I familjen Arosenius kök lyser en fotogenlampa
över den tid på 1900-talet då fotogendunkar fortfarande bars hem från handlaren. Dottern Lillan
leker nyfiket med skuggorna som den ensamma
ljuspunkten i rummet ger. Ivar Arosenius, ”Köksinteriör”. Foto Göteborgs konstmuseum.

”Karin läser” målar Carl Larsson 1904, då familjen Larsson fått elektrisk belysning. Det första
elektriska i ett hem blev alltid en glödlampa. Den
lyser rakt ner på bordet. Aldrig förr hade någon belysning hängt upp och ner, och ändå kunnat lysa.
Foto Zornmuseet.
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Alltid ljust är berättelsen om hur det var att leva då fotogenlamporna förändrade rumsupplevelsen, i både slott och koja. Några årtionden senare
tändes i stället elektriska glödlampor, och fotogenlampan blev historia.
Från den första dagen i det nya elektriska ljuset blev kvällar och vardagsliv aldrig mer som förr. Nu blev det möjligt att göra natt till dag.
Men hur kändes det? Och hur var det att lämna fotogentidens stämningar för ett liv i elektriskt ljus?
Carl Larsson och Anders Zorn finns med i filmen, som konstnärer med
sinne för lampor och ljus. Tillsammans med bildberättare som Harriet
Backer och Ivar Arosenius gör de Alltid ljust till en resa i tiden, från de
brinnande lågornas århundraden in i det elektriska ljusets moderna livsstil. Vår egen tid.
Jan Garnert, etnolog och kulturhistoriker, står för idé och manus i Alltid
ljust. Tillsammans med filmaren Göran Gunér har han regisserat filmen.
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Pressvisning av Lumas nya glödlampsfabrik, 1931.
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Det elektriska ljuset, inte så mycket att tänka på,
men att leva sig in i. Ljuskulturs arkiv, Nordiska
museet, foto 1929.
Information om filmens samtliga bilder finns på en
meny på DVDn Alltid ljust.

