregel som kan
reglera flera kretsar samtidigt. En
master som reglerar samtliga kretsar
i ett ljusbord kallas ofta för en Grand
Master.

Flashknapp
En flashknapp används för att kunna
blinka med innehållet i en krets- eller
masterregel.
Överbländning (crossfade)
En överbländning är när du tonar
från ett befintligt scenljus till ett
annat. Ofta har ett ljusbord två reglar
för detta: in/utgående ljus.

ÖVERKURS
Överbländning
Det finns två sorters överbländning
mellan två fält. Så kallad “dipless”
och “icke-dipless” eller “split”.
Den vanligaste typen är dipless. En
dipless överbländning ser till att
alla kretsar går från nuvarande
värde direkt till nästa värde. För att
kunna göra det krävs det att ljusbordet “jämföra” värden i det
ugående och kommande ljuset,
och beräknar “fågelvägen”. Detta
innebär en jämnare överbländning.
I ett bord som inte har dipless
överbländning betyder detta att
alla kretsar går ner till 50% mitt i
överbländningen - eftersom bägge
överbländningsreglar då står på
50% och det inte förekommer
någon uträkning av “fågelvägen”
för kretsvärden. Vissa ljusbord låter
dig välja. Split är användbart när
du vill göra en blackout mitt i en
överbländning.
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Typer av ljusbord

Det som är viktigt att känna till om
ljusbord är att dom oftast är konstruerade för en viss typ av sammanhang. Du kan prova att använda följande frågor för att komma fram till
vilket ljusbord du behöver (eller har
framför dig).
Vilket sätt behöver du kunna arbeta?
Är det främst manuell ljussättning
med en regel per lampa och ingen
programmering (typ filmljus eller
enklare teaterljus), skall du förprogrammera och sedan improvisera
(typ en musikfestival), eller skall du
förprogrammera i detalj och sedan
köra allt med GO-knapp?
• Manuell körning
• Improvisation
• Förprogrammering
• Tidsstyrning

De flesta ljusbord är byggda med en
viss typ av användning som förebild.
Grovt förenklat kan vi säga att ljusbord som är inriktade på att du skall
kunna improvisera prioriterar fysiska
reglar, flashknappar, hastighetsreglage och effekter, medan ljusbord
inriktade på teater där nästan allt är
förprogrammerat fokuserar på
detaljstyrning av funktioner och tider
kopplat till en huvudsekvens och en
GO-knapp.
• Teater
• Dans
• Musikal
• Konsert
• Disco
• Show
• Allmän ljusreglering
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Vad vill du styra förutom vanliga strålkastare?
Kommer du att använda rörligt ljus?
Har du behov av fjärrkontroll för
riktning från scen? Är det viktigt att
kunna göra effekter med rörligt ljus,
eller att kunna sätta tider på varje
parameter? Vill du kunna styra en
projektor eller något annat som
kräver speciella interface?
• Vanliga strålkastare
• Rörligt Ljus
• Scrollers
• Andra apparater

Funktioner för rörligt ljus
Finns det drivrutiner för dom lampor
du tänker använda? Kan du bygga
egna drivrutiner? Hur fungerar effekter för rörligt ljus - finns det färdiga
“cirklar” och liknande? Kan du sätta
tider och väntetider per parameter i
en rörlig lampa, eller bara för hela
lampan?
Hur är säkerheten vid drift?
Vad händer med minnet om strömmen bryts? Finns det en backuplösning? Är det lätt att hitta och
hyra in ett likadant ljusbord på kort
varsel?
• Backup
• Service
• Support
• Kvalitet
• Flyttbarhet

Är storlek & vikt av betydelse behöver du kunna lyfta det själv?
Finns det service och support? Och
viktigast av allt - Vad kostar det?
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Manuella ljusbord

I ett “manuellt” ljusbord finns inte någon möjlighet att lagra moment, tider
eller effekter. Idag är manuella ljusbord ganska sällsynta, men du kommer
garanterat att stöta på något förr eller senare. Eller så stöter du på ett digitalt
bord som ser ut som ett manuellt men som skickar DMX512.
Det är bra att känna till principen för manuella bord eftersom den ligger till
grund för hur dataljusbord fungerar. Ett manuellt bord arbetar med ett, två
eller flera fält (se nedan) och kan ha en uppsättning reglar för överbländningar och ett reglage för att ställa in tider och köra med GO-knapp.
Fält
Ett fält är en uppsättning kretsreglar på ett ljusbord. Ofta har manuella bord
två fält, dvs två uppsättningar med reglar för varje krets. Du reglerar ljuset på
scenen med reglarna i det ena fältet, sedan förinställer du nästa moment med
reglarna i det andra fältet. När du gör en överbländning kommer bordet att
tona bort ljuset från fält A och tona in ljuset du ställt in i fält B.
I större manuella bord kan det finnas tre fält så att förinställningarna går att
utföra snabbare. Benämningen "fält" förekommer också i databord, som
benämning på en liknande funktion, fast elektronisk.
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Ljusbord för konventionellt ljus

Med konventionellt ljus menas vanliga strålkastare som styrs 0-100%
med DMX direkt, eller över en
dimmer. Konventionellt ljus är relativt
enkelt att programmera - du sätter
nivåer för varje lampa i varje
scenbild, och registrerar dom i ett
moment (minne). Oftast har du
också en knappsats som hjälper dig
kalla upp kretsarna en och en (eller
flera) och sätta nivåer. Sedan kan du
ofta ladda detta moment till en så
kallad masterregel som du kör det
ifrån. I vissa sammanhang kan du
sätta tider för övergången mellan
scenbilderna, och i vilken ordning
dom skall kallas fram över en
crossfade playback.

Moment, Preset, Cue
När du ställer in intensiteter för olika
ljuskällor kallas det färdiga resultatet
för ett moment, ett preset eller ett
cue (beroende på ljusbordets fabrikat).
Masterregel
En regel som du kan styra flera kretsar ifrån samtidigt.

Här är några bra delar att känna till.
Knappsats
I ett dataljusbord kan du ofta kalla
upp kretsar och sätta nivåer med siffror i en knappsats istället för med
reglar. Så kan du styra tusentals
kretsar från ett relativt litet ljusbord.
Se ÖVERKURS - Knappspråk intill.

Masterreglar med flash- och funktionsknappar.

Sekvens, Cue List
När du förbereder många olika
moment som skall komma i följd
under en föreställning finns det en
funktion som kallas för sekvens, som
är denna ordning.
Crossfade Playback - Överbländningsreglar
När du har ett ljusbord som kan
spela upp en sekvens finns oftast en
del för överbländningar med en
GOknapp, reglar, kanske PAUS och
BACK.

Knappsats för kretsval.
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Vissa ljusbord tillåter även att du sätter flera olika tider i samma överbländning - exempelvis så att vissa
lampor tonar fortare än andra. Det
kallas då kretstider eller part times.
Start

Slut
100%

Delay-ut
Ut-tid
In-tid

Crossfadedel med reglar och knappar

Tider
Du kan ofta förprogrammera toningstider för övergångarna mellan olika
moment i en sekvens, så att du
under föreställning bara trycker på en
GO-knapp för att utföra komplexa
toningar. Dom tider du kan programmera är: In-tiden för inkommande
ljus, ut-tid för utgående ljus, delay-tid
som fördröjer in- eller utgående ljus.

0%

Patch
Ett dataljusbord har oftast en elektronisk patch, dvs korskoppling, som
gör det möjligt att låta en krets styra
flera dimmrar eller att få en samling
lampor som är utspridda på flera
olika dimmrar att komma i kretsföljd.

ÖVERKURS
Knappspråk

Det kan vara värt att känna till att det finns olika "språk" i olika ljusbord för
hur du knappar in kretsar. I vissa fall knappar du siffra först, och funktion sist
(RPN), och i andra fall knappar du funktion först och siffra sist (Digit Direct &
Command Line). I tredje fallet måste du avsluta med ENTER efter varje kommando. Digit Direct kallas ibland även för At Mode. Här är exempel på hur
dom olika syntaxerna fungerar för inmatning av kretsar och värden
Sätt krets 1 till 50%
1 Digit Direct [1]
2 Digit Direct [1]
2+1 Digit Direct [1]
Command Line [1]
RPN (AVAB)
[1]

[@]
[@]
[@]
[@]
[CH]

[5]
[5]
[5]
[5]
[5]

[0]
[0]
[0]
[0]
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Ljusbord för rörligt ljus

Man kan säga att rörligt ljus är som
konventionellt ljus fast med fler funktioner som rörelse, färgblandning,
gobos, effekter osv. Ett ljusbord som
är tänkt för rörligt ljus prioriterar därför att kunna styra denna typ av
funktioner.
Hårdvaran är ofta anpassad för att
styra olika funktioner i rörligt ljus
genom att det kanske finns parameterhjul av olika slag, eller en trackball.

Ordlista - rörligt ljus
Drivrutiner - (templates, personalities, profiles)
Varje rörlig lampa du vill styra från ett ljusbord måste ha en motsvarande
drivrutin i ljusbordet, som ser till att funktionerna i lampan fungerar på rätt
sätt i bordet. Vissa ljusbord har en fast uppsättning, andra låter dig bygga
egna, kanske till och med att ladda hem nya från ett bibliotek som uppdateras via internet. Kontrollera att ljusbordet och dina rörliga lampor är anpassade för varandra - en del lampor är komplexa (se exemplet).

Här är kanaler och funktioner i X-spot, en ganska extrem lampa med sina 38 funktioner.

Parametergrupper
Oftast delas lampornas olika funktioner in i olika funktionsgrupper som
FOCUS (positionering), COLOR (färg), BEAM (käglans form) för att förenkla hanteringen. När du väljer en parametergrupp så mappas dom funktionerna automatiskt till bordets reglage som är dedikerade till att styra rörligt ljus.
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Paletter (Focuses, Presets)
Ett ljusbord som är till för rörligt ljus har ofta en funktion som låter dig
registrera referensvärden för positioner och andra inställningar, som du sedan
kan återanvända i din ljussättning för att spara tid. Ett exempel är att du inför
en improviserad konsert registrerar alla rörliga lampor på "fond", "trummor",
"publik" och "sång" och sedan använder dessa referenser i alla moment. En
fördel när du improviserar är att du snabbt kan sätta ett par lediga lampor till
positionen “trummor”. En annan fördel är när du flyttar något på scen (trumsetet till exempel) eller hela riggen (på turné) - då kan du programmera om
exempelvis dina trumpositioner i hela föreställningen genom att registrera om
"trummor".
Effektgenerator
Att programmera effektrörelser med såväl rörliga
lampor som konventionella, kan vara ganska tidskrävande beroende på lamptyper och hur bordet
fungerar. Vissa effekter som cirkelrörelser eller
slumpvis rörelser över ett område (en så kallad "ballyhoo") går att skapa mycket enkelt om ljusbordet
har en effektgenerator som använder vågformer. I
princip går dessa ut på att du kopplar en vågform
som en sinusvåg, sågtand, fyrkant, slumpvåg (osv)
till en parameter i en lampa - exempelvis en sinusvåg
till tilt, som gör att lampan konstant gungar fram och
tillbaka. Sedan ändrar du hastighet på rörelsen genom att höja frekvensen på
sinusvågen, och rörelsens längd genom att ändra amplituden (våghöjden) på
sinusvågen. Lägger du till en sinusvåg på lampans pan och förskjuter dom
mot varandra kan du få en cirkelrörelse.
Frekvens/hastighet

Nivå/värde

Här ser du exempel på tre
vanliga vågformer. Sinus, såg
och fyrkantvåg (puls).
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Ljusreglering i andra sammanhang

Utöver ljusbord finns det situationer där du vill styra ljus i andra sammanhang. Avancerad central ljusstyrning för hotell och offentlig miljö.
Museibelysning. Konferensrum. Utställningsbelysning mer mera.
Styrsystemen
Det finns enklare
system där du med
vridpotar kan förinställda nivåer som
du kan tona mellan
från
väggpaneler. Det
finns komplexa
dataprogram som
fungerar som ljusbord, men som programmeras centralt ,
och sedan styrs med
timer, väggpanel
eller fjärrkontroll.
Ofta finns specifika behov att kunna integrera AV-utrustning ihop med
belysning så att du från en och samma kontrollpanel kan släcka belysningen,
få ner en projektionsduk och starta en projektor. Vissa system tillåter sensorer som reglerar belysningen utifrån hur mycket dagsljus som kommer in,
med mera. Det finns också system där du kan förprogrammera vissa
grundljus ett helt år framöver med hänsyn till årstidens ljusbehov. En del av
dessa system är
kompletta hård/mjukvaror, medan andra består av en mjukvara som körs i
valfri persondator med interface till dimmers, paneler och kanske pekskärmar.
Dimmers
I vissa fall fungerar en dimmerinstallation på samma sätt som i ett scensammanhang - med ett centralt dimmerrum där dessa är samlade. I andra fall vill
man montera större dimmers nära ljuskällorna. Vissa armaturer kan ha en
inbyggd dimmer med vridpot, eller som tar emot styrsignal i någon form.
Skenor för ström och signaldistribution
Ofta monterar man strömskenor som du kan placera ett antal olika armaturer
i och flytta i sidled, samt rikta efter behov. Det finns en sådan strömskena
som dessutom distribuerar DMX-signal, vilket gör det möjligt att enkelt
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skapa en mindre “teateranläggning” i offentlig miljö. Det finns också system
som skickar styrsignaler trådlöst eller via strömnätet.

Styrsignaler & Distribution

7.5V (75%)

5.0V (50%)

Signal

2,5V (25%)

Om du skall styra dimmers och/eller rörliga lampor med ett ljusbord måste du
kommunicera mellan ljusbordet och alla dessa apparater på ett säkert sätt så
att inte din ljusrigg slocknar eller stannar när en apparat går sönder. Det finns
enkla regler att följa. Det här kapitlet handlar om styrsignaler och dessa
regler.

Referens

Analog Styrsignal
Den äldsta formen av styrsignal som fortfarande
förekommer (främst i enklare utrustning) är den
analoga styrsignalen. En analog styrsignal är en
spänning som talar om för dimmern hur mycket
den skall tända varje uttag. En av de vanligare
styrspänningarna är 0-10 Volt där 0 Volt motsvarar 0% på uttaget (alltså släckt) och vid 10V
motsvarar 100%. Varje krets har en separat styrspänning och samtliga kretsar har en gemensam referens. En styrsignalkabel
från ett 24 kretsars ljusbord har således minst 25 ledningar (24 kretsar + en
referens). Nackdelen med denna form av signalöverföring är att du måste ha
en separat ledare i signalkablaget för varje krets. Det blir ett relativt otympligt
och i viss mån dyrt signalkablige. Dessutom finns det många fler chanser till
felkällor i form av glapp i någon av alla ledare. Idag är den vanligaste styrsignalen digital DMX.

Referens

Digital signal
Digital Styrsignal - DMX - Ethernet - ACN
En digital styrsignal kan skicka information för
Processor
exempelvis 512 kretsar med hjälp av endast tre
ledningar. Detta innebär ett lättare och billigare
signalkablage samt färre felkällor i form av glapp
eller avbrott i ledningar, jämfört med analogt styrsignalkablage. Principen för digital signalöverföring är ungefär densamma som för en trådbunden telegraf och morsealfabetet. Istället för korta
och långa ljudsignaler (som i morsekod) skickas
information om kretsar och värden som ettor och nollor, grupperade så att
mottagarenheten ”förstår” informationen. Denna grupperingsmetod kallas för
en ”standard” – och all utrustning som följer standarden förstår informationen
Den vanligaste världsstandarden för överföring av ljussignaler heter DMX512.
DMX512 kan även distribueras digitalt via ethernet, och den standard som är
under utveckling för detta heter ACN.

DEL 1 - Ljus, el & Utrustning

49

Grundregler för DMX

Anslutningarna för DMX är enligt
standarden fempoliga XLRkontakter.
Två av stiften skickar data +/- och
ett stift är skärm. De övriga två stiften används ej.

Kontaktstift för DMX
1
2
3
4
5

Skärm
DataData+
Används ej
Används ej

Universum
När du behöver fler än 512 kanaler
får du använda 512 till. För att hålla
isär dessa brukar varje uppsättning
kallas för ett “Universum”.

TIPS

Hållpunkter för DMX
- Det som sänds i en DMXkabel är
nivåer för upp till 512 kretsar, med
en upplösning om 256 steg från
0-100%.
- Använd den bara den kabeltyp som
är specificerad enligt standarden
(inte mikrofonkablar och högtalarkablar osv). Kabeltypen skall vara
en skärmad "twisted pair" exempelvis av typen "Belden 9841". En
DMX-kabel får vara upp till 1500
meter lång.
- Du kan inte dela (splitta) eller slå
ihop (merga) DMX utan aktiv
elektronik. Du kan däremot ha upp
till 32 apparater i en och samma
slinga.
- Du måste alltid terminera en DMXslinga. Detta innebär att sista apparaten skall ha ett motstånd på 120
Ohm mellan data + & - (dvs pin 2 &
3). Har du inte det riskerar du fel i
stil med ryckiga rörelser, dimrar som
blinkar till eller rörliga lampor som
inte fungerar.
- Vill du vara 100% säker på att inga
fel i din ljusrigg påverkar andra delar
bör du bygga ett buffrat stjärnnät,
där varje apparat får en egen DMXsignal från en buffrad och optoisolerat utgång.

En tillverkare av rörliga lampor,
Martin Professional (Danmark)
använder vanlig trepolig XLR för
DMX. Dessutom har dom i tidig
utrustning kastat om polariteten mellan data+ och data-. Följden är att
- Om du måste felsöka en DMXdu behöver en vända när du skall
signal skall du ha en DMX-tester av
koppla in den typen av utrustning.
någon sort som är till för detta. Se
Använd aldrig vanliga mikrofonkabNÅGRA BRA VERKTYG.
lar till DMX, det kan ge upphov till
störningar.
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DMX Adresser
En apparat som styrs med DMX måste ha en
"adress" så att den lyssnar på "rätt" DMXsignaler.
Detta gäller all DMX-utrustning såsom dimrar,
färgväxlare, rörligt ljus och rökmaskiner. DMXadressen ställs ibland in med sifferhjul, en
digitaldisplay eller en binär switch (längst ner).
Genom att kombinera olika värden som ställs
på ON med respektive switch kan du ställa in
valfri adress 1-512 med en sådan här switch.
Se BINÄRA TAL & ADRESSERING.

ÖVERKURS
Äldre styrsignaler
Förutom analog 0-10V och DMX512 enligt standarden eller via ethernet finns
det äldre styrsignaler. AVAB hade ett eget protokoll (AVAB) innan DMX512,
en annan tillverkare som heter Strand har haft flera olika som D54 och SMX,
Pulsar har PMX och USITT hade en föregångare till DMX som hette
AMX192. Det finns en del elektronikboxar som översätter mellan dessa äldre
protokoll och DMX. DMX-data kan också skickas över Ethernet, den officiella
standarden heter ACN och bli ett vanligare sätt att distribuera styrsignaler för
ljus. En tidigare "privat" variant på detta är ArtNet.
Omvandling mellan digitala och analoga signaler
Detta gör du i en apparat som omvandlar den ena typen av signal till den
andra. En sådan apparat kallas för en multiplexor, mux-box eller digital/analog
omvandlare (D/A omvandlare).
RDM - En tillbakakoppling via DMX
RDM är en standard för att skicka information från utrustningen till ljusbordet,
som gör att du kan patcha och konfigurera mer därifrån. Googla!
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ÖVERKURS
MIDI i ljussammanhang
Vid sidan av de digitala protokollen
för överföring av information mellan
ljusbord och dimmers finns ett protokoll för kommunikation mellan olika
musikutrustningar. Det kan även förekomma i ljusutrustning.
MIDI är ett internationellt standardiserat datorspråk (protokoll) för kommunikation mellan elektroniska musikinstrument oavsett fabrikat. MIDI står för Musical Instruments Digital Interface.
Anslutningarna för MIDI är fempoliga DIN-kontakter. De flesta apparater som
är anpassade för MIDI har tre anslutningar: MIDI IN, för inkommande information, MIDI OUT, för utgående information och MIDI THRU som är en
vidarekoppling för den information som skall sändas vidare till andra enheter.
Det som sänds i en Midikabel är främst information om knappar som har tryckts, reglar som flyttats eller tangenter (för syntar) som har spelats. Den här
informationen kan lagras i en sequencer. En sequencer fungerar som en
bandspelare, fast bara för Midiinformation.
Man använder idag oftast MIDI i ljussammanhang endast för att översätta
TIDKOD (SMPTE) som kan synkronisera utrustning för musik, video, film
och ljus. Du kan till exempel köra ljus till förinspelad musik och med MIDI
Tidkod synkronisera ljuset med den förinspelade musiken.
Vissa ljusbord använder MIDI för att synkronisera två bord genom att dom
skickar alla knappar och reglar till varandra. Om ljusbordet kan skicka och ta
emot MIDI för alla knappar och reglar, kan du registrera en körning i en
MIDI-sequencer, och sedan "spela upp" den eller synkronisera med förinspelad musik.
Du kan använda en sampler (en synt som kan spela in ett ljud och sedan
spela upp det) för effektljud. Den samplern kan du trigga från ljusbordet via
MIDI (eller tvärtom) så att du får "åska" när du flashar en "blixt" från ljusbordet.
All utrustning med MIDI brukar ha en så kallad MIDI Implementation chart,
dvs en lista över vilka MIDI-koder som styr vilka funktioner i apparaten. Den
kan du beställa från tillverkaren om den inte är en del av manualen.
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SAMMANFATTNING
Ljusreglering
För att reglera intensiteten på en
lampa behövs en dimmer. Dimmern
är ansluten till ett oreglerat uttag
(enfas eller trefas beroende på dimmern). Om du vill kunna styra intensiteter i flera dimrar kan du använda
ett ljusbord eller någon annan ljusstyrning. En signalkabel överför informationen från ljusbordet till dimmern om
vilka uttag som ska regleras och hur
mycket de skall regleras.
Det finns olika typer av ljusbord. Helt
manuella, vilket är ganska ovanligt
idag, och alla möjliga datoriserade
varianter med inriktning på teaterljus,
rörligt ljus, konsertljus, show ljus,
disco och offentlig miljö.
Det finns två huvudtyper av dimmers:
analoga och digitala. En analog dimmer använder en referensspänning
från bordet för att bestämma hur
mycket varje uttag skall regleras,. En
digital dimmer använder ett digitalt
värde.

överföras via Ethernet – som tillåter
stora mängder kretsar i en kabel, där
finns en officiell standard som heter
ACN.
Signalkedjor som är digitala måste
upprättas efter bestämda normer,
och sista apparaten i en kedja måste
termineras. Du kan omvandla mellan
analoga och olika typer av digitala
styrsignaler med olika omvandlingsboxar. Dessa kallas ofta för multiplexboxar, eller mux-boxar.
MIDI är ett digitalt protokoll för
musikutrustning som idag återfinns i
en del ljusutrustning vid sidan om
analoga och digitala ljusprotokoll.
Det används dock sällan till annat än
tidkodsynkronisering av ljus och ljud.
MIDI SHOW Control (MSC) är en
världsstandard för hopkoppling av
olika show- och teaterutrustningar
vida MIDI. MSC innehåller kommandon för att synkronisera förlopp, start
av överbländningar etc. i olika
utrustningar av olika märken.

Det finns två typer av styrsignaler
mellan ljusbord och dimmer: Analog
och digital. Den analoga styrsignalen
kräver en ledning för varje krets plus
en referens. Den vanligaste analoga
styrspänningen är 0-10 Volt. En digital styrsignal kan reglera hundratals
kretsar på bara tre ledningar. Den
internationella standarden för digital
överföring mellan ljusbord och dimmer är DMX512. DMX kan även
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EFFEKTER & PROJEKTIONER
I det här kapitlet tittar vi närmare på ett urval av effekter. Laser, rök, video,
projektionsmasker, projektorer, UV-ljus, stroboskop, spegelbollar osv.
Goboprojektioner
I projektorer, profilstrålkastare och rörliga lampor kan du ofta
montera en gobo, dvs
en projektionsmask i
metall eller glas. En
metallgobo projicerar en
silhuett, och kan användas för att skapa en
stämning som löv, ljus
genom en fönsterruta,
texter osv. En glasgobo
kan göras i fyrfärg, i
princip som ett diapositiv, och användas till att
projicera valfri bild.
Det är enkelt att tillverka abstrakta gobos i vanlig ugnsfolie. Det finns etsningsskit att köpa som gör det lika enkelt att tillverka metallgobos som att
framkalla svart-vita foton. Tänk på att en gobo snabbt blir mycket het, och
kan orsaka brännskador vid hantering. På senare år har det blivit möjligt att
låta göra en fyrfärgsgobo från ett original taget med en digitalkamera eller
inscannat - bearbetat i photoshop och mailat till ett företag som gör fyrfärgsgobos. Det du får är en fotorealistisk projektionsmask med oerhörd
detaljrikedom. Du kan också använda video för
att projicera mönster. Se slutet på detta kapitel.

