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KM 51 – Erftmuseum, där temat "flod" behandlas från många olika utgångspunkter, befinner sig i en
mycket gammal vattenkvarn. I utställningen används ljus som ett pedagogiskt hjälpmedel, för att leda
besökarna genom interaktiva installationer.
Hur vore det att gå genom vattnet torrskodd, som Moses? Vilka intryck skulle du få av flora och fauna?
Hur ändras vattnets färg på större djup? Hur ser vassen ut under vattnet? Och hur gör en bäver för att
fånga fisk? Svaren på dessa frågor ges av "Flodens kropp" i KM 51 – Erftmuseum. Denna installation
består av ett långsträckt rum som man kan gå igenom. Med bilder och utställningsföremål presenteras
tvärsnitt genom en flod med dess djur- och växtvärld. På detta sätt får museibesökarna en unik inblick,
som det annars krävs dykning för att få se.

Naturparkscentrum med kvarn i rekreationsområdet i Köln
Gymnicher Mühle ligger 51 km från floden Kleinen Erfts källa, en biflod till Rhen i närheten av Köln.
Vattenkvarnen användes för att mala säd och pressa oljor. Arkeologiska utgrävningar visar att den
existerade redan på 900-talet. Kvarnen tillhörde klostret Siegburg och drevs av lorden av Gymnich.
Under århundradenas lopp flyttade de kvarnen ett par km, byggde ut bostads- och kvarnhus och
reglerade flodbädden. År 1948 lades slutligen verksamheten vid Gymnicher Mühle ned, och den
tekniska utrustningen togs bort med undantag av kvarnhjulet och vattenanläggningarna. Sedan 1984
är byggnaden med sina tre flyglar kulturminnesmärkt. År 2005 köpte kvarnföreningen Rhein-ErftRuhr hela egendomen och byggde ut den till ett naturparkscentrum, dit även KM 51 – Erftmuseum hör.
I utställningsrummen presenteras nu på mer än 450 kvadratmeter floden Erfts 103 km långa väg från
källan till mynningen. Tolv interaktiva stationer berättar om regionala egenheter med hänvisning till
allmän information om floder och vatten.

Historiskt korsvirkeshus varsamt utrustat med strömskenor
Det ansvariga företaget för utställningsdesign mgp ErlebnisRaumDesign gav ljusplaneringsbyrån Inlux
uppdraget att ta fram en stämningsfull ljussättning. I det kulturminnesskyddade korsvirkeshuset sattes
strömskenor från ERCO in, försedda med strålkastarna Pollux och Optec, som kan styras med DALI.
Ljussättningen bygger på dramatiska ljus-mörker-kontraster, som leder besökarnas blick från ett
utställningsföremål till ett annat. Tack vare den specialutvecklade LED-ljustekniken från ERCO skapas
exakt definierade ljus- och skuggspel som framhäver den historiska byggnadens särdrag – till exempel

vid belysning av den takstol där det sitter en liten djävulsfigur. "Omfattande planering och varsam
placering av strömskenor i den gamla byggnaden Gymnicher Mühle skapar en infrastruktur som
garanterar att utställningsföremålen kan belysas på rätt sätt även om de flyttas", sammanfattar Florian
Reißmann på Inlux. Ett blickfång utgörs av den magiskt strålande ljusvågen: Självlysande trådar i form
av en bäck går genom flera rum, flyter över ett kvarnhjul, genom flodens kropp och mellan bjälklagen.

Diskret och flexibel museibelysning med dynamisk utformning
I foajén finns en dynamisk ljussättning där en ljudfil styr belysningen av utställningsföremål.
Utmaningen låg i att programmera gränssnittet mellan styrsystemet och DALI. "Styrsystemet kommer
från teatern och använder egna protokoll", förklarar Reißmann. "Med strålkastare från teaterns värld
kan man å andra sidan inte åstadkomma någon diskret och flexibel museibelysning." Till ljussättningen
hör en bland annat en klocka, som vid första anblicken ser ut att svänga fram och tillbaka. Men den får
sin belysning av två strålkastare så att skuggan vandrar från den ena till den andra sidan, styrt av
takten i klockslagen.

En fläck på väggen ger tur
Ett speciellt utställningsföremål tydliggör utställningsskaparnas känsla för naturen. När kvarnen var
nedlagd hade svalor byggt bo där. När den byggdes om till museum fortsatte de att flyga in när
fönstren stod öppna. Måleriarbetena var precis avslutade när en svala lämnade ett litet minne efter sig.
"Det blev en 'lyckobringare' på den nymålade blå väggen. Planerarna beslutade sig för att införliva den
lilla historien i utställningen, accentuerad av en strålkastare – som egentligen inte var avsedd för detta
ändamål.
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