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Noma II: Når lyset skal være virkelig lækkert  

Madanmelderne sprænger karakterskalaen i deres bedømmelser af Nomas nye restaurant på 

Refshaleøen i København. Og nu har Noma vundet Den Danske Lyspris 2018 for sin helt særlige 

belysning, der er fuld af nordisk stemning og hjemlighed   

Den Danske Lyspris 2018 er gået til Nomas 

restaurant på Refshaleøen, fordi belysningen der 

sætter helt nye standarder for, hvordan man kan 

arbejde med lys og stemning. Løsningen er et 

produkt af chefkok og grundlægger René Redzepis 

filosofi om at skabe en gennemført nordisk 

oplevelse, hvor mad, belysning og interiør udtrykker 

én og samme idé. Hele huset er gennemdesignet 

med helt særligt udvalgte materialer og møbler. 

Derfor er der også fokus på belysningen. Men det er 

ikke lamperne, der stjæler opmærksomheden: De 

skal ikke være til pynt. Derimod er det lyset selv og 

lysets samspil med møbler, rum og mad, som er i 

højsædet. I det hele taget understreger løsningen 

diskret restaurantens koncept, og gør at bygningen 

opleves som en nordisk kæmpevilla. 

Det er arkitektvirksomheden BIG, som står bag 

byggeriets arkitektur, og Studio David Thulstrup, der 

har udviklet restaurantens interiørdesign, mens 

lysdesignet er blevet til i et samarbejde mellem 

Studio David Thulstrup og lysvirksomheden Anker & 

Co, som sammen med blandt andre XAL har leveret 

de specialdesignede armaturer og ophæng. 

David Thulstrup, arkitekt og ejer af Studio David 

Thulstrup, som har stået for indretning og belysning, 

er meget stolt af resultatet og den anerkendelse, 

som projektet har fået: 

”Samarbejdet med Noma gik op i en højere enhed, 

da vi begge specialiserer os i at skabe særlige 

oplevelser med udgangspunkt i den kontekst, vi er i. Det handlede om at skabe en enestående fortælling 

om tid og sted – og i dette spiller lyset en markant rolle. Med dette projekt havde vi mulighed for at udfolde 

potentialet i det foranderlige lys, hvor kunstlyset forholder sig til naturens lys, dagens og årets rytme, og 

ikke mindst restaurantens skiftende menu.” 

 

Belysningen tilpasses løbende maden og de tre sæsoner, som køkkenet arbejder med. Al belysningen er 

LED og kan reguleres. Ved både at skrue op og ned for belysningen og arbejde med det hvide lys’ varme kan 

hele belysningen bringes til at skabe forskellige stemninger.  

1. Belysningen samler opmærksomheden om bordet, maden 

og materialerne, og udsigten spoleres ikke af spejlinger i de 

store ruder. Bevoksningen danner med sin svage belysning en 

smuk forgrund. Foto: Irina Boersma. 
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For eksempel kan gæsterne opleve, hvordan belysningen om sommeren næsten forlænger sollyset ind i 

rummet, og fremhæver loft og ovenlys. Om vinteren kan der skabes en huleagtig stemning koncentreret 

om de enkelte borde. Vinterbelysningen er lavet, så den spejler sig mindst muligt i de store ruder ud mod 

naturen, hvor bevoksningen til gengæld belyses svagt. Således bliver vinterudsigten i mørket på Frederiks 

Bastion også noget helt særligt med kraftværket Amager Bakke i baggrunden. Mange af løsningerne kan 

fint bruges som inspiration til, hvordan man kan arbejde med lys derhjemme.  

Hvad restaurantens gæster ikke får at se er, at belysningen også er fuldstændig gennemført i alle 

køkkenområder og laboratorier – ja, selv i opvaskerummet. Der er tænkt over lysets mængde, fordeling, 

varme og farvegengivelse hele vejen igennem, således at alle funktioner understøttes. 

Den Danske Lyspris er en hæderspris og gives til hele teamet bag lysprojektet. Det er ellevte gang, at prisen 

uddeles, og udvælgelsen foretages af en bredt sammensat jury. 

