
Hej! 
 
Här är några kommentarer till det vi presenterar. Det kompletterar den textpresentation vi lämnade i 
samband med delinlämningen. 
Målgruppen är allmänheten med fokus på barnfamiljer. Utställningen ska lämpa sig att turnera med. Den 
står fritt placerad i rummet. Före och efter domfilmen, kan publiken strömma genom eller förbi 
utställningen. 
Rummet är mörkt, med svartmålade väggar. Modulerna är gjorda av rör och kopplingar (se referensbild), 
klädda med vitt spänt tyg (nylon, kardborrefästen). Enstaka paneler är av andra material – slät vit skiva 
eller orange som liknar solpaneler. Ställningen används för att visa tryckta bilder på tyget, hålla skärmar 
med film, hålla annan teknik till modulerna. Alla material som används ska anspela på detaljer som vi ser i 
fotografierna från ISS: stag, paneler, remmar, tygpåsar, fästen, kardborre, andra fiffiga lösningar som ser 
kul och ibland lite trassliga ut. Vissa moduler är trånga, andra inte.  
 
-Det finns spår i golvet i form av små rund prickar. Det är ISS bana i omlopp runt jorden! Det finns 
avstickare från den klotrunda banan (är den klotrund förresten?). Den hjälper besökaren att fortsätta runt! 
Mars (nr 10 på planen): i ett hörn ser man kanske planeten Mars. Detta är en avstickare. Kan vara nåt man 
upptäcker efter hand och vågar sig dit….små detaljer som bara barn upptäcker? I golv, bakom nåt…. 
Träningen är en annan avstickare, ( nr 12 på planen). Det är nåt man gör både på jorden och i rymden. 
Markeras i golv, enkelt bara med ord och symboler. Temat tas upp i moduler som handlar om vardagen 
och förberedelserna. 
 
-Fondprojektioner: en stor del av det inre hörnet i lokalen domineras av stora ikonbilder i bildspel, eller 
bakbelysta bilder printade på textil. En ide är att här visa hur jorden studeras från rymden, hur vi ser att vi 
påverkat jorden. Vackert, aktuellt och skrämmande. 
 
Planritning: 
Modulerna ligger utplacerade, men kan behöva flyttas för att släppa förbi passage bakom. Det kan vi 
finjustera. 
1 Tema (Här kan man lägga ett tema som är kul och som griper tag i alla. Behöver inte börja med hur jag 
blev astronaut?)  
2 Barnmodul med lek 
3 Tema 
4 Barnmodul 
5 Tema 
6 Barnmodul 
7 Tema 
8 Tema 
9 Mittpunkt – nåt visuellt magiskt, nåt att samlas kring. Utgångspunkten för resan ut i rymden. 
10 Mars , i form av en röd planet? Svagt belyst ute i etern…. 
11 Fondprojektioner, på två väggar. Om det är möjligt så ”åker” bilderna sakta över väggen, man får en 
känsla av att sväva kanske. 
12 Träningen. 
 
Kommentar till modellbilderna 
Kommentar till referensbilderna 
 
På väggen till höger i rummet finns grafiska element, ett lite lugnare parti där man kan stå/sitta och vänta 
på filmen eller bara ta en paus. 
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Skiva (tex mdf, med golvdekal på som likanr
utskrifterna som sitter på resten av ställningen)
Beslag i metall, runt röret och skruvas i träskiva
alt clips (ej hittat, behöver hjälp med denna
lösning.)

Ovansida golv kommer att ligga på ca 65 mm
och därför behövs ramp. Tex en plåtklädd
träkil? Förankras i ställningens golv, hur?

Unna design
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Skiss konstruktionsunderlag
till Patric. Sida två av två.
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Ide 121211 
 
Utgångspunkten för formen är att den ska vara lätt att packa och frakta, lätt att packa upp. Alla 
komponenter relativt oömma – ställning o rör i standardkomponenter. Mest platta paket. 
 