Fotot till höger visar en glasgobo i svartvitt framställd från en bildfil
från ett foto. Ovan projicerat mot metallfond ihop med tre till.
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Bildprojektioner
Projektion är en mycket vanlig metod för att
skapa effektfulla scenbilder. Du kan
använder en eller flera
bildprojektorer med
vars hjälp du projicerar en eller flera bilder
på en duk, yta eller
slöja. Det största
problemet i samband
med projektioner är att
få ljuset att räcka till,
så att det inte slås ut
av annan belysning
eller skuggor
Det finns i huvudsak
två olika typer av projektion - front (framifrån) och back (bakifrån). Valet av duk är
beroende på vilken
metod du använder.
Vid frontprojektion
används en duk som
reflekterar ljuset. Vid
backprojektion
används en duk som
sprider och släpper
igenom ljuset jämnt.
Då slipper du få med
skuggor av de som agerar framför duken, på duken. Med en stark projektor
kan resultatet se ut som en målad dekor. Ibland kanske du av utrymmesskäl
måste reflektera bilden med hjälp av en spegel se bild. Tänk då på att du
också får ett minskat ljusutbyte och att bilden blir spegelvänd.
För att kunna projicera en bild bra måste du kunna beräkna den optimala
brännvidden på objektivet i projektorn, för det avstånd du tänker projicera
från. Det gör du med hjälp av följande formel:
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FORMEL

EXEMPEL

F=ad/B
F = Objektivets brännvidd
A = Avståndet mellan projektor och duk
D = Effektiv slidestorlek
B = Bildstorlek

F = Vilken brännvidd krävs?
A = 4 meter
D = 35 mm (småbild)
B = 2 meter
4000 x 35 / 2000 = 70mm brännvidd

Bakprojektion

Frontprojektion

Spegel

Det finns Effektprojektorer som kan projicera diabilder (storformat) eller
målade glasplåtar över en ladugårdsvägg eller större. Dessa kraftiga projektorer har urladdningslampor av typen HMI eller Xenon. Ett av dom vanligaste
fabrikaten på sådana projektorer är PANI. Idag används även videoprojektorer och kraftfulla rörliga lampor - och kombinationen av videoprojektor och
spegel - till exempel företaget High End's Catalyst™ system.
Pin Spot
En Pinspot är
i princip en
liten lågvolts
PARstrålkastare
med mycket
smal spridning. Den
smala spridningen gör att
den ofta används som effektstrålkastare i rök för att skapa en "ljusstav" (se
bild). Den är relativt billig. Därför används den ofta i inrednings- och discosammanhang som effektljus i vanlig armatur med inbyggd transformator.
Den används även ofta som ljuskälla för att belysa spegelbollar.
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Laser
Ordet LASER är en förkortning för
Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation". Karakter
istiskt för laserljus är en extremt
homogen och ljusstark ljusstråle
som kan skickas långa sträckor
utan att mattas nämnvärt. Detta
gör laser synnerligen lämpligt för
stora utomhusanvändningar, där
du kan projicera en synlig laserstråle från en skyskrapa till en
annan, eller rakt upp i molnen.
Effekten blir bäst i rök, eller utomhus i hög luftfuktighet.
Det finns olika sätt att utnyttja
laserljuset till effekter. Hjärtat i en
laseranläggning är laserröret som
genererar laserstrålen. Röret är
ömtåligt. Ofta måste du leda in
vatten för kylning av själva röret.
Laserstrålen kan sedan distribueras genom att arrangemang av speglar och prismor som på mekanisk
väg riktar om ljusstrålen i olika bestämda lägen. Detta kallas för en "optisk
bänk". Eftersom strålen inte mattas nämnvärt kan den i andra änden reflekteras på nytt i en fast monterad spegel till ytterligare en spegel, osv., för att på
så vis bilda geometriska mönster. Om du nu "snurrar" på spegeln i den optiska bänken kan du få en "tunnel" som resultat. (En liknande effekt får du om
du hastigt roterar en glödande stav i ett mörkt rum). Laser används även för
att producera animationer. En animation består av ett antal på varandra följande projektioner, samma princip som för tecknad film. På samma sätt som
du kan få en tunnel genom att snabbt rotera laserstrålen i cirklar, kan du
skapa en fyrkantig tunnel genom att rotera en exakt fyrkant (likadant med en
trekant osv.). Spegeln i den optiska bänken som reflekterar laserstrålen styrs
med en dator som flyttar runt spegeln i form av en programmerad bild (text,
djur, seriefigur). Laserstrålen "tecknar" då samma figur om och om igen så
snabbt att det ser ut som en projektion för ögat. En laseranimation kan inte
ske i tomma luften, utan måste projiceras mot en yta - en duk, vägg, byggnad
eller ett finmaskigt nät. Det finns även specialstrålkastare som kan imitera en
del av dessa lasereffekter.
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Ultraviolett ljus
Kallas UV-ljus i dagligt tal. Vissa material blir "självlysande" när de belyses
med UV ljus. En del färger och vissa tyger är mer känsliga för detta ljus än
andra. Bäst blir resultatet ifall allt är svart utom det som skall framträda. Ett
vanligt exempel på UV som effekt är när dansare har enbart handskar och skor
i vitt eller ett benrangel målat på scenkostymen. När övrig belysning släcks
framträder dessa som om dom svävade fritt i luften.
Spegelboll & Baby Star
"Tango kulan", som den även
kallas är en effektfull men ändå
enkel ljuseffekt. Det finns en strålkastare som ger ungefär samma
effekt som reflektionen från en
spegelboll, den kallas för Baby
Star och är väldigt användbar när
det gäller att skapa en dynamisk
ljuseffekt med små resurser.
Stroboskop
En strob består av en mycket
snabb serie blixtar. En "strob" kan
även imitera naturens blixtljus om
den riggas rätt. Denna extremt
korta tändnings och släckningstid
går inte att skapa med andra
ljuskällor. När något rör sig i konstant stroboskopljus uppstår en
slags "Stumfilmseffekt". Det finns
stroboskop med färgväxlare.

VARNING

En strob kan framkalla epilepsi hos människor med anlag för detta, och bör
därför användas med försiktighet. Om den används under korta
sekvenser på 5-8 sekunder minskar riskerna.
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Video
En relativt ny ljuskälla/effekt i ljussammanhang är videoprojektioner av olika slag.
Dels har projektorerna blivit tillräckligt ljusstarka, men det finns också
spektakulära matrixskärmar som kan fungera som scengolv och vägger där videomaterialet blir både ljuskälla och scenografi. Det finns system som Catalyst från
High End som i princip tillåter dig att styra och manipulera digitala “gobos”, dvs
filmsnuttar (i vanligt Quicktime format) från ljusbordet som en del av ljusutrustningen. Video är idag en reell (om än något dyr) komponent att räkna med i en
spektakulär ljussättning. I skrivande stund lanseras just dom första rörliga strålkastarna med videoprojektorer som ljuskälla.

Här kan du se
några effekter ett
system som
Catalyst™ kan
göra med att
manipulera en
vanlig bildfil eller
QuickTime film.
En bildyta kan
bland annat
förvrängas,
dupliceras och
vridas.
Du kan lägga
masker över en
bild eller som en
gobo i sig, som
snöflingan till
höger.

SAMMANFATTNING - Effekter & Projektioner
Till effektljus hör bland annat laser, video, projektioner, UV-ljus, stroboskop,
spegelbollar och pin-spots. Du kan även skapa effekter med vanliga strålkastare
som arrangeras för att ge intryck av realistiska effekter, till exempel skenet från
en öppen eld, eller en himmel med moln i rörelse.
Många effekter som laser, smala ljuskäglor och projektioner kräver en projektionsyta eller rök för att bli synliga. Vissa effektprojektorer, rörliga lampor och laser är
ofta relativt dyra att arbeta med.
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Jump 4 Joy på Scalateatern med foliefond från Prosit

FONDER & SLÖJOR

En viktig faktor som ramar in en scen är de tyger som hänger som intäckning
på sidor och tak. och längst bak. Dessa kallas för fonder, och ifall de kan
växla mellan att vara solida och genomskinliga - för slöjor. En ljussättning och
inramning av vad som helst på en scen vinner oftast på en genomtänkt fond.
Det här kapitlet ger dig lite tips och fakta kring hur du kan tänka med fonder.

Ordlista Fonder & Slöjor
Fond
Ordet fond betyder bakgrund, eller
bakvägg i teatersalong. Det används
som samlingsbegrepp för ett tyg
som hänger längst bak på en scen.
Man kallar samma tygstycke för tak
om det hänger ner lite i taket, eller
byxa om det hänger i scenkant.

Sammet
Ett vanligt material för teatrar är sammet - för att det kan hängas så att
det glänser och veckas snyggt. Är
ludden nedåt blir det glansigt - är
den uppåt blir det matt. Man brukar
hänga sammet med ludden ned för
att den inte skall samla damm.

Bolton & Molton
Moltontyg (luddig på bägge sidor)
och Bolton (luddig på en sida) är
bland det billigaste och mest
grundläggande materialet som finns
för intäckning av scener. Läs mer
under VAL AV MATERIAL.

Slöja
Den typ av fond som kan verka solid
eller släppa igenom det som är
bakom beroende på ljussättning,
kallas för slöja. Det finns så kallad
Fransk (väldigt genomskinlig) och
Amerikansk (lite mindre genomskinlig) slöja.
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Brandklassning

För att en fond överhuvudtaget får hängas in i ett
scensammanhang skall
den vara brandklassad,
dvs impregnerad så att
den inte kan antändas.
Köp brandklassad fond!

Val av material

Här ser du samma fond, i detta fall av tunn metallfolie, som fungerar
som projektionsyta, infärgning och slöja. Utan belysning, med rött
släpljus och me bakljus och en toalettstol som framträder igenom.

Hur väljer du material? För
ljudets del spelar det
ingen större roll - att överhuvudtaget ha en fond
dämpar skrälliga reflexer.
När det gäller ljus är en
matthet i materialet att
föredra. Utgå från följande.
Molton har ett bra
kvadratmeterpris, och bra
bredd (2/3 meter) samt
ludd som suger ljus. Den
tillverkas i så oerhörda
kvantiteter att priset är bra och du kan man vända på det. Bolton är lite
dyrare och går inte att vända men är ganska likvärdigt.
Sammet används för teater i första hand. Bredden är 1.2m så fonder får
många skarvar. Sammet är känsligt för veck och tejp - kan bli fult lätt.
Fransk slöja har tunna trådar och gles väv. Den amerikanska är mer
ogenomsiktlig - projektion blir bättre på amerikansk. Fransk ligger på 9.5m,
och Amerikansk på 10.8m bredd.
Ull används mycket i bland annat england. Det är väl värt att överväga eftersom det inte brinner, är relativt okänsligt för transporter, och inte ger saltavlagringar vid fukt.. Enda nackdelen med ull är att det kan suga åt sig fukt
(utomhus) och är tyngre och dyrare än Molton och Bolton.
Om du vill ha glamour och blänk är det Lamé som gäller. Oftast dyrt.

Upphängning

Bäst är att ha öljetter med knytband upptill samt kätting eller blyband isytt
längst ner så den hänger ut sig fort - är det vinddrag håller den sig på plats.
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RÖK OCH PYRO

En ljuskägla blir inte synlig förrän den reflekteras mot något. Detta kan vara
en fond, en aktör eller scengolvet. Om du vill se ljuskäglan i luften, måste du
skapa en lätt dimma som kan reflektera ljuskäglan. Rök kan också vara en
effekt i sig själv, en dimma, ett slagfält, ett vattenfall av tung rök som rinner
nedför en trappa. I det här kapitlet beskriver vi olika sätt att skapa rök.

Lätt rök

Den vanligaste röken på scen är så
kallad lättare rök eller Haze. Du skapar
rök genom att förånga vätskor avsedda
för detta. Moderna rökvätskor består till
största delen av vatten samt vissa
glykolalkoholer. En del fabrikat har
vätskor anpassade efter olika förhållanden. En sk "studiovätska" dunstar
snabbare än "teatervätskan". En vätska
framställer en form av dis som även
kallas "Haze".
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Pump

Rökvätska

Är rök skadligt?
I äldre rökmaskiner brukade man framställa rök genom att förånga bananolja.
Resultatet blev besvärande för såväl människor som materiel. Den typen av
rök är irriterande för slemhinnorna, och en fet hinna lägger sig efter en tids
användning över allt inom omgivningen. Det finns olika fabrikat av modern
rökvätska på marknaden, flera har allergitestats och funnits helt ofarliga vid
normal användning.

Värmeledande
element

Fläkt

Kompressor

Fläkt

Kylning

Värmedon

Ett sätt att skapa tung rök är att kyla
ner lättare rök så att den inte stiger. De
maskiner som klarar detta är av den typ
som beskrivs i förra avsnittet, men de
kompletteras då men en
kylanläggning och en något annorlunda
rökvätska.

Rökvätska
Pump

Tung Rök

Värmedon

Ett annat sätt är att sänka ner kolsyreis
i varmt vatten vilket skapar en tung rök,
som består av vattenånga (koldioxid).
Eftersom röken består av enbart
vattenånga är den tämligen ofarlig.
Kolsyreis i
Kolsyreis
En nackdel är att denna typ av rök är
Korg
ganska kortlivad. Krävs det mycket rök
går det åt många stora aggregat.
Fläkt
Dessutom är isen besvärlig att förvara
och handskas med. Du kan i allmänhet
köpa is hos en glassleverantör. Den kan
förvaras i en kylbox med frigolitväggar
som kan hålla kylan (picknickväska) eller
vakuumförpackas i plastfolie (gladpack).
Ju mer isen finfördelas innan den läggs
i vattnet, desto mer rök kommer att
utvecklas. Det finns relativt billiga rökmaskiner för kolsyreis med värmeaggregat och ett tätt lock som klarar av det tryck som uppstår när vattenångan
utvecklas.
VARNING
Du kan få svåra brännskador om du låter huden komma i beröring
med kolsyreis.
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Pyroeffekter

Det finns en mängd pyroeffekter på marknaden. Dessa kräver stort omdöme vid
användandet. Här gäller att tänka på både publikens, artisternas, scenarbetarnas
samt scenutrustningens säkerhet. Brand- och skaderisken är stor.
Pyrorök
För att skapa ett långvarigt dis över en spelyta används ibland en såkallad maskin
som förbränner ett pulver för att skapa rök. Denna typ av rök är inte alltid
behaglig att vistas eller sjunga i. Röken sprider sig dock jämnt, stiger inte, och
ligger kvar ganska länge.
Rökbomber
Det finns en mängd olika
typer av bomber som också
avger rök samtidigt som de
exploderar. Dessa kan du ha
som ett komplement till den
övriga utrustningen. Man brukar placera ut dom så att de
kan skapa punktinsatser i
scenbilden. En sorts rökbomber är utrustade med färgad rök. Andra är anpassade
för inomhusbruk där kraven på
takhöjd och säkerhetsavstånd
i så fall anges.

VARNING

Många pyroeffekter
lämnar en stickande
rök som kan vara
obehaglig att
andas in. Prova
utan publik och se
vad som händer med ventilationen i lokalen och på
scenen. Om du lägger såna
effekter i slutet på föreställningen minimerar du riskerna att
någon upplever ett obehag.
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CHECKLISTA VID ANVÄNDNING AV PYRO
• Du måste vara 18 år för att få använda pyroteknik. När du tänker använda pyroteknik måste du alltid begära
tillstånd från polismyndigheten. Ta reda på om branddetektorerna är av en modell som löses ut av rökeffekterna. En utryckning från brandförsvaret kan bli dyr.
• Att själv experimentera med att blanda vätskor kan leda till Förgiftning av dig själv och andra.
• Rigga aldrig pyroeffekter nära scenkanten (tänk på publiken) eller för nära brandfarligt material.
• Kontrollera alltid i förväg var brandsläckarna finns - för säkerhets skull.
• Följ alltid noga säkerhetsföreskrifterna som följer med (kontrollera att de finns med) när du köper pyroprodukter. Använd aldrig pyroprodukter som inte är godkända av brandmyndigheten.
• Begär intyg på att den rökvätska du köper är allergitestad.
• Vätskerökmaskiner kan "spotta" rökvätska runt maskinen (eller droppa om maskinen hänger i trossen).
Rökvätskan är mycket hal och kan bli ett faromoment på scenen.
• Pyrorök kan vara obehaglig för stämbanden. Se till att ha god ventilation.

SAMMANFATTNING - Pyro & Rök
Du kan skapa rök på tre sätt: med en konventionell rökmaskin, en kolsyreismaskin eller en maskin med en pyroeffekt av något slag.
Tung rök kan välla fram som en matta eller en flod medan lätt rök och pyrorök
ofta sprider sig över hela scenen.
Ventilationen är avgörande och kan skilja sig ödesdigert mycket från repetition till föreställning. Det är bra att ha strålkastarna tända en stund innan du
testar röken på scenen. Då blir värmeförhållandena mer verklighetstrogna när
du skall undersöka hur snabbt röken värms upp och stiger.
Dagens rökmaskiner som använder rökvätskor är inte farliga för utrustning
och stämband eller allergier på samma sätt som mycket gamla oljerökmaskiner.
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Del 2
Ljussättning
i teorin
Svenska
Ljussättarföreningen gör
en distinktion mellan vad
som är en ljussättning och
vad som är belysning. Lite
förenklat kan man säga att en
ljussättning har konstnärliga
aspekter medan belysning är till
för att framhäva något på ett
neutralt eller funktionellt sätt.
En teaterljussättning är oftast
konstnärlig, medan en renodlad
arbetsbelysning är funktionell.
En utställning på ett museum
eller ljussättningen av en restaurang kan vara en blandning av båda typer.

FRÅGOR INFÖR EN LJUSSÄTTNING
LJUSSÄTTNINGENS MÅL
LJUSSÄTTNINGENS MEDEL
INFALLSVINKLAR - RIKTNING
ARBETSMETOD VID LJUSSÄTTNING
ATT ARBETA MED FÄRG
INTENSITETER & ÖVERGÅNGAR
LJUSSÄTTA MED RÖRLIGT
MJUKVAROR FÖR LJUSSÄTTNING

Göteborgsoperans salong från stora scen

FRÅGOR INFÖR EN LJUSSÄTTNING

När du förbereder och planerar inför en ljussättning behöver du hitta en
metod för att komma fram till önskat resultat.
Det kan underlätta att ställa följande frågor:

Ljussättningens mål

På vilket sätt stödjer du bäst det som framförs på spelplatsen?

Ljussättningens medel

Vilken färg (och färgtemperatur) skall ljuset ha?
Vilken infallsvinkel är att föredra?
Var kan ljuskällorna hängas?
Vilken strålkastartyp passar bäst?
Behöver du kunna reglera intensiteter?
Behöver du kunna ändra intensiteter?
Går detta att genomföra inom din budget?
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TIPS
Sträva medvetet efter en balans mellan ljus och mörker. Scenografi och ljus
måste arbeta parallellt redan från början så att färger och material inte
motarbetar varandra. Du måste också känna till rörelseschemat för de medverkande så att du får en uppfattning om spelytorna. Inför ljussättningen kan
en videoinspelning av en repetion vara mycket användbart.
Du kan spara både tid och pengar genom planering Ju mindre erfarenhet du
har desto mer nytta har du av att planera din ljussättning. Förbered genom
att i förväg ta reda på vilka strålkastare du kommer att behöva och var/hur
de skall riggas.
Undvik att vänta till repetitionerna med att upptäcka att strålkastarna är av
fel typ, eller att dom inte skapar det resultat du hoppats på. Planera även
scentider, med alla inblandade, för riggning och hur ljussättningen ska ske.
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LJUSSÄTTNINGENS MEDEL

Det finns fem beståndsdelar du arbetar med oavsett ljuskälla och sammanhang. De närmaste sidorna går igenom var och en i detalj.

Infallsvinklar (riktningar)

Den infallsvinkel ett ljus har förmedlar vilken karaktär ljuset har, och inverkar
på hur skuggor och former återges. När du har infallsvinkeln klart för dig kan
du ta reda på var din ljuskälla bör hänga.

Form

Du kan avgränsa en ljuskägla skarpt, skära ut öar av ljus eller låta käglan
mjukt tona ut eller in i nästa kägla. Genom gobos kan du skapa små växlingar, ljuskontraster, inom käglan som bidrar till dynamiken i bilden, framför allt
när en person eller ett föremål rör sig igenom ljusmönstret.
När du vet var ljuskällan skall hänga och vilken form du vill käglan skall ha kan
du välja strålkastare.

Färg

Färg och färgtemperatur har stor betydelse för återgivning av färger i scenografi och scenkläder, samt hur saker återges i en kamera. Genom att förstå
hur färgat ljus reflekteras och blandas kan du undvika många vanliga fallgropar när du bestämmer vilka färger dina ljuskällor skall ha.

Intensitet

Ögat dras alltid till den ljusaste punkten inom synfältet. Detta är din motsvarighet till kamerans möjlighet att zooma för att accentuera det som är
väsentligt i en ljusbild.

Rörelse

Med rörelse avses både ett ljus som rör sig (rörlig lampa) och den rörelse vi
upplever när ett ljus växlar från en inställning till en annan. En soluppgång stiger sakta i intensitet medan en taklampa oftast tänds direkt. I musiksammanhang är det vanligt att musikens rytm eller markeringar bestämmer växlingar
och rörelser i ljuset.
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LJUSSÄTTNINGENS MÅL

Ett vanligt sätt att komma igång är att dela upp ljussättningen i spelljus och
huvudljus. Av dessa två ljuskategorier har spelljuset alltid högsta prioritet.
Det viktigaste är att publiken uppfattar aktören. Dekor och övrigt ljus kommer alltid i andra hand. Man kan säga att spelljuset oftast är huvudljuset
kombinerat med lättningsljus, vars uppgift är att dämpa oönskade skuggor.
Dekorbelysningen ingår i huvudljuset om inte huvudljuset i sig skapar en
dekor.

Huvudljus

Kallas det ljus som skapar den övergripande dramatiska stämningen. Det är
huvudljuset som skall placera scenbilden i tid och rum, samt understryka
den stämning scenen skall förmedla.

Spelljuset

Är det ljus som lyfter fram de ytor där handlingen utspelar sig. Ofta en kombination av front-, sid- och bakljus. I vissa sammanhang kan ett rörligt
spelljus i form av en följestrålkastare vara den enklaste lösningen.

Vilken tid är det?

Är det morgon, dag, kväll eller natt? Solen står högt mitt på dagen.

Vilken stämning skall förmedlas?

Stämningen kan vara neutral, glad, sorgsen, förväntansfull osv. Du kan
understryka stämningen i huvudljuset med färgen, eller nyansera den, genom
att använda färgen subjektivt istället för naturalistiskt.

Var utspelas handlingen?

Utomhus eller inomhus? Du kan förstärka denna rumskänsla genom att
försöka återskapa illusionen av solljus genom ett fönster osv. Vågor, moln
och vatten hjälper också till att skapa ett rum.

Vilken karaktär har ljuset?

Är det solljus reflekterat genom ett fönster, i en skog, reflektionen av en eld
sedd framifrån, eller en skuggan av en eld i ett rum? Vågor vid horisonten
eller vågor reflekterade mot en vägg? En bilstrålkastare? Månljus?
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INFALLSVINKLAR - RIKTNING
Riktningen av dina ljuskällor är en väsentlig konstnärlig del i din ljussättning. Det här kapitlet hjälper
dig bestämma infallsvinklar och därmed strålkastare. Du får också en förklaring till olika termer för
scenljus och exempel på effekten av olika infallsvinklar.

Varifrån skall ljuset komma?

