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Förord 

 
Utställningsverkstaden på Riksantikvarieämbetet genomförde under 2018, efter 
förfrågan från Jönköpings läns museum, ett samarbetsprojekt som bestod av en 
fysisk station med digitalt innehåll. Jönköpings läns museum producerade en 
utställning om konstnären John Bauer med familjs liv, med anledning av att det var 
100 år sedan deras död. 

Som del av denna utställning önskade museet visa ett urval av de 1 500 skisser som 
aldrig tidigare visats för besökare och som finns digitiserade i museets databas. 
Kombinationen av tillgängliggörandet av detta digitala skissarkiv med målgruppen, 
barn i förskoleålder, och hur de skulle kunna interagera och söka i materialet, 
gjorde att Utställningsverkstaden ansåg det vara ett lämpligt samarbetsprojekt. 

 

Skiss av John Bauer. Foto: Jönköpings läns museum (PDM). 
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Sammanfattning 
Under en kreativ workshop i januari 2018 kom deltagarna, representanter från 
Utställningsverkstaden och enheten för digital förmedling från Riksantikvarie-
ämbetet, Jönköpings läns museum och utställningens formgivare Form & Funktion, 
fram till att projektet skulle utveckla ett taktilt sökverktyg där besökare skulle 
kunna interagera med den digitala samlingen med hjälp av fysiska objekt. 
Kombinationer av olika taktila objekt skulle resultera i ett urval av projicerade 
skisser som relaterade till de valda objekten. Interaktionen skulle ske i en miljö 
som efterliknade John Bauers ateljé, med ett stort slagbord i furu och ett staffli.  

Under våren bearbetades idén och skissmaterialet testades på en förskoleklass. 
Jönköpings läns museum valde ut ca 550 av skisserna och försåg tillsammans med 
Utställningsverkstaden dem med metadata utifrån skissernas innehåll. 

Företaget Spree anlitandes för att programmera ett databasinterface för att hantera 
urvalet och interaktionen och Utställningsverkstaden producerade den fysiska 
stationen samt den visuella programmeringen och helhetslösningen. Installation 
skedde på plats på museet under två dagar i juni 2018.    

Rapporten som följer är en beskrivning av installationens funktion, de ingående 
tekniska komponenterna och hur de fungerar tillsammans. Den tar dock inte upp 
ekonomiska frågor och resurser, innehållsmässiga frågor eller frågor som rör 
projektets organisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skiss av John Bauer. Foto: Jönköpings läns museum (PDM). 
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1. Allmän funktionsbeskrivning  

Besökaren möts i denna del av utställningen av en representation av John Bauers 
ateljé, slagbord med penslar och skissblock, staffli, ett fönster med fingerat 
dagsljusinsläpp, med mera. 

Interaktionen sker vid slagbordet i furu och på bordskivan finns fyra skissblock 
som, tillsammans med en pannå på staffli, används som projektionsytor.  

Foto: Staffan Cederborg. 

Foto: Staffan Cederborg. 
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I viloläge projiceras framsidorna på John Bauers olika skissblock samt en utvald 
skiss på staffliet.  

Bordet innehåller även en representation av Jönköpingsområdet, där höjdkurvorna 
är tredimensionellt frästa ur skivans trämaterial, och som också förstärks av att den 
är målad, samt att områdets vattendrag projiceras på den. Detta är tänkt att ge en 
förnimmelse av lokal förankring och en taktil upplevelse i sig. 

I den tredimensionella kartrepresentationen sitter fem stycken lysande 
akrylglaspuckar utplacerade och på bordet står fem olika figurer, som en slags 
spelpjäser. Dessa figurer (troll, tax, gran, pojke, krona) är utsnitt ur skisserna och 
representerar olika genrer av söksträngar i databasen med skisser (”väsen”, ”djur”, 
”natur”, ”människa”, ”sak/föremål”).  