I år finder juryen, at vinderprojektet er indbegrebet af nordisk lysdesign, og udtaler: 

 ”Belysningen på Noma fremstår på det nærmeste magisk – den omgivende natur, historien og den 

industrielle kontekst bliver ét med de stemningsfulde lokaler ved hjælp af belysningen, som er meget 

vellykket i både form, funktion, kvalitet og æstetik. Lyskonceptet er forbilledligt gennemarbejdet og spiller 

symbiotisk sammen med bygningerne og omgivelserne.” 

Juryformand Anne Bay, direktør i Dansk Center for Lys, er også begejstret:  

”Det var en enig jury, som denne gang pegede på Nomas flotte projekt. Det er noget helt særligt, fordi det 

er så ambitiøst og samtidig giver masser af inspiration til, hvordan man kan lave godt, gennemført nordisk 

og også energirigtigt lys både derhjemme og i professionelle sammenhænge.”  

 

2. Om vinteren danner lyset rum i ru, og der arbejdes med sæsonens store kontraster mellem 

lys og mørke. Foto: Irina Boersma. 
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Prisoverrækkelse 

Prisen bliver overrakt ved en stor og festlig sammenkomst i Bygningskulturens Hus, 17. januar 2019, 16:00-

19:00. 

Lysprisen gives til teamet bag projektet og vil blive modtaget af blandt andre arkitekt m.a.a. David 

Thulstrup fra Studio David Thulstrup, lysdesigner Sarah Fredelund, Studio David Thulstrup, Michael Anker, 

direktør Anker og Co. og Georgina Prittie, arkitekt m.a.a., Studio David Thulstrup. 

Der var fire nominerede projekter til Den Danske Lyspris 2018. De øvrige projekter er: Tunnelbelysning til 

Supercykelsti Farumruten, Smartphonemania i Danmarks Tekniske Museum i Helsingør og Lego House i 

Billund. 

Juryens motivering for nomineringerne kan ses i sin fulde længde i lysprisfolderen 2018.  

Billeder af Noma og de øvrige nominerede anlæg kan rekvireres på e-mail: dg@centerforlys.dk 

Yderligere oplysninger 

Dansk Center for Lys, juryformand, direktør Anne Bay, tlf.: 22 61 74 34 eller sekretær for juryen arkitekt 

m.a.a. Dorte Gram, tlf. 47 17 18 00/31 23 26 50 

Fakta 

Den Danske Lyspris blev uddelt første gang i 2008. Prisen er indstiftet af Dansk Center for Lys. Hensigten 

med prisen er at sætte fokus på lys og mennesker. Dette sker ved at fremhæve spændende, veldesignede 

og veludførte lysprojekter i Danmark. I bedømmelsen indgår bl.a. anlæggets design, tekniske kvalitet, 

funktionalitet, visuelle og æstetiske aspekter, energiforbrug og driftsøkonomi. 

3. + 4. Sommer og vinter. Dagslys og mørk aften. Naturens eget lys trækkes med ind i restauranten. Stemningen anslås ved 

hjælp af lysets fordeling og mængde samt den hvide farvetone i samspil med rum og møbler. Foto: Irina Boersma. 
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Jury 2018 

Akademisk Arkitektforening: Kasper Pilemand, seniorarkitekt m.a.a. 

Bygherreforeningen: Graves Simonsen, arkitekt m.a.a. 

Dansk Center for Lys: Anne Bay, direktør, civ.ing. (juryformand) 

Dansk Energi: Ditte Mikkelsen, civ.ing., konsulent 

Danske Landskabsarkitekter: Rune Bugge Jensen, landskabsarkitekt mdl 

Lysdesignuddannelserne: Katja Bülow, arkitekt m.a.a., ph.d., 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører: Christina Augustesen, lysdesigner 

Tekniq: Søren Nørregaard-Vinther, projektleder, elinstallatør 

Sekretær for juryen, Dorte Gram, arkitekt m.a.a., Dansk Center for Lys 

Sponsorer 

Dansk Center for Lys og Zumtobel Group 

 