Där resultatet passar bäst med vad du vill uppnå.
Med infallsvinkel menas den riktning ljuset kommer
ifrån. Infallsvinkeln kan göra att det som är belyst
ser platt ut, eller att detaljer framträder.
Infallsvinkeln kan göra att människor som är belysta
får skuggor under ögonen. Ett bakljus med brant
infallsvinkel kan lyfta fram en människa eller ett
föremål på ett oerhört positivt sätt, medan ett felriktat bakljus kan blända åskådare.
Det finns några enkla grundregler för hur du återger ett ansikte och en kropp genom att välja ett antal
ljuskällor och infallsvinklar. Det viktiga är att du
försöker definiera vad du försöker uppnå och utgår
från det. Sedan måste du säkerligen kompromissa
och kanske välja en brantare infallsvinkel än du
annars skulle önska
för att det inte skall bli
skuggor på dekor eller
andra saker, eller för
att det inte går att
hänga ljuskällan där
infallsvinkeln blir bäst.

Frontljus

Du kan i princip
ljussätta en spelplats
med bara en strålkastare rakt framifrån och
uppifrån. Ett sådant
frontljus är funktionellt,
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men det slätar ut ansiktsdragen på aktörer och föremål, och ger ett något
”platt” intryck. Det bästa ljuset för en naturtrogen återgivning av en aktör får
du om du använder två strålkastare riktade snett framifrån och uppifrån. Se
45-regeln.
45-regeln
Utgå från
45-regeln som
innebär att ljuset bör falla
med 45 graders vinkel både
uppifrån och
från sidorna.
Med hjälp av
denna regel
kan du göra en
grundtäckande
belysning av de
olika spelytorna.

Bakljus

Denna typ av ljus används för att ge en
tredimensionell känsla. Ofta riktas bakljus
rakt bakifrån med brant riktning ner mot
aktören. Bakljuset gör att aktören lyfts fram.
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Sidoljus

Sidoljus riktat uppifrån är
användbart som lättningsljus för att släcka
ut skuggor från frontljuset. Sidoljus som är riktat vågrätt från sidan
träffar inte ett scengolv
och är därför inte synligt
förrän det träffare en artist eller ett föremål. I
danssammanhang är ett
sådant sidoljus tacksamt
för att skulptera fram
kroppen på dansarna.

Vilken typ av strålkastare behövs?

När du exempelvis i ett scensammanhang försöker reda ut vilken typ av strålkastare du kommer att behöva och var de skall placeras för att belysa spelytan kan du antingen prova dig fram eller lära dig en arbetsmetod som går
ut på att göra en ljusplan (plot). Om du lär dig arbeta med en plot kommer
du att förenkla ditt arbete med framtida ljussättningar (och med andra människor).
Med hjälp av din plot får du fram avstånd från strålkastare till det dom skall
belysa, och därmed vilken spridningsvinkel strålkastaren måste ha. Genom
att du tänker igenom vilken form din ljuskägla skall ha (mjuk, skarp, mönstrad, överlappande, diffus) kommer du fram till vilken typ av strålkastare
som behövs (profil, fresnel, flodljus, PAR-kanna osv). Se STRÅLKASTARE.
Det finns program som låter dig göra en plot i en dator, med möjligheter att
kunna skriva ut ritningar, ändringar och till och med simulera effekten av
vissa strålkastare (se MJUKVAROR FÖR LJUSSÄTTNING). Det finns också
ritmallar som gör att du oerhört snabbt kan skissa en plot med papper och
penna.
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ARBETSMETOD VID LJUSSÄTTNING
Det här är ett förslag på hur du kan lägga upp ditt arbete inför en ljussättning.
1. Gör en skiss över hela scenen
En plot består av en skiss
över scenen (oftast i
skala 1:25) där du ritar in
strålkastarna med symboler . Där kan du också
planera hur du riktar strålkastarna och kontrollera
att du täcker in de ytor du
planerar att belysa. Börja
med att rita upp hela
scenen sedd ovanifrån.
Försök göra det så skalenligt som möjligt.
Markera spelytan på din
ljusplan. Spelytan är den plats på scenen där handlingen som skall belysas
utspelar sig.
2. Bestäm strålkastarnas placering
Med utgångspunkt från
infallsvinkeln kan du dra
en linje på din ljusplan
från spelytan i ljusets
infallsvinkel till närmaste
hängpunkt får strålkastaren (se bild 2). Nu vet
du ungefär på vilket
avstånd från spelytan som
strålkastaren kommer att
hänga. Då kan du räkna
ut ungefär vilken spridning strålkastaren skall ha
för att täcka spelytan.
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För att räkna ut avståndet mellan strålkastaren och spelytan kan du behöva
rita upp scenen från sidan också (se bild 3). Om du inte har en väldigt hög
fästpunkt för strålkastaren kan det räcka med att uppskatta avståndet med
utgångspunkt från din ljusplan.
3. Bestäm spridningsvinkel
Uppskatta vilken diameter
ljuskäglan måste ha för
att täcka exempelvis en
skådespelare på spelplatsen från huvud till fot. Om
skådespelaren kommer
att gestikulera med
armarna måste du täcka
in luften en bit ovanför
personerna också.
Ekvation för spridning - ljuskägla - avstånd
Det finns en ekvation som gör det möjligt för dig att beräkna vilken diameter
en ljuskägla får på ett visst avstånd med en viss spridning. Den är till nytta
när du vill bedöma om en strålkastare räcker till, eller när du skall projicera en
gobo med en bestämd storlek. Det är sällan du använder ekvationen i sig,
oftast tittar du i en tabell som på nästa sida, eller använder en omräkningsfaktor som på denna sida. Om du vill använda formeln går det lätt om du har
en miniräknare med tan-funktion.
Formeln
Diametern på ljuskäglan = (tan Spridningsvinkeln) x Avståndet

Spridningsfaktor
Grader
5°
10°
15°
20°
25°
40°
75°
100°
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Omräkningsfaktor
0,08
0,17
0,26
0,35
0,44
0,64
1,53
2,38

Exempel
Du använder tabellen med omräkningsfaktorn på följande sätt. Antag att
du vill ha reda på hur stor ljuskäglans diameter blir på 20 meters
avstånd med en lampa som har en spridningsvinkel på 20 grader. Titta i
spridningstabellen brevid så ser du att 20 grader ger faktorn 0.35.
Multiplicera 0.35 med 20 meter så får du 7 meter. Jämför med tabellen
på nästa sida. Omräkningsfaktorn = (tan vinkeln) genom 10.
Formeln kan också skrivas så här
Spridningsvinkeln = inv tan (diametern på ljuskäglan genom avståndet)
Avståndet = diametern på ljuskäglan genom (tan spridningsvinkeln)
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Zoomprofil
9-20°

Avstånd
Spridning 9°
Spridning 20°

Zoomprofil
15-25°

Spridning 15°
Spridning 20°

4. Välj ljuskälla - typ av strålkastare
När du har spridningen klart för dig bestämmer du vilken typ av strålkastare
du behöver. Om situationen kräver en väldigt stor spridningsvinkel får det bli
en PAR-lampa eller kanske en fresnel. Om det är noga att ljuset inte faller
utanför spelytan måste det bli en profilstrålkastare. Se kapitlet
STRÅLKASTARE.

Fresnel

Effektprojektor

Profil

Följe

PC

PAR

Golvramp

Flodljus

DEL 2 - Ljussättning i Teorin

Du kan använda
vilka symboler
som helst på din
ljusplan, under
förutsättning att
det finns en
symbolnyckel
med förklaringar.
Du kan anteckna
vilka reglar (kretsar) som skall
reglera respektive
strålkastare, samt
filter.
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5. Skapa en utrustningslista
Med utgångspunkt i din ljusplan kan du göra en lista över den utrustning som
du kommer att behöva. Om du måste komplettera med inhyrd utrustning bör
du begära pris från mer än ett ställe, eftersom priserna kan variera.
Kontrollera också om utrustningen som du hyr är försäkrad av uthyraren eller
om du förväntas försäkra själv. Kontrollera i så fall självriskens storlek.
6. Rikta
När alla strålkastare är på plats är det
dags att börja rikta. Det är lättare om du
är två om jobbet: en som riktar och en
som strålkastarna riktas mot. Riktning är
ett kreativt hantverk, där du bygger upp
förutsättningarna för att kunna göra
någonting av ljuset i nästa skede. Det
lönar sig alltså att vara noggrann och
inte acceptera ”slaskljus” eller oönskade
skuggor i ansikten eller på fonder. Om
du inte har riktat ordentligt kan resultatet
bli helt förödande.
7. Välj färger.
I nästa kapitel kan du läsa om hur färg
fungerar i samband med ljus. Med
utgångspunkt från detta kan du nog
komma fram till vilka färger du behöver
filtrera dina ljuskällor med. Du vinner en
hel del på att testa hur olika material i
scenografi, kläder eller smink reagerar i
dom färger du funderar på att använda.

Var försiktig med stegar. Låt gärna någon stå
med foten och tynga ner som motvikt. Undvik
saker i fickorna som kan trilla ur.

8. Börja sätta intensiteter och övergångar/rörelser.
I kapitlet efter färg får du en introduktion till hur du kan angripa arbetet med
att sätta intensiteter och reglera övergångar mellan olika ljusmoment. Om du
arbetar med rörligt ljus och tänker låta rörelsen ske synligt kommer du snart
att märka om detta är möjligt eller inte med de lampor, den styrning och den
riggning du har valt.
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ATT ARBETA MED FÄRG

Det här kapitlet handlar om färg. Hur färg upplevs, hur du blandar färg, hur
ögat upplever färg och hur du kan använda färg för att skapa olika stämningar.
Av ljussättningens beståndsdelar är färgen kanske den mest komplicerade
att tillämpa, såväl psykologiskt som tekniskt. Färg används och upplevs
mycket olika av olika människor. En målare kanske tänker på ett pigment
uppblandat i en vätska, en tekniker på en viss vågländ och en psykolog på
den känslomässiga upplevelsen av en färg. Din publik analyserar förmodligen inte alls färgens betydelse i din ljussättning utan upplever resultatet
som en helhet.
Det finns många olika sätt att nalkas färgval – du kan utgå från tabeller och
teorier eller från praktiska experiment. Vi har valt en blandning av bägge. Till
att börja med skall vi titta på hur och varför människan upplever olika färger.
Sedan är det upp till dig att experimentera med några lampor och filter enligt
vårt exempel. Du kommer snart att upptäcka att praktisk erfarenhet är ett
oöverträffat komplementet till teorin.

Primärfärgerna

Newton upptäckte på 1600-talet att vitt ljus som passerar ett prisma av glas
bryts till ett spektrum av färger. Detta är samma princip som gäller när en
regnbåge bildas. Rött, blått och grönt kallas för grund- eller primärfärger.
Genom att blanda dem i olika proportioner kan du fram de flesta färgerna
och vitt. Det är denna princip som ligger till grund för färgtv, färgfoto och
exempelvis additiv färgblandning.
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Färgseendet

Enligt en teori (det finns flera) fungerar vårt färgseende så att vi har tappar
och stavar i ögat som samverkar för att get oss ett komplett färgseende.
Tapparna är känsliga för grönt, gult, blått och rött. Stavarna är kontrastkänsliga och registrerar hur ljust eller mörkt det är. Genom att blanda fyra fäger
med svart och vitt, dvs kontrast, kan vi uppleva alla färger och vitt. Stavarna
är känsligare än tapparna och kan urskilja kontraster efter det att tapparna
har slutat uppfatta färger, därav ordspråket ” I mörkret är alla katter grå”.

Faktorer som påverkar färgupplevelsen

Upplevelsen av färgat ljus är inte en exakt vetenskap utan i högsta grad
beroende av en mängd omgivande faktorer. Dessa är färgändring, kontrastverkan, skuggan, det reflekterande materialets färg samt färgsymbolik.
Färgändring
Vår uppfattning av vitt påverkas av omgivande färger. Det vi efter en tid uppfattar som vitt, kan exempelvis vara ljust gult. Om vi sedan byter till ett vitare
ljus, kommer detta att uppfattas som väldigt kallt.

Kontrastverkan
En yta belyst
med färgat ljus
upplevs olika
beroende på
bakgrunden.
Upplevelsen av
färgen är
beroende av
om föremålet
som belyses är
ljusare eller
mörkare än
bakgrunden.
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Skugga
Om vi belyser ett föremål med en viss färg så upplever vi att skuggorna får
ljusets komplementfärg. Du hittar mer om komplementfärgerna längre fram.
De gamla målarmästarna utnyttjade det här fenomenet för att skapa djup i
sina målningar. Om de målade ett varmt solbelyst föremål gav de föremålets
skugga en blåaktig ton, dvs komplementfärgen till gult. Denna färgkontrast
mellan det dominerande ljuset och skuggan är således mycket användbar för
att skapa djup i en ljussättning, eller bild.
Det reflekterande materialets färg
Den färg som du upplever hos ett föremål eller en yta, är resultatet av
föremålets färg (pigment) och färgen på det ljus som faller på föremålet.
Belyser du exempelvis en blå yta med vitt (ofärgat) ljus kommer ytan att
absorbera alla våglängder i det vita ljuset förutom blått. Det blå ljuset kommer
att reflekteras av det blå pigmentet så att du uppfattar föremålet som blått.
När du sätter ett filter framför en strålkastare släpps bara den färg som filtret
En blå yta reflekterar
endast det blå ljuset
och verkar därmed blå.

En Gul yta reflekterar
inte det blå ljuset och
verkar därmed grå.

Blått

Grått

Vitt ljus
Vitt ljus
Blått filter
Blå yta

Gul yta

har igenom. Ett rött filter släpper igenom den röda delen av ljuset, ett blått
den blå. Om du belyser samma gula yta med blått ljus finns det inget gult i
ljuset som kan reflekteras, eftersom blått inte innehåller gult. Ytan kommer
därför att verka färglös. Denna kunskap kan du använda dig av medvetet i
praktiken, för att dämpa eller förstärka färgintrycket av en dekor. Blått och
gult är komplementfärger – ett fenomen som vi beskriver längre fram.
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TÄNKVÄRT
• Blandar du blå och gul målarfärg blir resultatet grön målarfärg.
• Blandar du blått och gult ljus blir resultatet vitt ljus (se additiv färgblandning)
• Använder du blått ljus på en gul dekor kommer dekoren att verka vara grå (se
komplementfärger)
• Blandar du urladdningslampor med halogenlampor kommer man att
uppleva urladdningslamporna som mycket “vitare” och “kallare”. Det kan vara bra
att kompensera detta med ett korrektionsfilter.
All färgupplevelse är alltså relativ och i högsta grad subjektiv. Du måste tänka på
att skapa en referensram eller en slags överenskommelse med publiken. Detta
"färgspråk" kan du etablera från början:
• Om du öppnar med tunna nyanser kommer publiken att ställa in sig på små
förändringar.
• Om du öppnar med stora, mättade förändringar kan det bli svårt att få publiken
att reagera på små färgnyanser i fortsättningen.
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FÄRGSYMBOLIK
Vi har en mängd konventioner som styr vår upplevelse av färg. Olika färger
fungerar som symboler. I olika kulturer kan färgerna ha olika betydelser. Här
är en sammanställning av hur färger beskrivits i litteraturen. Stämmer de
med dina egna tolkningar?
Vitt symboliserar ljus, renhet, oskuldsfullhet, sanning, fred, kvinnlighet, känslighet, offer och svaghet. Vitt kan också symbolisera kyla, hårdhet, grymhet
och är ibland symbol för sorg.
Svart uttrycker leda, mörker, elände, natt, död, fruktan, mystik, skräck, terror,
ondska, svaghet, brott och sorg.
Grått symboliserar förnedring, melankoli, beslutsamhet, högtidlighet, nedstämdhet och omdömesförmåga.
Rött är en varm färg som för tanken till blod, hetta, eld, ilska, hat, grymhet,
mord, tragedi, skam, och förstörelse. Rött kan också symbolisera makt,
friskhet, hälsa och passion.
Orange är symbol för höst, tacksamhet, värme, välstånd, glädje och belåtenhet.
Gult beskriver hetta, livlighet, glädje och grannlåt. Gult kan också symbolisera feghet, oanständighet, förfall, svek och sjukdom.
Brunt innebär höst, välstånd, värme , belåtenhet och lycka.
Grönt står för ungdom, vigör, vår, begrundan, tro, fred, liv, seger och ibland
även omognad, omoral, ensamhet och svartsjuka.
Blått symboliserar kyla, melankoli, himmel, hav, paradis, hopp, trohet, stillhet,
generositet, intelligens, sanning, andlighet och aristokrati.
Violett symboliserar ledsamhet, tystnad, renhet, kärlek, sentimentalitet, kyrklighet och värdighet.
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FÄRGFILTER

För att påverka färgen på ljuset finns i
princip två möjligheter: antingen
kan du reglera
intensiteten på lampan och på så sätt
få kallare eller varmare ljus, eller så
kan du sätta färgfilter framför ljuskäglan. Detta kapitel är
en översikt över
olika typer av filter.
Plastfilter
I dag används mest plastmaterial till
färgfilter. Det finns två tillverknings
processer. I den enklare processen
"läggs" färgen på ena sidan av
plastfilmen, vilket ger dålig
värmebeständighet. Du kan kontrollera
detta genom att dra en bomullstuss
med aceton (nagellackborttagnings
medel) över filtret. Blir bomullstussen
färgad, har du det enklare filter. Ett
sådant filter bleknar vid högre temperaturer (lampeffekter över ca 500W) eller
vid konstant användning med svagare
lampor. De starkare, mer
värmebeständiga filtren tillverkas
genom att färgpartiklar smälts in i plastfilmen,. Detta gör att färgerna "håller"
betydligt bättre. Dessvärre blir filtren
dyrare eftersom tillverkningsprocessen
är relativt dyr.
Det finns i huvudsak två filtermärken på
svenska marknaden idag: ”Lee” och
”Rosco”. Rosco har överlag lite klarare,
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renare" färger i sin Supergel serie för
höga temperaturer. Det är de enda
filtren som är värmebeständiga,
beroende på en tillverkningsprocess
där färgen smälts in i plastfilmen. Lee
har fler "smutsiga" (och vackra) nyanser. Fabrikaten kompletterar
varandra. Lee har en serie filter för
höga temperaturer – Lee HT (High
Temperature).
Glasfilter
Det finns filter som är tillverkade av
glas, så kallade dikroida filter. De klarar
betydligt högre temperaturer och har
enormt "rena" färger men är känsliga
för hantering. Glasfilter används nästan
uteslutande i rörliga lampor, och ibland
som korrektionsfilter i filmlampor för att
korrigera färgtemperaturen mot övrigt
ljus, eller filmens känslighet. De förekommer också i en del effektlampor,
samt flodljus och följestrålkastare.
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Korrektionsfilter
Det finns olika serier av filter som kan korrigera dagsljus till halogenljus,
halogenljus till dagsljus, HMI-ljus till halogenljus, osv. Dessa är lämpliga att
använda när du blandar ljuskällor med olika färgtemperatur, eller i videosammanhang när du vill förstärka dagsljus med konstljus.
Diffuserande filter
Utöver färgfilter finns det filter som används för att ändra karaktären på ljuset
genom att göra det mjukare, mera diffust eller sprida det i en viss riktning. Dessa
kallas även frostfilter, softfilter eller silk.

Färgväxlare

Det finns flera olika typer av färgväxlare som kan monteras på strålkastare för att
underlätta byten av filter.
Kassettväxlare
Färgväxlaren på en följestrålkastare är ofta utformad som en "kassett" med en
liten hävarm för varje filter.
Roterande skivväxlare
Även om den idag inte längre är så vanlig, har en del effektljus en roterande skiva
med filter.
Scrollerväxlare
Den vanligaste typen av färgväxlare är en så kallad "scroller". Upp till ett trettiotal
filter kan monteras på en rulle och väljs sedan från ljusbordet.
CMY blandning
Många rörliga lampor och vissa
effektlampor har ett färgblandningsssystem som går ut på att tre
dikroida filter (Cyan, Magenta &
Yellow) blandas subtraktivt. Med
den typen av färgblandning kan du
uppnå oerhört många nyanser.
Många gånger kompletteras den
dock med färghjul som har fasta
färger för att kunna få mustiga och
mättade färger som inte är så lätta
att uppnå med endast subtraktiv
färgblandning.
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FÄRGBLANDNING
Vitt ljus

Vitt ljus från solen har en jämn fördelning av ljusenergi. Alla våglängder inom
spektrum finns med. Detta gör att du kan se alla färger i vitt ljus. Naturens
vita dagsljus går inte att återskapa helt på konstgjord väg. Det finns lampor
med ”Dagsljuskaraktär” som ger ett ljus som liknar naturens vita dagsljus
men inte innehåller lika många våglängder och därmed inte är lika ”vita”.
Naturligt vitt ljus innehåller en svagt blå ton. Detta ljus uppfattas därför ofta
som lite kyligt. Det ”vita” ljus som vi använder i belysningssammanhang har
ofta en gulröd ton som ger ett varmt intryck.

Färgat ljus

Färgat ljus är vitt ljus där man har filtrerat bort vissa våglängder så att det
återstående ljuset får vad vi kallar för en färg. Färgtemperaturen på en ofiltrerad ljuskälla är ett mått på hur ”vitt” ljuset är i förhållande till dagsljus.
Färgtemperaturen blir lägre när du reglerar en lampa – detta ger ett varmt
färgat ljus. Du kan färga ljus genom att sätta filter framför ljuskällan.

Additiv färgblandning

Det är stor skillnad mellan att blanda ljus och att blanda målarfärg. Blandar
du olika färgpigment i målarfärg kommer du gradvis att närma dig svart.
Blandar du ljuskäglor i olika färger kommer du gradvis att närma dig vitt ljus.
När du använder flera
färger i en ljussättning
och ljuskäglorna täcker
samma ytor kommer
dessa att blandas additivt. Om du bara ljussätter med mörkt grönt, rött
och blått kommer
resultatet ändå att närma
sig vitt, som framgår av
bilden.
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Blått

Rött
Inget ljus

Filter

Subtraktiv färgblandning av ljus kan du använda dig av när du vill åstadkomma en färg som
det inte finns något filter för. Om du vill ha en
mörkare nyans av ett befintligt filter, dubblerar
du det till exempel. Du kan behöva korrigera
färgtemperaturen i en strålkastare, samtidigt
som du vill använda ett filter. Då använder du
ett korrektionsfilter samtidigt med ett färgfilter.

Grönt

Filter

Om du blandar färgfilter med olika nyanser i
samma strålkastare istället för att blanda filtrerat ljus från olika strålkastare får du gradvis
mindre ljus. Om du placerar de tre primärfärgerna i filterhållaren på en och samma strålkastare kommer inget ljus alls att tränga
igenom. Denna metod för färgblandning kallas
subtraktiv eftersom den tar bort ljus från
ljuskäglan.

Filter

Subtraktiv färgblandning

Tänk på att ett filter absorberar värme. Om du
sätter fler filter i samma strålkastare kommer de att bli varma, dessutom bleknar de snabbare.

Färggenerationer

När du blandar ljuskäglor
i primärfärgerna additivt
får du vitt ljus. Två
primärfärger ger en ny
färg med ljusare nyans.
Som du ser i bilden får
du en ny ”generation” på
tre färger ur primärfärgerna. Blandar du dessa
”nya” får du återigen vitt,
och så vidare.
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Det går inte riktigt att återge färgat
ljus i tryck, men vi har ändå tryckt tre
färggenerationer för att du ska få en
Första generationen
Röd
#27
106
idé om hur de förhåller sig till varan		
Grön
#90
139
		
Blå
#85
120
dra. På listan framgår vilka filter som
ungefärligen motsvarar färggeneraAndra generationen
Gul
#10
101
tionerna.
		
Magenta #46
113
		
Blågrön
#95
116
Nyttan av att studera färggenerationerna är att du lättare förstår vad som
Tredje generationen
Orange
#20
105
händer när du blandar olika färger i
		
Grön
#86
138
din ljussättning. Om du exemplevis
		
Lila
#55
142
väljer en mängd olika färgfilter för att
göra en färgsprakande ljussättning
kan dessa ta ut varandra additivt, så att resultatet blir ett ganska neutralt vitt ljus.