När besökaren plockar upp en figur och placerar denna på en av de lysande 
puckarna så startas en timerfunktion. Om ingen ytterligare interaktivitet (det vill 
säga att fler figurer placeras ut eller tas bort) sker inom 0,5 sekunder så startar en 
animationssekvens med tillhörande ljud och stjärnor som blinkar, över de olika 
projektionsytorna (skissblocken och staffliet). Efter att ett par sekunder passerat så 
visas ett slumpmässigt urval av skisser som innehåller den/de valda kategorierna. 
Under tiden skisserna visas så sker inget annat, förutom att de projicerade vatten-
dragen på kartrepresentationen långsamt skiftar färg. 

Om besökaren plockar bort en figur så spelas ett knyckla-ihop-papper-ljud upp och 
en ny sökning görs baserat på eventuella återstående figurer, dock utan den 
inledande animationssekvensen. När den sista figuren plockats bort så återgår det 
till pausläge, samma sker om ingen interaktivitet sker inom två minuter. 

Foto: Staffan Cederborg. 

Foto: Staffan Cederborg. 



Taktil skisstation i utställningen Följa John – systembeskrivning och rapport 

8 

2. Systemschema 

 
Bild: Oscar Engberg. 
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3. Databas, skisser och taggning 

 Identifiering av skissernas innehåll 
För att effektivt kunna samarbeta i projektet och jobba parallellt med att identifiera 
vad skisserna innehöll så skapades ett delat Google Kalkylblad med länkar till 
samtliga 550 skisser (som också laddades upp till Google Drive).1 Projektet valde 
att göra ”bokstavliga” tolkningar av skissernas innehåll och för varje gång något 
förekom på en skiss så markerades kategorin med ett x och nya kategorier lades till 
eftersom de tillkom. När den genomgången var klar så fanns det 56 kategorier, där 
vissa bara förekom en gång (exempelvis ”gevär”, ”elefant”, ”tåg”). Andra 
kategorier förekom betydligt fler gånger, som till exempel ”kvinna” (217), ”man” 
(266), ”träd” (100), ”troll” (79).  

 

  

                                                      
1 Skissförteckning backup – 180306, ursprunglig version [Google kalkylblad], 
https://drive.google.com/open?id=1nJkmQaLwlGXLPLmuQOWoma_Ej8sAv6EzQyypU-pO3CY  

Skärmdump, skissförteckning original (Google Sheets). 

https://drive.google.com/open?id=1nJkmQaLwlGXLPLmuQOWoma_Ej8sAv6EzQyypU-pO3CY
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 Analys och huvudkategorier 
Eftersom det inte skulle vara görligt att hantera 56 olika kategorier av skissobjekt i 
utställningsstationen, så analyserades kategorierna och kunde underordnas fem 
huvudkategorier som speglade innehållet och som skulle upplevas intuitiva för 
besökaren. Valet föll på följande huvudkategorier: 

- ”VÄSEN” – exempelvis troll, tomtar, älvor. 

- ”DJUR” 

- ”MÄNNISKA” 

- ”NATUR” 

- ”SAK” 

Databasen kompletterades med en kolumn kallad ”ROTATION”, som specificerar 
då skissens bildformat är i landskapsläge/liggande, eftersom skissapplikationen då 
kan välja att rotera skissen för att bättre fylla ut den yta där skissen projiceras.2 

 

                                                      
2 Skissförteckning slutgiltig - PNG [Google kalkylblad], https://drive.google.com/open?id=1Wn6ku-Zg0-
Jd7ZEBiybAJbUVyhujc_s-bCgUjsHUyWM  

Skärmdump, skissförteckning slutgiltig Google Sheets. 

https://drive.google.com/open?id=1Wn6ku-Zg0-Jd7ZEBiybAJbUVyhujc_s-bCgUjsHUyWM
https://drive.google.com/open?id=1Wn6ku-Zg0-Jd7ZEBiybAJbUVyhujc_s-bCgUjsHUyWM
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 Bildbearbetning 
De inskannade skisserna var av skiftande kvalitet och format och innehöll 
information som inte var relevant för besökaren (föremålsnummer, omgivande 
bakgrund i form av monteringspapper, med mera). Därför redigerades skisserna 
med hjälp av automatiseringar i Adobe Photoshop. Skisserna frilades från 
bakgrunden och sparades om till PNG-format. PNG valdes eftersom det är ett icke-
förstörande komprimeringsformat som också har stöd för transparens via alfakanal. 
Dessutom är det ett format som snabbt kunde läsas in av skissapplikationen. 
Vissa av bilderna frilades med ett transparent omgivande lager och vissa fungerade 
bättre med ett svart omgivande lager, båda varianterna med målsättningen att inget 
annat än själva skissen skulle projiceras på bord och staffli. 