I rummet står fyra till fem moduler, lika stora och med samma form. Det är ställningar som är klädda med 
antingen tyg med bild på, skivor med skärmar i, plana tomma skivor. De är insida och utsida av ISS. De 
cirklar kring en mittpunkt – jorden. Jorden finns som ett klot i mitten, upphängd? På ställning? Roterande 
som en discoboll? 
 
I golvet finns spår att följa – ISS på sina bana runt jorden. Spår leder ut i universum från omloppsbanan – 
framtiden, mot Mars! Golvdekaler. 
Andra spår som leder från omloppsbanan kan vara rymdpromenader – fastän dom eg bara går på 
promenad kring ISS….? 
Eller träningsspår – hur man tränar, på jorden och i rymden. Och ett spår kan vara mot Jorden igen. 
 
Vid modulen som handlar om rymdpromenader finns film om när Christer lagar saker utanför ISS samt 
holobänken med 3dglasögon – man får prova och känna sig lika klumpig tafatt som han ser ut på filmen. 
Det är jättesvårt! 
 
Filmer 
Visas på insida av moduler, genom fönster kan man titta ut och ser då filmer på skärm: 
-”Ut i rymden och tillbaka”-filmer. Uppskjutning och landning av STS116 2006 finns på youtube 
(streama ner?) 
-Solen går upp och solen går ner, två rutor bredvid varandra, man ser att det går fort! Varför…? 
-Hur de arbetar ute på ISS. 
 
Visas på utsida av moduler: 
Hur det ser ut inuti ISS, som att man tittar in. Både stillbild och film. 
 
 
Stor fondbild, bakbelyst duk (metallram, storformat finns på Big image,  eller ännu hellre projektion: 
De stora vyerna över planeten Jorden, på håll. Bilder på vår vackra planet ovanifrån. Inklippt ISS som 
svävar.  
 
Visas i golv i nån modul: 
Christers roliga filmer och bilder. Man kan ligga ner om man vill. Heltäckningsmatta? 
Skärm i golv, Riksutställningar kanske? Tänker en lösning med en skärm i en låda med ett fast härdat glas 
på som man kan beträda. Inte svårt. (?) 
 
Barn: 
Enkla roliga övningar för barn. Sätta fast saker på karborreplatser. Sortera, memory på vägg. Enkla fakta 
om rymden för de minsta. 
Golv – ska det vara svart kanske? Djup. Och så när man passerar, går in i en del av rymdskeppet så är det 
vitt. 
 
Material/färger: 



Vitt tyg på ställningar, dibond i vissa fall där det ska fästas saker på 
Kee klamp den guldfärgade varianten med svarta kopplingar (?) 
Kopparnät skulle vara fint att få in – typ silduk på metervara för att få in det materialet. 
Blått och gult? Vitt, men inte bara vitt. 
 
Övriga idéer 
Uppblåsbar filmduk 
Projicera på ”ballonger”, sydda i samma form som de väskor man kan se på bilderna – och hur kan man 
göra en magisk svävande jordglob? Big image har ballongproduktion (dock min 160 cm i diameter) 
 
Stor palm top theater: 
En stor svart låda du kan kika in i , ett slags intro. 
Texten är enbart: Vi ska åka ut ur atmosfären. Det tar 8 minuter. Vi ska docka till rymdstationen som går 
i bana runt jorden. Där ska vi reparera saker. Sen ska vi åka ner igen, till jorden. Filmen visar en grupp 
astronauter som går från betraktaren, med ryggen mot, mot en rymdfärja långt bort, som står startklar. 
Den åker upp, man zoomar ut, man ser hur den dockar (skalförskjutning) den är för stor eg men man ser 
den i orbit runt jorden,) stationen åker i sin bana runt jorden ( är betraktarens point of view stilla eller åker 
den åxå runt på n¨åt håll?) sen lämnar rymdfärjan stationen igen och så blir det stilla. Sen börjar det om. 
 
Med lösning för alla längder på människor – en kontorsstol står framför, kan rullas bort om man är kort 
och står upp och kikar. Eller om man sitter i rullstol själv. (barn i rullstol, når de då?) 
 