Primärfärger

Färg

Rosco

Lee

Komplementfärger
När två färgade ljuskäglor blandas additivt och ger ett vitt ljus som resultat kallas
de för komplementfärger. Man kan säga att de ”kompletterar” varandra för att
skapa ett vitt ljus. För varje färg finns en komplementfärg. För att lättare förstå
detta kan du titta på bilden över färggenerationerna. I varje färggeneration finns
det tre par av komplementfärger. Dessa bildar utgångsfärgerna för nästa generation.
Du kan utnyttja det här fenomenet för att, med enbart två filter som är komplementfärger till varandra, skapa ett vitt ljus som också kan tona till varmt eller kallt.
Bilden på komplementfärger visar exempel på den färgskala du kan skapa med
två filter. Jämför med samma färger i bilden på färggenerationerna. Om du tänker
använda dig av denna typ av färgblandning för exempelvis ett frontljus, underlättar det om du har fyra strålkastare. Ett par vänster/höger med ena färgen, och ett
med den andra. Då kan du blanda dessa till önskat resultat.
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SAMMANFATTNING
Att arbeta med färg
När du bryter vitt dagsljus genom ett prisma får du en mängd färger. Genom
att blanda tre av dessa färger kan du framställa samtliga andra färger. Dessa
tre kalla för primärfärgerna och är rött, grönt och blått.
Ögat uppfattar färger genom det system av synceller som består av stavar
och tappar. Stavarna är färgkänsliga och tapparna är kontrastkänsliga (mörker/ljus). Upplevelsen av färgat ljus är dock inte en exakt vetenskap utan i högsta grad beroende av en mängd omgivande faktorer: färgändring, det reflekterande
materialets färg, skuggor m. mera. Dessutom inverkar faktorer som kultur och
uppfostran på hur vi uppfattar färger.
Vid färgblandning talar man om vitt ljus och färgat ljus. Vitt ljus innehåller alla
färger och färgat ljus kan blandas till vitt ljus.
Det finns två typer av färgblandning av ljus: additiv och subtraktiv färg blandning. Vidd additiv färgblandning adderar du färgat ljus från olika ljuskällor, varvid
resultatet alltid blir ljusare än delarna var för sig, tills allt slutligen blir helt vitt.
Vid
subtraktiv färgblandning sätter du flera filter framför samma ljuskälla. Ljuset
reduceras för varje filter som läggs till, tills det blir totalt mörkt.
Det finns olika system för att dela upp och gruppera färger. Färggenerationer
är ett sådant system för ljus.
Det finns en praktisk övning i färgblandning på nästa sida som du kan prova.
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PRAKTISK ÖVNING MED FÄRGER
UTRUSTNING FÖR FÄRGEXPERIMENTÖVNING
Fyra dimbara lampor
Utrustning för att dimma (dimmer, ljusbord)
Filter med grundfärger

Montera ett rött, ett grönt och ett blått filter i var sin profilstrålkastare. Rikta
dem mot en vit yta så att käglorna sammanfaller. Genom att ändra ljusstyrkorna kan du nu får fram en mängd olika färger. Prova även att blanda flera filter
i samma strålkastare. Om du sedan byter ut den vita ytan mot ytor med andra
färger kommer du att lära dig mycket mer om färgblandning än någon bok
kan göra.

TÄNKVÄRT

När du blandar de tre primärfärgerna rött, grönt och blått får du vitt. Du kanske inte upplever resultatet som ”vitt” till en början, förmodligen tycker du att
resultatet är svagt gult. Detta är ett tydligt exempel på just hur relativ en färgupplevelse är. Pröva nu med att utgår från att resultatet är helt vitt i din fortsatta bedömning av färger. När du har suttit en längre tid och blandat färger
kommer du att se det ”gula” som vitt eftersom det nu är den ”vitaste” referens du har.
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INTENSITETER OCH ÖVERGÅNGAR
Svaret på dessa tre frågor är
avgörande innan du går vidare
1 Behöver du kunna reglera intensiteter?
2 Behöver du kunna ändra intensiteter
under föreställningen?
3 Går detta att genomföra inom din
budget?
I filmsammanhang behöver du sällan
ändra intensiteter, men i scensammanhang är det ovanligt att inte göra det.
Om du vill reglera intensiteter behöver
du dimrar och vill du kunna ändra dom
under föreställningen eller något annat
sammanhang måste du ha en ljus
styrning i form av ett ljusbord eller
något annat. Om detta ryms i din budget vet du kanske först när all annan
utrustning kartlagd och du har fått pris
på att hyra eller köpa utrustningen till
denna produktion. Låt oss anta att du
bestämmer dig för att reglera både
intensiteter och övergångar.

Att ställa intensiteter

Strålkastarna hänger på plats och är
riktade, nu börjar nästa fas av
ljussättningen: att sätta intensiteter och
bestämma tempo i övergångar från en
ljusbild till en annan. Jämfört med musik
kan man säga att instrumenten har
stämts och är uppställda. Nu skall du
komponera, arrangera och dirigera din
”ljusorkester”.

DEL 2 - Ljussättning i Teorin

91

Det är nu du ska balansera nivåer på ljuset för de olika scenerna i föreställningen.
Detta kallas även för att bygga moment. Ett moment är ett färdigbalanserat ljus.
Det kan ta tid att bygga moment. Gör en lista i förväg på hur du tänkt dig de
olika momenten och när de förekommer.
Om du har lyckats i dina val av strålkastare och filter kommer du att få ljus där du
har tänkt dig. Det är dock inte ovanligt att du flyttar strålkastare, riggar om och
byter filter under ljussättningens gång. Detta är normalt. Det krävs en enorm
erfarenhet för att kunna planera en hel ljussättning i teorin och sedan uppnå
samma sak i praktiken.
Ta tid på dig när du sätter nivåer för varje enskilt moment. Detta är konstnärligt
arbete. Varje moment ska vara balanserat så att uppmärksamheten hos
åskådaren dras till det ställe på scenen där handlingen utspelas. Försök att
understryka den stämning som scenen ska ha (natt, dag, storm, månljus…) samtidigt som du återger dekor och klädfärger på ett för scenen naturligt sätt.
Tänk på att momenten kommer att avlösa varandra så att du inte går från väldigt
ljusa moment till extremt mörka, eller från väldigt färgglada till diskreta - om inte
detta är en effekt i sig (exempelvis i konsertsammanhang). Om du använder ett
manuellt ljusbord måste du noggrant anteckna de enskilda värdena för varje krets
i varje moment så att du kan ställa in samma ljus igen under föreställningen.

Följande begrepp kan vara bra att fundera på
Koncentration (intensitet)
På film och TV har du möjlighet att med hjälp av kameran ge närbilder som riktar
tittarnas koncentration åt ett visst håll. På en scen gör du samma sak med hjälp
av ljusets intensitet och olika färgfilter. Lampornas intensitet i överbländningar
och toningar styr åskådarens uppmärksamhet.
Rytm
Ett fast ljus blir lätt platt och tråkigt. Därför måste ljuset ges en rytm. Det kan följa
till exempel årstider, dygn, musik eller tempot i händelserna på scenen. Detta blir
särskilt påtagligt i musiksammanhang, där en viss grundläggande musikalitet är
nödvändig för att du ska kunna köra ljuset.
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Övergång, överbländning, crossfade
Överbländning är när ljuset sakta balanseras över från ett moment till ett
annat. I ett dataljusbord kan du ställa en toningstid och sedan starta överbländningen. En sådan överbländning blir väldigt jämn jämfört med en som
görs manuellt, ibland nästan för jämn. Många menar att det är en konst i sig
att köra ljus, såväl manuellt som programmerat.
Körschema (momentsynops)
Ett körschema är en förteckning över förändringar i ljuset under en föreställning. På ett dataljusbord antecknar du ofta direkt i bordet.
Det svåraste med att köra ett manuellt ljusbord är planläggningen. Med ett
litet manuellt ljusbord och endast två förinställningsfät krävs snabbhet och
flinka fingrar: den tid du har till förinställning av olika moment kan vara oerhört
kort. Med ett databord blir körningen inget större problem. Komplexa ljusväxlingar kan förprogrammeras och utföras med ett tryck på en knapp.

EXEMPEL PÅ ETT KÖRSCHEMA
Moment nr

Ljus		

Tid		

Hjälptext

2		

Skogsscenen

3 sekunder		

Ridåöppning, aktörer på plats.

3		

Mörkt - Karl i fokus

20 sekunder

Riddar Karl reser sig och sjunger.

1 		

Frontljus mot ridå

Fast från början

Ridåljus vid publikinsläpp.

TIPS

Under föreställningen händer alltid någonting. En lampa går sönder eller ett
moment kommer in för sent. Ta det lugnt! Om du fortsätter köra med mjuka
rörelser kommer publiken förmodligen aldrig att upptäcka felet.
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ATT LJUSSÄTTA MED RÖRLIGT

Om du står inför att använda rörligt ljus är det här kapitlet en vägledning i vad du
bör tänka på. Med rörligt ljus kan du använda ett fåtal armaturer till en mängd
olika riktningar, du kan få tillgång till steglös färgväxling, strobeffekt, multipla
goboprojektioner som kanske kan rotera, och du kan skapa rörelser med ljuset.
Vissa lampor kan dessutom mycket mer än så - det finns rörliga lampor med
barndoors, spadar, prismor och videoprojektioner med mera.
Det finns nackdelar också. En gemensam nämnare för allt rörligt ljus jämfört med
konventionellt, är att det låter mer, väger mer, kostar mer och tar längre tid att
programmera (än konventionellt ljus). Dessutom får du ofta arbeta med en
mekanisk dimmer som oftast inte är särskilt exakt, och urladdningslampor med en
hög färgtemperatur som kanske sticker av mot befintlig konventionell belysning.
Det ställer högre krav på ljusbord och operatör, liksom ljussättare. Avsätt tid för
att arbeta med rörligt.

TÄNKVÄRT

När du arbetar med rörligt ljus är ljuskällan oftast en urladdningslampa - med
ganska kort brinntid och högt ljusutbyte - samt relativt högt pris. Denna lampa är
tänd under hela repetitionerna eftersom den dimmas mekaniskt. Detta är en faktor som är tillräckligt stor för att väga in i föreställningens budget om det är långa
repetitioner.
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Hur väljer jag armatur?

Eftersom en rörlig lampa kan osedvanligt många saker kan det vara
svårt att bestämma sig för hur du
skall använda den. Det är helt olika
krav i teatersammanhang än vid konserter. Här är en enklare checklista
som kan vara till hjälp när du skall
välja rörlig lampa.
Behöver du en Spot (profil) eller Wash (fresnel)?
- Det handlar delvis om vilken spridning du vill ha, men också om du vill
kunna projicera skarpa kanter i olika
ljusbilder.
Behöver du ett rörligt huvud eller en scanner?
- En rörlig lampa rör sig mjukare och
"snyggare" och har stort rörelseomfång, medan en scanner är snabbare
och kan gå från punkt A till punkt B
utan att snurra runt sin egen axel men den har ett begränsat rörelseomfång. Den orsakar också en högre
rörelsepåfrestning på riggen.
Vilket ljusutbyte behöver du?
- De flesta rörliga lampor har urladdningslampor med relativt hög färgtemperatur. Du får räkna ut att ljusutbytet
räcker på det avstånd du har tänkt
använda dom, men du måste också
ta ställning till färgtemperaturen. Om
det är viktigt att dom blandar sig snyggt med halogenljus i en teaterljussättning kan det vara
nödvändigt med färgkorrektionsfilter
eller en rörlig med halogenlampa
(och då är det inte så många att välja
mellan).

Behöver du CMY-färgmix och/eller färghjul?
En CMY-mix (Cyan, Magenta, Yellow)
ger dig teoretiskt möjligheten att
skapa miljoner färgnyanser genom
att blanda blått, gult och rött. I den
krassa verkligheten kan resultatet
variera mellan lampor av samma fabrikat på grund av variationer i ljuskällans färgtemperatur och filtrens kvalitet. Färghjulen är i teatersammanhang kanske mest användbara som
komplement till cmy-mix eller effektljus.
Behöver du gobohjul, zoom, fokus och/eller
iris?
- Om du har tänkt dig att projicera
gobos i form av mönster, bilder eller
logotyper vill du känna till om det
finns spridningsvinklar, zoom och
fokus. Behöver du kunna indexera
(rätta vinkeln) eller rotera på gobon?
Det går att byta gobos i en rörlig
lampa, men det är ofte pilligt. Med en
iris kan du skapa en hel del effekter.
Behöver du prisma?
- En prisma gör det möjligt för dig att
splitta en bild i flera bilder. Effektfullt
i rök och mot fonden.
Behöver du strobe?
- De flesta rörliga lampor har någon
form av strobeffekt vare sig du vill
eller ej. Det är en mekanisk strob
som ofta låter en del.

Är dimmern viktig?
- Om du tonar ljuset ihop med konventionellt ljus ställer detta ganska
höga krav på en rörlig lampa eftersom nästan alla har en mekanisk
dimmer - och den är sällan exakt.
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Moving Head
• Mjukare rörelse.
• Kan aldrig gå från A till B
• Stor rörelseradie
pan ca 450°
tilt ca 250°
• Både wash och spot
• Både urladdningslampa och halogen
• Mer mekaniskt oljud
• Mer mekanisk påfrestning på rigg (rörelse)
• Lite svårare att programmera i och med att den inte
kan gå runt sin egen axel.

Behöver du spadar eller barndoors?
- Det finns ett fåtal rörliga lampor med spadar och barndoors.
Är det viktigt att armaturen är tyst?
- Ett av dom högsta kraven på en rörlig lampa i teatersammanhang är att
den är tyst. Även när den inte rör sig har en rörlig lampa ibland upp till 7
fläktar som kyler elektroniken. När 10 sådana lampor är igång samtidigt låter
det en hel del. Vissa tillverkare har tagit fram rörliga lampor utan fläktar för
dessa sammanhang.

Riggning av rörligt

När det gäller riggning av rörligt ljus gör du det ofta enklare för dig om du
hänger lamporna symmetriskt. Det finns funktioner i ljusborden som gör det
möjligt för dig att kalibrera din rigg så att höger-vänster och bak-fram fungerar likadant i alla. Dessa funktioner går oftast ut på att invertera eller kasta
om pan och tilt i vissa lampor, mot andra.
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Scanner
• Snabbare rörelse.
• Kan gå från A till B
• Lite rörelseradie
pan ca 150°
tilt ca 110°
• Bara spot
• Bara urladdningslampa
• Mindre mekaniskt oljud
• Mindre mekanisk
påfrestning på rigg
(rörelse)
• Spegeln minskar
ljusutbytet
• Lite lättare att programmera eftersom den aldrig
behöver passera sin egen
axel.

VARNING

Tänk på att terminera sista lampan i en DMX-kedja. Vissa armaturer
har inbyggd terminering. Om du vill rigga så säkert som möjligt bör
du använda en DMX-buffer/splitter som skickar en DMX-signal
separat till varje armatur.

Tänk på att inte mata elektroniken i en rörlig lampa över en dimmer - inte ens
om den står på kontinuerlig spänning. Elektroniken klarar i regel inte det.

Ljussättning & Programmering

När du skall planera och programmera en ljussättning med rörligt ljus kan du
spara enormt mycket tid och besvär genom att förbereda din ljussättning utifrån vissa "riktningar" du har tänkt använda det rörligt ljuset i. Om du skall
åka på turné med rörliga lampor är detta en nödvändighet för att du skall
hinna korrigera dina rörliga lampor i varje ny lokal. Det krävs att ditt ljusbord
också har möjlighet att registrera dessa riktningar i form av "paletter" eller
"focuses" eller "presets" som sedan går att återanvända genomgående i
ljussättningen. Se LJUSBORD FÖR RÖRLIGT.
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MJUKVAROR FÖR LJUSSÄTTNING

Här ser du en skärmdump från WYSIWYG som visar fyra delar av programmet samtidigt. Medurs
från vänster har du en plot ovanifrån, från sidan, sedan en renderad vy i 3D och sist en vy framifrån.
Alla ändringar sker simultant i samtliga delar, liksom i datalistor som den visad längre fram.

Det finns program som är skräddarsydda för att hjälpa dig hantera planering,
utrustningslistor, ritningar - till och med förprogrammering (visualisering) av
din ljussättning.
Detta kapitel är grundat på erfarenheterna av ett seminarium kring CAD & 3D
mjukvara för ljus (se kommentar i slutet). Målet var att få en marknadsöversikt
över de olika program som finns, och en idé om styrka och svagheter hos var
och en av dom. Priser och komplexitet varierade från 700kr till över 50.000kr.
Inget av programmen gav en optimal lösning i pris/prestanda - alla var bra på
något. För att komma fram till vilket program som kan passa dig, bör du ställa
dig själv dessa frågor.
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Vad är viktigast för dig?
Pappersdelen för utrustningslistor
- Många gör utrustningslistor i kalkylprogrammet Excel (som ingår i
många grundpaket som följer med
datorer), men det finns program med
bättre funktionalitet. Lightwrite verkar
bäst för att skapa sammanhållna listor över utrustningen i en produktion.
Billigt dessutom.
Ritningsdelen för att göra en plot eller tredimensionell (3D) ritning
- Kallas även CAD (Computer
Assisted Drawing). Enklaste cadprogrammet var MacLux, som har fyllda
symboler och kan visa snitt. Det är
lätt att sätta nivåer och se nedslag,
men du kan bara rikta lampor 45
grader. Det har en bra pappersdel.
Du kan lägga in egna symboler, men
det hanterar inte rörligt ljus. MacLux
påminner om Softplot, men Softplot
är mer strikt i att saker måste göras i
en viss ordningsföljd.
Rendering av simulerade ljussättningar
- Lite hänger det på om du vill rendera vackra bilder för diskussionsunderlag med scenograf eller produktionsbolag, eller om du vill förprogrammera rörligt live. För det senare
är Show Designer mycket kompetent och färgtroget.

Behöver du kunna bygga egna Templates för
rörligt ljus?
Det går inte i alla program
(WYSIWYG till exempel) vilket innebär att du bara kan använda rörliga
lampor som finns i biblioteket. Detta
uppdateras dock konstant.
Vad är en acceptabel svårighetsgrad och
användartröskel?
Om du väljer ett program som är för
svårt att sätta sig in i kan det lätt bli
en dyr hyllvärmare.
Spelar Mac eller PC någon roll?
Egentligen är en dator så billig idag
att du skulle kunna ha en gammal
Mac stående bara för Mac Lux om
du gillar det programmet.
Mjukvarunycklar och demoprogram
Många av programmen här har fria
demoprogram du kan ladda ner på
nätet. Vissa program kräver att du
köper licens, och har en mjukvarunyckel ansluten till datorn när du kör
det (gärna USB).
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Programmen
Detta är i bokstavsordning de program som diskuterades på seminariet, vilket borde ge en hyfsad överblick över marknaden vid denna tidpunkt. Observera att synpunkterna
självklart är subjektiva.

Capture
Ett svenskt och relativt billigt program som har bra möjligheter för förprogrammering. Programmet och
framförallt ritningsdelen är under konstant utveckling vilket ihop med det
låga priset gör programmet klart
intressant för nybörjare.

Autosketch
Ett tidigt program med enkla kommandon som är både trevligt och billigt. Det finns ingen pappersdel.
Detta är ett hobbyprogram som kanske inte är lämpat för ett professionellt sammanhang, men är kul att lära
sig med.

MiniCad/Vector Works
Hette MiniCad innan det blev Vector
Works. Filformatet finns kvar.
Programmet finns både för PC och
Mac, och är både billigt och bra med
stor spridning i England och USA.
En fördel är att programmet klarar att
öppna och spara filer i många olika
format.

AutoCad LT (Lite)
Detta är väl det intressantaste programmet i AutoCadfamiljen. Nästan
riktig Autocad till en tiondel av priset.
Det är inte för stort, kräver inte
utrymme i minne, och är fullt kompatiblet med stora AutoCad. Ett bra
steg att börja med. Det finns ingen
anledning att uppgradera till stora
AutoCad om du inte har speciella
applikationer som kräver det.
Pappershantering (listor) finns inte
men det finns en attributhantering
som går att koppla till.
AutoCad
Dyrt, jättekomplicerat, stort och tungrott. Då är lillebror AutoCad LT mer
lämplig för denna tillämpning.
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Stardraw Pro
Renderar snabbast av alla program i
marknaden. Behöver du göra snabba
3D presentationer och imponera på
en scenograf så är detta program
mycket bra. Däremot finns det till
skillnad från exempelvis WYSIWYG
inga “kamerapositioner” (möjligheter
att spara olika betraktningsvinklar).
Du kan dra texter direkt till andra program som Word, vilket kan vara en
fördel. Inlärningströskeln är låg och
hårdvaran behöver inte vara så vass.
Hyfsat 2D program för mångt och
mycket. Vill du göra avancerade
databaskopplingar går det, det är
också enkelt att göra egna symboler.
Det går att ändra i utrustningslistor
och plot.
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Här är ett exempel på en datalista ur WYSIWYG. Den här typen av listor kan du lika
enkelt skapa i Excel - skillnaden är att denna lista är länkad till alla andra ritningar och
listor i programmet.

Det finns bra funktioner och många
symboler, som uppdateras mycket
ofta. Ett problem är att du måste
göra mycket själv - kommer du från
ett CAD program saknar du säkert
många CAD funktioner.
Stardraw 2D
Du kan köpa en enklare 2D version
också. Skillnaden på 2D är helt
enkelt att 2D inte är 3D.
WYSIWYG
WYSIWYG (What You See Is What
You Get) är det dominerande programmet bland professionella användare och enligt många användare ett
fantastiskt verktyg eftersom du har
både utrustningslistor, ritningar i 2
och 3D, rendering, visualisering med

mera och alla delar är kopplade till
varandra. CAD-delen är ur ljussynpunkt otroligt bred och komplett. Det
finns program som är bättre på varje
enskild grej: Lightwrite på pappershantering, CAD-program som är bättre på ritdelen, och förprogram
meringsverktyg som renderar snyggare. Men inget som är lika komplett.
Show Designer (Martin, Transtechnik, Rosco)
Ett program som finns i olika varianter under olika namn, men används
mer eller mindre lika. Bästa förprogrammeringsrenderingen av samtliga.
Snyggt och realisitiskt med färger
och ljuskäglor. Finns med återkoppling till ljusbord via Ethernet.
Seminariet hölls av Björn Ericsson på Teddylites,
Bullen Lagerbielke och Thijs Wiessing från Avab
samt Ulf Sandström (undertecknad).
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Del 3
Ljussättning
i praktiken
Följande kapitel ger
grundläggande exempel
och konkreta tips inför
ljussättning i olika sammanhang som teater, show, revy &
musikal, konsert, video, film &
foto, samt offentlig miljö och
utställningar.
Det viktigaste är att du sätter
dig in i vilka intentioner som
finns med det sammanhang du
ska ljussätta.
Sammanhanget bestämmer
ljusets roll och verktyg.

TEATER
REVY, SHOW & MUSIKAL
KONSERTLJUS
VIDEO, FILM & FOTO I SCENLJUS
OFFENTLIG MILJÖ

TEATER

I det här kapitlet beskriver vi förutsättningarna för teaterljussättning. Nu får
du tillfälle att tillämpa det du lärt dig i de tidigare avsnitten om ljussättningens grunder. När det gäller dans är den stora skillnaden gentemot teater
att du vill framhäva kroppar istället för ansiktsuttryck. Detta innebär att du
förmodligen kommer att arbeta mer med sidljus än frontljus. Se
INFALLSVINKLAR.
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Fokus
Ett av de främsta hjälpmedlen för att rikta uppmärksamheten på skådespelaren är ljuset. När du arbetar med film eller video kan du ganska lätt bestämma var åskådaren ska fästa uppmärksamheten. Det gör du genom att rikta
kamera och zooma in den händelse som ska betonas. Du behöver inte oroa
dig för om det för ögonblicket väsentliga i handlingen framgår eller inte. Det
behöver inte heller skådespelarna. På teatern däremot sitter publiken runt
(arena) eller framför en skådeplats där skådespelarna agerar. Skådespelarna
är tvungna att överdriva alla gester, till exempel tala för att viska, grina illa för
att le, för att budskapet ska nå fram till sista bänk.
Stämning
Trots att ljuset inom teater har ett lägre egenvärde jämfört med konsertljus
som kan vara en attraktion i sig, är det oftast väsentligt för föreställningen. En
bild säger ibland mer än ord, och genom att skapa ”bilder” med hjälp av ljuset kan du visa om handlingen utspelas på dagen eller mitt i natten. Mitt på
dagen och utomhus står solen högt, ger ett intensivt ljus och skuggorna är
korta. På eftermiddagen är ljuset varmare och skuggorna längre. Månljus kan
ha en mer kall karaktär, osv.
Budskap
När du sätter ljus för teater är det viktigt att du har klart för dig vilket budskap
pjäsen ska förmedla. Stämningarna du ska försöka skapa med ljuset måste
stämma överens med regissörens och scenografens intentioner. Du måste ha
klart för dig vilka spelytor som används för att kunna bestämma vilka lampor
du ska använda och hur de riktas. Du kan förbereda ditt arbete noga genom
att gå igenom pjäsen med regissören och scenografen så att ni i stora drag
är överens om vad som är väsentligt i ljussättningen.
Begränsningar
Du kan utifrån denna information göra en ljusplan (plot) över var de olika
strålkastarna skall riggas och riktas, och med vilka filter de ska laddas. Sedan
repeterar ni igenom föreställningen med skådespelare, gör upp ett körschema för ljuset (momentsynops) och bestämmer intensiteten på lamporna i olika
ljusmoment. I bästa fall finns utrustning som räcker till att belysa alla spelytor.
Ibland måste du prioritera. Då är det oftast belysningen av scenbilden och
effekter som bantas. Kom ihåg att skuggor och dunkel kan ha lika stor
betydelse som ljus.
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Exempel - Teater
Detta är ett praktiskt exempel på en teaterljussättning. Det bygger på en
enkel pjäs med tre olika scener som utspelar sig i en utomhusmiljö och en
inomhusmiljö. De lösningar som vi föreslår är inte ”rätt” eller ”fel” – de är
bara förslag på ett sätt att göra den här ljussättningen.