Exempel på originalskanning och frilagd skiss:  

 

 

  

Foto: Jönköpings läns museum (PDM). 
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Foto: Oscar Engberg (CC BY) 

4. RFID-läsare och tagg 

 Hårdvara RFID-läsare 
För interaktionen mellan besökare och station användes RFID eftersom det är en 
beprövad, kostnadseffektiv och mycket stabil teknik. Företaget Spree, som 
anlitades för att skapa kopplingen mellan valt objekt och skissdatabasen, valde ett 
mikroprocessorkort (Arduino Micro), kopplad till en RFID-läsarmodul (RFID-
RC522), för att sköta inläsningen av objektens RFID-koder. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I bilden syns det gröna mikroprocessorkortet och under den RFID-modulen. I 
mitten av modulens antenn har ett hål tagits upp för att kunna placera lysdioden 
(överst i bild). Lysdioden lyser med olika ljusstyrka genom en cylinderformad 
akrylglaspuck (ca 50x20 mm), beroende av om något objekt har placerats på 
pucken.  Läsaren strömförsörjs via USB-kabel, som också sköter kommunikationen 
med datorn som kör skissapplikationen. Fem läsare kopplas samman via en USB-
hubb och USB-signalen skickas till datorn via nätverkskabelförlängning. 

Foto: Oscar Engberg. 
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 Kopplingsschema RFID-läsare 

 

 

 

 

Bild: Spree AB, bearbetad. 

Foto: Staffan Cederborg. 
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 Kod 

 

Funktionen hos RFID-läsaren består i att taggarna programmeras med två 
bokstäver, där den första bokstaven läses av då taggen placeras över läsaren och 
den andra när taggen tas bort. Kommunikationen sker genom tangentbords-
emulering och läsaren skickar tecknen till datorn via USB. På så sätt kan flera 
parallella RFID-läsare användas samtidigt. 

Koden3 från Spree modifierades något för att möjliggöra att en lysdiod kan 
användas för två lägen, alltså att den lyser svagt när det inte är någon tagg över 
läsaren och starkt när en tagg är placerad. I den ursprungliga versionen används två 
lysdioder, en för respektive läge. 

Utöver koden för RFID-läsning så togs även kod fram för att kunna programmera 
nya RFID-taggar. 

  

                                                      
3 Skissförteckning slutgiltig – PNG [Google kalkylblad], https://drive.google.com/open?id=1Wn6ku-Zg0-
Jd7ZEBiybAJbUVyhujc_s-bCgUjsHUyWM  

Skärmdump, kod RFID. 

https://drive.google.com/open?id=1Wn6ku-Zg0-Jd7ZEBiybAJbUVyhujc_s-bCgUjsHUyWM
https://drive.google.com/open?id=1Wn6ku-Zg0-Jd7ZEBiybAJbUVyhujc_s-bCgUjsHUyWM
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 RFID-taggar 
 

 
Under figurerna fästes självhäftande RFID-taggar/chip av typ MIFARE, som 
programmerades med hjälp av samma RFID-läsare, fast då inställd till att skriva 
taggar.4  

Taggarna programmerades enligt följande: 

- VÄSEN AB 

- DJUR  CD 

- MÄNNISKA EF 

- NATUR GH 

- SAK  IJ 

 

  

                                                      
4 Arduino_RFID_Reader, RFID-läsare/programmerare [Programvarukod Arduino], 
https://github.com/Utstallningsverkstaden/FoljaJohn/tree/master/Arduino_RFID-reader  

Foto: Staffan Cederborg. 

https://github.com/Utstallningsverkstaden/FoljaJohn/tree/master/Arduino_RFID-reader
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5. Windows-applikation för 
skissurval 
Spree, som anlitades för att ta fram en lösning för kopplingen mellan valt objekt 
och skissdatabasen, skapade en Windows-applikation, JohnBauerPictureViewer5, 
som reagerar på tangentbordstryckningar (alltså det som RFID-läsarna skickar).  

