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Vinder af Den Danske Lyspris 2021:

Den Brune Kødby
Smukt og tryghedsskabende 
lysdesign med plads til mørket

Juryens motivering:

Klos op ad Halmtorvet på Vesterbro, i et område, som folk flest nok 

anser for landets socialt mest belastede, skal gymnasieelever, gæster 

til Øksnehallen, børn i musikskole og lokale sportstilbud kunne fær-

des trygt og godt sammen med hårdt belastede stofmisbrugere. Det 

sker på Den Brune Kødbys gader og pladser. Belysningen, der gør 

dette muligt, skal tage hensyn til fredningen af Kødbyens bygninger 

og byrum samt til Slots- og Kulturstyrelsens krav om, at byens mør-

ke himmel skal kunne opleves midt på torvet foran Øksnehallen. 

Der arbejdes med den traditionelle Københavnerlampe med 

opaliseret skærm, i en formindsket udgave. Disse er fint monteret på 

facader og på nydesignede master, der henter inspiration fra støbe-

jernssøjlerne i den centrale bygning Øksnehallen, og som er anbragt 

efter historisk forlæg. Desuden arbejdes med korte, lineære arma-

turer monteret under tagudhængene, som bestryger facaderne op-

pefra og ned med blødt lys. Belysningen af de vertikale flader er det 

altdominerende indtryk. Noget som man alt for sjældent ser brugt 

i byrum. 
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Alle lyskilder er varme og venlige overfor de gule mursten, som har 

givet området dets navn. Farvetemperaturen er 2700 K i alle anvend-

te lygter, og farvegengivelsen er høj.

Belysningsløsningerne er direkte afledt af den sociale virkelighed 

på stedet. Således er blændende skotlamper bevidst valgt og placeret 

for at holde stofmisbrugere fra at benytte oplagte hjørner som toilet. 

Kødbyens indre historiske gader fremstår smukke, trygge og 

velbelyste fra de vægmonterede lamper, som dog blænder, når man 

kommer for nær. 

En central og ikke-fredet plads ved musikskolerne er belyst 

mere frit, med farveskiftende armaturer og goboer. Sigtet er at skabe 

showbelysning for udendørs optræden, og at give en mere under-

holdende aftenoplevelse. Skiftet fra det historiske til det poppede er 

mindre vellykket, men ungdomstilbuddet er forståeligt, og lysets so-

ciale sigte er klart. 

Lysets evne til at være tryghedsskabende og socialt sammenføjende 

opleves meget stærkt, navnlig midt på den store og helt mørke plads 

foran Øksnehallens hovedindgang. Området opleves som en rolig 

oase i den omkringliggende bys larm af lys. De menneskelige be-

væggrunde for alle belysningsløsninger er nøglen til at forstå blæn-

ding og andre designmæssige mangler.

Foto: Bjarne Schläger



Bygherre: Københavns Kommune 

& Københavns Ejendomme

Arkitekt og lysdesign: 

Bjarne Schläger Design ApS

Ingeniør: Gert Carstensen A/S – 

Rådgivende Ingeniørfirma

Entreprenør: Svend Lajer & Søn El-Anlæg A/S

Belysningsleverandører: 

Light Constructor, Signify, Willy Meyer/

Delux Denmark og Louis Poulsen 

Foto: Bjarne Schläger
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Kompromisløst stemningsskabende lysdesign

Juryens motivering:

Alchemist er en restaurant, der ikke bare serverer mad og vin men 

en teaterforestilling, en fuldt udviklet performance, for sine gæster. 

Musik, storslået indretning og en gennemarbejdet scenografi, der 

inkluderer lyssætning og sågar projiceret animation. Kompromis-

løst stemningsskabende, og en gennemført balance mellem det emi-

nente og det dekadente, uden dagligdags overvejelser såsom streng 

funktionalitet, energiforbrug, økonomi eller lignende.

Lyset spiller sammen med indretningen, f.eks. i den tre etager 

høje ”vinkælder”, i loungeområderne og på trapperne, men er også 

en del af iscenesættelsen af serveringen.  

Hovedparten af serveringerne foregår i et cirkulært rum med en 

stor kuppel, hvorpå der projiceres omskiftelige animationer, der vi-

ser nogle af verdens problemer, f.eks. forurening af naturen, og skal 

få gæsterne til at reflektere over mere end bare maden.