Förutsättningar

Vi ska skapa en naturlig utomhusmiljö och en naturlig inomhusmiljö med
hjälp av högst 12 kretsar (vi har inte fler dimmerkanaler). Vi förutsätter att
lokalen har fasta möjligheter för att hänga upp strålkastarna. Scenen är
intäckt med svart dekortyg. Eftersom val av filter är en väldigt subjektiv
bedömning har vi försökt beskriva färgerna med ord i texten. I slutet på
exemplet berättare vi exakt vilka filter vi valt, med en förklaring och hänvisning till filternummer från olika fabrikat.
När vi säger höger menar vi höger från publiken sett, likadant med vänster.
Det är vanligt inom teatern att man enas om ett höger och ett vänster som
inte är beroende av var du står när du talar om det.
Utomhusmiljön består av en blå sandlåda och ett höstlövat träd. I utomhusmiljön utspelas scenerna
A: ”De träffas på lunchen”
B: ”Hem i solnedgången”
Inomhusmiljön föreställer ett vardagsrum och består av en soffa, en golvlampa, en matta och en TV. Vardagsrummet avgränsas mot utomhusmiljön
med en kort vägg som är något snedställd. Väggen har ett fönster. I inomhusmiljön utspelas scenen:
C: ”Mysigt framför TV:n”
Vi ljussätter scenerna i tur och ordning och försöker snåla med strålkastare
eftersom vi ”bara” har 12 kretsar att röra oss med.
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Scen A: ”De träffas på lunchen”

När de träffas på lunchen är de utomhus. Det är en frisk höstdag och de
befinner sig i en park (sandlåda och träd) i och framför sandlådan.
Vi ”Förstärker” trädet med två profilstrålkastare (500W) som vi sätter lövgobos i. Dessa får lysa från snett bakom trädet och ner mot sandlådan. När ljuset projiceras genom dessa gobos kommer det att påminna om solljus som
lyser genom lövverket i en trädkrona. Eftersom det är höst vill vi att solljuset
ska ha en varm ton (höstlöv). Detta får vi genom att sätta två filterhalvor i
varje profil, en halva mättat gult och en halva rödorange. Genom att blanda
filter i samma strålkastare får vi en blandning av varma färgtoner från en och
samma strålkastare. Vi styr bägge på samma krets (12).
Som allmänt frontljus hänger vi två fresneller (1000W) i framkanten av
scenen som får lysa från var sitt håll snett ner mot spelytan. Dessa kommer
att ge ett allmänt frontljus över sandlådan med sina diffusa ljuskäglor. För att
få ett frontljus framför sandlådan kompletterar vi med två strålkastare ute i
salongen. Vi måste ut i salongen för att inte få alltför brant infallsvinkel.
Eftersom dessa inte för ”slaska” med ljus utanför scenen väljer vi profilstrålkastare (1000 W) så att vi kan maska av ljuskäglan efter scenöppningen. Vi
filtrerar frontljuset med tunt gult i vänster fresnel (4) och profil (1). Och med
något mer mättat blått i höger fresnel (5) och profil (2). Genom att variera
intensiteten i höger eller vänster frontljuspar kan vi får ett varmt eller kallt
frontljus beroende på vad scenen kräver.
När vi repeterar scen A upptäcker vi att ljuset inte riktigt täcker in höger
scenkant där en skådespelare befinner sig under korta stunder. Vi ljussätter
denna del av scenen lite ”snålt” med en extra profil från vänster sida, också
den med ett tunt gult filter. Vi kopplar den på en separat krets för att kunna
tända den när det är nödvändigt (3).
Som bakljus för sandlådan hänger vi en fresnel (1000 W) rätt bakifrån och
uppifrån på bakkanten av scenen. Kopplad till samma krets (6) hänger ytterligare en fresnel (1000 W) ovanför sandlådan som täcker framkanten av
scenen. I bakljuset kan vi överdriva färgvalet utan att det ”syns” på skådespelarna. Eftersom bakljuset ska kunna skapa både ett kyligt dagsljus (frisk
höstdag) och ett varmare kvällsljus (solnedgång) väljer vi ett mättat (mörkt)
blått filter med lite grönt i. Finessen med detta är att det vid full intensitet på
lamporna ger ett extra kyligt blåaktigt ljus. När vi tonar ner lamporna kommer
färgtemperaturen i själva glödlamporna att bli varmare och på så sätt neutralisera det gröna. Detta innebär att vi får ett varmare blått ljus vid lägre intensitet. Genom att välja ett blågrönt filter kan vi alltså skapa dags- och kvällsljus
med samma lampor!
DEL 3 - Ljussättning i Praktiken
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Scen B: ”Hem i solnedgången”

Vi kan skapa en kvällsstämning genom att reglera intensiteten i frontljuset.
Om vi tänker oss att solen går ner till vänster framför scenen har vi möjlighet
att betona det gula frontljuset från vänster. För att få en riktigt varm
solnedgång med lite annorlunda infallsvinkel än frontljuset kompletterar vi
med två PAR-strålkastare (1000 W) på vänsterkanten i salongen. Dessa filtrerar vi med ett mättat bärnstensfärgat filter och styr på en krets (7).
Ljuskäglan från en PAR-strålkastare är något oval, därför vrider vi den så att
den ligger horisontalt över scenen. Bakljuset kommer att ge en kvällsstämning när det tonas ner enligt beskrivningen i stycket ovanför.

Scen C: ”Mysigt framför TV:n”

Vi tänker oss att det ska se ut som om vardagsrummet är upplyst av golvlampan vid soffan. Därför hänger vi en fresnel (1000 W) ovanför golvlampan
som allmänt stämningsljus och bakljus. Vi filtrerar med ett varmgult filter och
kopplar även golvlampans glödlampa till samma krets (8). För att få lite mer
täckning också framför soffan hänger vi ytterligare en fresnel (1000 W) på
samma krets (8) fast rakt bakifrån. Övrig stämningsskapande belysning är
faktiskt själva TV:n. Vi sätter en fresnel (300 W) med ett blåviolett filter i Ton
och lägger den på en vanlig strömbrytare som skådespelarna får aktivera när
de ska se på TV. För att ytterligare förstärka känslan av att scenen utspelar
sig inomhus låter vi en profilstrålkastare (500 W) med en fönstergobo lysa
genom ”fönstret” i dekorväggen mot sandlådan (krets 11). Det kommer
förhoppningsvis att ge en känsla av att ljuset från vardagsrummet lyser ut
genom fönstret.
Huvudljuset för inomhusscenen är nu klart och måste kompletteras med ett
frontljus för att vi ska kunna belysa skådespelarna tillfredsställande. Vi sätter
två fresneller (1000W) snett uppifrån och framifrån på var sin krets (9 och
10). Vi filtrerar dessa med tunt laxrosa i vänster och tunt blått i höger. På så
sätt får vi ett frontljus som skiljer sig något i färgnyans från utomhusscenerna.
Vi kunde haft laxrosa i bägge, men uppnår lite högre kontraster i frontljuset
genom en tunn färgnyans från varje sida. Dessutom kan vi välja ett varmt
eller kallt frontljus genom att reglera intensiteten mellan lamporna. Vi avslutar
med att göra en utrustningslista över strålkastare och filter. Vi anger exakt
vilka filter vi skulle kunna tänka oss att använda. Filtertillverkarna har både ett
nummer och ett namn på sina filter för att underlätta för användaren att hålla
isär alla olika nyanser. Efter ett tag kommer du att komma fram till vissa
”favoritfilter” för vissa situationer. Du kommer säkerligen att ha favoriter av
olika fabrikat eftersom alla färgnyanser inte finns hos en enda tillverkare.
Tveka inte att prova olika filter i början (det är en övning som ger färdighet).
Vi har försökt fördela kretsnummer efter strålkastare och funktion.
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Filterförslag utomhus
Frontljus vänster (1,3,4) ”Tunt gult”
Rosco nr 07 Pale Yellow kan vara en lagom tunn gul för ett utomhusfrontljus
Frontljus höger (2,5) ”Något mer mättad blå”
Rosco nr 63 Pale Blue, eller LEE nr 201 Full C. T. Blue. Fördelen med LEE
är att den har något mer lavendel vilket är vackert för återgivning av ansikten
(hud). Anledningen till att vi vill ha en ”något mer mättad” blå är att blått är
svårare att få fram än gult eftersom lampans egen färgtemperatur drar mer åt
gult än blått.
Bakljus (6) ”Blått med lite grönt”
Rosco nr 70 Nile Blue, ett väl avvägt filter när du vill utnyttja effekten av att
ljuset ska bli varmare när lampans intensitet är låg.
Solnedgångsljus (7) ”Bärnstensfärgat”
Rosco nr 20 Medium Amber gör kunna ge en trogen solnedgång ihop med
lite av det tunt gula frontljuset.

Filterförslag inomhus
Bakljus samt fönsterljus (8, 11) ”Varmgult”
LEE nr 147 Apricot kan ge ett mysigt och murrigt varmt inomhusljus medan
Rosco nr 09 Pale Amber Gold kan ge ett neutralare varmt inomhusljus.
Frontljus vänster (9) ”Tunt Laxrosa”
Vi ville ha laxrosa i frontljuset inomhus för att skilja stämningen från utomhusljuset där motsvarigheten är tunt gult. Det passar bättre ihop med den varma
färgskala vi vill skapa i vardagsrummet. Rosco nr 05 Rose Tint passar nog
bra. Lite rödare effekt får du med LEE nr 153 Pale Salmon.
Frontljus höger (10) ”Tunt blått”
Lee nr 202 1/2 C.T. Blue passar som motsvarighet till Rosco nr 05 Rose
Tint.
TV-fresnellen (strömbrytare) ”Blåviolett”
Fresneller som imiterar TV-ljus filtrerar vi med LEE nr 174 Dark Steel Blue.
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KRETS & UTRUSTNINGSLISTA
Krets

1
2
3
4
5
6
6
7
7
8
8
8
9
10
11
12
Brytare

Strålkastare
Profil		
Profil		
Profil		
Fresnel		
Fresnel		
Fresnel		
Fresnel		
PAR64		
PAR64		
Fresnel		
Fresnel		
Glödlampa		
Fresnel		
Fresnel		
Profil 		
Profil		
Fresnel		

Effekt

1000W
1000W
1000W
1000W
1000W
1000W
1000W
1000W
1000W
1000W
1000W
100W
1000W
1000W
500W
500W
300W

Filter		

Tunt gult		
Tunt blått		
Tunt gult		
Tunt gult		
Tunt blått		
Blågrönt		
Blågrönt		
Bärnsten		
Bärnsten		
Varmgult		
Varmgult		
Varmgult		
Tunt laxrosa		
Tunt blått		
Varmgult		
Gult/rödorange
Blåviolett		

DEL 3 - Ljussättning i Praktiken

Funktion Riktning
Frontljus
Frontljus
Frontljus
Frontljus
Frontljus
Bakljus
Bakljus
Solljus
Solljus
Bakljus
Bakljus
Miljöljus
Frontljus
Frontljus
Gobo Fö.
Gobo träd
TV-ljus

Förscen från vänster
Förscen från höger
Förscen höger kant
Sandlåda från vänster
Sandlåda från höger
Mot förscen
Mot sandlådan
Från extrem vänster
Från extrem vänster
Mot framför soffan
Mot soffan från höger
Golvlampan
Inomhus från vänster
Inomhus från höger
Genomväggen inifrån
Från höger ovan träd
Mot soffa från TV:n
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REVY, SHOW OCH MUSIKAL

Modern show och musikal är ofta ett mellanting mellan teaterföreställning
och rockkonsert. De stora succémusikalerna i London (Cats, Phantom of the
Opera, Chitty Chitty Bang Bang) flödar ofta över av spektakulär teknik.
Eftersom en sådan musikal kan gå i flera år finns det också ett ekonomiskt
underlag för den här typen av teknikfrosseri. Revyer utspelas ofta med
begränsade medel under betydligt kortare perioder - tänk på att häftig teknik
inte är någon garanti för behållningen - Ofta är det enkla det geniala.

112

Grundläggande Ljusteknik Rev 5 - 2017

Som regel kan man säga att allt är tillåtet. Utgå från teaterljus för att framhäva
aktörer och sketcher och monologer, och konsertljus för ljuseffekter. Besök
några av de större musikalerna och begrunda deras tillämpningar. Besök en
operaföreställning för att få uppslag till ljus, smink och dekor.
Var kreativ och låta fantasin flöda. Effekter brukar vara uppskattade, men var
försiktig så att föreställningen inte dränks i dem!

Detta är några grundregler

Solister måste alltid lyftas fram. I detta sammanhang kan en följestrålkastare
vara ett lämpligt verktyg, särskilt om solisten rör sig över hela scenen.
Understryk alltid handlingen i en scen. Om en solist är sångare kan du exempelvis försöka följa innehållet i texten med din ljussättning.
Om du har många dansare i rörelse samtidigt på scenen kan du med fördel
täcka in hela spelytan med sidoljus så att de inte ”dansar in i skuggan”. Det
är tacksamt att ljussätta dans med sidoljus då det framhäver dansarnas
kroppsform och rörelser.
I musikal och show är scenkläder och dekor ofta färgrika och används för att
understryka handlingen i föreställningen. Var noga med att lyfta fram färg och
form i scenkläder och dekor.

VARNING

Tänk på att scentyger som fonden skall vara brandimpregnerade så
att dom inte kan ta eld. Om du hyr en fond är den ofta preparerad.
Om du tillverkar den själv kan du köpa vätska för brandimpregnering och göra detta själv, detta är dock ett rejält arbete om tyget
är stort och resultatet skall bli godtagbart. Se
FONDER & SLÖJOR.
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Exempel - Sketch, dans och sång
För att ge dig en praktisk idé om hur du kan arbeta med show och musikal
ska vi titta på ett exempel av en ljussättning för en show i mindre sammanhang. Vårt exempel är en enkel nyårsrevy med en sketch, ett dansnummer,
ett sångnummer och förinspelad musik. Detta är en grundläggande ljussättning, inte särskilt banbrytande, men funktionell. Vi ska begränsa ljussättningen till 16 kretsar. Vi förutsätter att lokalen har fasta anordningar för att
hänga upp strålkastare. I bakkanten av scenen hänger vi en mörkt grå fond
som vi färgar in med mättade färger i olika delar av föreställningen.
Vi börjar med att titta på vad varje nummer behöver i ljusväg. Vi gör en uppkoppling där vi med 16 kretsar täcker ljusbehovet i alla tre scener.

Scen 1: Sketchen

Sketchen kräver ett naturligt spelljus som täcker in främre halvan av scenen.
Vi använder fyra fresnelstrålkastare (1000 W) på golvet framför fonden. Vi
kopplar och filtrerar dessa i par med mättat rött i ena paret och mättat grönt
i det andra. Dessa använder vi för att färga in fonden i samtliga scener.
Till bakljus använder vi PAR-strålkastare (1000 W), som vi hänger i en
solfjäderformation så att de täcker in hela scenen. Detta bakljus kommer
även att fungera i de andra scenerna. För att bryta av mot fonden och övriga
färger sätter vi mättad orange och turkos i bakljuset. Vi filtrerar och kopplar
strålkastarna i två par för att kretsarna i bordet ska räcka till. Det är viktigare
att vi har full kontroll över frontljuset (separata kretsar) för att kunna välja
intensitet på olika delar av scenen än att bakljuset går att förändra. Vi skulle
få ett jämnare bakljus om vi kunde sätta ytterligare två strålkastare i
solfjäderformationen, men det har vi inte kretsar över till. Vi kompletterar ljuset i den här scenen med delar av sidoljuset från dansnumret som lättningsljus, för att dämpa skuggor och få en jämnare belysning.

Scen 2: Dansnumret

För dansnumret sätter vi ett lågt sidoljus med fyra 1000 W PAR-strålkastare
från varje sida som kommer att framhäva kropparna på dansarna. Vi
använder laxrosa filter från vänster och lavendel från höger. Genom att ha ett
”kallt” och ett ”varmt” sidoljus från respektive sida får vi ett lite mer spännande sidoljus än om vi har samma färg från bägge håll. Vi kopplar sidoljusen parvis för att spara kretsar. Under dansnumret belyser vi fonden med
en ”abstrakt” gobo (lövverk) i en profilstrålkastare (1000 W). Vi kompletterar
dansnumret med frontljuset och bakljuset som vi satte till sketchen i scen 1.
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Scen 3: Sångnumret

Sångnumret består av en sångare som flyttar sig över hela scenytan. Den
enklaste lösningen att ljussätta detta blir att komplettera frontljuset med en
följestrålkastare. Om vi använder en följe från höger och en från vänster når vi
hela scenen. Vi utrustar följestrålkastarna med filterkassetter så att vi kan
arbeta med flera färger i frontljuset. Vi avslutar sångnumret dramatiskt med
sångaren mitt på scenen och enbart en 500 W smalspridande profilstrålkastare riktad rakt ovanifrån.
Frontljuset
Består nu av 4 st fresnelstrålkastare och två följestrålkastare
Sidoljuset
Består av 8 st lågt riktade PAR-strålkastare
Fonden
Är upplyst av 4 st asymmetriska flodljus
Bakljuset
Består av 4 st PAR-strålkastare
Effektljuset
Består av en profilstrålkastare med gobo och en profilstrålkastare rakt ned.

Dansljus karakteriseras ofta av att det söker skulptera kroppar - sidljus är tacksamt för detta ändamål.
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KRETS & UTRUSTNINGSLISTA
Krets

Strålkastare

Effekt

Filter

1
Fresnel
1000W
Tunt rosa
2
Fresnel
1000W
Tunt rosa
3
Fresnel
1000W
Tunt rosa
4
Fresnel
1000W
Tunt rosa
5
PAR64
1000W
Laxrosa
5
PAR64
1000W
Laxrosa
6
PAR64
1000W
Lavendel
6
PAR64
1000W
Lavendel
7
PAR64
1000W
Laxrosa
7
PAR64
1000W
Laxrosa
8
PAR64
1000W
Lavendel
8
PAR64
1000W
Lavendel
9
Asym. Flod
1000W
Mättat rött
10
Asym. Flod
1000W
Mättat grönt
11
PAR64
1000W
Orange
12
PAR64
1000W
Turkos
13
Profil
500W
-----------14
Profil
1000W
Gul/orange
15
Följespot
1000W
Rosa
				
				
16
Följespot
1000W
Rosa
				
				

Funktion

Frontljus
Frontljus
Frontljus
Frontljus
Sidljus
Sidljus
Sidljus
Sidljus
Sidljus
Sidljus
Sidljus
Sidljus
Fondljus
Fondljus
Bakljus
Bakljus
Sångeffekt
Gobo Löv
Följe
Lavendel
Blå, Lila, Röd
Följe
Lavendel
Blå, Lila, Röd
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Riktning

Vänster scenhalva från vänster
Vänster scenhalva från höger
Höger scenhalva från vänster
Höger scenhalva från höger
Från vänster, längst bak
Från vänster, bakre mittscen
Från höger, längst bak
Från höger, bakre mittscen
Från vänster, främre mittscen
Från vänster, förscen
Från höger, främre mittscen
Från höger, förscen
Fond vänster och höger
Fond vänster och höger
Vänster scenhalva och mitten
Höger scenhalva och mitten
Nedslag sång
Fondeffekt
Lättning och spot från höger
Lättning och spot från vänster
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KONSERTLJUS

Konsertljus är ett vitt begrepp som innefattar allt från exempelvis en liten
jazzgrupp, en trubadur, ett dansband eller en symfoniorkester till en stor
rockkonsert. I vissa fall är det frågan om att göra noterna läsbara utan att
störa publik och musiker, i andra fall är ljuset halva behållningen eftersom en
publik på över femtusen personer inte rimligtvis kommer att uppfatta
detaljerade ansiktsuttryck under en rockkonsert.
Det här kapitlet innehåller lite grundläggande tankar om konsertljus, och
praktiska förslag på tillämpningar i tre sammanhang.
1. Liten Jazzgrupp eller trubadur
2. Dansband och mindre rockband
3. Symfoniorkester, klassisk musik
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Grunder för konsertljus

När du ljussätter musik finns inga ”regler” för hur du ska arbeta, utom
möjligtvis när du ljussätter klassisk musik. Ljussättningen har två huvudsyften:
att göra musikerna synliga och att understryka stämningen i musiken/produktionen. Du kan skapa goda resultat med små medel om dom används optimalt. En liten ljussättning är oerhört mer attraktiv än ingen alls.
Rikta uppmärksamheten mot scen!
Se till att övrig belysning inte är för hög så att publikens fokus på scenen
vattnas ur. Se till att scenbelysningen är riktad så att sångare och solister
syns, och att den inte slaskar runt scenen - hellre att den är lite "för"
koncentrerad, än att oväsentliga detaljer omkring scenen drar till sig
uppmärksamhet.
Tunt, välriktat frontljus
Du bör ha någon form av frontljus som gör att du kan uppfatta musikerna
framifrån. Följ 45-regeln i kapitlet om infallsvinklar - en liten ljuskälla som skärmat belyser 45 grader snett framifrån på varje sida av scenen är mycket bättre än en eller två starka strålkastare från ett håll. Dom behöver inte vara
starka - PAR16 eller PAR 56 räcker långt. Undvik rött och blått och andra
mättade färger i frontljuset - ”tunna” filter brukar göra sig bäst. Prova
kombinationerna laxrosa + ljusblått eller ljusorange + ljuslila. Filtrera sedan
med ett varmare filter i vänster och motsvarande kalla filter från samma färg
generation i höger strålkastare inom gruppen för att få lite "liv" i frontljuset.
Mättat bakljus
Ett enkelt bakljus gör stor skillnad i att lyfta fram musikerna och ge ett djup i
scenbilden. Tänk på att undvika att blända publiken. PAR56 eller PAR64,
kanske med så kallade Raylightinsatser (500W) som gör dom extra smalstrålande. Om du har tillgång till rök kan du rigga strålkastarna, riktade symmetriskt i ”solfjäderformation” mot framkanten på scenen. Om du inte har
tillgång till rök (eller om rök inte passar i sammanhanget) bör du i första hand
rikta strålkastarna som bakljus på musikerna. Du grupperar lämpligen bakljuset i två färggrupper fördelade över varannan strålkastare. Till bakljuset kan
du använda ganska mättade (mörka) färger. Välj en varm och en kall färg, det
ger dig möjlighet att variera stämningen i bakljuset. Blått och rött är vanliga
till bakljus, men det finns många andra alternativ, exempelvis ljust orange och
ljust grönt.