 Kommunikation 
Applikationen kommunicerar dels med RFID-läsarna (5 st.) via USB i form av 
tangentbordstryckningar enligt följande: 

Figur Kategori Tagg placeras Tagg tas bort 

TROLL VÄSEN a b 

TAX DJUR c d 

POJKE MÄNNISKA e f 

GRAN NATUR g h 

KRONA SAK i j 

 
Applikationen kommunicerar även dels med visualiseringssystemet, Dataton 
Watchout/Watchpax 2, via nätverk (TCP/IP). Applikationen skickar kommandon 
som triggar olika händelser i visualiseringens tidslinje. Exempel på kommandon 
(definierade i Watchout): 

shortFade1  triggar en toning till svart och tillbaka (1,5 sekunder) för att få en 
mjukare övergång vid händelser 

shortFade2  triggar en händelse där bilden blir svart och ett knyckla-ihop-
papper-ljud spelas upp och efter 1,2 sekunder tonas bilden fram igen  

startTwinkle hoppar i tidslinjen till en sektion där stjärnor blinkar på 
projektionsytorna 

startSketches hoppar i tidslinjen till en sektion där skisserna tonas fram 

startPause om alla figurer plockas bort under pågående ”visning” så triggas 
pausläget 

                                                      
5 JohnBauerPictureViewer, skissapplikation för bildurval [Programvarukod C#], 
https://github.com/Utstallningsverkstaden/FoljaJohn/tree/master/JohnBauerPictureViewer  

https://github.com/Utstallningsverkstaden/FoljaJohn/tree/master/JohnBauerPictureViewer
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 Databas 
Google Kalkylbladsfilen med skisserna och deras kategorier6 exporteras som en 
csv-fil. Den filen kan manuellt läsas in av applikationen och bilderna placeras i 
Windows-datorns bildmapp. På så vis kan bildurvalet vid behov ändras. 

 Funktion 
När applikationen registrerar att en figur placerats på en läsare så startas en 
definierbar timer (inställd på 1 sekund). Om ingen annan figur placeras ut innan 
tiden gått ut så går appen vidare till nästa steg, som innebär att kommandona 
”shortFade1” följt av ”startTwinkle” skickas till WATCHOUT/WATCHPAX 2. 
Samtidigt väljs fem stycken bilder slumpmässigt ut ur det urval som korresponderar 
med sökningen/figurvalet. Dessa fem bilder visas i helskärm enligt följande rutmönster: 

Bilden som läggs upp i rutan Staffli håller högst upplösning eftersom den kommer 
att visas av den projektor som är riktad mot staffliet. På denna yta roteras inte heller 
bilden, eftersom pannån är kvadratisk och upplösningen blir samma oberoende av rotation 
och det dessutom skulle se konstigt ut med en roterad bild. På övriga fyra ytor roteras 
bilden vid behov (det vill säga om den kategoriserats som liggande/ landskapsformat). 
Helskärmsbilden läses av mjukvaran TightVNC som skickar bilden via nätverk till 
WATCHPAX 2. Denna lösning valdes eftersom det bestod av stillbilder. I det fall rörlig 
bild skulle ha använts så skulle en annan lösning ha behövts, till exempel digitisering av 
HDMI-signalen eller NDI video (video över nätverk), som WATCHOUT också stödjer. 