Nomineret: 

Alchemist

Foto: Søren Gammelmark



Bygherre: 

Alchemist ved Rasmus Munk 

og Lars Seier Christensen

Totalentreprenør: NT Consulting

Arkitekt: Mike Duncalf

Lysdesign: Anker & Co i samarbejde 

med Rasmus Munk og Mike Duncalf

Ingeniør: NT Consulting

El-installation: SIF Gruppen

Belysningsleverandører: Anker & Co, 

Wever & Ducré, Tekna, Catallani & Smith, Xal, m.fl.

Under kuplen sikrer små, raffinerede armaturer ved hver plads, at 

maden belyses smukt og diskret, mens udsynet til animationen be-

vares og adaptationen ikke forstyrres. Gæsten har her lejlighed til 

selv at rette lyset mod tallerkenen – eller bort. 

Intet er tilfældigt hos Alchemist, hvor armaturerne er nøje ud-

valgt, monteret eller i enkelte tilfælde ligefrem specialudviklet. Lys-

styringen er gennemtænkt, også helt ud i det køkken, som gæsterne 

har udsyn til under en stor del af middagen. 

Det lave lysniveau giver mulighed for sofistikerede effekter som 

gennemsigtighed, opbygning af lag og meget andet. Oplevelsen er 

teatralsk, og gæsterne skal tage præmissen om en forestilling alvor-

ligt. Som person er man væk. Oplevelsen er fokuseret om maden og 

de visuelle indtryk, og man fastholdes i oplevelsens særlige univers 

fra start til slut. Selv på toilettet fastholdes man som gæst i det mør-

ke, fuldt kuraterede visuelle miljø, når ens reflektion i det sorte glas-

spejl næsten kun er en kontur, og belysningen knapt er funktionel i 

ordets traditionelle forstand. 

Indretningen og lysdesignet i Alchemist er et vidnesbyrd om, 

hvor langt man kan komme med iscenesættelse af en komplet sanse-

oplevelse, og betydningen af at enhver detalje er i orden. 

Foto: Kim Holtermand



Modigt og oplevelsesrigt lysdesign

Juryens motivering:

Lyssætning af en fredet bygning med følsomme rum og urørlige 

overflader kræver et på en gang beslutsomt og varsomt greb. Når der 

tillægges udfordrende udstillingsbelysning i rum med komplicerede 

dagslysforhold og genstande, som er underlagt strenge konservator-

krav, stiger kompleksiteten stærkt.

Københavns Museums nyrestaurerede interiører er spænden-

de og oplevelsesrigt belyst primært af spotlights, som i trappen og 

hovedfordelingsrummene er anbragt på lodret monterede kontakt-

skinner i sammensætninger, der bevidst udtrykker sig selvstændigt 

og nutidigt i forhold til den historiske arkitektur. I trapperummet 

har løsningen klare referencer til trappens balustre og rummets sto-

re glasmosaik. I fordelingsrummene råder en mindre relevant refe-

rence til udstillingsmontrernes udseende. Belysningen understøtter 

wayfinding i et hus, der ellers godt kunne opleves lidt labyrintisk 

visse steder. 

Lofterne inddrages som reflektorer og opleves lyse og markante 

med deres dekorative bemalinger. Armaturløsningernes berørings-

punkter på den gamle bygning er få. Dagslyset er lukket ude med 

film på vinduesglasset for at beskytte de udstillede genstande, mens 

udsynet trods alt bevares. 

Nomineret

Københavns Museum

Foto: JAC Studios



Bygherre: 

Københavns Museum, Historie 

og Kunst, Københavns Kommune

Arkitekt udstilling og inventar: 

JAC Studios

Arkitekt restaurering: Rørbæk Møller 

Arkitekter: Leth & Gori

Lysdesign: Fortheloveoflight

Lysprogrammering: Control Department

El-installation: SIF Gruppen

Belysningsleverandører: 

Buschfeld lighting, Soraa, LED NER, 

Gantom, Xicato, Sammode, Brother, 

Brother & Sons, m.fl.

Udstillingerne omfatter ikke mindst montrebelysning, hvor lysets 

retning fra venstre mod højre, og kombinationen af diffust, køligt 

lys og rettet, varmt lys citerer dagslyset og bidrager til en naturlig 

forståelse af genstandene. Rumbelysningen benytter sig blandt an-

det af tiltrækkende ’solpletter’, som drager museumsgæstens blik og 

opmærksomhed frem. 

Kravet om kronologi, de begrænsende rum, som næsten alle har 

dagslys, og blandingen af lysfølsomme og lystålende genstande har 

været udfordrende. En imponerende konservatordialog har fundet 

sted på genstandsniveau, som har født til, at genstandene belyses 

med stor variation. Omkostningen er i visse tilfælde et meget vari-

eret luminansniveau, der kan udfordre museumsgæstens oplevelse. 