DEL 3 - Ljussättning i Praktiken

119

Strålkastare
PAR-lampor är behändiga, tåliga, prisvärda och relativt små armaturer för
scensammanhang som klarar från ca
50W (lågvolt) till 1000W. Genom att
använda raylight-insatser (500W) vinner du flera fördelar: lamporna blir billigare att ersätta, ger högre ljusutbyte
och är betydligt mer smalstrålande,
vilket kan vara eftersträvansvärt för
bakljuset. Det blir en vacker effekt i
rök och du kan begränsa ”slask”. Det
högre ljusutbytet har du glädje av,
eftersom det är vanligt att man använder mättade färger till bakljuset och
dessa kräver mer ljus än tunnare filter.
Rörligt ljus passar utmärkt för musiksammanhang eftersom dom ger möjligheter till många färger och riktningar som ser bra ut. Dessutom har du
rörelsen att arbeta med.
Extraljus
Trummor med alla stativ och cymbaler är tacksamma att sätta ljus på, och
underljus kan ge extra ”knuff” i scenbilden. Det är både effektfullt och lättriggat att ställa upp ett par ”floorlights” snett bakom/bredvid trummorna. Det
ger dig ytterligare en infallsvinkel för ljuset. Du lägger dem på gemensam
krets med valfri filtrering beroende på sammanhanget i övrigt. Tänk på att
inte placera extraljusen för nära trummisen: de blir varma på korta avstånd
och kan bränna utrustningen eller trummisen!
Backdrop (fond)
Du kan väsentligt öka effekten av ljuset på scenen genom att hänga upp en
fond som skapar en lämplig inramning till dina artister. Det kan vara fördelaktigt även för att dämpa scenljudet. Har du en för ljus bakgrund kan du aldrig
få riktigt mörkt på scenen (om du skulle vilja det). Se FONDER & SLÖJOR.
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Bakljus på NOTT-orkestern 02

Stativ
Fördelen med att rigga på medhavda stativ är att du slipper tänka på
takhöjd, eller uppfästning. Nackdelen är att dom tar upp golvyta och kan
välta om du inte riggar dom rätt. Om du kan lösa frontljuset genom att fästa
strålkastarna på samma stativ som högtalarna slipper du dessa två stativ.

Ljusbord
Om du vill kunna växla mellan olika ljusbilder och kanske reglera nivåer
behöver du dimmer och ljusbord. För en trubadur eller ett mindre jazzband
kanske detta är överkurs, men för ett dansband eller ett mindre rockband kan
det tillföra en hel del. Du måste fundera på om ljuset skall skötas av någon
på scen eller framför scen. Många dansband har en enklare ljusstyrning på
scen där dom kan växla mellan ett allmänt spelljus, ett mellansnacksljus och
ett pausljus.
Dimmer
I princip kan du använda vilken dimmer som helst som är CE godkänd.
Kontrollera bara att den klarar den effekt du tänker belasta den med.

VARNING

Var noga med att ordna matning till dimmern från uttag som inte är
gemensamma med ljudutrustningen. En dimmer genererar ofta störningar i ljudutrustningen som kan bli olidliga. Detta beror till viss del
på kvaliteten på dimmern. Du får sällan störningar när ljuset är på
0% eller 100%. Däremellan varierar det - mest vid 50%.

TIPS

Börja med att lyssna igenom repertoaren ett par gånger så att du får en känsla för hur ljuset bör vara. Gör ett körschema bestående av en låtlista där du
har antecknat hållpunkter för ljuset i och mellan låtarna. Lyssna gärna igenom
och se om det finns några tydliga markeringar i låtarna som du kan förstärka
med ljuset. Korta avslag kan du markera med en kort blackout, och långa
intensiva slut kan du förstärka med flämtande ljus. I en ballad kan du inleda
med frontljus på sångaren och följa efter med att långsamt tona in bakljus
och övrigt frontljus. Om artisterna pratar med publiken mellan vissa låtar kan
det vara bra att ha ett uttänkt talljus som du kan återkomma till. Detta gör det
också lättare för talaren att få publikens uppmärksamhet, eftersom publiken
omedvetet lär sig att ett visst ljus betyder tal.
Tänk på att du påverkar artister med ditt sätt att köra ljuset. Om du missar
avslag och markeringar kan det skapa irritation hos artisterna. På samma sätt
kan du sporra exempelvis musiker genom att vara lyhörd i din ljuskörning.
På samma sätt kan du ofta hjälpa fram extranummer genom att inte tända
helt i taket och istället pumpa med ljuset i takt med applåderna. Tänder du
helt i taket direkt efter sista låten blir det sällan extranummer.
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TRE PRAKTISKA EXEMPEL
1. Dansband och mindre rockband
För att lyfta fram ett dansband eller ett mindre rockband kan du välja olika
vägar: konventionellt ljus, konventionellt i kombination med rörligt eller bara
rörligt ljus. Det finns självklara fördelar med alla alternativ.
Konventionellt ljus
Är relativt billigt. Ställer inga större krav på tross. Klarar slag och vibrationer
hyfsat. Lätt att reparera. Kräver att du har med dimmers och att det finns trefas på plats.
Rörligt ljus
Ger många fler möjligheter och är “allt-i-ett”, men väger mer, kostar mer och
är känsligare. Att kombinera mindre rörliga lampor med konventionellt är
ganska optimalt.
Ett dansband kan välja att köra ljus från scen själva, medan ett mindre rockband kanske lämnar detta till ljudteknikern eller en separat ljustekniker. Tänk
på att du bör har rökmaskin om det skall vara någon vits med rörligt ljus. I
ploten nedan ser du ett mycket grundläggande förslag med konventionellt
ljus bestående av bakljus och sidljus, grupperade så att det är lätt att köra
över ett 4 kretsars bord.

Trummor
Bas
Syntar

Gitarr

122

Sång

Grundläggande Ljusteknik Rev 5 - 2017

2. Liten Jazzgrupp eller trubadur
En trubadur eller en liten jazzgrupp klarar sig förvånansvärt med en mycket
liten, välriktad belysning som lyfter fram musikerna, och om möjlighet finns, ett
enklare bakljus.
Det kan fungera med samma riktningar
som i förra exemplet fast med tre
4-bars med PAR-16 armaturer, som
klarar att drivas från vanliga
vägguttag avsäkrade med normal 10A
säkring. Det viktiga är att övrig belysning är dämpad så att ljuset får effekt.
Fördelarna är att du kan få riktat ljus,
färgat ljus, klarar dig på vanliga vägguttag avsäkrade med 10A. Dessutom är
strålkastarna så små och lätta att du
kan sätta upp dom med
klämmor, på mikstativ eller på hög
talarna.

PAR16 är små (ca 20cm), drar lite ström och ger
förvånansvärt bra ljus på korta avstånd. Här är 4st
PAR16 230V monterade på en bom som passar
på ett mikstativ med standardgänga.

3. Symfoniorkester, klassisk musik
För en symfoniorkester och annan klassisk musik i spelas det oftast efter
noter. Musiken kommer i första hand och belysningen i andra, därför vill gärna
musikerna ha en funktionell ljussättning som gör det möjligt att läsa noter
utan att bli bländad av reflexer, och en belysning som gör att en eventuell dirigent är synlig för alla.
I princip kan du utgå från att det kommer att fungera med ett antal PARstrålkastare högt ovanifrån, lite snett bakifrån. Komplettera med notbelysning
och kanske två lampor som lyfter fram dirigenten för orkestern.

Här ser du vilken skillnad det blir när ljusriggen slås på och röken sätter igång.
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VIDEO, FILM & FOTO I SCENLJUS

Ibland vill du kunna dokumentera en föreställning, och ibland vill du använda
dina kunskaper i ljussättning för att höja kvaliteten på en video, film eller stillbildsproduktion. Grunderna för ljussättning är samma men det är viktigare
att ljussättningen är mjuk och jämn för att få jämn exponering utan störande
skuggor. Detta påverkar strålkastarnas utformning vid filmning.
Det gemensamma för video, film och foto är att kameror är känsligare för
kontrast och färg än ögat. Om du tänker dokumentera en föreställning kan
det bli nödvändigt att kalibrera kameran efter befintligt ljus och noga väga
bildkvalitet mot det konstnärliga uttrycket. När du gör en tv-dokumentation
av en föreställning brukar det bli ganska mycket kompromissande mellan
ljussättningens intentioner och kamerans behov av jämnt ljus.
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Behovet av ljus

En bild är resultatet av en reflexsignal. Finns det inget ljus att reflektera så blir
det ingen bild. Ju svagare ljus du har, desto sämre bild får du. Svagt ljus ger
"gryniga" bilder med matta färger. Du får sällan bra bilder under 150 lux.
Detta innebär att du nästan alltid måste ha extra ljus vid filmning inomhus om
du vill undvika gryniga bilder.

TÄNKVÄRT

Ljusets intensitet minskas med
kvadraten på avståndet, det vill
säga att om du dubblar avståndet
till en ljuskälla får du bara en fjärdedel av intensiteten.

NÅGRA EXEMPEL PÅ LJUSSTYRKAN I OLIKA MILJÖER:
Solljus		
1000 - 1000000 lux
Molnigt		
1000 - 35000 lux
Offentlig miljö 400 - 700 lux
"Vanligt" rum
100 - 300 lux

Lux

Lux är en måttenhet för belysningsstyrkan i en given mätpunkt. Om du vill
mäta hur mycket ljus som finns på en yta använder du en luxmätare.
Kameratillverkare brukar ange en kameras känslighet i lägst erforderligt antal
lux för exponering vid dåliga ljusförhållanden. En stillbildskamera brukar ange
ett tal som är ett mått på filmens ljuskänslighet (ISO/ASA). I digitala stillbildskameror används den typen av tal på samma sätt.

ISO/ASA

En films ljuskänslighet anges i form av dess "hastighet" som uttrycks i ett
ISO-tal. Ju högre tal desto känsligare film. I dagsljus använder du ofta 100200 ASA och om du vill fotografera utan blixt i lite mörkare miljöer 400-800
ASA. Det finns svartvit film på upp till 3200 ASA. Ju snabbare/ljuskänsligare
en film är desto grynigare blir resultatet. Detta gäller även digitalkameror.
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Färgtemperatur & vitbalans

Det är inte bara mängden ljus som avgör, utan
också ljusets kvalitet, dvs ljusets färgtemperatur.
Denna är mycket varierande för olika ljuskällor.
Kameran känner färgtemperaturen även om inte
ögat märker några ljusförändringar. För att kamera röret ska ha en referens att gå efter när det
gäller färger brukar man kalibrera elektroniska
kameror genom att vitbalansera (se kamerans
instruktionsbok). När du vitbalanserar ger du
kameran information om vad som är vitt i det
specifika ljus du ska filma i. Det ger rätt färgbalans för bilderna. Detta innebär att du måste
justera vitbalansen för varje miljö du filmar i.
Utomhusljus brukar ge en blå ton, glödlampsljus
en gul eller röd ton, och ljusrörsbelysning en
grönaktig ton (En del kamror tappar den instälda vitbalanseringen när de varit avstängda eller
gått i viloläge). I konventionella kameror kompenserar du färgtemperaturen genom valet av
film och/eller olika filter framför objektivet.

FÄRGTEMPERATUREN FÖR OLIKA LJUSFÖRHÅLLANDEN
Molnigt			
ca 8000 K
Växlande molnighet
ca 9000 K
Solljus			
ca 7000 K
Ljusrör			
ca 5300 K
Strålkastare		
ca 3200 K
Glödlampa		
ca 2400 K
Stearinljus		
ca 1900 K
Det bästa sättet att kontrollera färgtemperaturen är att använda en färgtemperaturmätare. Det går att kompensera olika typer av ljus med filter. Genom
att placera filtret framför mätaren kan du välja rätt filter. Det bästa är att
komma så nära 3200 K (Kelvin) som möjligt eftersom de flesta videokameror
återger färgerna bäst vid detta värde. Det är svårt att blanda olika typer av
ljuskällor och få bra färger. Du bör provfilma och titta i en färgmonitor (alternativt göra en provframkallning) för att vara säker på vilket resultat du kommer att få.
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Kontrast

Både konventionella och digitala kameror har svårt att hantera samma kontrastomfång som ögat klarar. Ofta "bränner" vita partier ur - kanske bara på
grund av för stor skillnad i färgtemperatur. Du kan kompensera detta genom
att underexponera i kameran - det vill säga att du mäter ljuset och ställer
exponeringen med kamerans EV-tal till ett värde mellan -0.3 och -2.1

Ljuskällor

När det gäller fotografering, film och video finns det en uppsjö av specialbelysningar och blixtar som vi inte kommer att gå in på här. Det är samma
tankesätt med dessa armaturer som med andra armaturer - se framförallt
kapitlet om INFALLSVINKLAR. Skillnaden i foto och filmsammanhang är att
du ofta vill ha så mycket ljus som möjligt, gärna diffust och med hög färgtemperatur.
För videosammanhang finns det små extralampor som kan fästas på kameran. Dessa är mycket praktiska, men om du använder dem på för nära håll kan
du lätt få hårda,. "platta" bilder om du inte kompletterar med annan belysning.
Vid belysning inomhus med direktljus av den här typen kan du använda diffusionsfilter framför lampan för att få ett mjukare direktljus.

VARNING

Vissa kameror har kamerarör som är mycket ljuskänslig. Det är
givetvis en stor fördel när du ska filma i ljussvaga miljöer. Tänk bara
på att du kan skada kameraröret om du riktar kameran direkt mot
starka ljusskällor som exempelvis solen eller en strålkastare.

Planera dina behov

Gör ett enkelt bildmanus där du antecknar vilka scener som ska ingå. Tänk
sedan igenom vilken belysning du behöver för att kunna genomföra tagningarna av dessa scener.
Med hjälp av belysningen gäller det oftast att förstärka en redan befintlig
stämning och miljö. Om du bryter mot detta kanske du också bryter mot
logiken i bilden.
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Använd lamporna för att

a) jämna ut kontraster
b) lyfta fram stämning, rymd, form och ytor
c) leda tittarnas intresse till rätt del av bilden
d) snygga till ljusets färger

Tänk på att

• Taklampor ofta ger fula skuggor i ansikten. Kompensera med belysning i
ansiktshöjd. Diffuseringsfilter gör skuggor mycket mjukare.
• Indirekt ljus ger mjuka kontraster och skapar ett djup i bilden. Indirekt ljus
får du genom att reflektera ljus mot ett vitt tak eller vägg.
• Det är viktigare med mjukt ljus vid närbildstagningar än vid avståndsbilder.
• Är bilden platt kan du prova att sätta ljus mot bakgrunden.
• Tänk på att placera lamporna så att inte blänk och reflexer uppstår. Ibland
kanske du inte behöver flytta lamporna, utan kan flytta kameran istället.
• Huvudljus och lättningsljus (se kapitlet INFALLSVINKLAR) bör placeras
bakom kameran.
• Utomhus bör du stå med ryggen mot solen.

Så här gör du en
praktisk ljusramp,
som går att
montera i en vanlig takkrok med
hjälp av en spännrem (överlasta
inte takkroken).
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Behöver du
förstärka
inkommande
dagsljus, kan
du
placera en
frigolitreflektor ovanför
fönstret. Rikta
sedan en
lampa med
ett blåfilter
mot reflektorn.

Frigolitskiva

us

tt lj

Blå

Glöm inte bort att vissa justeringar går att göra på kameran med hjälp av
färg- och lågkontrastfilter. Utomhus kan du med fördel använda avtonande filter, dvs vanliga gråfilter, för att kompensera ljusförhållanden. Det finns även
kamerafilter som kompenserar färgtemperaturen.

Grundutrustning

Förutom kablar och grendosor har du ofta användning av följande material
när du skall ut och filma: tesaband, tejp, frigolit, kniv, sax, häftpistol,
tapetserarnål, klädnypor, hammare, spik, tång, aluminiumstege, barracuda
stänger (de går att spänna ut och spänna fast).
I din utrustning har du alltid nytta av att ha vissa standardfilter: orange för att
simulera solljus, blått för lampor till nattljus, diffusionsfilter samt polariserande
filter.
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OFFENTLIG MILJÖ

Vi ska i detta kapitel ge
några allmänna rekommendationer om belysning som kan vara bra att
känna till för alla typer av
sammanhang som inte är
knutna till en scenföreställning, det vill säga
museum, utställningar,
butiker, eller mässor.

Den utrustning som du använder för att ljussätta i hemmiljö, vid utställningar,
skyltningar osv. är i princip densamma som vi har behandlat tidigare i denna
bok. Det som skiljer är att denna utrustning är betydligt mindre och utformad
för att passa i en mer intim miljö.
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Anpassade strålkastare

Strålkastarna ersätts till exempel av vägg- och tavelspotlights, lysrör och t
aklampor. Ljusbord och dimmers ersätts av väggströmbrytare och kanske
väggdimmers. "Scenen" blir själva miljön och "dekoren" är inredningen och
de objekt som ska belysas.

Ljuskällan påverkar stämning och ekonomi

Olika färger skapar olika stämningar: blått känns kallt och rött upplevs som
varmt. Det är också så att färgtemperaturen hos olika ljuskällor har varierande
förmåga att återge färger på ett korrekt sätt. Detta måste du ta hänsyn till när
du väljer ljuskälla. Dessutom påverkar valet av ljuskälla driftekonomin eftersom lampor kan avge värme, förbruka effekt och ha en brinntid som är kort i
förhållande till lampans pris. I princip har du tre alternativ: glödlampa, lysrör,
lågenergilampa och lågvoltslampa.
Glödlampor
I ljuset från en vanlig "hemmaglödlampa" framträder gult och rött, medan blått
och grönt återges på ett sämre sätt. Färgtemperaturen ligger runt 2700K.
Glödlampor är idag den vanligast förekommande ljuskällan i hemmiljöer. De
finns i två sockelstorlekar (E27 och E14) och med effekter på 10 till 200W.
En glödlampa blir något mörkare mot slutet av sin livslängd.
Lysrör
Lysrör används ofta som allmänbelysning för offentliga inomhusmiljöer och
som bänk- och arbetsbelysning. Anledningen är att de har lång livslängd och
ger en hög ljusstyrka till låg effekt och låg driftskostnad (god ekonomi).
Ett så kallat "enkelfärgslysrör" återger bara färger till hälften, medan ett "fullfärgslysrör" kan återge upp till 90 procent jämfört med glödljus. Som referens
kan vi säga att ett vitt, neutralt ljus med en färgtemperatur på ca 4000K
återger färger allra bäst. Fast det är ju inte alltid du vill ha helt klara färger till
vilket pris som helst, eftersom 4000K kan uppfattas som ett "kallt" ljus.
Ibland vill du ha mer varmtonade färger och då är en färgtemperatur som liknar ljuset från en glödlampa bättre (ca 3000K).
HÄR ÄR NÅGRA EXEMPEL PÅ DE FÄRGNYANSER SOM OLIKA FULLFÄRGSLYSRÖR AVGER
Hemlysrör		
svagt rosa
Varmvita lysrör		
svagt cremefärgat
Vita lysrör		
svagt gult
Dagsljustyp		
svagt blått
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Lågenergilampor
En relativt ny lamptyp som fått stor popularitet som alternativ till traditionella
glödlampor är lågenergilampor - en slags lysrör i miniatyr med glödlampssockel. Fördelarna är samma som hos lysrör - låg värmeutveckling och
effekt, högt ljusutbyte och lång brinntid. Samma invändningar som för lysrör
finns också - ett svagt flimmer som en del upplever som störande och en
färgtemperatur som kan upplevas som kyligare än fullfärgslysrör.
Lågvoltslampor
Under senare år har lågvoltslampor använts alltmer som exklusiv allmänbelysning och affärsbelysning. Lampan kombinerar ett litet format med hög
färgtemperatur (3200K) och ett högt ljusutbyte. Därutöver är den dekorativ
och lätt att bygga in i små eleganta armaturer. Lågvoltslampan är mycket
användbar som skyltbelysning eftersom armaturen är liten (inte dominerande) och färgåtergivningen god. Till en lågvoltslampa måste du ha en
transformator. Den kan vara inbyggd i armaturen eller fristående. Kolla om
den går att dimma.

Här ser du en ljusskena med både PAR- och
Flodljus i miniatyr.

En vanlig monteringslösning för lågvoltlampor - med
plus- och minuspol i vajern dom hänger i.

VARNING

Lågvoltslampor avger mer UV-strålning än andra ljuskällor i offentlig
miljö. Det rekommenderas att du använder armaturer med ett skyddsglas så att glödlampan inte strålar direkt mot huden eller
ögonen. På lång sikt kan detta ha en skadlig inverkan.
Skrivbordslampor med lågvoltslampor utan skyddsglas förekommer och gör undvikas. Det intensiva och vita ljusskenet
från lågvoltslampor kan vid bländning bli irriterande och ge
huvudvärk.
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Belysningens grundläggande uppgift
Belysningens grundläggande uppgift är att tillfredställa vårt behov av att
kunna se klart och tydligt. Dessutom kan belysningen hjälpa till att framhäva
stämningar, miljöer och föremål. Liksom i kapitlet om ljussättning kan vi dela
upp den här sortens belysning i olika beståndsdelar.
Olika miljöer - olika krav
I bostäder är ljusets miljöskapande effekt förmodligen den viktigaste. I
försäljningslokaler är det viktigt att lätt hitta varorna (som samtidigt skall uppfattas som attraktiva). På arbetsplatser ska belysningen underlätta arbetsmomenten samt bidra till att förhindra olyckor och arbetsskador. På utställningar
är det ofta färg och form som ska framträda.
Det är kanske inte så lätt att tillgodose allas behov eftersom flera personer i
olika åldrar ofta befinner sig i samma miljöer. Redan vid 40 till 45 år ändras
närseendet. En 60-åring kan behöva upp till sju gånger starkare ljus än en
10-åring för att urskilja samma detaljer. När du blir lite till åren är du också
mer känslig för bländning. Även ögats förmåga att snabbt kunna ställa om sig
från en ljus till en mörk miljö minskar med åren. En viktig sak att tänka på är
med andra ord vilken åldersgrupp som dominerar i den aktuella miljön.
Allmänbelysning
Allmänbelysningens viktigaste uppgift är att lysa upp en miljö (exempelvis ett
rum) för att vi ska kunna orientera oss i den. Allmänbelysningen kompletteras
sedan med dekorbelysning eller arbetsbelysning. Exempel på allmänbelysning
i en offentlig lokal (tunnelbana, bank, varuhus) är ofta lysrör. Hemma i köket
kan det vara en bredstrålande arbetsbelysning kompletterad med en nedåtriktad bordslampa, i ett badrum en rundstrålande armatur och på en intim krog
enbart svagt glödande lampetter.
Dekor, föremål och miljöbelysning
En dekorbelysning kan vara avsedd att framhäva ett föremål på ett smakfulltsätt men det kan lika gärna vara ljuskäglor eller ljusmönster i sig som skapar
en miljö. Även om ljuset i sig är dekorativt kan det också bidra till allmänbelysningen. Ett exempel på detta är väggarmaturer som är riktade uppåt för att
kasta ett vackert och behagligt indirekt ljus över väggen och delar av taket.
När det gäller föremål som tavlor, statyer med mera är det viktigt att undvika
störande reflexer - se kapitlet INFALLSVINKLAR.
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Vad är god arbetsbelysning?
Syftet med en arbetsbelysning är att skapa bästa ljusförhållande för en viss
typ av arbete. En arbetsplats vid ett skrivbord kräver ett jämnt och avgränsat
ljus som inte ger störande reflexer på dataskärmen eller pappret och som är
riktat så att handen inte skuggar papperet när du skriver.
I ett storkök eller en verkstad krävs en start takbelysning som belyser alla
arbetsytor. I ett mörkrum kan du bara ha en svagt gult fotolampa som inte
skadar fotografiskt material: ögonen klarar detta om de får vänja sig.
Vi måste ställa stora krav på arbetsbelysningen för att vi inte ska påverkas
negativt av vår arbetsmiljö. Ögat tar inte skada av svag belysning, men vi
anstränger ögonmusklerna för att se och då blir vi trötta. Äldre personer
behöver ofta starkare belysning än yngre. Klagomål över syn- och ögonbesvär, huvudvärk och trötthet kan vara tecken på bristfällig arbetsbelysning på
en arbetsplats. Känn efter och bedöm själv - trivs du med den belysning du
har?
Ljusreglering ger möjligheter
Om du kan reglera ljusnivåer kan du skapa många olika miljöer med ljuset,
som anpassas efter situationen. Kristallkronan kan dämpas så den inte
konkurrerar med levande ljus under middagen. Arbetsbelysningen kan dämpas så den inte konkurrerar med miljöljuset eller inkommande dagsljus. Det
finns enkla medel för att reglera belysningsstyrkan i hem och offentlig miljö.
En vanlig dimmer för det här ändamålet ser ut som en rund strömbrytare och
fälls in i väggen där strömbrytaren sitter.
Undvik att blända
När du ljussätter en miljö bör du i första hand tänka på att belysa de
områden inom miljön som oftast används. Kanske vill du rikta uppmärksamheten på något föremål eller någon del av miljön. Vid montering och riktning
av lamporna är det viktigt att tänka på att ljuset inte bländar. Ljuset kan blända genom reflexer i blanka material eller genom att själva ljuskällan är riktad
så att den bländar. Även solljus kan skapa irriterande bländningar och bör
kompenseras med fönsterfilter eller gardiner (infallande solljus måste du
naturligtvis väga in i ljussättning av offentlig miljö). Att utsättas för bländning
under korta perioder går an, män även det kan vara psykiskt påfrestande.
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Många ljuskällor kan skapa harmoni
För att uppnå en harmonisk miljö kan du dela upp belysningen på flera
ljuskällor istället för att ha en stark ljuskälla mitt i rummet. Undvik för stora
ljusskillnader mellan olika rum som du förflyttar dig emellan. Tänk också på att
mörka ytor kräver mer ljus än ljusa ytor när du väljer styrka på dina ljuskällor.
Färgtemperaturen är viktig
I en utställningsmiljö eller butik bör du försöka skapa en miljö som både visar
varorna och återger deras färger naturtroget. Ett kallt grönaktigt ljusrör i ett
provrum för kläder kan dämpa köplusten avsevärt. Kläderna kommer inte att
återges i sina rätta färger och den som provar kommer att se tämligen
ofördelaktig ut i en sådan belysning. Bättre då med ett lysrör med varmvit
karaktör.
Hur belyser man föremål?
Sträva alltid efter en belysning som återger föremålets form och färg så
naturligt som möjligt. Hur formen kommer att återges påverkar du genom riktningen på ljuset. Färgåtergivningen påverkas av ljuskällans färgtemperatur,
dvs av den glödlampa du väljer. Du kan kompensera felaktig färgtemperatur
med olika filter.
Det finns speciella armaturer för belysning av föremål, tavlor och växter. Valet
av armatur måste bli en kompromiss mellan det ljus du vill skapa och det ljus
föremålet kan ta emot. Konst kan till exempel vara känsligt för ljus på flera
sätt. Den obetydliga UV-strålning som alla ljuskällor avger kan på sikt bleka
eller matta färger i olika konstverk.
Rekommenderad belysningsstyrka för dyrbara konstverk är 50-80 lux (se videokapitlet". Lägsta belysningsvärdet för att vi människor ska kunna uppfatta
färg och form är 50 lux. Du bör naturligtvis undvika direkt solljus på känsliga
konstverk. Även direktstrålande värme från en ljuskälla kan skada eller torka
ut konst. Bland annat oljetavlor, akvareller, textilier och liknande föremål bleks
mycket lätt i stark belysning.
Undvik att skapa för stor kontrast mellan det föremål du belyser och dess
bakgrund. Stora ljusskillnader kan bli tröttande i längden. Tänk på att vår uppfattning av föremålet påverkas av ljusets riktning, vår egen betraktningsvinkel
och materialtes förmåga att reflektera. En spotlight riktad på en tavla med
blank yta kan i vissa betraktningsvinklar göra det nästa omöjligt att uppfatta
tavlans innehåll, på grund av störande reflexer.