Bilderna ligger kvar tills en ny interaktion görs, det vill säga när en figur plockas bort 
eller en figur läggs till. När en figur plockas bort skickas kommandona ”shortFade2” 
och ”startSketches”. Om en figur läggs till sker händelseförloppet från början. När 
sista figuren plockats bort så skickas kommandona ”shortFade2” och ”startPause”.  
                                                      
6 Skissförteckning slutgiltig – PNG [Google kalkylblad], https://drive.google.com/open?id=1Wn6ku-Zg0-
Jd7ZEBiybAJbUVyhujc_s-bCgUjsHUyWM  

Bild: Oscar Engberg. 

https://drive.google.com/open?id=1Wn6ku-Zg0-Jd7ZEBiybAJbUVyhujc_s-bCgUjsHUyWM
https://drive.google.com/open?id=1Wn6ku-Zg0-Jd7ZEBiybAJbUVyhujc_s-bCgUjsHUyWM
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6. WATCHPAX 2 mediaspelare  

Visualiseringen av skisserna sker genom mediaservermjukvaran WATCHOUT och 
tillhörande hårdvaruspelare WATCHPAX 2.7 Till spelaren är två projektorer, 
förstärkare och högtalare, nätverk samt Art-Net>DMX omvandlare (för 
ljusstyrning) kopplade. 

  

                                                      
7 Dataton WATCHPAX 2/WATCHOUT [Hårdvara/mjukvara visualisering], http://www.dataton.com  

Foto: Staffan Cederborg. 

http://www.dataton.com/
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 Pausläge 
 
Skissapplikationen skickar via nätverket (TCP/IP) kommandon till WATCHOUT 
som spelar upp olika innehåll och funktioner. I uppstartsläge och pausläge 
projiceras fyra framsidor från John Bauers anteckningsböcker på helvita 
bokreplikor som är fastlimmade på bordet. Samtidigt projiceras vattendrag på den 
topografiska urfräsningen och en utvald skiss i större format på staffliet. De 
streckade röda linjerna i bilden nedan visar projektorernas projektionsområde och 
det är alltså det som inte är svart i bilden nedan som projiceras. I mjukvaran finns 
funktioner för att anpassa/modifiera bilderna som projiceras på ytorna bland annat 
genom rotation, skalning och perspektivförvrängning. 

  
Skärmdump, pausläge WATCHOUT. 
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 VNC och Virtual Displays  
På den dator som innehåller skissapplikationen så körs alltså TightVNC Server8, en 
programvara som fångar skärmens innehåll, komprimerar signalen och skickar den 
via nätverket. Programvaran används vanligtvis för fjärrsupport, men i det här 
fallet används den alltså för att dela en skärm mellan datorer/enheter. 

Signalen fångas in i WATCHOUT i upplösningen 1920x1080 pixlar och läggs ut 
som ett media, fast då utanför de två projektionsytorna. Över den infångade 
bildsignalen är fem virtuella skärmar (virtual displays) placerade över respektive 
skiss enligt bild ovan s. 17, se även nedan. Virtuella skärmar kan ställas in till 
önskad storlek och fångar in allt som är synligt inom dess ram. Dessa skärmar kan 
sedan placeras ut som media över projektionsytorna och individuellt justeras 
(storlek, form, opacitet, etc.).  

 Stjärnblink 
När en figur placeras på en puck och tidsfördröjningen passerats (se föregående 
kapitel) så skickas kommandot ”shortFade1” (ned-/upptoning) samt ”startTwinkle” 
vilket spelar upp en sekvens med stjärnblink över de olika ytorna och ett 
tillhörande ljud spelas i högtalarna. Sekvensen med stjärnblink är en 1080p videofil 
som delas upp i mindre delar via de virtuella displayerna, se bild här nedan. 

  

 

                                                      
8 TightVNC Server [Programvara], https://www.tightvnc.com/  

Skärmdump stjärnblink WATCHOUT. 

https://www.tightvnc.com/
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 Skisser 
Därefter tonas bilderna som valts ut fram på de fem olika projektionsytorna, se 
exempel här nedan, där en sökning på ”väsen” resulterat i dessa fem skisser. 

När skisserna visats i två minuter så återgår programmet till pausläget, om inte ny 
interaktion sker under tiden. 

 

Skärmdump skisser WATCHOUT. 
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 Topografisk projektion 
Förutom bokrepresentationerna där skisserna visas, så projiceras även vattendragen 
på den topografiska utfräsningen [se även 8.2 Topografisk representation]. I 
pausläget sker det i fast blåton och när skisserna visas sker en långsam färgväxling.  