Museets enorme bymodel, Copenhagen Panorama, støbt i hvidt 

kunststof, er opstillet i et rum for sig, omgivet af en rundhorisont, 

opbygget af udskårne lag af opal plast. Bag dette bagtæppe ligger en 

lyslinje, der illuderer horisonten, og en anden, der illuderer himmel-

lyset. Over 24 minutter skifter lysets farvetemperatur, som det ville 

gøre fra morgen til aften. Modellen er udrustet med knapper, der 

tænder smalstrålede spotlights, som udpeger særlige steder i byen.

Foto: Adam Mørk



Varieret lys skaber lyst til at gå på opdagelse

Juryens motivering:

En stor del af – men ikke hele – Silkeborg Bibliotek har fået ny belys-

ning. Det er derfor muligt direkte at sammenligne en bedaget virkelig-

hed med lineære lysrørsarmaturer, der ensartet og ligegyldigt fylder 

en bibliotekssal med lys, overfor mere nutidige bibliotekssale, hvor 

spotbelysning leder øjnene mod bøgerne, mod siddegrupperne og 

navnlig i børnebiblioteket, mod mangfoldige tilbud og muligheder. 

Den omfattende brug af spotlights, meget ofte med honeycomb, 

men også med ovalt distribuerende glas, har gjort det muligt at ind-

rette belysningen, så den bliver vejledende og opmærksomhedsska-

bende. Pendler markerer skranker, væsentlige arbejdsborde og andet.

Nomineret

Silkeborg Bibliotek

Foto: Kristian Juul Pedersen, Juulp



Bygherre: Silkeborg Kommune 

Lysdesign: COWI

Ingeniør samt projektleder:

Silkeborg kommune

El-installation: 

Bjerringbro installationsforretning

Belysningsleverandører: 

iGuzzini, Osram, Brother, Brother & Sons 

og Casmabi lysstyring, Vanpee

Spotlightene er opsat i kontaktskinner, som er udstyret med lineære, 

farvetemperaturregulerede uplights på oversiden, hvor loftshøjden 

gør det relevant. Lysstyringen regulerer oplyset i forhold til dagslys-

bidraget udefra med det sigte at øge indtrykket af forbindelse mel-

lem ude og inde. I et centralt område suppleres denne effekt med 

spotlights, der skaber stimulerende solpletter på gulvet. 

I mange tilfælde er kontaktskinnerne placeret på lejer, der tilla-

der brugerne at skubbe skinnerne frem og tilbage, så de kan tilpasses 

ændrede reolopstillinger. Denne meget enkle og håndfaste løsning 

er et enkelt svar på fremtidige fleksibilitetskrav. Som meget andet er 

det en pragmatisk og økonomisk stram tankegang, der har drevet 

løsningerne frem. 

Energibesparelsen er betydelig og har finansieret en hel del af 

belysningsanlægget, som i mange henseender er tydeligt præget af 

stram økonomi, men som ambitiøst efterstræber spændende og op-

levelsesrige interiører. 

Projektet er et fint eksempel på et hverdagsbelysningsanlæg, 

hvor der benyttes gængse produkter til at skabe et fint varieret lys 

i de store rum og til at fremme brugernes lyst til at gå på opdagelse 

mellem bogreolerne.

Foto: Kristian Juul Pedersen, Juulp



Oplevelsesrigt lysdesign skaber liv i byrummet

Juryens motivering:

I Ålborgs centrum, op ad Budolfi Kirke og kirkepladsen, er der an-

lagt en ny plads, nærmest en bevokset bakke, med ramper, trapper, 

beplantninger og belysning – og sågar en kroget ’kærlighedssti’, som 

sammen med en kørestolsrampe leder ned til Vingårdsgade på bak-

kesiden modsat kirken. Den nye parklignende plads dækker over et 

parkeringsanlæg, og er flankeret af nye beboelsesejendomme, med 

restauranter i stuetagen.

På pladsen og i de umiddelbare omgivelser, spiller belysningen 

en enorm rolle, idet et meget stort antal funktionelle og dekorati-

ve armaturer overalt belyser de belagte arealer, trapper, ramper og 

planter. 

Nomineret

Budolfi Plads

Foto: Aalborg Kommune



Bygherre: Aalborg Kommune

Etablering: AK Belysning

Lysdesign: Light Bureau

Programmering: Nebula Light

Rådgivende ingeniører: COWI

Landskabsarkitekt: 

SLA og byMunch

Entreprenører: NCC og Arkil A/S

Belysningsleverandører: 

iGuzzini, Fagerhult, Signify, 

Louis Poulsen, Zumtobel, 

Arkilux Design ApS, 

LFR-Belysning ApS, Selux, m.fl.