DEL 3 - Ljussättning i Praktiken

135

Det finns många olika armaturer för att belysa tavlor och föremål
Små fresnel eller profilstrålkastare
Möjliggör att ljuskäglan kan begränsas till tavlans yta med riktad belysning som lyfter fram
tavlan ur bakgrunden.
Allmänna spotlights
Ger ett riktat men diffust ljus liknande en fresnelstrålkastare. Dessa medför viss risk för
direkt bländning om du inte kan avskärma
öppningen på lampan med ett bländskydd
eller små barndoors (se kapitlet
STRÅLKASTARE).

En fresnelstrålkastare i minatyr för strömskena.
Med barndoors kan du avgränsa ljuset.

Tavelbelysning
Är vanligtvis ett 15W glödlampsrör som fästs
i överkanten av tavelramen. Jämför med
flodljus för fondbelysning i kapitlet

STRÅLKASTARE.
Statyer och föremål
Om du belyser en statyett gäller samma regler
som vid riktning av ljus på en människa för att
återge formerna (se kapitlet INFALLS
VINKLAR). I ett vitrinskåp kan du med fördel
placera ljuskällan ovanför föremålen. Du får då
ett ljus som inte kastar störande
skuggor från föremålen mot bakväggen.

En vanlig glödljusspot där glödlampan
har en inbyggd reflektor som ger ett
koncentrerat ljus.

TÄNKVÄRT

Om du vill belysa en oljemålning från mitten av 1800-talet så att färgerna uppfattas efter konstnärens intentioner, bör du väga in det ljus han hade när han
målade den. Om tavlan målades i skenet från en fotogenlykta (låg färgtemperatur,
rödaktigt ljus) så bör den i så fall belysas med ett liknande ljus för att färgerna
ska framträda som konstnären tänkt.
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SAMMANFATTNING
Offentlig Miljö
Vid ljussättning i hem och offentliga miljöer, dvs utställningar, skyltfönster,
museum med mera gäller samma grundprinciper som vid ljussättning för teater, revy, konsert och show. Välj armatur och ljuskälla efter sammanhanget. I
hemmet är glödlampor vanligast, I affärsmiljöer och utställningsmiljöer dominerar ljusrör och lågvoltslampor.
Belysning kan indelas i tre användningsområden: allmänbelysning, dekorbelysning och arbetsbelysning. Undvik att blanda ljuskällor med olika färg
temperatur. Undvik även störande reflexer eller för stora kontrastskillnader.
Det finns ett stort urval av armaturer och ljuskällor med olika egenskaper.

VARNING

Du bör ha i åtanke att allt ljus avger UV- och IR-strålning. Många
föremål är känsliga för denna elektromagnetiska strålning och
kan ta skada om de utsätts för starka doser under en lång tid.
Känsligast är textilier,
teckningar, akvareller, trycksaker och frimärken. Även målningar kan ta skada och blekna. Inga känsliga föremål bör utsättas för direkt solljus.
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Del 4
En del bra
information

I denna sista del av boken hittar du en hel del olika tabeller,
tips, frågor och annan information som jag tror du kan ha
nytta av.

NÅGRA BRA VERKTYG
TESTA DINA KUNSKAPER
BINÄR KOD & ADRESSERING
HEXADECIMALA TAL
LAMPSOCKLAR
KÖPA ELLER HYRA?
VAR FINNS UTBILDNING?
VEM HAR ANSVARET?
BOKLISTA
VAD ÄR FRAMTIDENS LJUSTEKNIK?
INDEX
LJUSBRANCHEN & SPONSORER

DEL 1 - Ljus, el & Utrustning

NÅGRA BRA VERKTYG
Det finns en del verktyg som kan
vara till stor användning om du börjar arbeta med ljusutrustning. Detta
är bra saker att samla i din verktygslåda. Det mesta kan du köpa i
en välsorterad järnaffär, eller hos en
ljusleverantör.

Universalverktyg

finns ledningar bakom en vägg innan
du borrar eller spikar. Du kan ha stor
nytta av denna när du snabbt vill
veta om det är spänning fram till den
apparat du står och arbetar med,
eller den kabel du undersöker. Du
håller den bara i närheten och lyssnar.

Multimeter

Du behöver inte stora kunskaper om
elektricitet för att ha nytta av en multimeter. Ett enklare mätverktyg som
ger dig möjlighet att kontrollera om
säkringar är hela, om det finns ström
och om spänningen är korrekt.
TIPS - Ohmmätning
Du kan kontrollera lödningar och
säkringar på ett enkelt sätt om din
multimeter har en summerton som
låter när det är kontakt. Då skall den

Det finns en uppsjö av universalverktyg som kombinerar dom vanligaste
skruvmejslarna och en kniv med en
mycket oumbärlig tång och kabelavbitare. En tillgång i skärpet för dig
som arbetar med teknik.

Spänningsdetektor

En spänningsdetektor är ett oerhört
enkelt mätinstrument som i princip
bara talar om att det finns en spänning i närheten. Den används ofta av
snickare för att kontrollera om det
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låta när du ansluter i bägge ändar av
en glödlampa eller säkring. Om verktyget inte har en summer kan du kontrollera genom att mäta motståndet
(Ohm). När det är kontakt (= säkringen/glödlampan är hel) skall det vara
oändligt motstånd, vilket oftast indikeras med en liggande 8 (typ konsummärket) som är ett tecken för oändlighet.

Tesatejp

Ficklampa

Tesatejp är en grov tejp med tygväv
som kan användas till förvånansvärt
många saker. Den har hög fästförmåga och är stark i tejpens
längdriktning. Du kan fästa kablar i
golvet, bunta ihop tunga elkablar och
försluta vad som helst med den. Se
upp med varma föremål eftersom
klistret lossnar - använd den inte för
att fästa filter i strålkastare eller
dylikt. Billig tejp torkar fort och limmet blir gärna kvar.

En ficklampa är till nytta både i
mörkret bakom scen och när du letar
fel i utrustning, men också ett formidabelt kommunikationsmedel över
långa sträckor. Blinka från ljusbordet
till scenen när du är klar att börja
föreställningen, eller när alla är klara
bakom scen. Idag finns det praktiska
små ficklampor med starka dioder
eller xenonlampor som lyser oerhört
starkt. En pannlampa kan vara praktisk när du skall felsöka hängande
med en hand i en stege, eller liggande under en kabelhärva med
verktyg i bägge händer.

DMX tester

Om du arbetar med DM X bör du ha
ett enklare DMX testverktyg. Det
finns många modeller från fickstorlek
till kompletta analysverktyg med inbyggd ljusstyrning. Prata med din ljusleverantör.
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TESTA DINA KUNSKAPER
Svaren eller fakta som ger svaren finns i boken.

Vad vet du om grundläggande elsäkerhet?
1 Får du byta kontakter på en sladd eller till en apparat själv?
2 Får du göra fast el-installation själv?
3 Får du skruva i en trefaskabel själv?
4 Kan du dimma en förstärkare?
5 Är det någonsin försvarligt att byta en säkring mot exempelvis en spik?
6 Vad är skyddsjord?
7 Vad är en jordfelsbrytare?
8 Du skall felsöka en apparat - vad är det första du gör?
9 Hur kan du enkelt kontrollera om en kabel är strömförande?
10 Vad händer om du använder kablar med för små kabelareor?

Kan du felsöka en dimmer?
1 Lampan lyser konstant - vad är fel?
2 Lampan lyser inte - vad är fel?
3 Säkringen har löst ut - vad gör du?
4 Det brummar i ljudanläggningen - vad kan du göra?
5 En tredjedel av uttagen fungerar inte - vad beror det troligtvis på?

Hur är dina kunskaper i grundläggande riggsäkerhet?
1 På vilket sätt kan en mobiltelefon vara farlig i samband med riggning?
2 Nämn två viktiga knopar och när du kan använda dom.
3 Vad bör du tänka på när du riggar stativ?
4 Vad är viktigt när du riggar en strålkastare?
5 Hur mycket last får du hänga på ett rårör eller en tross?
6 Hur mycket last får du hänga på ett stativ?
7 Får du hänga utrustning i en elstege, en ventilationstrumma eller undertak?
8 Vad är en pundare?
9 Vad kan hända om du riggar exempelvis flodljus nära en fond?
10 Varför skall du ha snöre i verktyg när du klättrar på stege?
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Hur mycket färglära förstår du?
1 Vad är additiv färgblandning?
2 Vad är subtraktiv färgblandning?
3 Vad är komplementfärger?
4 Hur mäts färgtemperatur?
5 Vilken funktion har vitbalansen i en kamera?
6 Vilken färgtemperatur har glödljus, lysrör, urladdningslampor och halogenljus?
7 Vilken färg får en svart yta som du belyser med grönt ljus?
8 Vilken färg får en röd yta som du belyser med grönt ljus?
9 Vilken färg får en grå yta som du belyser med grönt ljus?
10 Vad är färggenerationer?
Vad vet du om glödlampor?
1 Vad är en lampas brinntid?
2 Vad är en lampas ljusutbyte?
3 Hur förhåller sig brinntid till ljusutbyte?
4 Hur kan du påverka lampans brinntid?
5 Varför bör du inte ta i en glödlampa med fingrarna?
6 Vad händer med en glödlampa när den blir gammal?
7 Vad händer med en halogenlampa när den blir gammal?
8 Vad händer med en urladdningslampa när den blir gammal?
9 Hur dimmar du en urladdningslampa?
10 Vad är fördelarna med lysrör?
Förstår du DMX?
1 Vilken kontakttyp är standard för DMX?
2 Kan du använda mikrofonkabel till DMX?
3 Kan du seriekoppla flera apparater med DMX?
4 Hur många bitars upplösning har DMX?
5 Hur många kanaler innehåller en DMX-lina?
6 Vad är viktigt med sista apparaten i en DMX-kedja?
7 Vad är nackdelen med att ha flera DMX-apparater i samma slinga?
8 Kan du splitta en DMX-signal?
9 Kan du slå ihop två DMX-signaler till en?
10 Vad innebär det att buffra en DMX-signal?
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BINÄR KOD & ADRESSERING

8+32 = 40

Det binära talsystemet är något du kommer att komma i kontakt med i samband med ljusteknik - kanske mest när du skall sätta en DMX-adress för en
dimmer eller rörlig lampa. Det beror på att det enklaste sätte att mekaniskt
utrycka ett tal med hjälp av bara två parametrar (av eller på) för en serie små
switchar är det binära talsystemet (bi = två).
Det är enkelt och visas enklast genom att förklara hur en adress-switch fungerar. DMX har 512 adresser (1-512). Om man vill uttrycka ett tal binärt gör
man det genom att lägga ihop alla siffror i talet enligt följande tabell.
1

2

4

8

16

32

64

128

256

Detta är sammanlagt 9 tal, som tillsammans (1+2+4+8...) ger... 511! Vänta
lite - skulle vi inte ha 512? Jo, men i datavärlden räknas siffran 0 ocskå, och
då blir det 512 “tal” som kan uttryckas.
Att det är 9 tal gör att man talar om att talet 512 består av “9 bitar” när det
uttrycks binärt. Med andra ord består talet 3 av “2 bitar” (1+2).
Det praktiska med detta sätt att uttrycka tal är att vi med en liten microswitch som har 9 switchar (bitar) där varje switch kan vara på (dvs talet räknas) eller av (dvs talet räknas inte) kan uttrycka alla tal från 1-512 som
behövs för att adressera en dimmer eller rörlig lampa.
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HEXADECIMALA TAL

Det hexadecimala talsystemet används i ljussammanhang för att det kan
uttrycka tal upp till 255 med bara två siffror. Det är med andra ord ett mer
kompakt sätt att uttrycka ett värde 0-255 (00-FF). Talet 255 motsvarar 8
bitar, dvs 100% för en krets i DMX512. Hex är baserat på 16, till skillnad från
vårt decimala talsystem som är baserat på 10 (sedan börjar det om efter
varje tiotal med 11, 21, 31 osv). Tal efter 10 fylls på med de sex första boktäverna i alfabetet, dvs A-F. Om du utgår från två siffror och byter ut första
mot nästa efter varje varv kommer du från 00 som är noll, till FF som motsvarar 255. Se tabellen.
Dec Hex
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
30
31
32

%
0%

5%

10%

20%

Dec Hex
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
5A
5B
5C
5D
5E
5F
60
61
62
63
64

%
20%

25%

30%

35%

Dec Hex
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
7B
7C
7D
7E
7F
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
8A
8B
8C
8D
8E
8F
90
91
92
93
94
95
96
97

%
40%

45%

50%

55%

Dec Hex
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
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98
99
9A
9B
9C
9D
9E
9F
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
AA
AB
AC
AD
AE
AF
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
BA
BB
BC
BD
BE
BF
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
CB

%
60%

65%

70%

75%

Dec Hex
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

CC
CD
CE
CF
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
DA
DB
DC
DD
DE
DF
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
EA
EB
EC
ED
EE
EF
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FA
FB
FC
FD
FE
FF

%
80%

85%

90%

95%

100%
145

LAMPSOCKLAR

Här kan du se dom vanligaste lampsocklarna och deras beteckningar.

Stort Tack till Axel Philips www.axelphilip.se
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KÖPA ELLER HYRA?
Du kan både köpa och hyra en ljusanläggning, eller delar av den. Om olika
typer av verksamhet kommer att äga rum framöver där behoven är oklara,
som en skola eller en teater, kan det vara en god idé att införskaffa en tålig
och funktionell grundrigg som kompletteras med inhyrd utrustning efter
behov.
Tänk på att det du investerar i skall möta dina krav på miljö i form av damm,
fukt, vibrationer & transporter. Det skall vara anpassat för dom som vill använda det och till det dom skall ha det till. Tänk flera år framåt, men inte att du
måste täcka varje eventualitet. Kolla att du kan få service, utbildning och support så att utrustningen används på rätt sätt.
Grundutrustning
Vissa saker har lång livslängd och är relativt oberoende av teknisk utveckling.
• Grundläggande strålkastare typ PAR-kannor, fresneller, profiler och flodljus.
• Dimrar
• Tross - lingångar
• Stativ
• Hakfästen
• Nätkabel
• Verktyg
• Färgväxlare
• Ljusbord
Extrautrustning
Vissa andra saker har kortare livslängd beroende på vad du vill använda dom
till, och kan vara lönt att hyra in vid behov.
• Rörligt ljus
• Effekter av olika slag
• Avancerade Ljusbord
• Rökmaskiner
Se även DIMMERS och LJUSBORD.
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VAR FINNS UTBILDNING?
I Skandinavien finns det två högskolor med formell utbildning inom ljusteknik.
Därutöver finns gymnasielklinjer med inriktning på detta samt privata företag
och branschorganisationer som anordnar kortare kurser, seminarier och fortbildning tekniker. Se LJUSBRANSCHEN & DEN HÄR BOKEN.

Dramatiska Institutet

Programmet för teaterteknik på Dramatiska Institutet utbildar inom områdesinriktningarna ljusdesign och ljuddesign. Utbildningen är 3-årig, vilket motsvarar 120 poäng på högskolenivå. Utbildningens mål är att utbilda
teatertekniker som tekniskt, konstnärligt och med djup kunskap om produktionsprocessen kan verka inom
något av programmets områden.
Innehåll
· Teknisk och övergripande teoretisk basundervisning
· Gemensamma och områdesspecifika studier.
· Praktiska tillämpningar i övningar och grupparbeten
· Produktionsövningar
· Handledda praktikarbeten med funktionsansvar
· Projektarbeten
· Skolproduktioner
· Individuellt upplagda kurser
Bedömningskriterier
Antagningsgruppen har till uppgift att bedöma:
· Grundläggande behörighet
· Kunskaps- och erfarenhetsnivå
a) Arbetslivserfarenhet och kunskapsnivå inom det sökta
utbildningsprogrammets område,
b) inom området konst och samhälle i stort.
· Konstnärlig förmåga och talang
· Samarbetsförmåga och kompetens för kommunikation
· Förmåga till reflektion och analys i tal och skrift.
Stockholm 08-665 13 00
www.draminst.se

Malmö Högskola - Konst & Kommunikation
Scen- och teaterteknologi 120p Malmö högskola k3.

Programmet utbildar studenterna för att arbeta inom scenisk produktion
med kunskaper inom ljud, ljus, scenografi och produktionsteknik. Studenterna har möjlighet att utveckla såväl
teknisk kompetens som
konstnärlig, för att driva kulturprojekt med ansvar för produktionens
helhet. Visionen är att Scen- och teaterteknologi tillsammans med andra
utbildningar på k3, skall bli en experimentverkstad för ny scenisk
produktion inom kultursektorn.
Malmö 040-665 70 00
www.mah.se
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BOKLISTA
Titel				

Författare 		

ISBN nr

ALBERS FÄRGLÄRA		
En experimentell färglära med färgharmoni.

Josef Albers		

91-37-07860-7

CONTROL SYSTEMS FOR		
LIVE ENTERTAINMENT
En mycket komplett bok om alla former av
styrsignaler i underhållningsbranschen.

John Huntington		

0-240-80177-6

ELKUNSKAP FÖR VARDAGSBRUK
Praktisk och lätfattlig elkunskap.

Svenska Elverksföreningen

91-7622-013-3

FÄRGERNA			
Berättar om hur färger uppfattas och
definieras.

Arthur Olafsson		

91-24-16383-x

HOLOGRAMS			
En liten “kokbok” i holografi.

Graham Saxby		

0-240-51054-2

LIGHTING THE STAGE			
Avancerad ljussättning för teater med
betoning på den tekniska sidan.

Willard F Bellman		

0-8102-0040-6

MAKE YOUR OWN WORLD 		
OF THE THEATRE
En klippbok i papp av vilken du bygger en
modellteater. Dekor, aktörer och manus
medföljer. Garanterat underhållande.

R L & C Kailer		

0-207-1451-1

MIDI FOR MUSICIANS		
En introduktion till MIDI som musikprotokoll.

Craig Anderton		

0-8256-1050-8

RECOMMENDED PRACTISE		
FOR DMX 512
Den tunna och enkla bibeln som talar om
allt du behöver veta om DMX512.

Adam Bennett		

www.plasa.org

STAGE LIGHTING			
Ljussättning för teater.

Richard Pilbrow		

0-304-30988-5

STAGE LIGHTING CONTROLS		
En generisk sammanställning och historik
över ljusbord från då till nu.

Ulf Sandström		

0-240-51476-9

TEATERLJUS			
Grundläggande ljussättning för teater.

Francis Reid		

91-85472-06-9

THE ASHLEY BOOK OF KNOTS		
En komplett bok om knopar.

W Clifford Ashley		

0-385-04025-3

THE ART OF STAGE LIGHTING		

Frederick Bentham		

0-273-01544-3

THE LIGHTING ART			
Bra på ljusdesign, färg, tempo & form.

Richard H Palmer		

0-13-536566-x

THE MAGIC OF LIGHT			
0316931209
Ljusdesign, utomhus.