 
En karta som motsvarar området för den topgrafiska ytan bearbetades i Photoshop 
och WATCHOUT så att endast vattendragen framträder.  

Projicering på den topografiska utfräsningen. Skärmdump från WATCHOUT. 

Topografisk projektion (under produktion). Foto: Oscar Engberg. 
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För att projektionen av vattendragen skulle hålla sig till den topografiska ytan, så 
användes en bild som motsvarar utfräsningens yttre kontur som en alfamask över 
kartbilden. 

  

Kartbild, bearbetad (Lantmäteriet CC0) och kontur av topografisk utfräsning. 
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7. Schemaläggning 
För att automatiskt starta och stoppa projektorer, WATCHPAX mediaspelare och 
skissapplikation enligt museets öppettider, så används en kombination av olika fritt 
tillgängliga verktyg9 och skript, som triggas via Windows-programmet 
schemaläggaren. 

 

 WOL – Wake On Lan 
 

 
Verktyget WolCmd.exe (Wake On Lan Command Line)10 används tillsammans 
med skriptet ovan för att starta WATCHPAX mediaspelare via så kallat Wake On 
Lan nätverksmeddelande (UDP). 

  

                                                      
9 Scheduling_script [Pragramvaruskript för schemaläggning av öppettider], 
https://github.com/Utstallningsverkstaden/FoljaJohn/tree/master/Scheduling_script  
10 Wake On Lan Command Line [Programvara], https://www.depicus.com/wake-on-lan/wake-on-lan-cmd  

Skärmdump, schemaläggaren. 

Skärmdump, WolCmd.exe. 

https://github.com/Utstallningsverkstaden/FoljaJohn/tree/master/Scheduling_script
https://www.depicus.com/wake-on-lan/wake-on-lan-cmd
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 PJLINK - Projektorstyrning 
 

 

PJLINK är ett protokoll som används för att styra projektorer. Pjlink.exe är en 
körbar som ingår i Python-programmet Pypjlink.11 Det används för att skicka 
kommandon via PJLINK-protokollet. Motsvarande skript som ovan fast med 
”power off” används för att stänga av projektorerna. 

 TST10 – Telnet TCP/IP skriptning 
För att styra funktioner i WATCHPAX som exempelvis avstängning, så skickas 
kommandon via TCP/IP. TST10.exe (Telnet Scripting Tool)12 är en programvara 
som gör att det går att skripta kommandon till WATCHPAX, se nedan.  

 

Nedan är skriptet som innehåller instruktionerna till TST10 och alltså de 
kommandon som WATCHPAX förstår. 

                                                      
11 Pypjlink [Programvara projektorstyrning], https://pypi.org/project/pypjlink/  
12 Telnet Scripting Tool [Programvara], http://support.moonpoint.com/downloads/windows/network/Telnet/tst10.php 

Skärmdump, Pjlink.exe. 

Skärmdump, TST10.exe. 

Skärmdump, TST10.exe skript WATCHPAX. 

https://pypi.org/project/pypjlink/
http://support.moonpoint.com/downloads/windows/network/Telnet/tst10.php
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8. Konstruktion 

 Formgivning 
Som fysisk station för att interagera med och upptäcka John Bauers skisser valde vi 
(i samtal med Jönköpings läns museum och Form&Funktion) att inspireras av en 
bild på John Bauer i en av hans ateljéer.  

 
  

John Bauer i sin atelje på Björkudden vid sjön Bunn utanför Gränna.  
Foto: Calla Sundbeck (PDM). 
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Med inspiration av ateljébordet togs en ritning fram med förändrade proportioner 
för att passa utställningsrummet samt att storleksmässigt passa målgruppen. Till 
bordets skiva valdes kvistfri furu. Underrede och ben byggdes i björk. 

 

 Topografisk representation 
För att göra bordet mer taktilt och upplevelserikt valde vi att lägga till en 
topografisk karta från regionen kring Jönköping där John Bauer till stora delar 
verkade. 