Farveskiftende uplights maler udvalgte træer i 

farver efter årstiden. En cylindrisk signaturlyg-

te – Ålborglygten – er rundhåndet og dekora-

tivt anbragt mellem væksterne, som blændende 

stjernekastere. To goboer projicerer en gengivel-

se af et historisk gadebillede fra stedet i et for-

vrænget perspektiv, som imidlertid er klart aflæ-

seligt fra udvalgte siddepladser. Vinkelformede 

gadelygter står for en let blændende almenbelys-

ning med meget høj regelmæssighed.

På kirkepladsen er der opstillet moderne 

dekorative lanterner med reference til traditio-

nelle gaslamper. Enkelte af dem har forhøjede 

master, som bærer hvide projektører rettet mod 

det hvidkalkede kirketårn og farveskiftende 

projektører, der vasker det metalbeklædte spir 

med hvidt eller kulørt lys, der gengiver kirke-

årets liturgiske farver på udvalgte aftener. Tårn 

og spir troner som et roligt og smukt belyst 

monument over pladsen. På Algade, som løber 

langs med Budolfi Kirke, er anvendt samme de-

korative lanterner som på kirkepladsen for at 

understrege gadens sammenhæng med pladsen.

Der er tale om en meget oplevelsessøgende 

modernisering af et byrum, som tidligere pri-

mært var parkering, og byrummet ved Budolfi 

Kirke er tydeligvis aktivt selv på en våd novem-

beraften. Den gennemdetaljerede landskabs-

arkitektur skaber stor variation og spændende 

forløb på meget beskeden plads. Den intense, 

næsten trængselsprægede mangfoldighed af 

designelementer virker efter hensigten som 

magnet for byliv og afstødning af uønskede 

aktiviteter, godt hjulpet af en gennemdetaljeret 

lysstyring. Lyset på Budolfi Plads tager hensyn 

til naboer, til byens færdsels- og brugsmønstre, 

pladsens placering i byen og dens historie, plan-

ternes farver og tiderne på døgnet og året. 

Foto: Light Bureau



Fakta om prisen:

Formål

Hensigten med Den Danske Lyspris er at sætte fokus på lys og men-

nesker. Dette sker ved at fremhæve spændende, veldesignede og vel-

udførte lysprojekter i Danmark. Prisen skal samtidig medvirke til at 

profilere lysbranchen og Dansk Center for Lys.

Om prisen

Den Danske Lyspris er en hæderspris, som belønnes med et diplom 

og en plakette. Anlæggets ejer modtager prisen, og æren deles med 

de fagfolk, som har haft hovedansvar for udformningen af lysløsnin-

gen. Prisen uddeles en gang årligt af Dansk Center for Lys, og udvæl-

gelsen foretages af en bredt sammensat jury. Det vindende projekt 

indstilles også til Den Nordiske Lyspris, som uddeles hvert andet år.

Projekter, som kan komme i betragtning til prisen

•  Lysprojekter og løsninger, hvor lys er et bærende element. Pro-

jektet kan indeholde kunstlys eller en kombination af kunst- og 

dagslys, indendørs eller udendørs

•  Projekter, hvor lysløsningen har menneskers liv og behov i cen-

trum

•  Gode og veludførte anlæg og løsninger. Projektets størrelse har 

ingen betydning

•  Projekter med et opsigtsvækkende, gennemtænkt eller nyskaben-

de hovedgreb inden for lys

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen indgår bl.a. anlæggets tekniske kvalitet, funktiona-

litet, visuelle og æstetiske aspekter, energiforbrug og driftsøkonomi. 

Der lægges stor vægt på løsningens relation til mennesker, idet dette 

hovedgreb skal være nøje detaljeret i forhold til:

Blændingsbegrænsning, brugssituationer, variation og dynamik, 

fokusering, stemninger, oplevelser, brugergrupper, lysfordeling, ly-

sets eventuelle biologiske virkning på brugerne eller lysløsningens 

kommunikative effekt. Løsningen skal være udformet under hen-

syntagen til de energi- og driftskrav, man bør stille til et moderne 

belysningsanlæg. Anlægget skal være taget i brug inden for de sene-

ste tre år.
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Det Kongelige Teaters nye skuespilhus (2008)
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Bygherreforeningen, Claus Roikjer, arkitekt, m.a.a.
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