Tyngdlöshet: 
Kan Christers ansikte dyka upp både på golv och i tak och på ev väggar/pelare? 
 
Plus augmented reality mm….. 
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HISS

Barnhörna
Tidslinje

Mars, holobänk

Holobänken bör vara placerad så att bilden
syns från mitten av utställningen eller från
entrén.

Avstickare träningen

Förslag:
ny vägg,
avskärmar lite av
dagsljus och
visuellt från
trappan.

Tidslinje, grafik på
vägg och
kort/etiketter som
hänger.
förslag:
vajer på kraftiga
krokar så att den står
ut lite från vägg.Intro och mittpunkt:

En stor stående skärm, ljudsystem surround
nedräkning klocka (hur? i golv?)
Introtexten visas på skärmen med
bakgrundsbild. Nedräkning Houston börjar i
ljud. Muller.....plötsligt ser vi uppksjutningen på
skärmen! Mullret ökar. Andäkntig tystnad när
rymdfärjan lämnar atmosfären, tystnad...jublet,
när vi vet att allt gått bra. Introtexten går på igen.

Introtext 2,
 med baksida
om domfilmen.
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mörkblått

mörkblått

HISS

Barnhörna
Tidslinje

Holobänken bör vara placerad så att bilden
syns från mitten av utställningen eller från
entrén.

Avstickare träningen

Förslag:
ny vägg,
avskärmar lite av
dagsljus och
visuellt från
trappan.

Tidslinje, grafik på
vägg och
kort/etiketter som
hänger.
förslag:
vajer på kraftiga
krokar så att den står
ut lite från vägg.

Introtext 2,
 med baksida
om domfilmen.

projektionen skulle
kunna vara här.
Man ser den då när
man är i
utställningen och
inte från entrén.
2400 hög och 4250
är ett uppskattat
mått om det är
16/9. obs en
projektor.

Mörkblå
målat/intäckt
med mörkblå
dekal eller på
annat sätt
mörka väggar
och dörrar.

Vepa rymdmotiv
som fogas
samman visuellt
med
projektionen.

Separat lösning för
dörr (utskärning för
dörr?
inteckning med
mörkblått kring
dörr.

 placering av projektion alt 1.

A
B

C

A och B är tänkt som ett alternativ.
Bara A är ett annat alternativ.
Bara C är ett tredje alternativ.

Skiss uppdaterad 130307
Placering av projektioner,
3 alternativ. 130306

skala 1:100 i A3.
 baserat på ritning från
Visualiseringscentret,
kontrollmät på plats.
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Elevation vägg D-D

Ny skärmvägg

Vajer, tjocklek x mm,
spänns mellan 2 st
kraftiga öglekrokar.
Placeras enligt
planritning, så att vajerna
hamnar lite ut från vägg.
Korten hängs med
tunnare, ev plastad vajer,
ner från den vågräta
vajern. Märlor för att
fixera. Höjdplacering av
korten enligt ritning.
Kronologisk följd, start
från vänster.
Vepa bakom tidslinje:
uppskjutningen, ca
3750mm bred och 2500
hög.

obs
skiss

öglekrok in i vägg

Läshörna för barn och vuxna

Vägg A

Vägg A
MOT DOMFILM

öglekrok in i vägg

MÅLAD VÄGG
MÅLAD VÄGG

TIDSLINJE

UNNA DESIGN
130415
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RYMDERAN





79
6

1 422

Rör, stål el alu, 33,4 mm i ytterdiameter
keeklampfäste nr M50
dibondskiva, printad eller oprintad vit.

Ungefärliga breddmått, kan ändras till mindre om det inte
blirtillräckligt styvt.
Octagonen är oregelbunden.
Ställningen byggs av rör och knutar, märke keeklamp.
Finns på svensk fallskyddstekniks hemsida under
rörkomponenter. för mer info på hemsidan, logga in med
anna @unna.se och lösen keeklamp.

Skala 1:10 i A3
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