Denna karta togs fram genom att använda en gratis webbtjänst som heter 
Terrain2stl.13 I denna kan man välja ut en begränsad del av en karta och ladda ner 
den som en 3D-fil i .stl-format.  

 

                                                      
13 Terrain2stl, omvandlar topografiska kartor till 3D-filer [Online-programvara], http://jthatch.com/Terrain2STL/  

Ritning Ateljébord Följa John. Bild: Gustav Löfgren. 

Renderad CAD-ritning av bord. Bild: Gustav Löfgren. 

http://jthatch.com/Terrain2STL/
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Med denna tjänst kan man till viss del också förstärka skalan på höjdkurvorna. Då 
landskapet kring Jönköping är relativt platt valde vi att förstärka höjdkurvorna 
relativt mycket för att öka den taktila effekten på det färdiga bordet.  

För att grovbearbeta den 3D-karta som vi laddade ner så använde vi programmet 
Autodesk Meshmixer.14 Med detta gjorde vi grova beskärningar av det område på 
kartan som vi skulle använda oss av.  

Vi ville att kartan skulle upplevas som att den växte ur bordet och på så sätt inte 
kändes som något pålagt utan snarare på något sätt kunde ge en känsla av den 
kreativa fantasivärld som en konstnär likt John Bauer lever i. Där en 
tvådimensionell yta som ett papper eller målarduk kan upplevas tredimensionell 
och fantasifull.  

För att försöka åstadkomma detta så valde vi att limma på en tjockare yta av 
samma träslag (furu) med liknande ådring på den yta av bordet där sedan 3D-
kartan skulle fräsas ut med hjälp av en CNC-fräs. 

                                                      
14 Autodesk Meshmixer, programvara för att bearbeta 3D-filer [Programvara], http://www.meshmixer.com/  

Skärmdump, Terrain2STL. 

http://www.meshmixer.com/
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Den 3D-karta vi nu hade behövde bearbetas ytterligare för att få den att tona ut i 
den befintliga bordskivan. Detta gjordes genom att använda ett CAM-program som 
också används för att ta fram fräsfiler för CNC-fräsar. Vi använde oss av 
ArtCAM15, där vi också kunde anpassa höjden på reliefen samt visualisera den 
färdiga fräsningen samt optimera densamma. Eftersom 3D-kartan skulle täcka stora 
delar av bordet och därför gå ut över de nedfällbara klaffarna så var vi tvungna att 
dela upp fräsfilen i tre delar. Detta var också nödvändigt då inte hela bordsskivan 
skulle få plats i CNC-fräsen samtidigt. 

När fräsfilen var klar så la vi in bordskivan i fräsen för att först grovfräsas, för att 
snabbare avverka överflödigt material. 

Vid grovfräsningen användes en rak 8 mm pinnfräs. I nästa steg finfrästes ytan med 
en 6 mm rundad fräs som i raka vertikala rörelser, med små stegförflyttningar, och 
kontinuerliga höjdförflyttningar gick fram och tillbaka över ytan. I fräsningen hade 
vi också lagt in fräsning av de punkter där RFID-läsarna skulle sitta och akrylglas-
puckar skulle fästas i. 

  

                                                      
15 ArtCAM, programvara för CNC-fräsning [Programvara], https://www.autodesk.com/products/artcam/overview  

Bord med pålimmad yta. Foto: Gustav Löfgren. 

https://www.autodesk.com/products/artcam/overview
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När hela skivan var utfräst så slipades den och sedan borstades ytan med en 
strukturborste för att ge bordet ett något slitet och använt utseende. 

Akrylpuckarna är gjorda av 10 mm klart akrylglas som limmats ihop med 4 mm 
opalvitt akrylglas. Dessa frästes sedan också ut i CNC-fräsen. Anledningen till att 
vi valde att ha 4 mm opalvitt akrylglas underst var för att diffusera ljuset som kom 
underifrån. Samtidigt ville vi ha klart akrylglas överst för att ljuset skulle kunna 
lysa ut genom sidorna på puckarna, så att även mindre barn, som inte når så högt 
över bordskivan, skulle förstå vart de kunde placera figurerna. 