Jane Rosenthal		
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VAD ÄR FRAMTIDENS LJUSTEKNIK?
Jag har under ett par års tid sammanställt ett seminarie som blickat 5
år bakåt och ca 10 år framåt i ljusbranschen för att försöka se vart vi
är på väg och hur det påverkar oss.
Detta är ett destillat av detta seminarie, som kan vara till inspiration
och vägledning.
Vad har hänt - vad händer?
Ljusbranschen är under ständig
utveckling - vilket är en naturlig följd
av att vi söker nya effekter, bättre
driftsekonomi och högre ljusutbyte.
Detta påverkar oss tekniskt och konstnärligt, ibland utan att vi är medvetna om det.
Projektioner
På gobosidan har vi gått från metallgobos till glasgobos i fyrfärg som
gör att vi kan projicera fotorealistiska
bilder med vanliga profilstrålkastare.
Detta gör att en nyårsrevy har råd
med projektioner som tidigare bara
kunder förverkligas med stora scenprojektorer. Video har blivit en av
dom ljuskällor som används allt mer
för projektioner och därmed styrs
över ljusbord. Inte bara som ljuskälla
utan även som rörlig scenografi projicerad på stora LEDmatrixskärmar
under och bakom artister - ett exempel är Eurovision Song Contest. I
och med att videoprojektorer börjar
bli starka nog och redan finns att
hyra som rörliga huvuden, behöver
ljusbord och operatörer kunna styra
detta på ett hanterbart sätt.
150

Ljuskällor och strålkastare
Den ständiga jakten på högre ljusutbyte och lägre driftekonomi i form av
mindre energiförbrukning och längre
brinntider leder till nya ljuskällor och
strålkastartyper. Inom television
används allt mer stora ramper med
lysrör, så kallade softlights.
Fördelarna är många och ljuskvaliteten passar den nya digitala kameratekniken. Inom all belysning kommer (LED, Light Emitting Diod) allt
starkare eftersom dom är mekaniskt
okänsliga, har fenomenal livslängd.
För konventionella scenstrålkastare
kommer även olika glödlampstyper
som har hög färgtemperatur och
lång livslängd, eller som ihop med
reflektorer som skickar värmen bakåt
(kallljusreflektorer) ger potenta strålkastare som inte bränner upp filter
lika snabbt som konventionella.
Rörligt ljus även inom teatern
När det gäller rörligt ljus har det
inneburit ett stort kliv framåt med
otaliga möjligheter, men också ett
kliv bakåt i att vi får leva med tyngre
riggar, högre lampkostnader och
oljud från fläktar och motorer. Vi får
CMY färgmix som kan ge tusentals
nyanser, men med ojämn kvalitet och
färre variationer än färgfilter. Vi har
fått mer ljusutbyte och högre
färgtemperatur i och med att det
mest förekommer urladdningslampor,
men också dyrare glödlampor och
nackdelen att dom är svåra att
dimma snyggt samt att dom står på
under hela repetitionen - även när

Grundläggande Ljusteknik Rev 5 - 2017

lampan inte lyser (eftersom dom dimmas mekaniskt). Dessutom ändrar
dom karaktär kraftigt under brinntidens cykel. Komplexiteten i lamporna
ökar möjligheterna men också risken
att designprocessen hamnar hos
operatören då ljussättaren inte hinner
hålla sig ajour med möjligheterna.
Stora dyra riggar kan leda till kortare
produktionsrep, eller förprogrammering i visualiseringsprogram (på gott
och ont).
DMX via Ethernet - Vad innebär det?
DMX512 är den officiella standard
som existerar för att kommunicera
mellan ljusbord och ljusutrustning
digitalt. Idag skickas DMX via
Ethernet, som är ett standardiserat
protokoll för datakommunikation, men
med betydligt högre kapacitet och en
mängd standardutrustning som gör
installationer möjliga till en lägre
kostnad. På senare tid har RDM - en
standard för att skicka tillbaka information om riggen till ljusbordet kommit upp igen och verkar bli standard i
många produkter. På senare år finns
en standard för att skicka ljusdata via
Ethernet, men under övergångsperioden har många löst detta genom att
tillhandahålla en omvandlingsbox
som översätter produktens “DMX via
Ethernet” tillbaka till vanlig DMX i
andra änden. Den standard som är
officiell heter ACN (Advanced
Control Network) och utformas av en
amerikansk branschorganisation som
heter USITT. Den ger samma möjlighet som RDM, att skicka informa-

tion tillbaka till ljusbordet från utrustningen, så att du exempelvis kan få
reda på om en glödlampa är trasig i
en rörlig lampa utan att ta fram stegen.
Nya dimmertyper
Det utvecklas sedan många år nya
dimmertyper som bygger på annan
teknik än den vi levt med i decennier
- men ingen av de nya typerna ger
ett bättre resultat till ett lägre pris än
så länge. Däremot finns det dimmertyper som ger bättre resultat till ett
mycket högre pris, exempelvis
Mosfetdimmers eller transistordimmers. Fördelarna med dessa är att
dom inte genererar störningar via nät
och lampfilament.
Ljusbord och annan mjukvara
Ljusborden utvecklas i takt med att
den utrustning som styrs blir allt med
komplex, i form av rörligt ljus, färgväxlare och videoprojektorer. Annan
mjukvara som gör det möjligt att visualisera en ljussättning börjar byggas
in i ljusborden med följden att vi har
mer sofistikerade - mer komplicerade
- ljusbord. Detta ställer högre krav på
operatörer i form av högre inlärningströskel, och på investeringar i form
av att service, support och utbildning
blir viktiga faktorer.
Var hittar du information?

• Branschorganisationer - Sttf, SLF, ESTA, USITT
• Branschtidningar - ProScen, Monitor
• Internet - produkter/nyheter
• Mässor - LLB/Nott
• Seminarier - mässor/företag
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INDEX

C

45-regeln, 73

A

ACN, 49, 151
Additiv färgblandning, 86
Allmänbelysning, 133
Analog eller digital dimmer, 39
Analog Styrsignal, 49
arbetsbelysning, 134
ARBETSMETOD, 75
AutoCad, 100
Automatsäkring, 12
Autosketch, 100

B

Baby Star, 58
Bakljus, 73
Begränsningar, 105
Bildprojektioner, 55
BINÄR KOD, 144
BOKLISTA, 149
Bom, 32
Brinntid, 17
Budskap, 105
Bygel, 32

152

Capture, 100
CMY blandning, 85
crossfade, 93
Crossfade Playback, 44
Cue, 44
Cue List, 44

D

Dansband & mindre rockband, 122
Diffuserande filter, 85
Digital Styrsignal, 49
DIMMER, 39
DINA KUNSKAPER, 142
DMX Adresser, 51
DMX tester, 141
DMX/Ethernet/ACN, 49
Dubbelt halvslag, 34

E

EFFEKTER, 54
Effektgenerator, 47
EL, 10
Elektricitet, 10
Enfas, 14
Ethernet, 49
Exempel - Sketch, dans, sång, 114
Exempel - Teater, 106
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F

Ficklampa, 141
FILM & FOTO, 124
Flimmer, 20
Flodljus, 24
Focuses, 47
Fokus, 105
FONDER, 60
FRAMTIDENS LJUSTEKNIK, 150
Fresnel, 25
Frontljus, 72
Färgat ljus, 86
FÄRGBLANDNING, 86
FÄRGFILTER, 84
Färggenerationer, 87
Färgseendet, 80
FÄRGSYMBOLIK, 82
Färgtemperatur, 17
Färgtemperatur & vitbalans, 126
Färgväxlare, 85
Färgändring, 80
Följe, 27
Föremål, 133

G

Glasfilter, 84
Goboprojektioner, 54

H

I

INFALLSVINKLAR, 72
INTENSITETER OCH
ÖVERGÅNGAR, 91
ISO/ASA, 125

J

Jazzgrupp eller trubadur, 122

K

Kabelarea, 14
Kassettväxlare, 85
Knappsats, 44
Knopar, 34
Komplementfärger, 88
KONSERTLJUS, 118
Kontrast, 127
Kontrastverkan, 80
Korrektionsfilter, 85
KORSKOPPLING, 40
Kortslutning, 14
KÖPA, 147
Körschema, 93

L

Hakfäste, 32
Halogenlampor, 18
Handspel, 36
HEXADECIMALA TAL, 145
HYRA, 147

LAMPSOCKLAR, 146
Laser, 57
LED lampor, 21
Lins, 23
LJUS, 9
LJUSBORD, 41
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L

Forts...

LJUSBRANSCHEN, 157
LJUSFÖRETAG, 157
LJUSKÄLLOR, 16
LJUSREGLERING, 38
LJUSSÄTTA MED RÖRLIGT, 94
Ljussättning i praktiken, 102
Ljussättning i teorin, 66
LJUSSÄTTNINGENS MEDEL, 71
LJUSSÄTTNINGENS MÅL, 70
Ljusutbyte, 17
Lysrör, 20
Lågenergilampor, 132
Lågvoltslampor, 19
Lätt rök, 62

M

Manuella ljusbord, 43
Masterregel, 44
MIDI i ljussammanhang, 52
MJUKVAROR FÖR
LJUSSÄTTNING, 98
Moment, 44
momentsynops, 93
Multikabel, 14
Multimeter, 141
MUSIKAL, 112

P

Paletter, 47
PAR, 28
Parametergrupper, 46
Patch, 45
Pebble Convex, 25
Pin Spot, 56
Plan Convex, 25
Plastfilter, 84
Preset, 44
Primärfärgerna, 79
Profil, 26
PROJEKTIONER, 54
Pundare, 33
PYRO, 62
Pyroeffekter, 64
Pålstek, 35

R

Reflektor, 23
REVY, 112
RIGGNING, 32
RIKTNING, 72
Rytm, 92
Rå, 33
RÖK, 62
RÖRLIGT LJUS, 29

O

OFFENTLIG MILJÖ, 130
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S

Scrollerväxlare, 85
Sekvens, 44
Show Designer, 101
Sidoljus, 74
Skugga, 81
Skyddsjord, 13
SLÖJOR, 60
Sockel, 17
Spegelboll, 58
SPONSORER, 157
Spridningsfaktor, 76
Spridningsvinkel, 23
Spänning, 10
Spänningsdetektor, 140
Stardraw, 100
STATIV, 32, 33
Statyer, 136
Stroboskop, 58
STRÅLKASTARE, 22
Ström, 11
STYRSIGNALER, 49
Styrsystemen, 48
Stämning, 105
Subtraktiv färgblandning, 87
Symfoniorkester, 123
Säkringar, 11

T

Tavelbelysning, 136
TEATER, 104
Telfer, 36
Tesatejp, 141
Tider, 45
Trefas, 13
TROSS, 32, 33
Tung Rök, 63

U

Ultraviolett ljus, 58
Universalverktyg, 140
Universum, 50
Urladdningslampor, 19

V

Vanlig glödlampa, 18
VERKTYG, 140
Video, 59, 124
Vitt ljus, 86

W

WYSIWYG, 101

Ä

Äldre styrsignaler, 51

Ö

Överbländning, 93
Överbländningsreglar, 44
Övergång, 93
Överliggare, 33
ÖVNING MED FÄRGER, 90

DEL 4 - En Del Bra Information

155

LJUSBRANSCHEN & DENNA BOK
Ljusbranschen består av många aktörer, och den här boken berör samtliga på
något sätt - här är en överblick över de olika aktörerna.
Slutanvändare
kan vara teknisk
personal på en
teater eller konsertlokal, ett
folkets hus, en
skola eller en
lokalrevy etc.

TIllverkare
är företag som
konstruerar
produkter i små
eller stora serier.

Leverantörer
är företag som
säljer, underhåller servar
produkter och
tjänster. Detta
inbegriper
arkitekter och
projektföretag.

Hyrfirmor
tillhandahåller
utrustning för
korta perioder.

Bransch
organisationer
skapas av olika
grupper av
användare,
tillverkare och
återförsäljare
för att bevaka
deras intressen.

Utbildning
sker i skolor
eller i form av
seminarier och
enstaka kurser.

Tack vare engagerade företag och organisationer i alla dessa kategorier har
denna bok har kunnat genomföras med bättre bilder, noggrannare redigering,
mer arbete och fler illustrationer. Ett stort tack till dessa parter i ljusbranschen
som så aktivt har hjälpt till att höja kunskapsnivån. Du hittar dessa vakna
branschorgansisationer och företag här om du vill veta mer om dom och vad
dom gör. Representanter för landets utbildningar har hjälpt till med korrektur du hittar dom på sidan 2 och under VAR FINNS UTBILDNING?
Om sponsring
Att sponsra läromedel förutsätter att man är mån om att materialet står över
all kritik om att tillgodose sponsorers intressen - om en stor hamburgerkedja
skulle sponsra en bok om kötträtter skulle jag ha blandade känslor inför författarens och innehållets objektivitet. Jag har inte tagit medveten hänsyn till
sponsorernas privata intressen på något sätt. Jag är oerhört tacksam mot
bokens sponsorer för deras stöd.

Andra Språk

Mitt långsiktiga mål är att kunna genomföra översättningar till andra små
språk än svenska, där det finns behov av aktuellt och (förhoppningsvis) pedagogiskt material på modersmålet. Jag välkomnar dig som är intresserad av att
vara med och förverkliga det här material på portugisiska, arabiska, spanska,
finska eller valfritt annat språk. Du hittar mer information på
www.stagebook.com.

Want To Translate This Book?

This book can be translated to any language - large or small - this is part of
the concept where my hope is that every country should have a chance to
have a relevant technical material in the original language. All you have to do
is contact me at www.stagebook.com.
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Branschorganisationer
LLB - KLAR
LLB är en branschförening för företag som tillhandahåller professionell
utrustning och tjänster inom områdena ljud, ljus och bild samt musikinstrument. Föreningen har utvecklats
till att bli en branschorganisation,
som organiserar alla kategorier av
företag inom branscherna ljud, ljus,
bild, multimedia och musikinstrument
samt verksamheter med anknytning
härtill. Föreningen arrangerar en
större branschmässa vartannat år.
LLB har ett 60-tal medlemmar.
Tel 08-508 938 20
www.llb.se www.llbmassan.se

SLF
Svenska ljussättareföreningen – SLF
Svenska ljussättareföreningen bildades 1992 och är en ideell yrkesorganisation öppen för alla
verksamma inom ljusområdet.
Föreningen verkar för att sprida kunskap och information kring
ljussättarens konstnärliga arbete och
metoder.
Föreningen har till ändamål att hävda
ljussättningen som en konstnärlig
del i teater och musikproduktioner,
och i övriga sammanhang där
ljussättningen krävs för ett konstnärligt resultat, genom att:
• främja god ljussättning
• hävda ljussättningen som en konstnärlig del av den kollektiva konstnärliga arbetsprocessen
• vara ett debattforum för ljussättare
sinsemellan och gentemot andra
yrkesgrupper

• främja återväxten inom yrket
• söka påverka att det skapas möjligheter till utbildning inom yrket
• söka kontakt med systerorganisationer i andra länder
Föreningen har flera olika typer av
medlemsformer – fullvärdigt
medlemskap för yrkesverksamma
ljussättare, och intressemedlemskap
för övriga som vill ta del av föreningens information och kunskap.
Föreningen välkomnar även företag
som stödmedlemmar, för att därigenom möjliggöra utdelande av stipendier, SLFs ljussättarepris samt
genomföra mötesverksamhet och
större ljuskonferensen såsom
Scandlight. Föreningen har sitt säte
i Stockholm men är rikstäckande.
Vill du veta mer eller söka medlemskap? Kontakta föreningen via föreningens hemsida:
www.svenska-ljus.se
www.slf.se

STTF
Svensk Teaterteknisk Förening är en
rikstäckande ideell förening som
verkar för att sprida information och
kunskap för alla som arbetar med
scenteknik. Detta innefattar ljus, ljud,
scenografi, mask, regi, snickare,
smeder, smink & peruk med mera.
Föreningen ger ut medlemstidningen
PROSCEN fyra gånger per år med
branschartiklar. Dessutom organiseras seminarier, utbildningsfrågor,
mässor (NOTT) och medverkan i
internationella utställningar (PQ). Du
blir medlem och får tidningen genom
att betala medlemsavgift.
www.sttf.se
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STTI
Svenska Teatertekniska Institutet
verkar för att hjälpa Svensk
Teaterteknisk Förening sprida information och kunskaper bland landets
scentekniska arbetare inom kostym,
ljus, ljud, mask, scenografi, regi,
arkitektur med mera.
www.sttf.se

Företag
Självklart finns det fler företag än dessa, men det
som är utmärkande för dom här är att dom aktivt har
medverkat till att du lär dig mer om ljusteknik, vilket
dom gör bland annat genom att stötta arbetet med
den här typen av böcker. När du tar kontakt med
dom kommer du att märka att dom inte bara värnar
om dina kunskaper och dina möjigheter att skapa
bra ljus...

Bellalite AB
Bellalite AB är svensk distributör för ett 30-tal av
världens ledande tillverkare av professionell ljusutrustning; bl.a. Anytronics, Avolites, Doughty,
Flying Pig Systems, Griven, High End Systems,
James Thomas Engineering, LDR, Lee Filters, Look
Solutions, Manfrotto, Prolyte, Pulsar, Robe Show
Lighting, Selecon och Zero 88. Vi har dessutom
branschens mest omfattande katalog som du gärna
får beställa av oss.
Växjö 0470-700 250
www.bellalite.se

IInterlite AB
Interlite AB grundades i Uddevalla 1993, idag
nästan 20 år senare är vi en av det ledande leverantörerna inom belysning för scen, tv och teater
utrustning samt miljö och energivänlig LED belysning i offentlig miljö som t.ex. utomhus för fasader,
broar och fastigheter samt inomhus på mässor,
scener, teater och TV. Interlite AB är en totalleverantör som representerar fabrikat som t.ex. Clay Paky,
SGM, DTS, Avolites, W-DMX, Milos, Manfrotto,
Silverstar m.m. Hos oss hittar du allt ifrån hakfästen
och säkerhetsvajer till moving heads, ljusbord och
avancerade LED belysning. Vi har personal i både
Södra och Västra Sverige samt i Stockholm.
Huvudkontor och lager finns i Uddevalla.
http://www.facebook.com/Interlite
www.interlite.se

Martin Professional
Företaget grundades 1987 och har sitt huvudkontor
i Århus, Danmark, Martin Professional är världsledande i skapandet av dynamiska belysningslösningar för underhållnings-, arkitektoniska-, och kommersiella sektorn. Martin belysningslösningar är
industristandard på turnéer och evenemang, prestigefyllda teatrar, nattklubbar, och tv-studior runt om i
världen. Andra viktiga användningsområden är
arkitektoniska och kommersiella applikationer där
Martin produkter alltmer används för att omvandla
utrymmen med dynamiskt ljus. Martin erbjuder också
en rad avancerade styrningar och media servrar,
samt en komplett linje rökmaskiner som ett komplement till intelligent belysning. Företaget driver branschens mest kompletta återförsäljarnätverk med
lokala partners i nästan 100 länder.
www.martinscan.com

Hofmann Teknik

Okero AB

Hofmann Teknik AB i Göteborg, grundat 1972, projekterar och inreder belysning och scenteknik för
Teater, TV Studier, Media lokaler och Konsertsalar.
Hofmann Teknik har egen import och distribution av
bl. annat Chainmaster Telfersystem, Manfrotto
materiel; DeSisti, Selecon och Teclumen belysningar
samt IES och RVE dimmer utrustning. Flera projekt
omfattar installation av kompletta system och specifika utrustningar med totallösningar för scen och
akustik. Mer information finns på hemsidan. Där finns
också information om återkommande kurser rörande
riggsäkerhet, ljusbordsteknik och färgfilterutbildning.

Okero utvecklar och tillverkar avancerade system för
belysningsstyrning. Marknaden är teatrar, TV-studios
och offentlig miljö i de nordiska länderna. Företaget
åtar sig också installationer med fullt projektansvar.
OKERO har dessutom ett brett sortiment mobila
dimmar i sitt sortiment.
Göteborg
031-962408
Stockholm
08-715 3510
www.okero.se

Göteborg 031-19 20 20
Stockholm 08-564 83232
www.hofmann.se
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One Two Sales AB

Teaterteknik AB

När du behöver en kvalitetsleverantör av ljuskontroll,
armaturer och effekter för scen, installation och studio. Hos oss möter du personal med hög kompetens
samt mångårig erfarenhet av upplevelsebranschen
och projekt som hjälper dig att välja ut de bästa
produkterna för varje situation och prisklass. Vår
fokus på kvalitet, hållbarhet och tillgänglighet
garanterar att du får förstklassig support på dessa.

Sedan starten 1976 står Teaterteknik AB på tre ben:
försäljning, uthyrning, design & produktion av ljus för
scen, utställning, event och offentlig miljö. Vi representerar ett stort antal av världens ledande tillverkare
av belysningsutrustning. Vi kan därför erbjuda
produkter till rätt pris och med rätt prestanda för
olika ändamål.

Vi tillhandahåller fasta och rörliga ljusarmaturer, LEDdraperier, färgfilter, scenfärg, rökmaskiner och styrsystem för ljussättning i flera olika miljöer. One Two
Sales AB representerar CAST, City Theatrical,
Chromlech,Company NA, Doughty, ETC, i-Pix, Lycian,
Major, QuartzColor, Rainbow, Rosco, SeaChanger,
ShowLED, Smoke Factory, Vari*Lite, Jarag.

Stockholm 08-640 92 90
www.teaterteknik.se

Vi arbetar kontinuerligt med att utbilda både personal& kunder inom den senaste tekniken.
Egen serviceverkstad för snabba och kostnadseffektiva reparationer.
Centraliserat koncernlager i Stockholm för snabba
leveranser.

Woodlite Sweden AB

Uthyrning av ljusteknik till teatrar, uthyrare och ljusdesigners.
054-853570
08-676 01 01
http://www.facebook.com/Woodlitesweden
www.woodlite.se

Vi är medlemmar i branschföreningen LLB (Ljud, Ljus
och Bild för professionellt bruk) vilket borgar för god
affärsetik och att vi följer gällande lagar och regler
kring våra leveranser.
Vi strävar efter att ta ansvar för miljön och tror att en
investering i en högkvalitativ produkt som håller länge
är ett sätt att spara både pengar & miljö.
08-549 01 830
www.onetwosales.se

PrimeTime AB
Vår huvudinriktning är försäljning av tejper, mattor,
flamskydd, rökmaskiner samt specialeffekt och
även uthyrning av rökmaskiner och specialeffekt. Vi
har varit en självklar samarbetspartner och
leverantör för hela branschen sedan 1983. Våra varumärken är Jem, Martin, Cirro, Proice, Tesa, Le
Mark, Permacel, ProGaff, ShureTape, Advance,
Tüchler Universal Effects m.fl.
Stockholm 08-442 56 50
www.primetime.se
info@primetime.se
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LJUS-CERTIFIERING

LLB certifierar Ljud, Ljus och Bildinstallatörer
Många som upplever en yrkesstolthet inom en bransch med specialkunskaper inser värdet av att kunna verifiera sin kompetens.
LLB har tagit fram på certifiering för Ljud, Ljus och Bild och det finns nu ett
antal frågor i en frågebank som slumpas fram till ett individuellt prov. Provet
beräknas ta ca 90 minuter att genomföra och tillfällen arrangeras nu i
Göteborg under LLB Forum 9-10 maj 2017.
Detta prov rör dig i branschen som kommer i kontakt med den tekniken, från
installatörer, säljare och konsulter till dig som behöver kunna felsöka och
sköta utrustning på plats. Du kommer att kunna visa att du har de teoretiska
kunskaper som är en grund för att du kommer att klara av att leverera en bra
installation av Ljud, Ljus eller Bild i ett konferensrum av alla storlekar och mindre scener, skolor och teatrar.
Dessa teoretiska kunskaper måste kompletteras med praktisk förmåga. En
LLB certifiering är ett bevis för att det finns en grundläggande kunskap.
Därutöver kan det finnas krav på erfarenhet, skicklighet, konstnärlighet som
var och en får bedöma.
En LLB certifiering har som mål att du som upphandlar utrustning och tjänster har att göra med någon som har verifierade kunskaper inom området
som garanterar en installation och utrustning som är klanderfri enligt alla riktlinjer och erfarenheter som ligger till grund för en optimal användbarhet och
säkerhet.
Kraven och frågorna har tagits fram av tre ledande branschspecialister; Per
Sjösten för Ljud, Ulf Sandström för Ljus och Benny Norling för Bild. När du
klarat certifieringsprovet kommer du att få ett diplom och en personlig elektronisk stämpel som du kan använda i dina mail, offerter m m. Certifieringen
kommer att gälla i 5 år och samtliga certifierade kommer att publiceras på
LLB:s hemsida och i andra sammanhang.
För mer information kontakta: llb@branschkansliet.se
www.llb.se
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Grundläggande Ljusteknik
- En bok om hur ljus, färg och el fungerar
- En bok om utrustningen
- En bok om ljussättning i teorin
- En bok om ljussättning i praktiken
En bok för dig som är i ett sammanhang där ljuset påverkar ditt
resultat. Inom musik, teater, revy, museum, utställning och underhållning. Till dig som är eller vill bli scentekniker, scenograf,
arkitekt, kameraman, regissör, skådespelare. I skolans aula. I
offentlig miljö. För utställningar och museum. I skyltfönster. För
inredning. Till dig som arbetat många år med ljus och vill ha
tillgång till en sammanfattning. Till dig som arbetar med foto,
video eller film. Till dig som håller kurser i grundläggande ljus
teknik för andra. Till dig som är nyfiken på ljusteknik.
Lite kunskap om ljus kan göra stor nytta i alla situationer där
teater, musik, människor eller föremål presenteras. Det är inte
komplicerat. All ljussättning följer vissa grundläggande fysikaliska
förutsättningar och regler. Genom att känna till dessa grund
läggande faktorer kan du lättare använda ljus medvetet som ett
konstnärligt eller funktionellt hjälpmedel. Oavsett förkunskaper
Detta är femte revisionen av Grundläggande Ljusteknik. Hänsyn tagen till utveckingen de
senaste 15 åren - men också med ny information. Köpråd. Tabeller. Sammanställningar av
seminarier. Kapitel om knopar, rörligt ljus och fonder. En levande revision, som uppdateras
vid behov. Du kan själv kommentera innehållet löpande på www.stagebook.com.

Abstract Media
Ulf Sandström

Första revisionen skrevs i samarbete med Björn Asplind
ISBN 978-91-7437-727-9

www.stagebook.com