Till sist betsades bordskivan och benen målades i en färgskala för att passa med 
resten av utställningens färger. 

  

Färdigfräst yta med infällda Akrylglaspuckar. Foto: Gustav Löfgren. 
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 Figurer 

 
De figurer som tillverkades för att söka i databasen tillverkades i genomfärgad 
MDF/HDF. Figurernas motiv klipptes med hjälp av Photoshop ut från några av 
John Bauers skisser/målningar. Med hjälp av samma program togs en ytterkontur 
ut för att sedan kunna användas vid fräsning i CNC-fräs.  

Tanken med figurerna var att de skulle likna spelpjäser och på så sätt göra det 
lättförståeligt att de gick att flytta och placera på olika ställen. Figurernas bas 
gjordes i samma diameter som akrylglaspuckarna så att man kunde förstå att dessa 
hörde ihop. 

Figurernas ytterkonturer frästes ut i olika färger av genomfärgad MDF/HDF för att 
sedan planprintas i en UV-printer/Planprinter. Denna skrivarteknik ger en mycket 
slittålig yta som tåls att tummas på. För att ytterligare öka slittåligheten så lackades 
figurerna två gånger med klarlack.  

På undersidan av figurernas bas frästes en yta ut för att kunna sätta dit RFID-
taggen. På så sätt kunde den fällas in en bit och inte riskera att slitas onödigt 
mycket när man ställde ner figuren eller drog den mot bordet. Även RFID-taggen 
lackades över för att öka slittåligheten. 

  

Interaktiva figurer. Foto: Staffan Cederborg. 
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9. LED-fönster 

 
Till installationen hör också ett fönster med simulerat dagsljusinsläpp. Formen till 
fönstret är hämtad från en av John Bauers ateljéer. Initialt var tanken att fönstrets 
ljusstyrka och färgtemperatur skulle förändras i relation till vad som visades på 
bordet och ge associationer till hur dagsljuset ändrade karaktär över en dag. När 
installationen väl var på plats så upplevdes det som att fönstret stal uppmärksamhet 
från bordet och därför ställdes fönstret in på en konstant gyllengul färgton. 
Fönstrets effekt förstärktes genom att utställningens ljussättare projicerade ljuset 
från fönstret på golvet med hjälp av en armatur med en så kallad gobo framför 
(utskuren relief av fönstrets form). 

  

Foto: Staffan Cederborg. 
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Foto: Oscar Engberg (CC BY) 

 Modifierade konsumentpaneler  
För att kunna ta fram en lösning med justerbar ljusstyrka och färgtemperatur till en 
rimlig kostnad så valdes Ikeas LED-panel Floalt16 (storlek 60x60 cm). Fem paneler 
strippades från den, för det här fallet, onödiga aluminiumfronten och monterades 
enligt nedan och kompletterades med spröjs för en rektangulär indelning, likt den i 
Bauers ateljé. 

 

 

 

 

 Styrning 
LED-panelernas befintliga trådlösa drivdon (Ikea Trådfri), gick inte att använda i 
applikationen och plockades bort. Istället användes en 12-kanals konstantströms 
LED-dimmer från LUX LUMEN17, som styrdes från Watchout via DMX/Art-Net. 
 
 

 

                                                      
16 IKEA Floalt [LED-panel, belysning], https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10302969/  
17 LUX LUMEN 12 ch DMX LED Driver [LED-driver, belysning], http://www.lux-lumen.com/products/12ch-
leddriver  

LED-paneler utan och med spröjs. Bild: Oscar Engberg. 

Drivdon LED/DMX Foto: Oscar Engberg. 

https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10302969/
http://www.lux-lumen.com/products/12ch-leddriver
http://www.lux-lumen.com/products/12ch-leddriver
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https://www.tightvnc.com/
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https://www.depicus.com/wake-on-lan/wake-on-lan-cmd
https://github.com/Utstallningsverkstaden/FoljaJohn/tree/master/Visualization_Dataton_Watchout
https://github.com/Utstallningsverkstaden/FoljaJohn/tree/master/Visualization_Dataton_Watchout
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